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Toen onze oudste zoon twee jaar geleden begon op de 

middelbare school, was de allereerste opdracht van zijn 

leraar Latijn er een met vuurwerk. Bijna letterlijk. Meneer 

Schut gebaarde zijn klas zich te verzamelen rond een tafel 

vol objecten die al snel bleken te verwijzen naar een crime 

scene. 

Een veer waarmee iemand Latijnse zinnen genoteerd had 

op perkament – de bood-

schap haastig gekrabbeld 

en onvoltooid. Er viel 

iets uit op te maken over 

‘gruwelen’ en ‘woestelin-

gen’. De datum erboven in 

Romeinse cijfers. Krui-

den uit een medicinale 

moestuin, met namen 

in iets dat juist weer 

op Oudengels leek. Een 

ouderwets bordspel. Een 

bijbel. Pijlpunten. En dan 

was er dat verbrande stuk 

gebintbalk. 

Ik beken: ik vond het zo gaaf dat ik met mijn zoon 

meekeek naar de aanwijzingen. Juni 793 haalden we eruit, 

een jaartal ergens in de vroege middeleeuwen. Engels en 

Latijn op één plek... waar záten we? Het begon in elkaar 

te klikken tijdens een zondagse wandeling langs de IJssel. 

Natuurlijk: een klooster aan de Engelse kust, overvallen 

door Vikingen. Moord, roof, vernieling, brandstichting. Een 

internetzoektocht bracht ons bij Lindisfarne, op het ‘holy 

island’ voor de Engelse oostkust waar in 793 inderdaad 

een Vikingaanval was die heel Europa had doen sidderen. 

Onze dochter, inmiddels tweedeklasser op een andere 

Zutphense vo-school, maakt soortgelijk onderwijs mee 

Inhoud

waar evenveel gevraagd wordt van haar creativiteit als 

van haar analytische vermogens, waar canoniek aanbod 

en eigen initiatief in balans zijn. 

Het enige sprankelende moment dat ik me van mijn 

lessen klassieke talen herinner, is die keer dat meneer 

Loontjes ons een opstel liet schrijven over geloof. Vanuit 

jeugdige onkwetsbaarheid argumenteerde ik dat een 

godsgeloof neerkwam op 

een gemoedstoestand die 

zich aan mensen opdrong 

om niet te hoeven opzien 

tegen de dood. Loontjes, 

meestal knorrig en luste-

loos, gaf mijn betoog een 

krul en schreef dat ik dit-

zelfde argument zou gaan 

teruglezen bij een zekere 

Griekse filosoof. Na de les 

ging ik trots naar hem toe, 

om nog wat meer te horen. 

Zijn apathie was helaas 

terug. Hij mompelde een 

afwimpelende zin. Het deurtje naar de filosofie viel subiet 

weer in het slot.

Als ik dit vo-themanummer doorblader en de doortasten-

de lesontwerpen rond historisch denken van Harry Have-

kes koppel aan de handreikingen die Sabine Wassenberg 

biedt door pubers te laten zien dat hun diepe, eenzame 

vragen heel normaal zijn. Als ik de sfeer van Metameer 

verbind aan wat Dick van der Wateren doet met de 

stelling van zijn leerling Max, dan kan ik niet anders dan 

onder de indruk zijn: is dit het voortgezet onderwijs anno 

nu? Wauw, mag ik dan weer even puber zijn?

Geert Bors, hoofdredacteur Mensenkinderen

Jenaplan VO
Mede door het vroege selectiemo-
ment in groep 8 is er in Nederland 
maar een handvol vo-scholen 
met een jenaplansignatuur. Maar 
nieuwe initiatieven komen op. En 
met het Metameerteam ontwik-
kelt Roger Janssen al jaren het 
Jenaplan door naar de vo-leeftijd, 
zoals Petersen dat ook voorstond. 
Op Metameer geen schoolwoon-
kamers of driejarige stamgroepen. 
Wel vakoverstijgend onderwijs en 
geen splitsing in vmbo, havo of 
vwo vóór het vierde leerjaar. Het 
vo biedt doortastende concept-
ontwikkeling als voorbeeld voor 
alle jenaplanscholen. /GB
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Open Huis bij de middelbare scholen 

in onze stad. Samen met mijn oudste 

dochter, bijna brugklasser, loop ik de 

grote gang in van de tweede school 

van die dag. Míjn oude middelbare 

school. Binnen een halve minuut 

komen oude trauma’s boven. De 

onzekerheid – ik kon nergens tegen, 

voelde me continu aangesproken, 

de als-ik-maar-grappig-doe-dan-is-

de-dag-zo-weer-voorbij-houding, de 

dágen dat ik schoolziek was en mijn 

moeder me maar gewoon thuishield... 

Met name de eerste twee jaren waren 

niet leuk. In de derde kwam er een 

voorzichtige ommekeer.

Ik koos voor deze school omdat ze 

toentertijd een theaterklas hadden. 

Extra toneellessen en beweging. Dat 

heeft me veel gebracht. Het was toen 

een school met twee afdelingen: 

een jenaplanstroom en een reguliere 

stroom. Na een basisschooltijd met 

acht jaar kringen en vieringen koos ik 

‘eens wat anders’, hoewel ik geen idee 

had wat ik kon verwachten en mijn 

tijd op de jenaplanbasisschool heel 

fijn was. Die beslissing pakte verkeerd 

uit. 

Waarom voelde ik me zo onveilig 

in de klas? Vele mijmermomenten 

hebben me bij de conclusie gebracht 

dat het grotendeels bij mij moest 

liggen. Alle nare grapjes, vervelende 

opmerkingen en ook de klappen, tot 

twee keer toe – ik had het over me 

afgeroepen. Na een jaar of twee bleek 

dat ik beter op kon schieten met de 

kinderen aan de jenaplankant.

Ben jij niet Kees?
“Hé, ben jij niet Kees?”, roept iemand, 

Resultaten 
uit het verleden...
Kees Groos

naast haar. Zo hoort het! We wor-

den rondgeleid door twee kinderen 

uit de tweede en derde. “Een korte 

rondleiding” wordt gezegd, maar pas 

anderhalf uur en vele leuke en eerlijke 

verhalen later, zitten we met zijn twé-

tjes in de aula een mandarijn te eten. 

“En?”, vraag ik. “Meteen inschrijven”, 

zegt ze. Maar eerst wil ze nog kijken 

in de gymzaal. “En bij drama!”

Discozwemkinderfeestje
Wat later, op het discozwemkinder-

feestje van mijn middelste dochter, 

zit ik verdiept in mijn boek. Verderop 

hoor ik een moeder doortastend 

ingrijpen bij kinderen die zich niet 

gedragen. Ik herken haar gezicht: zij 

zat bij mij in de brugklas! Wat ik nor-

maal nooit doe, doe ik nu wel: ik loop 

op haar af. “Ik ken jou.” Ze had mij ook 

al gespot. Ik had in de brugklas nau-

welijks contact met haar. Of zij het 

vraagt of dat ik het er meteen weer 

uitgooi, is onduidelijk. Zij kijkt mij aan: 

“Ik vond het ook verschrikkelijk, ik was 

zo alleen. Ik werd gepest en niemand 

deed iets.” 

Ik krijg het warm en stamel dat ik 

altijd dacht dat het aan mijn klein-

zerigheid lag. “Ben je gek!”, roept ze, 

“we hadden gewoon een aso-klas! 

Alle leuke kinderen zaten op de jena-

kant en onze mentor deed niks aan de 

sfeer in de groep!” Haar oprechtheid. 

Haar kalme stelligheid. Het raakt me. 

Mijn over de jaren opgebouwde ver-

klaring dat het aan mezelf lag en dat 

ik nu gelukkig steviger in mijn schoe-

nen sta, mag op de schop. Misschien 

maar goed ook. 

Jenaplanstroom
Nu is mijn dochter aan de beurt. Een 

kennismakingsavond met ouders en 

kinderen volgt. Kinderen in de kring, 

ouders eromheen. Als de gaten in de 

kring worden dichtgeschoven door de 

kring wat kleiner te maken, komt er 

een kind niet meer tussen. Dat zit half 

buiten de kring. Zoiets valt me op. 

Kleinzerig of terecht? Ik weet het even 

niet meer. 

Er waart een mengeling van nieuws-

gierigheid en angst voor herhaling 

in mij rond. Nieuwsgierig naar de 

uitvoering van het jenaplanconcept 

op zo’n grote school. Hoe kan het dat 

zowel ik als mijn vroegere brugklas-

genoot beter contact hadden met de 

kinderen van de jenaplankant? Wat ga 

ik straks terugzien van het concept? 

Hoe zorg je ervoor dat deze visie door 

al die leraren wordt gedragen en dat 

het daadwerkelijk in de klassen tot 

uiting komt? Dat is op een basis-

schooltje soms al een uitdaging. Ik 

hoop inspiratie op te doen. 

En er is dus angst of misschien 

bezorgdheid, voor mijn lieve dochter, 

een echt mooi jenaplankind dat ik een 

mooie vo-tijd gun. Ik hoor goede erva-

ringen van andere ouders, met name 

op sociaal-emotioneel gebied, die 

daar al kinderen hebben en ik voelde 

het ook op de Open Dag. Dus hoofd, 

hart en handen opnieuw openstellen. 

Het wordt voor haar vast een toptijd. 

Zij zit tenslotte wel in de jenaplan-

stroom!

Redacteur Kees Groos is stam-

groepleider en adjunct-directeur in 

Boxmeer

genaar van het gebouw, er worden 

muurschilderingen gemaakt en grote 

objecten tentoongesteld, er is muziek 

en toneel, er zijn kringen en andere 

herkenbare werkvormen. Wat dat 

alles gemeen heeft, is dat je voelt hoe 

het allemaal voortkomt uit de kinde-

ren. Een eerste opdracht bij tekenen 

is dat je je tekendoos gaat versieren 

tot een persoonlijk kunstwerk. Heel 

mooi vind ik ook het systeem waarbij 

je een keuzevak mag uitzoeken, dat je 

dan volgt met kinderen uit alle leer-

jaren: een ontmoeting van gelijkge-

stemden van verschillende leeftijden. 

Dat heeft een niet te meten effect op 

je hele school. 

Ik zie mijn dochter steeds vrolijker 

worden. Ook mijn tred voelt lichter. 

Iedere leraar die we treffen richt zich 

tot haar, niet tot het grote mens 

terwijl mijn dochter en ik samen door 

die grote gang lopen, “Ik zat twee jaar 

onder jou.” De voormalig schoolge-

noot en inmiddels docent die ieder-

een welkom heet, haalt mij in één ruk 

terug uit mijn beslommeringen. Ze 

ziet mijn verwarring. “Je kent mij niet 

meer, hè? Maar wat leuk dat je hier 

nu bent,’ zegt ze welgemeend. “Nou, 

ik vond het hier verschrikkelijk”, blaat 

ik eruit voordat ik het doorheb. “...

Maar er is natuurlijk heel veel veran-

derd”, red ik soepeltjes de dag. Ik kijk 

met een schuin oog naar mijn doch-

ter, die rustig en nieuwsgierig om 

zich heen staat te kijken. Ik ben hier 

vandaag niet voor mijzelf.

Het wordt een topdag: de school 

heeft inmiddels geheel voor Jenaplan 

gekozen en ademt het concept uit al 

haar voegen. Kinderen zijn mede-ei-

Met zijn oudste dochter bezoekt Kees Groos open dagen, ook 

op zijn eigen oude middelbare school. Meteen al in de hal komt 

oud zeer boven. Kees heeft altijd gedacht dat het gepest aan zijn 

eigen kleinzerigheid lag. 

Illustratie: Stijn Ruijzenaars

Kees opent
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Schoolreportage: Metameer 

Jenaplan in het VO: 
Goede gewoontes 
inslijpen rondom 
geleefde essenties
Geert Bors
 

We vragen nogal wat 

van kinderen. 

Maar je wordt hier 

wel echt gezien 

voor wie je bent.

 Roger Janssen

Een mensvormende opvoeding voor kinderen van 6 tot 18. Dat had Peter Petersen 
voor ogen. In Nederland hebben inmiddels zo’n 170 basisscholen vanaf de kleutertijd 
de jenaplansignatuur. Maar met slechts vijf jenaplanscholen is het Nederlandse 
voortgezet onderwijs nog wat karig bedeeld. Jenaplanopleider VO Roger Janssen laat 
ons Metameer zien en neemt ons mee in de jenaplanopleiding, die hij er met het team 
doorontwikkelde – helemaal toegespitst op de wensen en eisen van het voortgezet 
onderwijs. “Jenaplanonderwijs is ambitieus: we zien alle kinderen en we hebben hoge 
verwachten van iedereen.” Fotografie: Metameer
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Het gaat mij om kansengelijkheid.”

In de kring bij wiskunde
Roger leidt de weg door de gangen, 

langs vitrinekasten met kunstwerken 

waarbij de opdracht geweest is om 

van behoorlijk industriële materialen 

iets uit de natuur na te bootsen. De 

opdracht is zo bondig geformuleerd 

als bij ‘The Great British Bake-Off’’, 

maar op basis van precies dezelfde 

materialen en technieken krijg je 

toch een enorme bandbreedte aan 

opbrengsten.

Natuur en kunst lijken elkaars tegenpo-

len. Denk maar aan de bijvoeglijke naam-

woorden ‘natuurlijk’ en ‘kunstmatig’. 

Deze twee ogenschijnlijke tegenpolen ga 

jij combineren. Je gaat een beeld maken 

geïnspireerd op de natuur. Dit beeld moet 

bestaan uit drie verschillende onderdelen 

die alle drie gemaakt zijn van een ander 

materiaal en een andere techniek. De ver-

schillende materialen en technieken zijn:

•  HOUT: houtbewerkingstechniek 

(timmeren, zagen, boren, schroeven, 

schuren, lijmen)

•  METAAL: kippengaas, metaaldraad 

te doen tot viertonner-chauffeur. Het 

waren de optimistische jaren ’90, de 

Muur was gevallen, de Koude Oorlog 

leek gestreden. “In oorlogstijd werkt 

een legerorganisatie: dan is een hel-

der gestructureerde organisatie met 

een duidelijke opdracht fantastisch. 

Maar toen, in die tijd van ‘radicale 

vrede’, was dat lastiger. ‘Luitenant’, zei 

ik op maandag om half tien, ‘Ik heb 

mijn opdrachten vervuld voor deze 

week. Wat kan ik gaan doen?’ ‘Rijd 

maar met de jeep naar Groningen 

en ga een fles kruidenbitter brengen 

naar iemand die ons goed geholpen 

heeft bij de vorige oefening.’” 

Tegelijk zag Roger hoe zelfs een mini-

male hoeveelheid klussen collega-sol-

daten juist het ritme en de regelmaat 

bood om aan hun dag een structuur 

te geven die ze niet gehad hadden: op 

tijd opstaan, je bed opmaken, zorgen 

voor je spullen. Het opende Roger 

de ogen en leerde hem dat zijn eigen 

perspectief, zijn ‘gewoon’, niet het-

zelfde is voor ieder mens: “Ik heb een 

hekel aan mensen die status ontlenen 

aan hun opleiding. Het gaat mij om 

wat er in elk mens te waarderen is. 

Kruidenbitter naar Groningen
Roger Janssen heeft in zijn eigen 

geschiedenis ook duidelijke marke-

ringspunten, waardoor het te vroeg 

uit elkaar halen van kinderen in ver-

schillende opleidingsniveaus hem 

een doorn in het oog is: “Ik heb vwo 

gedaan en daarna de ALO in Tilburg 

– mijn wereld bestond uit hoogop-

geleide mensen. Tot ik in het leger 

kwam. In 1996 hoorde ik bij de aller-

laatste lichting jongens die in militaire 

dienst moesten. Opeens ontdekte 

ik dat veel mensen uit heel andere 

werelden kwamen. Mensen met 

andere interesses, die heel andere 

dingen belangrijk vonden. Mensen 

die niet binnen een minuut een uitleg 

snapten en meteen een oplossing 

voor handen hadden. Mensen voor 

wie het leven lastig was en die uit 

contexten kwamen waar ze weinig 

steun ervoeren. Maar met al die 

mensen vormden we wel samen een 

groep, die als het eropaan zou komen 

elkaar moest kennen en blindelings 

op elkaar moest kunnen vertrouwen.” 

Zelf nam Roger z’n vier maanden 

diensttijd te baat om een rijopleiding 

worden voorgesorteerd van vmbo-ba-

sis tot vwo – in zeven verschillende 

onderwijsrichtingen, die steeds las-

tiger te ‘stapelen’ zijn. Maar niet op 

Metameer: een driejarige stamgroep 

zul je tevergeefs zoeken, maar wel 

andere organisatievormen om te zor-

gen voor een integratie van school-

vakken en voor heterogeniteit onder 

de leerlingen: van klas 1 tot en met 3 

blijven alle kinderen bij elkaar. Geen 

harde selectie in de eerste leerjaren. 

Rector Berita Cornelissen vertelde 

al eens (zie MK151, maart 2016, pp. 

12-17) hoe die keuze voor haar ook 

verankerd ligt in haar persoonlijke 

biografie: als kind van ouders met 

weinig opleiding had ze zelf alle baat 

gehad bij kinderen die haar hielpen 

haar ontwikkeling op te tillen: “Ik 

moest het hebben van de ontmoe-

ting met andere kinderen. Op school 

kwam ik een taal tegen die ik nog niet 

had leren spreken. Mijn klasgenoten 

hebben me meegetild naar een vol-

gend niveau. En weet je, we moeten 

het ook samen doen in deze wereld. 

Je kunt arts zijn, maar je zult ook 

loodgieters en bakkers tegenkomen 

en nodig hebben.” 

Zo lukte het Berita de weg te vinden 

naar een opleiding die voor haar het 

meest geschikt was. Diezelfde tijd, 

ruimte en stimulans om te rijpen 

gunde ze ieder kind, zeker nu, in een 

geïndividualiseerde, prestatiegerichte 

samenleving: “Om je onderwijs en je 

wereld te verdiepen, heb je verschil 

nodig – heterogeniteit in je groep. Dat 

is heel erg Jenaplan”, zei ze in 2016. 

“Als verschil je uitgangspunt is, geef 

je kinderen de rijkdom om verder te 

kijken, van elkaar te leren. Je leert je 

kwaliteiten en interesses goed ken-

nen, en je ontdekt dat denkers doe-

ners nodig hebben en andersom.”

ken. Aan touwtjes die van tak naar tak 

gespannen zijn, hebben bezoekende 

basisschoolkinderen hun indrukken 

achter gelaten: ‘Mooie school en ik 

vind de creatieve vakken leuk’, ‘Ik 

vind het een leuke school, vooral bij 

de dieren’, een volgend kaartje prijst 

de wiskundeproefles die de schrijver 

net heeft gehad... Dan komt docent, 

mentor en jenaplanopleider VO Roger 

Janssen de hal binnen: “Ha, je bent 

er!”

Heterogeen onderwijs tegen 
vroege selectie
Metameer is een van de vijf scholen 

voor voortgezet onderwijs in Neder-

land met een jenaplansignatuur. 

Vergeleken met Duitsland, waar het 

Jenaplan – ondanks dat het met zo’n 

veertig scholen relatief klein is – een 

stevige vertegenwoordiging vo heeft, 

is het opmerkelijk dat er in Nederland 

betrekkelijk weinig voortgezet jena-

planonderwijs is. En dat terwijl Peter 

Petersen in zijn werk toch vormgaf 

aan een onderwijsideaal voor 6- tot 

18-jarigen. 

Dat heeft veel mee te maken met het 

vroege selectiemoment in Nederland, 

waar kinderen op twaalfjarige leeftijd 

Boxmeer 12 juli 2022. Het is bijna 

vakantie. Op het plein staan een 

enorm springkussen en andere spel-

len met levensgrote opblaasobjecten. 

Terwijl het speeltuig op spanning 

staat, blaast vo-school Metameer uit 

van een intens jaar vol corona-ob-

stakels. Veel jongeren zijn buiten. Als 

niet bezig met een spel, dan zittend 

boven op een picknicktafel, uit de 

hete zomerzon. Regelmatig lopen 

er ook leerlingen het gebouw in: het 

zijn de afrondweken en voor velen is 

het tijd om nu, één op één met hun 

docent, de puntjes op de i te zetten 

voor een laatste project en een beoor-

deling af te wachten. 

Ook bij herhaald bezoek blijft de 

entreehal van Metameer imposant. 

Hoog is het hier. De trappartij aan de 

rechterkant is zo breed dat hij gemak-

kelijk dienst kan doen als tribune bij 

een voorstelling of viering. Links, in de 

hoogte, zweven de werkruimtes van 

de schoolleiding – met veel glas dat 

uitkijkt over deze aula. Twee meiden 

komen met een grote glimlach binnen 

en spreken een docente aan. 

Waar ook genoeg plek voor is: een 

reusachtige boom van houten plan-
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gerichte programma dienstverlening 

en producten en is hij naast mentor 

ook coach voor loopbaanoriëntatie en 

begeleiding (LOB). “Onderwijs is voor 

mij altijd rijker geweest dan alleen 

een cognitief curriculum. Jenaplanon-

derwijs is ambitieus: we verwachten 

hier meer van de kinderen en we kij-

ken daarom ook breder, naar andere 

kwaliteiten.”

Als voorbeeld noemt hij een meisje 

dat met vmbo-basisniveau van haar 

basisschool kwam. “Ze is nu geslaagd 

op de hogere hotelschool, aan de 

top van haar klas.” Een typische laat-

bloeier, van wie de potentie misschien 

minder goed uit de verf gekomen 

was op een reguliere vo-school, denkt 

Roger: “Met het cognitieve leren ging 

het eerst niet zo best, maar ze was 

überzorgzaam. Sociaal kon je geen 

beter kind in je klas hebben. Vanuit 

die kwaliteiten ontwikkelde ze zich 

steeds verder en zo ontstond voor 

haar een heel eigen route naar het 

ontdekken waar haar krachten, haar 

plezier en haar toekomstwensen 

lagen. Dat te hebben mogen begelei-

den en volgen, heeft mij als docent zo 

veel geleerd.”

Het jenaplanconcept paste Roger 

meteen goed. “Die holistische blik op 

de totale ontwikkeling van kinderen. 

Het fenomenologische van kijken wat 

zich in een pedagogische situatie aan-

dient – dat was allemaal bekend ter-

rein voor me. In gymlessen zie je vaak 

veel meer ‘talen’ van een kind dan als 

het in een klas zit. Je ziet hoe kinderen 

interacties aangaan, je ziet hoe geest 

en lichaam samen bewegen, je ziet 

gemak en ongemak, vriendschappe-

lijke competitie en samenspel. Op de 

ALO was het boek Beknopte theore-

tische pedagogiek van Langeveld een 

bijbel. Ik zag er hier veel van terug.” 

motortjes in zijn schip en een zeiltje 

om het ook op windkracht te kunnen. 

Dadelijk komt zijn docent en dan gaan 

ze het zien. Extra waardering kun je 

verdienen voor de afwerking en de 

esthetiek. Met alle criteria van de 

opdracht zit het wel goed, denkt Lars. 

“Ik heb geoefend in een vijver. Daar 

deed-ie het.”

Op de hele bovenverdieping zijn 

opgezette dieren te vinden, net 

als een levensgrote witte haai van 

kunststof die in de trappartij hangt. 

Bij iedere trede die je op- of afgaat 

heb je ander zicht op het monster 

dat langzaam langszij over je heen 

lijkt te zwemmen. Achter Lars zijn de 

terraria met de dieren waar Meta-

meer bekend om is: hagedissen, grote 

spinnen, een slang. Aan het plafond 

raketten in vele kleuren en met ver-

schillende experimentele neuzen en 

stabiliseringsvleugels – allemaal zijn 

ze gemaakt en getest om zo hoog 

mogelijk te komen. 

Peterseniaanse verwondering
De Peterseniaanse verwondering is, 

kortom, alomtegenwoordig en dat 

sluit goed aan bij wat Roger wil dat 

onderwijs is. Opgeleid als docent 

lichamelijke opvoeding, geeft hij 

inmiddels les in het brede beroeps-

(knippen, vormen, binden, solderen)

•  KARTON: snijden, ritsen, verbindingen 

maken, plakken.

De denker, de doener, de maker – in 

welk hokje je jezelf ook zou kunnen 

duwen, in deze opdracht komen hart, 

hoofd en handen gebalanceerd aan 

bod en laat je jezelf zien. En zelfs bij 

een vak als wiskunde, waar je met 

laptop, pen, ruitjespapier, geodrie-

hoek en passer toch vaak voorover-

gebogen aan je tafel werkt, zit je bij 

Metameer meermalen per les even 

in de kring. Voor een instructie. Om 

samen tot oplossingen te komen. Om 

je antwoorden samen te evalueren. 

Het zijn kringen zoals Peter Petersen 

ze bedoelde: zonder tafels of objecten 

ertussen die het zicht belemmeren, 

zodat leraar en groep helemaal aan 

elkaar verschijnen en je niet kunt 

wegduiken. 

“Mijn eigen puberteit was thuis vrij 

heftig qua zorgtaken, maar eenmaal 

op weg naar school zette ik een 

knop om. Niemand hoefde het te 

weten, maar ik hoefde het ook niet 

te verbergen, want geen docent had 

er oog voor. Ik was een nummer”, 

vertelt Roger. “Ik besef dat we van 

de kinderen hier nogal wat vragen. 

Groepsvorming is wezenlijk, ook om 

jezelf te leren kennen. We spreken 

je eigen motivatie aan, we vragen de 

ontwikkeling van je kritisch denken en 

samenwerkingsvaardigheden. Maar je 

wordt hier wel echt gezien voor wie 

je bent.”

Recht zo die gaat
Kijkend uit het raam, naar het feeste-

lijke schoolplein, is Roger opgetogen. 

Vorig jaar, nog midden in de corona-

tijd, mocht er heel weinig. “Normaal 

hebben we een slotweek met laatste 

schooldag, het gala, de galastoet. We 

hebben het toen toch zo feestelijk 

mogelijk proberen te maken door de 

cijferlijst en felicitaties uit te reiken 

via een gala drive-thru langs kraam-

pjes met hapjes. Er was ook een 

diploma-avond met alleen je eigen 

klas in de gymzaal. Met sketches en 

docentenfilmpjes werd het toch nog 

persoonlijk.”

Op het dakterras is een waterbaan. 

Daar zit Lars, uit het tweede leerjaar. 

Hij heeft nog een project af te ronden 

van Mens & Natuur. De opdracht 

was een boot te bouwen die over de 

lengte van de waterbaan – zo’n drie 

meter – kaarsrecht blijft varen. “Hij 

moet stabiel zijn. En blijven drijven 

natuurlijk. De aandrijving mocht je 

zelf bedenken.” Lars bouwde twee 

Vertaalslag naar het vo
Toch was en blijft het een klus om 

wat er is aan jenaplanliteratuur en 

-praktijk te vertalen naar het vo-ni-

veau. “Bij onze start als school ver-

zorgden Jaap Meijer, George van Sluis 

en Felix Meijer de jenaplanscholing. 

Mooi en inspirerend, maar uiteraard 

heel po-gericht in de voorbeelden. 

Voor de brugklas paste dat nog rede-

lijk, maar hoe moesten we het pas-

send maken voor latere leeftijden?”

Roger legt wat dilemma’s voor: hoe 

vertaal je het stamgroepleiderschap 

naar een vo-situatie, waar je zelfs je 

mentorgroep maar een beperkt aantal 

uur per week ziet? “Als je een regu-

liere docent bent met een klas of vijf, 

weet je nog steeds wel wie iedereen 

is. Maar hoe doe je dat als vakdo-

cent, die misschien wel 25 klassen 

ziet? Hoe houd je dan de verbinding 

en de kleinschaligheid?” Een ander 

dilemma: hoeveel kinderen met een 

rugzak passen er in een al heterogene 

klas? “In een groep met 24 kinderen, 

stuit je daar ergens op een grens, 

terwijl je als school als geheel veel 

kunt dragen.” En nog een: hoe borg je 

groepsvorming in kringgesprekken? 

Kun je die kringen door kinderen zelf 

laten leiden en daarbij de inhoudelijke 

verdieping voldoende stevig maken? 

Allemaal dilemma’s waar het team 

tegen aanliep in de vertaling van Jena-

plan naar het voortgezet onderwijs.

Zo probeerde Metameer in de loop 

van de tijd jenaplanvormen uit, die in 

de praktijk minder gunstig uitpakten: 

“Petersen werkt de schoolwoonkamer 

uit, waar de kinderen hun thuisha-

ven hebben en zorg dragen voor de 

ruimte en de materialen, zoals je dat 

op een plek die van jou is doet. Op 

veel po-scholen krijgt dat mooi vorm. 

Wij hebben dat ook geprobeerd: de 

klas had een vast honk, een eigen 

domein, en in plaats van dat de kin-

deren met hun tas van klas naar klas 

togen, waren het de docenten telkens 

bij iedere groep ‘op bezoek’ kwamen. 

Er waren dagen en groepen waar 

dat uitstekend verliep – goede sfeer, 

heerlijk om binnen te komen. Maar er 

waren ook momenten dat het tumult 

bij het weggaan van de ene docent zo 

opliep dat de docent van het volgende 

uur moeite had om de les te begin-

nen. De thuisgroep leek dan eerder 

een front.”

Die organisatievorm werd terugge-

draaid. “We snapten snel dat daarin 

het vo systemisch anders werkt dan 

het primair onderwijs: de school-

woonkamer op een basisschool is 

de thuisruimte van de kinderen én 

de stamgroepleider. De verantwoor-

delijkheid zit er anders in elkaar.” En 

toch bleef het streven om kinderen 

in hun volledige ontwikkeling echt te 

zien. Het integreren van vakken tot 

een gebied als ‘Mens & Natuur’ was 

daarvoor een oplossing: met geïnte-

greerde schoolvakken, zien meerdere 

docenten vanuit meerdere invals-

hoeken de groep. “Als je kinderen op 

die manier volgt in vakoverstijgende 

projecten, kun je samen het gesprek 

voeren over hun ontwikkeling, hun 

houding, hun valkuilen, hun kwalitei-

ten.”

Ook merkt Roger dat docenten op 

Metameer anders in de spiegel kijken: 

idealiter schurkt de perceptie van je 

‘Als docent ben je een 
voorbeeld voor hoe je 

volwassen in de wereld 
kunt staan. Niet hoe het 
móet, maar hoe het kán.’ 

Roger Janssen
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ste om gaat: ‘Laat iedereen in hun 

waarde; sluit niemand buiten; help 

elkaar; kom voor elkaar op’. 

In een wiskundelokaal heeft een 

andere groep mensfiguren afge-

beeld die elk een ballon vasthouden, 

waarop een belangrijke waarde staat: 

‘sterk’, ‘behulpzaam’, ‘doorzetter’, 

‘sociaal’, ‘creatief’. Bovenin twee stop-

borden met een ‘is gelijk aan’-teken 

ertussen. STOP = STOP is de duide-

lijke grens van deze groep. Helemaal 

onderin nog een emanciperende aan-

sporing: ‘Hoe dan ook, blijf JEZELF’.

Goede gewoontes opbouwen
“Je hebt regels en afspraken”, zegt 

Roger. “Sommige dingen leggen wij 

als school op. Het is niet fair om dat 

een ‘afspraak’ te noemen. Maar bui-

ten die regels bespreekt iedere men-

tor met zijn of haar groep hoe je met 

elkaar wil omgaan. Vaak laten we de 

groep dan terugdenken aan hun eigen 

basisschooltijd – een oefening om van 

afstand te kijken naar de grotere pro-

cessen. Hoe was je basisschoolklas? 

Hoe ging het daar? Wat wil je daar-

van meenemen naar hier? Waarover 

moet je echt afspraken maken? Wat 

is vorm of voorbeeld of norm en wat 

is de dieper gelegen waarde daar-

onder? Het komt vaak neer op wat 

iedereen wil: een gezamenlijk klimaat 

dat gezellig en veilig is en waar lekker 

gewerkt kan worden.”

Door het jaar heen verwijst Roger met 

enige regelmaat naar de groepswet: 

“Soms begint het te stormen in de 

groepsdynamiek. Dan is het handig 

om de afspraken die je samen hebt 

vastgesteld er weer bij te pakken. Of 

ik trek een lijn op het bord met de 

polen ‘fijne klas’ naar ‘negatief’ en 

bespreek waar een bepaald voorval 

thuishoort op die lijn. Dan is het 

nadenken over grenzen telkens weer 

een gezamenlijk gesprek en bestendig 

je de groepswet met elkaar.”

Of het als geheugensteuntje voor de 

kinderen of juist de docent is, is niet 

helemaal duidelijk, maar in veel loka-

len hangen ook de ‘Essenties Jenaplan 

Boxmeer’ ingelijst. Tien zijn het er. 

Veel ervan komen overeen met de 

jenaplanessenties, behalve dat Meta-

meer er een paar lichtjes van kleur 

veranderd heeft (‘zorgen’ is ‘zorg 

dragen’ geworden, en ‘plannen’ heeft 

de concretisering: ‘doelen stellen en 

realiseren’). Ook zijn er een paar ver-

anderd naar de lokale omstandighe-

den in een vo-klas: impulsbeheersing 

en open staan voor (continu) leren. 

Hertaald, aangepast en met fraaie 

icoontjes erbij krijgen deze essenties 

bij een eerste blik erop fris elan. “De 

uitdaging is natuurlijk om ze levend 

te houden, maar dat lukt goed, hoor”, 

lacht Roger. “Ze komen bijvoorbeeld 

terug in de planners van de kinderen 

en in de logboeken. Maar belangrijker 

is om er goede gewoontes omheen 

te bouwen. Bij het stellen van doelen 

doe ik dat met de essenties bij de 

hand. Het start bij het bewustzijn van 

de docent.”

Verdiepend jenaplanaanbod
Als Roger rondloopt in deze afslui-

tende dagen – langs de moestuin, 

het woonhuis in op de hoek van het 

plein dat inmiddels deel geworden 

is van de school, is er telkens even 

gelegenheid om letterlijk stil te staan 

en te praten. Met onderwijsassis-

tenten Judith Geerts, Truus Kunen 

en Suzanne Huijben op de doortoch-

tende bovenverdieping bijvoorbeeld. 

Over het wel en wee van zijn men-

torgroep. Over hoeveel spanning er 

door corona op iedereen gestaan 

heeft – team, kinderen en ook op 

ouders. Over die ene jongen die na 

extra begeleiding zichzelf compleet 

oversteeg met zijn 9,2 voor wiskunde. 

Over de workshop met die leerling-

acteurs.

Het is duidelijk hoe Metameer tim-

mert aan de weg als een van de 

handvol Jenaplan vo-scholen. Voor 

iedere nieuwe docent ligt er meteen 

al een zelfgebouwde basismodule 

Jenaplan klaar, waarna je kiest voor 

verdiepende modules, bijvoorbeeld 

om dieper op de pedagogiek of juist 

op didactische thema’s in te gaan. De 

slim op elkaar afgestemde modules 

maken dat de aandacht voor het ‘hoe’ 

en ‘waartoe’ nooit verslapt en dat niet 

het al opgeleide deel van het team 

cursussen opnieuw hoeft te volgen. 

Voor elk teamlid is er een jaarlijkse 

keuze uit een verdiepend jena-

planaanbod – een aanbod dat Roger 

ook in het NJPV-vo-netwerk deelt.

Geen wonder dus, dat die groep 8’ers 

het al goed gezien hadden, met hun 

kaartjes in de boom in de hal: “Het is 

een leuke school en ik denk wel dat 

het bij me past”, schrijft Ellen. “Het 

is een fantastische school en mijn 

moeder werkt er”, meldt een andere 

basisschoolverlater trots. Een derde 

heeft open rondgekeken: “Ik ben ver-

rast door de leermethode.”

Meer weten over het jenaplan- 

opleidingsaanbod voor vo-docenten?  

Neem contact op met Roger, via:  

Rogerjanssen@metameer.nl 

gezamenlijk willen en wat het samenle-

ven en werken op school in orde, fatsoen 

en schoonheid waarborgt voor allen in het 

lokaal.” (HKJ, p. 37)

“Bij die ‘allen’ is de docent inbegre-

pen, vult Roger aan. De klassieke 

filosoof Plato had het al over de 

drie-eenheid ‘het goede, het ware en 

het schone’ en die vindt weerklank 

in Petersens groepswet. Schoon-

heid schuilt alvast in menige poster, 

waarop de wet van een mentorgroep 

verbeeld is. Neem die in het thuislo-

kaal van JN1C: er is een badkuip op 

getekend met daarin twee eendjes, 

‘Maarten’ en ‘Sophie’. Uit het badwa-

ter stijgen zeepbubbels op, elk met 

de naam van een groepsgenoot: de 

groep als warm, bruisend bad; elk een 

eigen zeepbel maar samen hetzelfde 

water. Op de badkuip staat summier 

dat waar het deze groep ten diep-

eigen docentschap dicht aan tegen 

Petersens idee van de ‘mensvor-

mende opvoeder’. Roger: “Als je een 

vakdocent bent en tien klassen twee 

uurtjes in de week ziet en je doet 

je uiterste best, dan wordt het nog 

steeds moeilijk om over al die kin-

deren iets te weten. Maar wat je wel 

kunt doen is een voorbeeld zijn voor 

hoe je volwassen in de wereld kunt 

staan. Op die manier hebben onze 

leerlingen in hun jenaplanonderbouw 

wél 25 rolmodellen gezien. 25 voor-

beelden, niet van hoe het móet, maar 

van hoe het kán.”

Liefdevol glashelder
Lopend op de gang wordt Roger 

aangesproken door een collega. Zo 

meteen wordt er een jongen naar 

school gebracht, die vanochtend 

afwezig was. “Hij zou naar de dokter 

gaan, maar is in plaats daarvan met 

vrienden gaan zwemmen. Zijn vader 

heeft hem uit het zwembad geplukt 

en terug naar school gebracht.” “Ik 

weet het: het is heet vandaag”, zegt 

Roger, “Maar dit is niet de bedoeling.” 

Hij belooft vader en zoon op te van-

gen bij de deur. In elk geval mooi dat 

de driehoek ouder-school-kind goed 

werkt, merkt hij op. Zelf heeft Roger 

één keer in zijn eigen schoolcarrière 

een ziekte gefaket. Spijbelen deed hij 

nooit. Zijn collega-docent was al even 

braaf: “Ik zat op de locatie Stevens-

beek”, zegt hij lachend, “Wat had ik 

daar moeten doen? Je staat daar tus-

sen bietenvelden.”

Corona is een spelbreker geweest, 

ook dit jaar weer. Op een school die 

vaart op het gemeenschapsgevoel 

en kinderen in de breedte van hun 

ontwikkeling wil zien, waren de lock-

downs pittig. Het kostte moeite om 

nadien opnieuw een goede gemeen-

schapssfeer te scheppen in de klas. 

“Het is kansrijker op een school als 

deze om het sociale leren weer op te 

pakken, maar ook hier was het lastig.” 

Roger had zijn handen vol aan zijn 3 

vmbo-mentorklas – sowieso in heel 

onderwijsland een notoir ingewikkeld 

jaar qua hormonen en uitdagend 

gedrag. Liefdevol glashelder zijn is 

hier de  aanpak. Bijna altijd keert het 

weer ten goede in vmbo 4, als de kin-

deren rustiger en serieuzer worden. 

Het samenwerken, het zich kunnen 

uitdrukken en presenteren, zelfstan-

digheid, het zichzelf al behoorlijk 

goed kennen – dat zijn kwaliteiten die 

Metameer terughoort van vervolg-

scholen met een bovenbouwlicentie. 

Groepswet
Ieder lokaal is wel een mentorlokaal 

voor een klas. Opvallend zijn telkens 

de ingelijste A3’tjes. “De Groepswet”, 

zegt Roger. Petersen werkte het idee 

uit in meerdere van zijn werken. In 

Het kleine Jenaplan schrijft hij erover: 

“Het lokaal wordt [de kinderen] ‘in vrij-

heid’ toevertrouwd, maar het is ‘schijn-

vrijheid’ wanneer men daaronder wille-

keurig gebruik zou willen verstaan. Deze 

vrijheid vindt haar begrenzing in ‘de wet 

van de groep’ en deze luidt: in het lokaal 

mag alleen datgene gebeuren wat allen 

In JN1C is de groepswet 
verbeeld als een badkuip 
met bruisend water: elk 

kind is een eigen zeepbel, 
maar samen zijn ze 

hetzelfde water.

De jenaplanessenties 
levend maken start bij het 
bewustzijn van de docent 

Roger Janssen
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er hoor ik dat de kinderen zo vrij en 

open zijn, creatieve denkers en goede 

vragenstellers. Daarnaast zorgzaam 

en sociaal voor hun groepsgenoten 

en het woord ‘mondig’ komt ook 

veelvuldig voorbij. Sommige docent-

en moeten daar wel eens aan wen-

nen, maar weten het wel te waar-

deren als een kind weer eens het 

voortouw heeft genomen om iets ter 

discussie te stellen of te organiseren. 

Missie geslaagd, denk ik dan. Want 

naast goed kunnen rekenen, lezen 

en spellen wil ik mijn kinderen nog 

veel meer meegeven dan dat. In een 

maatschappij die soms zo individual-

istisch lijkt, zijn goed kunnen samen-

werken en opkomen voor jezelf en 

een ander onmisbare eigenschappen. 

Samen kom je verder, samen weet je 

meer en samen ben je nooit alleen. 

Mijn kuikens zijn klaar om hun vleu-

gels uit te slaan. Eerst dat vo maar 

eens het hoofd bieden, de rest van 

de wereld komt later wel.

Hilde was stamgroepleider en is 

opleider voor HetKan. Je vindt haar 

via www.sterkvoordeklas.nl.

logo van de school. We lopen terug 

naar ons thuishonk en ik luister naar 

de verhalen die loskomen. Een nieu-

we fase staat voor de deur en daar 

groeien ze dit laatste basisschooljaar 

langzaam naar toe. Voor sommige 

kinderen komt die fase eigenlijk net 

te vroeg, voor anderen net te laat en 

voor de rest precies op tijd. 

Een paar dagen later bezoeken we 

ook nog de andere middelbare school 

in ons stadje en ook nu komen de 

kinderen opgetogen de lokalen uit. 

Samen blikken we de volgende och-

tend in de kring terug. De zesde- en 

zevendejaars luisteren nieuwsgierig 

mee en stellen veel vragen: “Begin 

je daar ook altijd in de kring?” “Hoe 

vind je de weg in zo’n groot geb-

ouw?” We maken een hele lijst met 

pluspunten van iedere school en het 

blijkt dat de kinderen daarover flink 

van mening verschillen: wat voor de 

een goed werkt, vindt de ander hele-

maal niks. Ook de docenten hebben 

ze allemaal anders ervaren (“Vond jij 

die écht leuk?” En: “We moeten daar 

mevrouw zeggen!”). De keuzestress 

barst in de weken daarna los. Twee 

scholen om uit te kiezen, een lux-

eprobleem eigenlijk, maar als je pas 

elf of twaalf jaar bent toch wel een 

lastige. Van een Jenaplanschool naar 

school waar ineens in jaar- en nivea-

ugroepen wordt gewerkt, is ook wel 

een hele overgang. Hoe weet je nou 

wat bij je past?

Van de mentoren van de brugklassen 

die ik jaarlijks tijdens een evaluatie 

spreek, hoor ik veelal positieve ver-

halen terug van de kinderen die bij 

hen zijn gestart. Natuurlijk zijn er 

ook wel eens zorgen, maar veel vak-

Je wordt toch ook best een beetje 

nerveus van zo’n bezoek aan het vo. 

Zodra ze de drempel over stappen 

valt er een deel van die spanning 

weg. Van links en rechts komen oud-

groepsgenoten op ons afgestormd. 

We worden enthousiast begroet en 

geknuffeld, het is een fijn weerzien. 

Ze zijn kilometers langer dan de laat-

ste keer dat ik ze zag en zelfs hun 

stemmen klinken anders – groter, 

volwassener, rijper. Liefdevol ont-

fermen zij zich over mijn kuikens en 

met een gerust hart laat ik hen onder 

mijn veren vandaan.

Nadat ik braaf tweeënhalf uur in de 

aula heb gewacht, verzamelt het 

stel zich weer om mij heen. Rode 

wangen, glinsterogen en vol met 

verhalen en tassen met zelfgemaakte 

spullen, flyers en een drinkbeker met 

Remko Fijbes

Dag 
knusse 
basisschool, 
hallo 
imposante 
middelbare!

Hilde Paulsen

Hilde houdt van een warme overdracht. Zo warm 
dat zij altijd meegaat, als de achtstejaars de 
twee vo-scholen in hun stadje bezoeken voor een 
proefochtend. In de kring wordt alles nabesproken, 
met de gespitste oren van de zesde- en zevendejaars 
erbij. “We waren weer de jongsten op dat plein. Maar 
dat hebben we in de stamgroep ook meegemaakt.” 
Met meer in hun bagage dan taal en tekenen, kan 
Hilde ze zorgeloos loslaten.

Als we 
het gebouw 

naderen voel ik 
opeens de hand 

van een van mijn 
meiden in de 

mijne.

Met mijn achtstejaars loop ik gezellig 

babbelend over de stoep richting 

de middelbare school. Ze mogen er 

vandaag proeflessen volgen. Talloze 

keren zijn ze er al langs gefietst, 

maar binnen waren ze er nog nooit. 

Ik probeer te kijken met hun ogen, te 

luisteren met hun oren. Het gebouw 

is groot en imposant. Zo anders dan 

ons lagere schooltje met de knusse 

hoekjes en smalle gangen. 

Ik zie mijn kinderen kijken, over 

een paar maanden zullen zij weer 

de jongsten zijn. Gelukkig hebben 

ze die rol al vaker mogen ervaren. 

Blikken monsteren het plein, waar 

grote pubers rondlopen. Ogen gaan 

langs de gevel, terwijl we naar de 

ingang lopen. De kinderen worden 

wat stiller en ik voel ineens de hand 

van een van mijn meiden in de mijne. 
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sinds 1985, GB] een speelleerklas kon 

maken.” 

Thea: “O ja, dat ging over meer 

spelend leren brengen in de vroege 

jaren van het funderend onderwijs.”

Wies: “Precies. Dit was 1976-77. Ik 

weet nog dat Jenaplan toen vooro-

pliep en ook werd meegenomen in 

de omvorming van kleuter- en lagere 

school naar één basisschool.” 

Thea: “Vond je het interessant, wat je 

bij Petersen las?”

Wies: “Ja, maar heel diep ging het 

niet. Ik was in mijn opleiding op de 

kleuterkweekschool doodgegooid 

met al die vernieuwers. Montessori, 

Fröbel, Decroli. Parkhurst ook. En dan 

niet de Daltonschool, maar vooral de 

persoon zelf.” 

Thea: “Doodgegooid ben ik niet.  Ik 

heb op de pedagogische academie 

één keer in één lesuur alle stromingen 

voorbij horen komen. Maar ik kwam 

zelf van een experimentele havo en 

liep mijn stages op vernieuwingsscho-

len – Freinet, Jenaplan. Ik was gewend 

om dingen zelf te organiseren. Toen 

het tijd werd om te gaan solliciteren, 

zei mijn docent pedagogiek: ‘Er is een 

baan die geknipt is voor jou, op een 

vormingscentrum in Hoogeveen. En 

op de jenaplanschool daar hebben ze 

iemand nodig in de bovenbouw.”

Wies: “Ik begon aan de andere kant: 

bij de kleuters. En kleuteronderwijs 

is altijd heel Jenaplan geweest – in 

zijn vormen, in zijn theorie. In die tijd 

maakten we ons hard om de werkwij-

ze bij de kleuters ook naar de lagere 

school te brengen: kleuterleidsters 

ten strijde!”

Proeven van Jenaplan
Thea: “De Groen van Prinstererschool, 

de jenaplanschool waar ik terecht 

kwam, was een voorloperschool. 

Daar zaten de kleuters en de lagere 

school nog in twee gebouwen, maar 

de vergaderingen en veel van het or-

ganiseren deden we samen. De twee 

directeuren vormden een duo. Toen 

de basisschool in 1985 officieel werd 

ingevoerd, hoefde eigenlijk alleen 

de naam van de school veranderd te 

worden. We werden jenaplanbasis-

school De Krullevaar.”

Wies: “Ik maakte dezelfde ontwik-

keling mee. In mijn tweede baan, in 

Friesland in 1981, werd ik duo-direc-

teur op een experimentele basis-

school: ik was hoofd van de kleuter-

school en werkte intensief samen met 

het hoofd der school van de lagere 

school.”

Thea: “Maar Jenaplan was het niet?”

Wies: “Nee, wel vernieuwend en 

vooruitstrevend. Het werken in 

heterogene groepen en geïntegreerd 

Jarenlang vormden ze een onafscheidelijk duo: Wies en Thea, de 
fakkeldragers van het Jenaplan op de illustere vernieuwingspabo De Eekhorst 
(nu NHL Stenden Assen). Maar de hbo-cao vertelde Thea dat haar aow-datum 
vlak voor de zomer bereikt zou worden. Ook Wies zwaaide af. Samen negentig 

jaar onderwijservaring – van kleuterjuf tot schoolleider, van vrouw in de 
door mannen gedomineerde bovenbouw tot docent pedagogiek.

Verslag: Geert BorsWe hebben het 
controledal gehad. 
Terug naar de 
professionaliteit 
van de leraar! Thea: “Wanneer kwam jij voor het 

allereerst in aanraking met Jenaplan?”

Wies: “Dan moet ik heel ver terug. 

Peter Petersen kwam in mijn scriptie 

terecht. Ik gebruikte ideeën uit het 

vernieuwingsonderwijs, om uit te 

zoeken hoe je van klas 1 [groep 3, 

Dialoog: Wies Boschma 
en Thea Wieringa
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tot laat in de avond aan concept- en 

schoolontwikkeling, klinken anders 

dan het vandaag op scholen toe-

gaat. “Er is rond 2000 een kentering 

gekomen”, zegt Wies. Ze ondervond 

het aan den lijve: in haar directeurs-

positie werd steeds minder de ‘hoofd 

der school’-rol verwacht, waarbij de 

leider ook zelf in een groep staat. In 

plaats daarvan nam de administra-

tieve controle hand over hand toe. 

Het is daarom dat ze uitkeek naar een 

nieuwe functie en docent Nederlands 

werd op pabo De Eekhorst (inmiddels 

NHL Stenden Assen). 

Thea: “Die vrijheid, die ruimte. Dat 

veranderde. En sinds 2000 is de 

verantwoordingsdruk en ook de rol 

van de Inspectie alleen maar groter 

geworden.”

Wies: “We hebben het onderwijs 

veel aangedaan. Kijk naar weer een 

nieuwe minister, die een waterhoofd 

aan geld en aandacht wil besteden 

aan taal en rekenen. Als iets niet nóg 

meer aandacht nodig heeft, is het 

dat. Met de kennis van nu zou ik der-

tig jaar terug in de tijd willen. Scherp 

zien hoe die tendens werd ingezet en 

mijn invloed doen gelden. Ook in de 

pabo raken we onze professionaliteit 

kwijt.”

Thea: “We zijn wel professionals, 

maar krijgen niet de ruimte en de 

autonomie om het te zijn.”

Wies: “Precies. Je voelt je ondergra-

ven. Ik vraag een automonteur nooit: 

‘Hé, weet jij wel hoe het moet?’ Ie-

dereen bemoeit zich met je. Controle 

in plaats van vertrouwen. Zet alle 

fte’s die opgaan aan dat waterhoofd 

voor de klas, zodat je kleine groe-

pen krijgt. In een land met sterke 

ontlezing en een hoog percentage 

functioneel analfabeten en laagge-

keihard: er was zes meter school-

werkplan, we gingen tot 22.00 uur 

door – we waren alleen maar bezig 

met mooie, leuke, interessante din-

gen bedenken voor de kinderen.”

Thea: “Dat herken ik: twee vaste 

avonden in de week en vrijdagmiddag 

na school waren we bezig met onder-

wijsontwikkeling. Wanneer werd het 

helemaal Jenaplan voor jou?”

Wies: “In 1990. Ik werd toen direc-

teur op de Peter Petersenschool in 

Haren – een heel zelfbewuste school, 

opgericht door ouders. Ik woonde 

al in Groningen en wilde dichter bij 

huis aan het werk. Na al het experi-

menteren in Friesland kon ik echt niet 

meer naar een reguliere school. In 

Haren raakte ik besmet met Jenaplan. 

Tevoren was het proeven, nu werd ik 

echt ‘gedoopt’.”

Het was de sfeer, de openheid
Thea heeft het nog haarscherp op het 

netvlies: de sollicitatie in Hoogeveen 

waar voor de bovenbouw – zoals toen 

gebruikelijk was – een man gevraagd 

werd. Ze bereidde een proefles voor 

middenbouwers bij paddenstoelen 

beter over kabouters kunt hebben.”

Thea: “Wat me aansprak was de sfeer 

van de school. De openheid, de ruim-

te om zelf dingen te ontdekken. De 

school had net stamgroepen en we 

moesten nog veel uitproberen. Daar 

waar ik het nog niet wist, sleepten 

de kinderen me erdoorheen. Onze 

school stond in een nieuwbouw-

wijk. Fijne ouders, jonge gezinnen. 

De kinderen hadden een stabiele, 

veilige ondergrond. Het was voor 

mij belangrijk om veel zelf te mogen 

bepalen en invloed te mogen hebben. 

De jenaplantheorie eronder kwam 

pas later, maar gevoelsmatig klopte 

het.”

Wies: “Leuk dat je dat zegt: in re-

guliere scholen ervoer ik toen heel 

weinig ruimte en nu nog veel minder. 

Maar ook ik voelde in Friesland en in 

Haren ruimte.”

Thea: “Onze lio-stagiaires op de 

Krullevaar zeggen dat nog steeds: 

‘We voelen dat de kinderen hier niet 

onder druk staan’. Dan komen ze 

terug met verhalen dat de kinderen 

cake mogen bakken voor de ouder-

avond en intussen prachtige gesprek-

ken hebben met elkaar en met de 

stagiaires. Ze merken een verschil op 

in zelfstandigheid en verantwoorde-

lijkheid. En wij maar drammen dat 

onze studenten snel moeten afstude-

ren, haha.”

Kentering
Bij dat laatste lachen Wies en Thea, 

maar de ondertoon is serieus. Het 

brengt voor hen beiden een markan-

te tendens boven. De verhalen over 

ruimte om jezelf te ontplooien en 

met je team en je kinderen onder-

wijs te bouwen, van doorwerken 

onderwijs stond centraal, maar we 

werkten destijds met invloeden van-

uit alle vernieuwingsconcepten, ook 

Montessori. Ik heb destijds nog wel 

een Montessoricursus op de Eekhorst 

gedaan, maar geen diploma gehaald, 

want ik was bang om op een echte 

Montessorischool terecht te komen. 

Maar we werkten met driejarige klas-

sen en we waren goed in het flirten 

met veel vernieuwingsideeën. De 

school was een beetje zwanger van al 

die concepten.”

Thea: “Ha, ‘een beetje zwanger 

bestaat niet’, zeggen ze altijd. Als 

je overal wat van kiest, is het lastig 

om tot een overkoepelende visie te 

komen.”

Wies: “Het klopt dat het een beet-

je een compromismodel was – er 

zaten bijvoorbeeld ook echte freinet-

ters in het team. Maar het was een 

dorpsschool en op die ene school 

één conceptnaam te gaan plakken, 

lag gevoelig. We wilden het beste 

voor de kinderen. De groepen waren 

heterogeen, maar ze heetten geen 

stamgroep. En als team bikkelden we 

en blies daarmee de concurrentie 

uit het water. Jaren later werd ze op 

straat aangesproken door een man. 

Inmiddels liep hij achter een rollator, 

maar destijds was hij ouder op de 

school en bestuurslid. Hij wist het 

nog precies: die proefles, de materia-

len en vormen die Thea zelf bedacht 

had. 

En zo kwam ze te werken tussen 

de bovenbouwmannen: illustere 

jenaplanners als de bioloog Geert de 

Vries, de latere Boxmeerse school-

leider Peter van Dijk en – haar latere 

man en schoolleider van de Krulle-

vaar – Tjeerd de With. Toen ze na 

de geboorte van hun eerste kind 

terugkwam op school, kon ze in de 

middenbouw terecht, maar merkte al 

snel dat ze gemaakt was voor het ou-

dere kind: pal voor de herfstvakantie 

vertelde ze haar middenbouwers alles 

over paddenstoelen, over wat schim-

mels zijn en over hun voortplanting 

via sporen. Toen ze er na de vakantie 

op terugkwam, trof ze één geïnte-

resseerde jongen. De rest keek haar 

glazig aan: “Ik ontdekte dat je het met 
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cijferden, helpt juist dat de lees- en 

rekenvaardigheid ook – rust, ruimte, 

tijd, aandacht.”

Geen bewust kantelmoment
Ja, er was een tegenreactie tegen 

de waarneming van onderwijsmen-

sen dat er geknabbeld werd aan de 

fundamenten van hun zeggenschap, 

zeggen Thea en Wies. Onder leiding 

van Ad Boes trok een groep naar Gro-

ningen om te pleiten tegen de invoe-

ring van een verplichte eindtoets. Ad 

werd in die jaren ook gevraagd in het 

bestuur van de Peter Petersenschool, 

vanwege zijn inhoudelijk leiderschap. 

Thea: “Bij ons op de Krullevaar sloop 

het er voorzichtig in – omkleed met 

argumenten waarom het goed was. 

Je wilt toch weten wat het niveau van 

kinderen op een bepaald moment is? 

Hoe een kind zich verhoudt tot de 

rest? Kijk, daar is deze methodege-

bonden en deze niet-methodegebon-

den toets voor. En de Inspectie vraagt 

erom, beweerde iemand. Zo rolt er 

een toets in, en nog een, en ‘mis-

schien is dat ook wel goed’. Er was 

geen bewust kantelmoment, maar 

sluipenderwijs kwam de controle.”

Wies: “Dat heeft natuurlijk ook te 

maken met het grotere maatschap-

pelijke verhaal van maakbaarheid. 

Zelfs een kind dat nog volop in zijn 

eigen ontwikkeling is, moet langs de 

maakbaarheidslat. Als een kind van 

anderhalf nog niet praat, staat er een 

psycholoog klaar. Terwijl van bijvoor-

beeld acteur Joost Prinsen bekend 

is dat hij tot zijn vierde niks gezegd 

heeft. Is helemaal goed gekomen. Het 

vertrouwen dat kinderen er wel ko-

men, ontbreekt. Het moet op papier 

bewezen worden. Achterblijven op je 

groeicurve moet ergens aan liggen.”
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Wies: “Onderwijs hangt vast aan 

mensen. Studenten kennen Thea en 

mij. Ze weten wat wij uitdragen en 

vertegenwoordigen: taalonderwijs 

heeft hier de kleur van Jenaplan; reke-

nen heeft de kleur van Freinet. Onze 

studenten werden tijdens hun twee-

dejaarsstage altijd bewust ingedeeld 

op een vernieuwingsschool. Regel-

matig leverde dat mooie taferelen op: 

studenten die merkten dat het anders 

was, maar hoe? Was dit speciaal 

onderwijs? Is dit bijzonder christelijk 

onderwijs? Nee, Jenaplan. Of Freinet. 

Je zag vaak hele werelden opengaan 

voor hen.”

Thea: “Zeker, in zo’n onderdompeling 

kun je ontdekken of het jou past. Of 

je een klik hebt met het team, met de 

kinderen, met de aanpak. Op jenap-

lanscholen of -bijeenkomsten heb ik 

vaak het gevoel thuis te komen, onder 

naam en ook wat je hobby is.’” Ik was 

de laatste weken op vijftien scholen 

geweest, maar hier kreeg ik voor het 

eerst echt contact met de kinde-

ren. Door hoe de studente de kring 

gebruikte. Na alle kinderen mocht 

ik ook vertellen over mijn hobby. En 

na mijn eigen hobby, padel, vertelde 

een kind over tennis en daarna een 

jongen over zijn vechtsport. Zonder 

tussenkomst van de juf voerden de 

kinderen het gesprek: ze vroegen 

door, ze lieten hun nieuwsgierigheid 

toe. De ruimte die zo’n juf aan de 

kinderen geeft, is een oefenplek voor 

luisteren, voor wereldoriëntatie, voor 

oefenen met taal en woordenschat, 

voor samenleven.

Wies: “Precies, we zijn hier op de 

pabo ook heel bewust bezig met Jena-

plan te laten zien als een integrale 

vorm van werken – pedagogisch en 

digd. Studenten konden op andere 

hbo’s vakken in vernieuwingsonder-

wijs volgen en gingen mee naar con-

ferenties. Maar die aandacht voor ver-

nieuwingsonderwijs hebben Wies en 

Thea langzaam zien wegsijpelen: de 

pabo’s kregen het niet verantwoord 

om dergelijke minors te blijven aan-

bieden. Inmiddels is NJPV-directeur 

Edwin Solen aangesteld als opvolger 

van Wies en Thea op NHL Stenden 

in Assen, dus de aandacht voor 

vernieuwingsonderwijs gaat door. 

Ook moedigen zij het aan dat Edwin 

inmiddels bouwt aan een nieuw net-

werk van onderzoekers en docenten 

op hogescholen, die zich bezighouden 

met Jenaplan. Het is belangrijk, vindt 

Thea, omdat studenten tijdens hun 

studie een onderdompeling nodig 

hebben om vernieuwingsstromingen 

vroeg op waarde te schatten.

De noodzaak van goede onder-
bouwing
Te lang willen Wies en Thea niet 

blijven hangen in kritiek en negativi-

teit. Aan de positieve kant heeft de 

beschreven teneur ervoor gezorgd 

dat jenaplanscholen zich bewuster 

zijn geworden van de noodzaak hun 

aanpak goed te onderbouwen. Als je 

dat gaat doen, ontdek je ook welke 

pedagogisch-didactische aanpak je 

kunt gebruiken om instructie te geven 

aan een driejarige stamgroep, zeker 

op het gebied van taal, meent Wies. 

Wies: “Omdat je met taal steeds met 

dezelfde dingen bezig bent – fonolo-

gie, morfologie, semantiek, syntaxis 

enzovoorts – kun je taalopdrachten 

geven aan de hele groep. Neem een 

middenbouwgroep waaraan je de 

opdracht geeft om in groepjes een 

verhaal te vertellen. De derdejaars 

kunnen de illustraties tekenen, de vijf-

dejaars kunnen het verhaal opschrij-

ven en vierdejaars kunnen de tekst op 

het bord bespreken voor de rest van 

de stamgroep. Zo’n bordkring hoeft 

niet lang te duren, maar ik kom er wel 

steeds op terug – even teruggrijpen 

naar woordenschat, naar tekstbegrip, 

naar de inhoud. Het werk van Su-

zanne van Norden – een jenaplanner 

zonder dat ze dat van zichzelf weet – 

kan je daar ook bij helpen.”

Thea: “Een poos geleden kwam ik 

in een bovenbouwgroep, waar een 

studente stage liep. Vijfentwintig 

kinderen, samen in de kring. Terwijl 

ze een boterham aten, had één kind 

de leiding en voerde met de rest een 

gesprek over het nieuws. Daarna was 

de actualiteitenkring klaar, maar de 

studente vroeg haar kinderen om te 

blijven zitten. ‘Jongens, we hebben 

een gast. Vertel allemaal eens je 

ook didactisch. Zeker zij-instromers 

en studenten die de minor Jenaplan 

doen pikken dat heel goed op. Die 

vinden het geweldig om geïntegreerd 

onderwijs te ontwerpen. Om naar 

buiten te gaan en te ontdekken hoe 

je met een kwartier buiten wande-

len ideeën kunt opdoen voor een 

heel jaar onderwijs. Dan zie je zo’n 

groep volwassen zij-instromers een 

speurtocht door de wijk doen. En dan 

komen ze in de Nobelstraat: wat is 

nobel? Of wie is Nobel? Waarom heb-

ben straten eigenlijk een naam? En 

waarom kies je dan voor deze naam? 

Voor je het weet, is het taal, geschie-

denis, aardrijkskunde...”

Niet doodgegooid, maar levend 
gegooid
Ooit waren in de jenaplanscholings-

groepen alle pabo’s vertegenwoor-
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gelijkgestemden te zijn. In de spel-

vorm waar hij mee werkte, zei Tom 

de Boer altijd mooi: “Speel je of ben 

je?” Dat is wat het is: je speelt niet de 

rol van leraar, je bent het. Ik ben met 

mijn studenten ook vaak meteen naar 

dat ‘zijn’ gegaan: waar Ad Boes werk-

te met het kindportret, ben ik het jaar 

wel eens gestart met een docentpor-

tret: wie ben jij? ‘Dit heb ik nog nooit 

meegemaakt’, zeiden studenten dan, 

‘Dit voelt anders.’”

Wies: “Dat past ook bij jouw vak, pe-

dagogiek. Ik vind dat taal- en leeson-

derwijs ook zo echt moeten zijn. En 

echte verdieping moet bieden. Wil jij 

zelf mooi en uitdagend leesonderwijs 

geven – wil je lezers van je kinderen 

maken – dan kan dat alleen als je zelf 

ook een lezer bent. We verwachten 

hier dat studenten dertig jeugdboe-

ken per jaar lezen. Een oud-student 

zei later eens: ‘Wij zijn in Assen niet 

doodgegooid met boeken, maar 

levend gegooid.’”

Alles wat je aandacht geeft...
Behalve vertrouwen in de verbinden-

de kracht van hun opvolger Edwin 

Solen, hebben Wies en Thea de hoop 

dat Jenaplan weer meer verspreid 

raakt. Nieuwe scholen, het JAStival, 

eindelijk weer een NJPV-conferentie 

na twee jaar corona. “Het stemt posi-

tief”, zegt Thea, “De tijd is weer mee. 

Het komt terug.”

Wies: “Ja, we hebben de piek gehad.”

Thea: “Het dal, vind ik.”

Wies: “Je hebt gelijk: het controledal. 

Terug naar de professionaliteit van 

docenten. Vertrouwen in docenten.”

Thea: “En in kinderen.”

Wies: “De cijfers liegen niet: een 

land als Finland met minder uren 

onderwijs en veel vertrouwen in de 
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andere is van Dalton. In hun al half 

opgeruimde werkkamer kijken Wies 

en Thea nog eens rond: boekenschap-

pen al half leeg, de denkhoeden van 

De Bono liggen bovenop. Die heeft 

Wies nog nodig bij haar laatste werk-

groepen. De zomer staat op het punt 

van aanbreken en Thea’s aow-datum 

nadert. Ook Wies stopt, na 45 jaar 

onderwijswerk. 

Thea: “Ik zou graag doorwerken, maar 

dit zijn de spelregels van de hbo-cao.”

Wies: “Ik vind het genoeg geweest. 

Ik geef mijn werk in vertrouwen door. 

Regelmatig krijg ik berichtjes van 

oud-studenten die vertellen dat ze 

dit-of-dat boek hebben gekocht of 

iets nieuws aan het uitproberen zijn. 

‘Weet je, Wies, wat je toen zei, helpt 

me nog steeds.’ Daar heb ik het voor 

gedaan. En zonder Thea zou mijn 

werkplezier ook gigantisch afnemen.”

Thea: “Tja, ik weet nog niet zo goed 

wie ik straks ben zonder het onder-

wijs. Dat vind ik spannend. Misschien 

word ik vanaf januari nog wel zzp’er. 

Maar ik weet ook: ik moet een keer de 

deur dichtdoen.”

het expliciet maken: ‘Dit doe ik 

omdat...’ en je studenten attenderen 

en bevragen waar precies de les zit 

in hun activiteiten met de kinderen. 

Waar zitten de maatschappelijke bot-

singen, waar zit de ongelijkheid?”

Thea: “Dat hebben wij zelf geleerd in 

gesprek met jenaplanners. In je team, 

in de opleiding. Het is goed om veel 

samen te praten. Over burgerschap, 

over taal, over de pedagogiek in je 

groep.”

Denkhoeden
Wies loopt mee naar de bibliotheek, 

waar twee kasten uit de tentoonstel-

ling ‘Comenius en de reformpedago-

giek’ terecht zijn gekomen. In de ene 

staat Jenaplan visueel uitgestald; de 

professionaliteit van docenten, scoort 

goed. Alles wat je aandacht geeft, 

groeit – ook het negatieve. Een zere 

teen gaat meer pijn doen. Ik bedoel: 

als het even niet lukt met spellen, fo-

cus dan op wat wel goed gaat en zoek 

ingangen om via de achterdeur alsnog 

bij die spelling uit te komen.”

Thea: “Precies. Leerlijnen kennen, 

doelen kennen, je vak verstaan, weten 

wat je te doen hebt. Met een bewuste 

onderwijspedagogische blik weet je 

ook welke didactische middelen je uit 

te kast moet trekken.”

Wies: “Zeker, voor al het onderwijs 

geldt dat taal misschien wel de basis 

van alles is.”

Thea: “Pedagogiek, zou ik zeggen. 

Want de kinderen moeten zich goed 

en veilig voelen.”

Wies: “Ja, of WO. De wereld de school 

in halen. Alles, de hele wereld, is dan 

dus eigenlijk de basis. ...Maar het vak 

‘burgerschap’ mag worden afge-

schaft! Dat is een bedenksel van het 

Ministerie, waar wij het maar druk 

mee hebben.”

Thea: “Ja, dat samen leren leven is 

al onze essentie. Het zit ingebakken 

in onze basisprincipes. Of je kijkt 

naar hoe prachtig Freinet dat doet. Je 

moet burgerschap niet apart op het 

programma zetten. Wél is het goed je 

bewust te zijn van wat burgerschap 

betekent binnen Jenaplan.”

Wies: “Het zit er al in, maar je moet 

Het duurde tot haar 
zeventiende voor Sabine 

Wassenberg erachter kwam 
dat er zoiets als filosofisch 
denken bestaat: “Eindelijk 
voelde ik dat het niet raar 

was, wanneer ik mijn 
vriendinnen vroeg of ze 

dachten dat Ware Liefde 
bestaat. Eindelijk was er een 

woord, ‘filosofie’, dat mijn 
hele zoektocht bestaansrecht 

gaf.” Een pleidooi voor 
filosofisch onderwijs, juist in 

die ingewikkelde tienerjaren.

bestaan? Het thema raakte een diep 

metafysische verwondering. Het 

raakte alles. Het raakte mij.

Jij en de wereld
Hoe begint het? Je wordt geboren 

als baby. Je zintuigen beginnen 

langzaam contact te maken met je 

begrip, herkenning van vertrouwde 

figuren, klanken, stemmen, vor-

men, kleuren, contrasten. Langzaam 

vormen zich herkenbare dingen en 

gedragspatronen van emotionele 

reacties. Je instinctieve overlevings-

drang kalmeert in veilige omgevin-

gen en de blik richt zich steeds meer 

naar buiten, waar taal zich begint te 

binden aan herkende concepten. 

Woorden maken onderscheid tussen 

de dingen die je waarneemt. Er ont-

staan categorieën (dieren, planten), 

Toen ik zeventien was, hoorde ik voor 

het eerst van filosofie. Het was op 

een werkweek van de middelbare 

school. Vijfde klas. Een groot gebouw 

in Limburg, waar we allerlei work-

shops aangeboden kregen op gebie-

den die het curriculum niet besloeg. 

Mijn wiskundeleraar, meneer De 

Jongh, liet ons een tekst lezen over 

solipsisme. “Dat is het idee dat alleen 

jijzelf bestaat en al het andere een 

illusie is. Solo = alleen. Ipse = zelf”, 

maakte hij ons duidelijk: “Jij bestaat. 

Al het andere heb je zelf verzonnen.”

Ik ging meteen ‘aan’. Ik moest en zou 

verdedigen waarom solipsisme niet 

waar kon zijn, natuurlijk bestond 

de rest ook! Hoe kon ik nou de hele 

wereld bedenken? Waarop zou ik 

dat baseren? En bovendien, hoezo 

zou alleen mijn bewustzijn dan wél 

De filosofiekring

Tiener ben je. 
En opeens 
overspoeld 
door levensvragen
Sabine Wassenberg

Fotografie: Judith Knapp
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paste. Het was een dimensie in onze 

cultuur, ons denken, die er altijd al 

was geweest, sinds mensenheuge-

nis ongetwijfeld, maar waarvan ik 

tot dan toe nog niet afwist. Eindelijk 

voelde ik dat het niet raar van mij 

was, wanneer ik mijn vriendinnen 

in een café vroeg of ze dachten dat 

Ware Liefde bestaat. 

Eindelijk was er een woord, ‘filosofie’, 

dat mijn hele zoektocht ruimte en 

bestaansrecht gaf. Ik vermoed dat 

Stel ik wel iets voor?

Zijn mijn ouders ook maar gewoon 

mensen?

Waarom voel ik me zo slecht?

What’s the point?

En ga zo maar door. Sommige kinde-

ren hebben ze al in de jongere jaren. 

Sommigen nemen genoegen met 

een antwoord dat geleverd is door 

een ouder of op school. Anderen 

voelen dat er iets aan de hand is met 

dit soort vragen. Ze zijn anders van 

aard. Ze kunnen wel beantwoord 

worden, maar het is anders dan bij 

een rekensom. Er is niet een duidelijk 

goed of fout antwoord op. Sommige 

vragen zijn persoonlijker van aard 

(stel ik wel iets voor?), andere zijn 

metafysisch (bestaat er een Zin, Lot 

of God?). En kinderen, tieners, zitten 

er maar mee. Die vragen blijven er, 

ze zijn onbeantwoordbaar en lossen 

dus niet vanzelf op. Toch lukt het 

meestal wel om de vragen te parke-

ren en over te gaan tot de orde (en 

de waan) van de dag. Maar de vragen 

blijven. 

Filosofie ondersteunt ‘worden 
wie je bent’
In die Limburgse werkweek, na 

het lezen over solipsisme, moe-

digde Meneer De Jongh mij aan om 

argumenten aan te dragen en mijn 

klasgenoten te overtuigen van mijn 

‘gelijk’. Ik geloof niet dat het de  

anderen zoveel kon schelen.  

Ze zaten er slaperig bij, nog duf  

van het avondprogramma.

Bij die workshop ontdekte ik dat er 

een hele wereld was van vragen die 

je filosofisch kunt noemen en die 

mij ongelooflijk fascineerden. Ik had 

eindelijk iets gevonden dat bij mij 

Hoe eenzaam en opgesloten 
in je eigen gedachten en gevoelens 

kun je zijn als tiener, 
terwijl je vragen zo menselijk en  

universeel zijn

 

emotionele balans veroorzaakt. Er is 

veel begrip voor zwangere vrouwen 

en hun cravings, moodswings en licha-

melijke ongemakken, existentiële 

dipjes en zwaktes. Ondertussen gaat 

iedere puber door een vergelijkbare 

wildwaterbaan, totaal onvoorbereid, 

zonder helm, zonder begrip van de 

naaste omgeving en daarentegen 

ondervindt dit uitgroeiende kind juist 

het begin van de druk van de maat-

schappij en prestaties. 

De agenda is nog drukker gevuld dan 

ooit en een tiener leert alle moei-

lijke gevoelens zoveel mogelijk te 

onderdrukken zodat ze in de sociale 

omgeving van school zoveel mogelijk 

‘normaal’ kunnen lijken. De eerste 

seksuele belevenissen gebeuren 

parallel aan het plaatsen van jezelf in 

een sociale groep en jezelf beoorde-

len door de ogen van anderen. Met 

het ontdekken van hun eigenheid, 

moeten de talenten, als die er zijn, 

direct worden uitgeplozen, om hope-

lijk iemand te kunnen worden die 

wat voorstelt. 

Wie ben ik? Stel ik iets voor?
En te midden van dit alles zijn er 

levensvragen. Ze dienen zich aan, 

gewoon omdat ze bestaan, voor 

ieder levend wezen:

Waarom besta ik? 

Wat moet ik met dit leven? 

Wat beleven alle andere mensen? 

Ben ik net als zij? 

Wie ben ik? 

Wie zijn mijn echte vrienden?

Is alles toeval?

Wat ben ik voor iets? 

Wat moet ik met mijn gedachten? 

Wat moet ik met emoties? 

Is liefde leuk of eng?

Is seks slecht (of stout)?

hiërarchieën (beter, belangrijker), 

oordelen (lekker of vies, fijn of 

vervelend), over die wereld buiten 

je. Concepten stabiliseren. Je weet 

nu wat school is, vakantie, een baas, 

een vijand, verdriet, vriendschap, een 

doel, teleurstelling, winnen, toeval, 

etc. En ergens vanaf je vierde groeit 

het ‘ik’-besef, samen met een toene-

mende mogelijkheid tot zelfreflectie: 

de blik naar binnen, de metacognitie 

op de eigen gedachten. 

Het ‘ik’ wordt aangekleed. Er is een 

lievelingskleur, een lievelingsdier, 

het is belangrijk wie je vrienden zijn, 

welke hobby’s jij hebt. Een identi-

teit licht op, als een reliëf komt het 

naar voren. Een differentiatie van 

het individu. Ook in die tijd ontstaan 

langzaam eigen meningen: hoe jij 

erover denkt, wat dingen betekenen 

voor je, hoe de dingen in wezen zijn 

en hoe ze zouden moeten zijn. 

Hormonale wildwaterbaan
Op weg naar zeventien. Vanaf de 

puberteit strekt het bewustzijn zich 

uit om een grotere ruimte te beslaan. 

Niet alleen de inner circle is belang-

rijk, maar abstractere verbanden 

kunnen worden gelegd. Er ontstaat 

betrokkenheid bij een oorlog ver 

weg, dierenleed van dieren die je 

nog nooit hebt gezien of armoede 

van mensen op een ander continent. 

Er kan morele verontwaardiging 

ontstaan: zaken in de wereld die 

jouzelf niet betreffen kunnen erg zijn, 

oneerlijk, onterecht. 

Ze kunnen boosheid oproepen.

En stel je voor, samen met dit ver rei-

kende en zich nuancerende bewust-

zijn, gaat iedere puber door een 

hormonale ontwikkeling die grote 

veranderingen in het lichaam en de 

bijna ieder kind met dit soort vragen 

in aanraking komt. Sommigen zullen 

ze terzijde schuiven; voor anderen 

voelen ze belangrijk. En ik vind het 

van immens belang, als we zoeken 

naar een manier om onze jeugd 

zich te laten ontplooien tot wie ze 

zijn, om deze filosofische zoektocht 

bestaansrecht te geven. 

Door het te benoemen als ‘filosofie’ 

en gesprekken met elkaar aan te 

gaan over filosofische vragen, wor-

den jongeren gesteund in het zoeken 

naar hun eigen antwoorden. Al is het 

alleen al om je bewust te worden 

van hoe eenzaam en opgesloten in 

je eigen gedachten en gevoelens je 

kunt zijn als tiener, terwijl de vragen 

waarmee je kunt zitten zo menselijk 

en universeel zijn. Zo ving ik destijds 

bij meneer De Jongh mijn zoektocht 

aan en begon ik meer en meer te 

begrijpen dat voorbij een ‘solipsis-

tisch ik’ de wereld niet alleen wel 

degelijk bestaat, maar ook dat je 

leven vorm krijgt in verbinding met 

die wereld, de ander en het andere.

Meer op: 

Sabinewassenberg.com
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“Ik houd je vast. Ik houd je stevig vast en 

laat je niet los. Nooit. Ik laat je gewoon 

nooit meer los.” In de nacht van 26 

september 2008 werd jouw navel-

streng doorgeknipt, mijn lieve oudste 

dochter, en daarmee werd het proces 

van loslaten in gang gezet. Onderhand 

waren je vader en ik er al wel achter 

gekomen dat niets vanzelfsprekend 

was. En ook nooit meer zou worden: 

dagelijks doen we ons uiterste best 

niets als zodanig te ervaren. Het 

maken van bewuste keuzes is daaraan 

onlosmakelijk verbonden. Niet in 

de minste plaats op het gebied van 

opvoeden. 

Het is precies die overtuiging die ons 

bij Peter Petersen en zijn Jenaplan 

bracht. Zijn bedachtzame benadering 

van het opvoeden van kinderen gaf 

ons meteen houvast, onderbouwing 

van eigen intuïties, nieuwe zicht-

punten op dingen waar we nog niet 

over nagedacht hadden. Hij beschrijft 

het zo alomvattend. Het is zowel de 

wereld in als buiten school. Het zijn je 

stamgroepleiders, de ouders rondom 

school, de verzorgers, de opa’s en 

oma’s, de buurman en buurvrouw, 

de passanten. Het is de wereld in 

zijn geheel, met z’n meest mooie en 

fascinerende elementen. Een bena-

dering van onderwijs en opvoeding 

die onze gedachten, onze beteke-

nisgeving, onze houding omvat. Die 

ons woorden geeft en ook op tijd laat 

mijmeren, verwonderen, zwijgen.

Onderdeel van jouw wereld
We twijfelden niet lang. Zodra jouw 

vijfde levensjaar begon, kwam je in 

de eerste stamgroep op de jenaplan-

school. Af en toe pakten wij Petersens 

theorieën erbij en we ervoeren hun 

toepassing in de praktijk. Het samen 

vieren, samen werken, spelen en het 

voeren van gesprekken. Oudere kinde-

ren die jou als jongste groepsgenoot 

hielpen. Jij die een jaar later hetzelfde 

deed bij nieuwkomers in je groep. We 

waren betrokken ouders; hielpen met 

activiteiten, lazen boekjes in de kring, 

begeleidden uitstapjes en keuzecur-

sussen. Het was heerlijk. Jij genoot 

en wij genoten omdat we onderdeel 

vormden van jouw wereld.

Zo zagen we jou oefenen met het 

nemen van steeds meer eigen verant-

woordelijkheid. Jij en je groepsgenoten 

groeiden, als groep, als personen. Je 

kwam sterker in je schoenen te staan. 

Grenzen kunnen en durven aangeven, 

een helpende hand toesteken, ont-

wikkelen in eigenheid, ontdekken van 

je unieke persoonlijkheid. Dat alles en 

meer om uiteindelijk een standvas-

tige, zelfstandige, liefdevolle burger te 

zijn, klaar om de wereld te omarmen.

De eerste meters
En nu, opkijkend uit de alledaagse 

hectiek van het ouderschap, besef ik 

dat leerjaar 8 voorbij is. Jij hebt het 

afgelopen jaar gekeken waar jij staat, 

naar welke talenten je hebt ontwik-

keld, naar welke toekomstdromen je 

koestert, naar welk pad je wilt bewan-

delen. En je raakt los. Meer los dan ik 

door had, meer dan ik wilde zien. “Ik 

houd je vast. Ik houd je stevig vast en laat 

je niet los...” Hoezeer ook het stemme-

tje in mijn hoofd dat herhaalt, als een 

mantra, ik voel jouw omhelzing toch 

minder vastklemmend dan eerder.

En dat is goed. Zo moet het gaan. 

Jij bent er klaar voor. Klaar met het 

geknuffel, klaar met de basisschool. 

Klaar voor een nieuw begin. Met een 

brede glimlach op je gezicht, een 

joekel van een rugzak op je rug, stap 

je op je fiets. De eerste meters zwaait 

je fiets nog van links naar rechts over 

de dikke laag kiezels op ons pad. Dan 

krijg je vaart, hervind je je evenwicht 

en fiets je je nieuwe schoolleven 

tegemoet. 

Ik kijk je na. Mijn arm zwaait. Te lang 

waarschijnlijk. Na een paar meter kijk 

je niet meer om. Jouw blik is voor-

uit gericht. Dit is het moment waar 

we met z’n allen naar toe hebben 

gewerkt. En toch: nu het dan zover is, 

moet ook ik mijn balans terugvinden.

Fietsbanden op het kiezelpad
Zo betrokken als ik was tijdens de 

basisschoolperiode, zo betrokken 

wil ik ook nu zijn. Toch verandert 

alles zodra de laatste noot van de 

groep-8-musical uitgeklonken is. 

Betrokkenheid krijgt een ander karak-

ter. Ik sta naast je, maar op gepaste 

afstand. Ik fluister en knik. Ik houd 

tegen en veer mee. Ik ben er en dat 

volstaat.

Ik sta voor het raam met een inmid-

dels lauw geworden kop koffie. Sta-

rend naar buiten. Straks is er weer dat 

vertrouwde geluid van fietsbanden 

over het kiezelpad. Dan kan ik je weer 

even vasthouden, herinneren wat 

was, koesteren wat is. Ik zal je niet 

hardop vertellen dat ik weemoed voel 

– die lichte heimwee naar hetgeen zo 

ongelooflijk snel voorbij is gegaan. Die 

mij eventjes overrompelende confron-

tatie met het verstrijken van de tijd 

zelf. Wat ik je wel zal laten merken: 

mijn grote dankbaarheid, omdat jij de 

unieke persoon geworden bent die je 

bent.

Redacteur en leerkracht Judith Knapp 

schreef dit artikel over de start van 

het vorige schooljaar. Haar dochter 

gaat inmiddels vrolijk naar de tweede.

Vasthouden  
en 
loslaten

 
Betrokkenheid is zo’n ander 
ding op de basisschool.  
Op zoveel manieren kun je 
daar deelgenoot zijn van 
de wereld van je kind. Dat 
realiseert Judith zich als 
haar oudste dochter voor 
het eerst naar de middelbare 
school fietst.
 

Judith Knapp

Judith mijmert
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Zwartsluis, 13 juni 2022. Om de hoek 

van een loods verschijnt Dick van der 

Wateren, hand in de lucht: “Goed je te 

zien!” De koffiepauze van het werfper-

soneel is net afgelopen. Terwijl Dick 

de weg wijst onder de romp van twee 

schepen door, komt een rij mannen 

in overall van een aluminiumtrap en 

hervat het werk. Met anderhalve zin – 

voor een leek amper te volgen vakter-

men – heeft Dick uitgewisseld wat de 

prognose is van de klus waarvoor zijn 

schip hier voor een paar weken op het 

droge ligt. “Er wordt een boegschroef 

geïnstalleerd”, vertelt hij als we verder 

lopen. “Dat is een schroef die door een 

buis dwars door de voorkant van het 

schip loopt. Langzaam worden we wat 

ouder en met zo’n schroef kun je het 

schip gemakkelijk naar links of rechts 

sturen. Handig bij het aanmeren.” 

Het is vreemd om de leraar en filosoof 

in de context van een werf aan het 

Overijsselse Zwarte Water te treffen, 

maar hij en zijn vrouw zíjn gewoon 

thuis: al 22 jaar vormt dit schip, dat 

meestal aan een kade in Amsterdam 

IJburg ligt, hun woning. Het dagelijks 

leven vindt voorin plaats. In het ach-

teronder houdt Dick kantoor. Hier 

schrijft hij. Hier is zijn filosofische 

praktijk ‘De verwondering’. “Filosofie 

is het gesprek van de ziel met zichzelf”, 

citeert Dick Plato op zijn site, “en in 

mijn spreekkamer begeleid ik je bij dat 

gesprek.” “Wat ik doe als filosofisch 

practicus, is vragen verhelderen, 

onderliggende aannames boven bren-

gen, samen kijken wat de vraag onder 

de vraag is.” Precies dat – een praktijk 

van goede vragen leren stellen aan 

jezelf en de wereld – open, creatief, 

helder, kritisch – vormde jarenlang de 

kern van zijn werk als leraar aardrijks-

kunde en natuurkunde. Hij schreef er 

de boeken Verwondering (2016) en De 

denkende klas (2020) over. 

“Weet je wat de vraag is die het meest 

gesteld wordt op de stoel waar jij nu 

in zit: wie ben ik? In de Griekse Oud-

heid stond al op de tempel van Delphi 

‘Ken uzelf’. Het is de vraag die van 

wezenlijk belang is, voor een onder-

wijzer, maar ook voor een arts, een 

verpleegkundige of een ambachts-

man. Meteen daarbij komt: hóe ben ik, 

wat wil ik?” Zelf heeft Van der Wate-

ren een boeiend carrièrepad gelopen: 

hij begon als leraar aardrijkskunde, 

maar vroeg na een paar jaar aan zijn 

rector of hij niet naar het vak natuur-

kunde mocht switchen. Ook werkte 

hij een tijd als meubelmaker en tim-

merman (“bij het ambachtelijke van 

zo’n werf voel ik me thuis”). Na zijn 

eerste periode in het onderwijs werd 

hij onderzoeker en wetenschapsre-

dacteur, om na twintig jaar weer terug 

te keren in het middelbaar onderwijs: 

van 2003 tot zijn pensionering in 2018 

gaf hij natuurkunde aan het Eerste 

Christelijk Lyceum in Haarlem. “Maar 

ook nu nog kan ik het niet laten af en 

toe een tijdje voor de klas te staan. 

En daarnaast voer ik gesprekken met 

leerlingen die hun motivatie voor 

school kwijt zijn.”

Geert Bors

De onderwijspraktijk van natuurkundeleraar en filosoof 

Dick van der Wateren was er een van vragen stellen. Van 

een grondhouding van verwondering en nieuwsgierigheid 

aannemen, zeker ook als leraar. Op de NJPV-conferentie gaf 

Dick een druk bezochte workshop over hoe je komt tot een 

‘denkende klas’: “Als je niet anders uit je onderwijs komt dan 

je erin bent gegaan, wat heb ik als leraar dan toegevoegd aan 

jouw leven en leren?”

 Het 
grote
interview

met 
Dick van der Wateren

Wie ben ik?” 
is de vraag die van 
wezenlijk belang is 

voor een leraar. Meteen 
daarbij komt: hóe ben 

ik, wat wil ik?

Wat ik 
geleerd heb 
in het 
onderwijs:
als je 
vertrouwen 
geeft, komt 
het met 
rente terug
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Boeken. Filosofische gesprekken. 
Training van docenten. Je workshop 
over ‘verwondering’ bij de NJPV-con-
ferentie. Hoewel je hier letterlijk op 
het droge ligt, valt jouw filosofische 
en pedagogische arbeid voorlopig 
zeker niet stil.
“Dat is waar. Momenteel geef ik les 

aan de TU Delft, aan hoogleraren en 

andere universitaire docenten. De 

rode draad door die cursus is transfor-

matief leren. Dat heeft de bedoeling 

om in je eigen onderwijs meer oog te 

krijgen voor ‘transformatieve ervarin-

gen’ – momenten waarop je anders 

naar situaties leert kijken en een ander 

perspectief moet innemen.”

Hoe moet ik het me voorstellen 
dat jij docenten bij die momenten 
brengt?
“Ik werk samen met een kunstenaar 

en in elke sessie stellen we de docen-

ten bloot aan vervreemdende beel-

dende kunst, ongemakkelijke muziek 

als moderne opera, experimentele jazz 

of atonale twintigste-eeuwse klassieke 

muziek. Dat levert confronterende 

oefeningen op. Er is bijvoorbeeld een 

sessie halverwege, die we ‘Me, myself 

and I’ hebben genoemd: iedere docent 

kreeg een zwarte verhuisdoos met 

een kijkspleetje. Een kijkdoos waar 

achterin bijvoorbeeld zo’n vleselijk, 

getordeerd menselijk portret van de 

Engelse schilder Francis Bacon geplakt 

zat. De opdracht was: kijk er een half 

uur naar, in het donker met een doek 

over je hoofd, en ga in stilte in gesprek 

met het kunstwerk.”

Een heel onalledaagse opdracht, 
zeker voor docenten aan een tech-
nische universiteit, kan ik me voor-
stellen.
“Ja, ze troffen heel nieuwe gedachten 

en gevoelens bij zichzelf aan. We vroe-

gen hen daarna een dubbelportret te 

schrijven en te schilderen over zichzelf 

met het kunstwerk. Iedere opdracht 

is een voorgehouden spiegel, waarin 

ze zichzelf in relatie tot de wereld 

waarnemen. Het brengt mensen op 

een plek waar ze ook anders gaan 

nadenken over hun lesgeven. Ze voe-

len zichzelf nieuwe paden inslaan en 

raken er bewuster van dat ze derge-

lijke transformatieve ervaringen ook 

willen geven aan de studenten in hun 

collegebanken en hun werkgroepen.”

Ik begrijp dat je het concept ‘trans-
formative learning’ ontleent aan het 
werk van Arjen Wals, de Wageningse 
hoogleraar ‘Leren voor duurzaam-
heid’. [Wals was ook de begeleider van 
het promotietraject van Kees Both, dat 
helaas afgebroken moest worden. GB]. 
“Klopt, toen ik Arjens werk leerde 

kennen, realiseerde ik me dat mijn 

onderwijs ook altijd zo ingericht was 

geweest. Ik heb het concept ‘transfor-

mative learning’ gebruikt in De den-

kende klas. Ik ben van mening dat goed 

onderwijs moet leiden tot transforma-

tie. Anders hebben jij als leraar én de 

kinderen in je klas hun tijd verdaan.”

Een prikkelende stellingname.
“Haha, vind je? Als je niet anders uit 

je onderwijs komt dan je erin bent 

gegaan, wat heb ik als leraar dan 

toegevoegd aan jouw leven en leren? 

Het moet ergens over gaan. Er moet 

iets op het spel staan. Je moet aan 

je leerlingen duidelijk kunnen maken 

dat er een dwingende noodzaak is 

om samen in dat lokaal te zitten. Ik 

maak het nog wat stelliger: als je níet 

in staat bent om dat over te brengen, 

mag je je afvragen of je wel in het 

onderwijs moet willen werken.”

Je staat voor een zelfbewust leraar-
schap.
“Natuurlijk. Dat is toch de beroep-

strots die je wilt hebben als leraar? 

Neem leraar Nederlands in het vmbo 

Henk ter Haar. Die is gaan kijken naar 

de eindtermen van Nederlands – dat 

zijn er zo’n 52 – en heeft zich afge-

vraagd: kan daar niet wat van af? Hij 

heeft de helft geschrapt, maar is zijn 

leerlingen wel inhoudelijk spannend, 

betekenisvol, urgent onderwijs blijven 

geven. Het is een goed idee om én je 

leerlingen én je einddoelen en lesin-

houden te kennen. Lesgeven zonder 

dat je nog een boek nodig hebt, is 

mijn ideaal. Natuurlijk niet als je net 

begint, want dan word je krankzinnig. 

Maar op een gegeven moment moet 

je voldoende ervaren zijn om het boek 

weg te leggen en te denken: laten 

we gaan kijken wat hier in de klas 

gebeurt, wat er hier nodig is, wat ik 

kan brengen.” 

Hoe zag dat er in jouw natuurkunde-
lessen uit? Wat doe jij om een klas te 
brengen bij dergelijke mogelijkheden 
tot transformatie?
“Eigenlijk weet ik niet precies wat ik 

doe in mijn lesgeven. Ik praat veel over 

van alles met mijn leerlingen – over 

natuurkunde, maar ook over jongens 

en meiden, over het leven, over mode, 

over wat er in het nieuws speelt. Ik 

noem het wel eens ‘slap ouwehoeren’. 

Waar het om gaat is om samen in een 

veld van verwondering te komen, net 

als het Jenaplan voorstaat. In mijn 

gesprekken met leerlingen ben ik 

voortdurend bezig om verwondering 

te wekken. En raak je verwonderd, dan 

is niets meer gewoon en vanzelfspre-

kend.”

Het middelbare schoolvak natuur-
kunde is toch ook bij uitstek dat vak 
van wetten en formules, die fenome-
nen in de werkelijkheid juist voor-
spelbaar maken?
“Als je het alleen zo ziet, wordt het 

een vak van apenkunsten. Van trai-

nen voor het eindexamen. Dat kan 

ik ook, hoor, en dat lukte ook altijd 

wel. Maar dan heb je niets geleerd. 

De grondhouding is dat je zelf ver-

wonderd en nieuwsgierig moet zijn: 

‘Jongens, dit is toch niet normaal? Hoe 

kán dit nou?’ Neem een fenomeen als 

zwaartekracht: waarom vallen dingen 

niet omhoog of zijwaarts, op een snel 

draaiende bol als de aarde? Newton 

kon wel wetmatigheden vinden en tot 

voorspellingen komen over een val-

lend voorwerp, maar zelfs hij wist niet 

wat zwaartekracht ten diepste ís: ‘Laat 

ik dit fenomeen maar gravity noemen’. 

Voor degene die kan verklaren wat 

zwaartekracht precies is, ligt er een 

Nobelprijs in het verschiet.”

Met een dergelijke verwondering 
komt het hele curriculum op losse 
schroeven te staan: ik kan me voor-
stellen dat jouw onderwijs daarmee 
voor jou en de klas een ontdekkings-
reis werd.
“Dat is wat het is. De antropoloog 

Gregory Bateson heeft mij ervan 

bewust gemaakt dat we veel begrip-

pen gebruiken die ons in wezen niet 

dichter bij het begrijpen ervan bren-

gen. Zwaartekracht is er een. Maar 

ook ‘instinct’ is zo’n begrip: ‘Waarom 

is mijn paard zo schrikachtig, als hij 

langs een struik met witte bloemen 

komt?’ Antwoord: instinct. Bateson 

noemt dat ‘explanatory principles’, ‘ver-

klaringsbegrippen’ – begrippen om 

even te zeggen: ‘We weten het niet 

echt, maar we noemen het even zo en 

voorlopig is dat bruikbaar.’ Daar zit het 

onderwijs vol mee. Hele verzamelin-

gen dooddoeners. Kinderen die meer 

dan normaal nieuwsgierig zijn, nemen 

daar geen genoegen mee. Maar ja, 

veel leraren horen de klok tikken: ga je 

te lang stilstaan en je dingen afvragen, 

dan krijg je het boek niet uit. Ik ben 

wel gaan stilstaan, met een 3 gymna-

siumklas. Vragen stellen, steeds maar 

weer verwonderd zijn. En de leerlin-

gen in dat veld van vragen, ontdekken, 

zelf nadenken brengen. Ook de alfa’s 

begonnen het leuk te vinden om zelf 

Goed onderwijs is 
transformatief: 

het verandert de 
betrokkenen. Er moet 
iets op het spel staan.

De grondhouding is dat 
je zelf verwonderd en 

nieuwsgierig moet zijn: 
‘Jongens, dit is toch niet 

normaal? Hoe kán dit 
nou?

fotografie: privéarchief Dick van der Wateren
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redenerend en proefondervindelijk 

tot verbanden tussen natuurkundige 

fenomenen komen.”

Dat had voor mij het afstandelijke, 
het abstracte, weg kunnen nemen. 
Heb je een voorbeeld?
“Ik had een groep examenleerlingen 

die nog wat herhaling wilde. Ze wilden 

weten hoe het ook weer zat met die 

Wet van Ohm – de wet die beschrijft 

hoe een bepaald materiaal elektrische 

stroom kan geleiden. Het gaat over 

de relatie tussen drie dingen: span-

ning, weerstand en stroomsterkte, 

maar ja, hoe zat het ook weer? ‘Oké, 

jongens, weg met jullie boek’, zei ik. 

‘Stel je hebt een zwik batterijen, een 

koperdraad en een paar lampjes. Dus 

een stroombron, een geleider en een 

weerstand. In de tweede klas hebben 

jullie daar al mee gewerkt.’ Ze herin-

nerden het zich: alle batterijen achter 

elkaar, aansluiten aan het lampje 

en pats! Daar knalde het lampje. Ik 

spoorde hen aan: ‘Probeer nou eens 

eerst zelf daarvoor een formule te ver-

zinnen – eerst gewoon in woorden. Zo 

mijmerend leer je de formule zelf vin-

den – bij een hogere spanning, maar 

met dezelfde weerstand, gaat er meer 

stroom lopen en brandt het lampje 

door. Zo kwamen ze tot de formule, 

die je dan óf niet meer vergeet óf altijd 

met diezelfde manier van denken 

weer kunt reconstrueren. Leerlingen 

die zelf met vragen gaan stoeien en 

zich gaan verwonderen, komen ook 

met nieuwe vragen. Het leukst zijn de 

vragen waar ik ook niet meteen een 

antwoord op heb.”

Ons vorige themanummer ging over 
de filosoof Cornelis Verhoeven en 
zijn benadering van ‘verwondering’, 
waarbij Joop Berding het duidde als 
iets wat je overvalt, iets wat aan het 

denken, het handelen en de nieuws-
gierigheid voorafgaat. Hoor ik bij jou 
‘verwondering’ en ‘nieuwsgierigheid’ 
meer samenvallen?
“Ik heb daar wel discussies met Joop 

en met Thomas More-lector Hes-

ter IJsseling over. Ik begrijp waar zij 

vandaan komen. Ze vinden mij dan 

te activistisch, te snel gaan naar het 

denken en handelen. Als Aristoteles 

en Plato het hebben over ‘verwon-

dering’ als het begin van de filosofie, 

gaat dat wat mij betreft over stilstaan 

bij dingen. Maar snel daarna voel je de 

vragen opkomen. De drang om erover 

na te denken. Niks hoogdravends. Je 

moet vaststellen dat normaal ontwik-

kelde kinderen een natuurlijke nieuws-

gierigheid hebben. Ze kunnen opeens 

ergens bij stilstaan, er met aandacht 

naar kijken en dan denken: hè?”

Niet hoogdravend, maar toch genoeg 

om er twee boeken over te schrijven.
“Dat is zo. Verwondering introduceren 

tot de praktijk van het onderwijs is 

geen kunstje, geen extra module, geen 

lesje. Je moet een gevoel van verwon-

dering in jezelf kunnen aanspreken en 

ook de wil, het verlangen, hebben om 

diep en zelfstandig te denken. Om je 

oren, je ogen, je neus, je tong open te 

stellen en toe te laten dat er zich din-

gen gaan voordoen, waarbij de situatie 

niet blijft zoals het altijd was. Dat je 

niet alleen maar kunt blijven doen wat 

je altijd al deed.”

Verwondering wordt dan een weg 
om leraren uit te nodigen om op een 
diepe manier de verbinding tot hun 
klas aan te gaan – je komt dichterbij 
motivatie, nieuwsgierigheid, zin in 
leren.
“Ja. Die cursus in Delft is ooit bedacht 

door een Braziliaanse professor, die 

ontdekte dat zijn technische studen-

ten lieve schatten waren die enorm 

goed waren in het laboratorium en 

heel goed formules konden bedenken, 

maar nooit naar een concert gingen 

of in een museum kwamen. Ze waren 

alleen bezig met hun studie en dat 

vernauwt je blik ook. Je zou denken 

dat de universiteit een plek is waar 

het grote zelfstandige denken gedaan 

wordt. Maar het is vooral ook een 

wereld van stress en van productie 

draaien. Tegen die studenten en 

docenten zeggen wij: ‘Ga eens in een 

kring zitten. We pakken een probleem 

bij de kladden. Wat denken jullie 

ervan? Denk eens verder waar jouw 

kringgenoot net gebleven is. Waar 

komen we samen op uit?’ Ik ben ervan 

overtuigd dat er veel stress en werk-

druk wegvalt – ook in het basis- en 

middelbaar onderwijs – als we jonge 

mensen uitnodigen zorgvuldig na 

te denken over een vraagstuk – niet 

alleen bij een vak als natuurkunde, 

maar ook bij Nederlands: kies een 

mooi boek dat kinderen interessant 

vinden en laat het op hen inwerken. 

Dan wordt het van het kind of de jon-

gere zelf. En laat ze dan het resultaat 

van hun denkwerk zichtbaar maken. 

Dan is er geen controlerende toets 

meer nodig.”

En dat begint bij leraren, stam-
groepleiders, die bereid zijn verwon-
dering toe te laten.
“Ja, en juist niet alleen omdat je met 

je leerlingen betere cijfers wilt halen, 

maar om de bevrediging die het vol-

gen van verwondering en nieuwsgie-

righeid je geeft. Ik kom wel eens op 

scholen waar ‘verwondering’ ferm op 

de site en de schoolgids staat. Maar 

vraag ik dan in een groepsgesprek ‘wat 

is verwondering?’, dan blijft het stil. 

En op een gegeven moment komen 

er dan aarzelend een paar eerste pro-

beersels van antwoorden. Dat vind ik 

interessant, want het vertelt me dat 

in die school ‘verwondering’ net als 

‘instinct’ of ‘zwaartekracht’ ook een 

verklaringsbegrip geworden is – een 

woord zonder wezenlijke inhoud. 

Het werkt alleen als iedereen echt de 

drang, de behoefte, heeft om te star-

ten vanuit een gemoedstoestand van 

verwondering. Zover krijg je een team 

niet met één cursusmiddag. Maar ik 

zag bijvoorbeeld bij mijn collega’s van 

“Ook de alfa’s begonnen het leuk te vinden 
om zelf redenerend en proefondervindelijk tot 
verbanden tussen natuurkundige fenomenen 

komen.”

Mensenkinderen 33

Wie hebben zich hier allemaal verwonderd?
In zijn boek heeft Dick een beeld opgenomen van een muurschildering 

van de Engelse kunstenaar Banksy. Je ziet een jongetje dat kijkt naar 

een muur, waarop een simpele ufo gekalkt is. Omdat de zon precies 

zo invalt dat hij een driehoek van licht op de muur doet oplichten, lijkt 

het alsof er een zoeklicht vanaf de ufo naar de grond wordt geprojec-

teerd. Dick laat de plaat zien en vraagt: wie hebben zich hier allemaal 

verwonderd? Allereerst Banksy, die op een dag die driehoek van licht 

tegenkwam en er het zoeklicht van een ufo in zag. “Bedenk je dat de 

zon maar twee keer per jaar precies vanuit die hoek op de muur valt, 

zodat de schildering precies klopt.” Dan dat jongetje dat het getekende 

ufootje één geheel ziet worden met het natuurlijke zonlicht. Dan de 

fotograaf die het vastlegde en daarmee de dynamiek van verwon-

dering vatte bij hen allebei. “En nu wij weer”, zegt Dick, “als we de 

afbeelding bekijken.”
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dat verhaal een beetje te structureren, 

zie je zo’n probleem soms als een 

wolk verdampen. Het is zo’n krachtig 

middel: weten wanneer je opzij moet 

stappen en het een kind zelf moet 

laten uitzoeken. Ga je op je bek, dan 

ben ik er om je op te rapen en je te 

troosten. Maar durf te gaan, durf te 

ontdekken, durf hoog te vliegen.”

In je boek heb je een afbeelding van 
Icarus, de jongeling uit de Griekse 
mythologie die gevangen gehou-
den werd in een doolhof en met 
zijn vader, de uitvinder Daedalus, 
ontsnapte op vleugels die met bijen-
was vastgeplakt zaten. Icarus vloog 
echter te hoog in zijn enthousiasme, 
kwam te dicht bij de zon, de was 
smolt en hij stortte neer, zijn dood 
tegemoet. Moraal van het verhaal: 
hoogmoed komt voor de val. In jouw 
versie vliegt er echter een albatros 
tussen Icarus en de zon – jouw Icarus 
mag wél hoog vliegen.
“Ja, ik heb die afbeelding al veertig 

jaar als tatoeage. Ik heb het originele 

verhaal altijd zo irritant moralistisch 

gevonden: ‘Sla je vleugels niet te ver 

uit, hoor!’ Nee, je moet juist wel je 

vleugels uitslaan, wel hoog vliegen. 

Het is de rol van een leraar om te 

zeggen: ‘Zal ik je helpen? Ik vlieg wel 

tussen jou en de zon, dan kom je nog 

wat hoger.’”

Dick van der Wateren verzorgde een 

workshop tijdens de NJPV-conferentie op 

31 oktober. Zijn boek ‘De denkende klas – 

Motiveer je leerlingen door samen met hen 

vragen te stellen en na te denken’ (2020) 

is verkrijgbaar via je (digitale) boekhandel 

en via Dicks site: https://deverwondering.

amsterdam/voorinschrijving-de-denken-

de-klas/ 

staan. Tegelijk moet je een al te grote 

gewichtigheid kwijtraken. Er moet ook 

iets te spelen zijn, inclusief af en toe 

op je bek gaan. Spel is ook een belang-

rijk woord: spelen geeft plezier, spelen 

is een activiteit omwille van zichzelf. 

Tegelijkertijd is spel ook een uiterst 

serieuze bezigheid: een spel zonder 

spelregels is niet leuk. Het is een 

mengsel van ernst en luim.”

Wat vraagt dat van jou als leraar?
“Als ik iets geleerd heb in het onder-

wijs is het dit: als je vertrouwen geeft, 

komt het met rente terug. Ik heb de 

overtuiging dat kinderen nieuwsgierig 

zijn en het vertrouwen dat ze daar 

serieus mee aan de slag willen. Juist 

cijfers geven kan dat proces verstoren 

– dan komt er iets te staan tussen de 

leerling en mij. Als leraar ben ik niet 

overbodig, maar ik moet wel op tijd 

op mijn handen kunnen zitten. Ik heb 

geleerd wanneer ik mijn mond moet 

houden. Soms moet ik alleen een ver-

diepingsvraag stellen of instemmend 

brommen, als een kind iets vertelt. 

Dat zie ik ook in mijn filosofische prak-

tijk: als ik een kind de ruimte geef om 

te vertellen over een probleem en help 

de sectie natuurkunde dat ze steeds 

meer lieten gebeuren in hun lessen – 

die nieuwsgierigheid toelieten en het 

pad van die nieuwsgierigheid durfden 

te volgen met hun klas.”

Dat ‘durven’ is misschien wel een 
sleutelwoord voor een dergelijk 
leraarschap in deze tijd, waarin 
er zoveel wensen en eisen op het 
onderwijs geprojecteerd worden. Ik 
kan me voorstellen dat je iets moet 
loslaten.
“We hadden het er al over dat er 

in onderwijs iets op het spel moet 

Verwondering is 
geen extra module, 
geen lesje. Je moet 

het in jezelf kunnen 
aanspreken en het 

verlangen hebben om 
diep en zelfstandig te 

denken.”

‘In het 
voorgezet onderwijs 

moet elke toets 
herkansbaar zijn’

De stelling:

Deze post verscheen zo’n tien jaar 

geleden op mijn blog. Ik herplaatste 

hem recent, omdat hij nog niets aan 

actualiteit heeft verloren. Het is goed 

om elkaar en onszelf de vraag te stel-

len of onze regels en afspraken leiden 

tot het gewenste resultaat: kinderen 

helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige 

en verantwoordelijke mensen. Veel regels 

– denk aan straf voor te laat komen, 

boek vergeten, huiswerk niet gemaakt 

– bereiken eerder het tegendeel. 

Vooral als soortgelijke regels niet voor 

leraren blijken te gelden. Aan Max’ 

betoog heb ik niets veranderd:

Max: ‘Minder faalangst, betere 
relaties, geen gaten in je kennis’
“Je gaat naar school om iets te leren? 

Om zeker te weten of je genoeg hebt 

geleerd, worden er toetsen afgeno-

men. Ik vind dat het tegenwoordig 

net lijkt alsof alles om het toetsen en 

de normen gaat en niet meer of een 

leerling de stof beheerst. Dus of hij 

het snapt en begrijpt. Daarom pleit 

ik ervoor dat toetsen herkansbaar 

moeten zijn als je een laag cijfer hebt 

gehaald én je kunt aantonen dat je 

serieus hebt geleerd. Want dan heb 

je blijkbaar de stof toch nog niet goed 

begrepen.

Dit is een bijzondere stelling, waar ik 

bijna geen informatie over heb kunnen 

vinden. Er wordt wel heel veel gezegd 

“Dit is de stelling van mijn leerling Max van Roozendaal, uit 4V van het ECL 

in Haarlem, voor zijn betoog bij Nederlands”, schrijft docent Dick van der 

Wateren: “Een stelling die me recht uit het hart gegrepen is. Max komt met sterke 

argumenten, waarvan ik benieuwd ben wat anderen – docenten, ouders, leerlingen – 

ervan vinden.”

Dick van der Wateren
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Maatwerk dus. En dit past daar heel 

goed in.

Nee, het is niet meer werk voor 

docenten. Het komt nu vaak voor dat 

een flink deel van een klas zich ziek 

meldt voor een toets. Soms zelfs de 

helft. Die moeten het allemaal later 

weer inhalen, dus dat extra werk heb 

je altijd. En dat leerlingen pas gaan 

leren als ze zin hebben is hierboven al 

weerlegd. En, so what?

Max vergat één argument, dat hij wel 

aan mij noemde: waarom moeten 

leerlingen al in de onderbouw in een 

soort examenstress gebracht worden, 

jaren voordat ze aan het eindexamen 

beginnen? Wat toets je dan eigenlijk?

Bron

Op 25 november 2021 herplaatste Dick van 

der Wateren dit artikel op zijn blog. Het oor-

spronkelijke verhaal dateert van 22 april 2012. 

Overgenomen met permissie. https://onderzoekon-

derwijs.net/2021/11/25/in-het-voorgezet-onder-

wijs-moet-elke-toets-herkansbaar-zijn/

kunde te hebben haalden hoge cijfers. 

Eén meisje haalde voor een proef-

werk zelfs een 10,6 (je kunt bij mij 

ook bonuspunten halen voor extra 

moeilijke stof). Aan het eind van dat 

jaar hadden ook leerlingen die in de 

bovenbouw natuurkunde lieten vallen 

een zeven of acht op hun rapport.

Dat had lastig kunnen zijn in verband 

met de determinatie, ware het niet 

dat zij, en ook ik, al in de eerste weken 

wisten welk profiel ze zouden kiezen. 

Even goede vrienden en samen heb-

ben we een leuk jaar gehad waarin 

iedereen veel heeft geleerd. Max is 

wel strenger dan ik: ik vertrouw erop 

dat iedereen zijn best doet voor een 

proefwerk. Maar ik neem zijn tip over 

de diagnostische toetsen mee.

Overigens heb ik in gesprekken met 

leerlingen wel vaker meegemaakt 

dat ze strenger in de leer zijn dan wij 

docenten. Nog een paar opmerkingen 

over de drie nadelen die Max noemt. 

Onze school streeft naar een meer 

individuele benadering van leerlingen. 

Om dit tegenargument te weerleggen, 

vind ik dat je pas mag herkansen als 

je kunt aantonen dat je goed hebt 

geleerd, en de diagnostische toets 

goed hebt gemaakt. Over mijn stelling 

‘in het voortgezet onderwijs moet elke 

toets herkansbaar zijn’ was niet veel 

op internet te vinden, maar het is een 

reëel voorstel: mijnheer Van der Wate-

ren heeft er al mee geëxperimenteerd 

(en het gaf vrijwel geen extra werk) 

en het Hageveld in Heemstede gaat 

volgend jaar voor hoogbegaafde leer-

lingen ook met een dergelijk systeem 

werken.”

Dick reageert: ‘Ook zij die mijn 
vak gaan laten vallen, krijgen lol in 
het leren’
Volgens mij geen speld tussen te 

krijgen. Waarom gebeurt het dan op 

zo weinig scholen? Bij mij op school 

was mijn scheikundecollega Hugo 

Mioch de eerste die toetsen bij onvol-

doende liet herkansen. Ik ben er een 

paar jaar geleden mee begonnen in 

mijn 3V-natuurkundeklas. Meteen in 

het begin kwamen enkele leerlingen 

me vertellen dat natuurkunde niets 

voor hen was. Veel te moeilijk en niet 

interessant. Toen ik de klas mijn her-

kansingsplannetje uitlegde was er wel 

wat verbazing, maar iedereen vond 

het een goed idee.

Bij het eerste proefwerk waren er twee 

die het niet geleerd hadden. “We kun-

nen het toch herkansen,” zeiden ze. Al 

snel begrepen ze dat ze zich daarmee 

extra werk op hun hals haalden en ze 

ook na schooltijd moesten inhalen. De 

meesten hadden het goed geleerd en 

de resultaten waren goed. 

Meteen werd duidelijk dat de klas 

minder gespannen was dan anders 

voor een proefwerk en leerlingen 

die zeiden geen talent voor natuur-

over toetsen en het belang ervan. Dat 

duidt naar mijn idee erop dat het toet-

sen in het huidige onderwijs een doel 

is geworden in plaats van een middel 

om erachter te komen of iemand de 

stof beheerst.

Ik pleit ervoor dat de diagnostische 

toets gelijk staat aan een ‘gewone’ 

toets, zoals een proefwerk. Want een 

diagnostische toets wordt afgenomen 

om te kijken of je de stof zo beheerst 

dat je de toets kunt maken. Als je die 

eindtoets dan vervolgens toch niet 

goed maakt, bijvoorbeeld omdat je 

faalangst hebt of tijd te kort kwam, 

dan vind ik dat je de toets moet kun-

nen herkansen. Bovendien word je 

als leerling bij herkansing gedwongen 

je nogmaals in de stof te verdiepen, 

waardoor je een grote kans hebt, dat 

je het dan wel begrijpt. Zeker als je 

een goede docent hebt die je de stof 

nog een keer wil uitleggen. 

Voor Dick geen twijfel: ‘In het voorgezet onderwijs moet 
elke toets herkansbaar zijn’. 

• Eens? Hoe werkt dit op jouw (vo-)school? 

• Doen jullie het al? Is het meer werk?

•  Hebben jullie andere methodes om het fenomeen toetsen en 

examens te ‘ontstressen’ en te zorgen dat iedereen in je groep 

meekan met de lesstof? 

Praat mee in de Facebookgroep Jenaplan, onder Dicks blog of 
meld je via mensenkinderen@njpv.nl.

Ik zie de volgende voordelen van dit systeem:

1.  faalangst voor proefwerken en schriftelijke examens is niet meer 

nodig, want je kunt herkansen (en als je minder zenuwachtig 

bent, heb je al een grotere kans dat je de toets beter maakt);

2.  de leraar-leerling relatie verbetert, omdat het meer gaat om de 

leerstof en minder om het toetsen;

3.  je voorkomt dat er gaten in je kennis en vaardigheden ontstaan, 

doordat je na een slecht cijfer net zo lang doorleert tot je de stof 

wel begrijpt en beheerst.

Er zitten natuurlijk ook een paar kleine nadelen aan dit 
systeem: 

1.  het is een meer individuele benadering van de leerling, die meer 

tijd zal vragen;

2.  het is meer werk voor docenten, die het toch al heel druk 

hebben;

3.  sommige leerlingen zullen pas gaan leren als ze er zin in hebben, 

want ze kunnen toch herkansen.

Foto: Metameer
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De Afwijking 
Dries Muus 
(Ambo/Anthos 2021, 192 pagina’s, 
€ 20,99, Young Adult)

De dreiging begint al bij 
het omslag

Allereerst moet ik vertellen dat ik 
een voetbalmoeder ben. Zo een die 
vroeger toen de tweeling klein was, 
elke woensdag de training volgde op 
een afstandje en elke zaterdagmor-
gen, op een uur waar iedereen zich 
nog eens omdraaide in het warme 
bed, blauwbekkend aan de lijn stond 
om de capriolen van mijn lieve trots 
en zaligheid te aanschouwen. 
Dit boek gaat over zo’n jongen die 
met de bal aan zijn voet geboren is. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
het boek mij binnen een paar uur 
volledig had ingepakt. De ingrediën-
ten waren tot in detail zo bekend: de 
voetballende Mattias ‘Matty’ Groen 

en zijn alleenstaande moeder Lize 
met haar zorgen en liefde om haar 
jongen. Een voetbalcoach die het 
talent kan ruiken. De situatie op het 
voetbalveld. De school. En evenzo 
de ongezouten meningen, soms van 
een ongehoorde hardheid, van het 
publiek en van de jongens zelf. 
Literatuurrecensent bij Het Parool 
Dries Muus is een geboren verteller. 
Hij weet hoe de aandacht vast te 
houden met open einden, onver-
wachte wendingen, cliffhangers, een 
vlotte schrijfstijl. Hij kent de taal van 
de doelgroep, het milieu en weet 
wat er in een puberbrein omgaat. 
Dat zorgt er voor dat je het boek niet 
meer weg kunt leggen. Daarbij komt 
dat het een ontroerend verhaal is en 
dat de worstelingen van met name 
Mattias bijna lijfelijk te voelen zijn, 
maar ook die van de moeder en van 

coach Albert.
De dreiging begint al bij het omslag: 
een grote veldverlichtingspaal met 
brandende lampen. Eén lamp is 
ontegenzeggelijk kapot. De titel van 
het boek lijkt genoeg te zeggen over 
het verhaal, maar kent een lading die 
je pas gaandeweg gaat begrijpen. De 
opdracht aan het begin van het boek 
komt uit het bijbelboek Leviticus 
en de waarschuwende woorden 
verklappen wat het hoofdthema 
van het boek is. Het handelt over de 
ontluikende seksuele gevoelens van 
Mattias, de homofobie die er in zijn 
omgeving heerst, de ontkenning van 
Mattias zelf in eerste instantie en 
daarna over wat de reactie met de 
jongen en zijn leven doet, als hij het 
probeert te verzwijgen. 
Moeder Lize draagt evenzeer een 

geheim met zich mee, over de vader 
van Mattias. Ook coach Albert heeft 
zijn verborgen leed, zoals we alle-
maal onze sores hebben. Maar wat 
gebeurt er als je het verzwijgt, als 
je er niet over wilt praten, als je als 
toehoorder of als omgeving de juiste 
signalen niet opvangt of er van ver-
schoond wilt blijven? De ontknoping 
in het boek, dat als een wedstrijd is 
ingedeeld met een voorbeschouwing, 
de eerste helft, de rust, de tweede 
helft en de nabeschouwing, pakt 
volledig anders uit dan verwacht. 
Tot op het allerlaatste moment 
bewaart de auteur de clue, de afwij-
king waar het werkelijk om draait. Als 
angst de leidraad is, is het moeilijk 
om je te uiten, om je problemen te 
delen met een ander. Voor Mattias 
was het moeilijk om zijn eigen ont-

luikende seksualiteit recht te doen. 
Aan de andere kant is het in deze 
haastige wereld soms ondoenlijk 
om elkaar echt te zien, naar elkaar 
te luisteren en elkaar proberen te 
begrijpen. Met vallen en opstaan 
vallen de drie werelden samen, wan-
neer iedereen zich ten slotte open-
stelt voor elkaar. 

De titel lijkt genoeg 
te zeggen, maar kent 
een lading die je pas 
gaandeweg gaat 
begrijpen.

Deinend op de golven 
van de puberteit 

“Wat een fantastische bron hebben we aangeboord met Jenaplan en het vo”, schreef boekenrecensent 
Berna van der Linden aan de redactie. Het gaf haar de gelegenheid zich te verliezen in de wereld van 
Young Adult-literatuur. Waar vroeger tussen kinderboek naar volwassenliteratuur een grote kloof 
gaapte, is er nu YA, een genre met een eigen toon, thematiek en energie.

Berna’s boeken

De Falling in Love Montage 
Clara Smyth
Vertaling: Maria Postema
(Querido 2021, 336 pagina’s, € 19,99, 
YA, vanaf 14 jaar)

Laten we romcoms 
naspelen, maar niet ver-
liefd worden

Als eerste legt Saoirse uit hoe haar 
Ierse naam moet worden uitge-
sproken. ‘Siersja’ en niet anders. Ze 
zal vaker het woord richten tot een 
vermeende toehoorder, al was het 
maar om een beetje bijval te scoren 
voor waar ze mee bezig is. 
Aanvankelijk neemt ze zich voor 
nooit meer verliefd te worden en 
vooral alleen maar te experimenteren 
met heteromeisjes. Haar grote liefde 
heeft haar aan de kant gezet en haar 
toenmalige beste vriendin heeft het 
niet gedeeld met haar terwijl ze het 
wel wist, dus die laat ze ook links 
liggen. 

Op een eindexamenfeest in het grote 
huis van een van haar klasgenoten 
ontmoet ze Ruby, die verzot is op 
romcoms. Ze besluiten een filmische 
romance te starten in de wetenschap 
dat die in september weer over zal 
zijn. Daarbij zullen ze verschillende 
scènes gaan naspelen uit dergelijke 
films. Ze bedenken de belangrijkste 
varianten van ontmoetingsscènes uit 
het genre en beschrijven uitvoerig 
in welke klassiekers die voorkomen, 
alvorens de ontmoeting na te spelen.
Saoirse draagt een groot geheim 
met zich mee: haar moeder van 55 is 
juveniel dement en de aandoening 
is erfelijk. Het maakt dat ze moeite 
heeft zich te binden. Haar vader, die 
om een speciale reden gescheiden is 
van haar moeder, heeft een nieuwe 
relatie tegen wie Saoirse zich op 
alle fronten verzet. Hun botsingen 

zijn heftig. Er wordt gerept van een 
bruiloft en als er dan tot overmaat 
van ramp ook nog sprake is van een 
verhuizing, wordt acceptatie nog 
moeilijker. 
Het lukt Saoirse niet om Ruby deel-
genoot te maken van haar zorgen. Ze 
kan het niet. Ze wil het niet vertellen, 
terwijl ze ook voelt dat het hun ver-
houding steeds meer onder druk zet. 
In honderd bochten wringt ze zich 
om alles verborgen te houden, totdat 
blijkt dat haar vriendin zelf ook niet 
in al te gemakkelijke leefomstandig-
heden zit. 
Er zitten ontroerende passages in 
die diep gaan. Het leven mag dan 
soms op een romance lijken, maar 
de werkelijkheid duwt haar constant 
een andere kant op: vader is geen 
filmfiguur, de boze stiefmoeder is 
eigenlijk heel lief, nijdige vriendinnen 

kunnen het ook weer goedmaken, 
moeder wordt niet beter en de poe-
nerige klasgenoot blijkt niet alleen te 
vertrouwen, maar ook nog behulp-
zaam op het goede moment. 
De ontknoping is een ontlading die 
niet zou misstaan in een film. De 
humor, de onzekerheid, het zoeken 
naar de te bewandelen wegen, het 
dealen met het onverwachte en 
het omgaan met elkaar onder al die 
twijfels – het bracht me terug bij 
mijn jongvolwassen jaren en het zal 
vast steun geven aan een lezer in de 
onzekere Young Adult-jaren. 
Je bent jong, lesbisch en je moet je 
staande houden in de ondraaglijke 
wetenschap dat je moeder er straks 
niet meer is, een lot dat ook nog 
eens jou zou kunnen overkomen. Ga 
er maar aanstaan. Het is een fantas-
tisch boek met vaart geschreven. Het 

geeft de tijdloosheid van de twijfel 
over het leven van een jong volwas-
sene weer en tevens de veranderde 
opvattingen ten aanzien van allerlei 
aspecten van dat leven.

Tijdloos portret van 
jongvolwassen twijfel, 
en Een boek voor de 
Young Adult-lezer  
van nu.
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Niet te Stoppen 
Angie Thomas
Vertaling: Aimée Warmerdam
(Rainbow 2021, 384 pagina’s, 
€ 9,00, Young Adult)

Films die nergens draaien
Yorick Goldewijk
(Ploegsma 2021, 256 pagina’s, 
€ 16,99, 10+)

Nieuwe look, een ghost-
writer – valt rapper Bri 
voor het grote geld?

Alleen zijdelings kende ik het 
wereldje uit de filmpjes die oud-leer-
lingen van me delen op Face-
book, maar dankzij dit boek van 
Angie Thomas sta je midden in de 
Afro-Amerikaanse wereld van raciale 
vooroordelen en discriminatie, van 
sociaal-economische achterstelling 
en verlammende armoede – een 
harde wereld waar kinderen hun 

In het steegje achter de 
verlaten bioscoop zit 
een deur

Een heel ander boek dan de andere 
vier. Deze is vanaf 10+, maar abso-
luut een beleving voor iedereen, jong 
en oud. De fantasie van de schrijver 
leidt ons de wereld van de verbeel-
ding binnen en neemt ons mee naar 
Cato, haar vader, de buurvrouw 
en het grote konijn. Cato is gek op 

uiterste best moeten doen om te 
overleven en waar hiphop soms een 
uitweg kan bieden, zoals voor de 
zestienjarige Bri. Het hele boek door 
is er maar één iemand tegen wie 
Bri – dat staat voor ‘Briljant’ – moet 
battlen en dat is tegen zichzelf en de 
vlucht die haar wensen, verlangens 
en haar dromen nemen, die haar 
handelen sturen. 
Onbegrip is er over hoe haar raps 
te interpreteren. Er zijn vermeende 
managers die geld ruiken. Intussen 
leidt armoede tot schulden en een 
dreigende uithuiszetting, waardoor 
het weer meer dan eerder nodig is 

Bruce Lee en op zijn films. Ze vindt 
de buurvrouw, die voor haar en 
haar vader kookt en het huis schoon 
houdt, in hoge mate stom en ook 
haar vader is een slome, vindt ze. 
Haar moeder heeft de wereld verla-
ten toen Cato ter wereld kwam. Bijna 
op hetzelfde moment, zo vertelt ze 
aan het begin. Het verklaart de sfeer, 
haar eigen gedrag en dat van haar 
vader misschien. Ook de buurvrouw 
heeft een reden om niet vrolijk door 
het leven te gaan. 
Als Cato een kaartje vindt voor de 

dat Bri en haar broer ervoor waken 
dat hun moeder niet terugvalt in 
verslaving na acht jaar clean te zijn 
geweest. Die kluwen is er de oorzaak 
van dat Bri zich laat overhalen zich 
over te geven aan een commercieel 
succes. 
Bri’s oude versleten schoenen – 
haar trots, haar echte Timbs maar 
tweedehands – worden vervangen 
door een cadeautje van haar nieuwe 
manager: gloednieuwe Timbs. Heel 
even is de verleiding groot, maar 
Bri’s principes blijken groter. Als alles 
uit de hand dreigt te lopen en men 
een ghostwriter heeft geregeld om 

opening van een bioscoop waar 
‘films gedraaid worden die nergens 
draaien’, wordt ze nieuwsgierig. Het 
is een oude verlaten bioscoop, die al 
lang geleden gesloten is. De ingang 
zit potdicht maar een oud vrouw-
tje met haar hondje wijst haar een 
steegje met een achterom. Eenmaal 
binnen wordt ze de wereld ingezo-
gen van mevrouw Kano. Een wonder-
lijke, fantasievolle wereld van tijd en 
herinneringen, tijdreizen en vreemde 
ontmoetingen. Wie is wie en waar 
staat Cato zelf? Wie is die vreemde 

een onvermijdelijke hit voor haar te 
pennen, kiest ze voor de rap die haar 
haar eigen vrijheid brengt, namelijk 
die in haar eigen woorden. 
Onder de tragiek van het boek 
weerklinkt ook een droogkomische 
ondertoon, waaruit duidelijk wordt 
dat de omstandigheden nog zo moei-
lijk kunnen zijn, maar dat er altijd wel 
ergens lichtpuntjes schitteren – soms 
zo groot als speldenknopjes, maar 
toch. Vertrouwen, geloof in jezelf en 
vriendschap zijn een paar belangrijke 
basiselementen om je staande te 
houden, net als het accepteren dat 
iedereen zingt zoals hij gebekt is. 

mevrouw Kano, die altijd weer ver-
dwijnt? En wie is dat oude vrouwtje 
met haar hondje, dat als een rode 
draad door alles heen loopt?
Het konijn speelt zijn eigen rol, net 
als Bruce Lee die Cato al aardig weet 
te imiteren als ze zich in een hoek 
gedrukt voelt door de treiterjongens 
op school. Een verhaal vol prachtige 
filosofische beelden over wat tijd is, 
hoe het werkt met herinneringen, 
maar ook om iedereen om je heen te 
begrijpen en hoe het zit met oorzaak 
en gevolg, die zo in elkaar grijpen en 

Zodra Bri duidelijk heeft wat ze wil, is 
ze sterk genoeg om alle verleidingen 
te kunnen weerstaan. Haar raps zijn 
vertaald door Akwasi, maar ik had 
ook graag de Engelse versie ernaast 
gezien. Een aanrader van formaat en 
een om vaker te herlezen.

dat niemand te oud is om los te laten 
en opnieuw te beginnen. Een boek 
dat boven de tijd vliegt.

Er maar één iemand 
tegen wie Bri – dat staat 
voor ‘Briljant’ – moet 
battlen en dat is tegen 
zichzelf.

Een verhaal vol 
prachtige filosofische 
beelden over wat tijd is. 
Een boek dat boven de 
tijd vliegt.

Vliegen 
Paulien Weikamp
(Querido 2022, 280 pagina’s, € 17,50, 
YA, vanaf 15 jaar)

In het diepst van Umuts 
penarie is er opeens dat 
meisje

Toen ik de laatste bladzijden had 
uitgelezen en het boek dichtsloeg, 
wilde ik het met iemand delen, 
terwijl de beelden nog nagloeiden 
in mijn hoofd. Als een film was het 
boek voorbij getrokken, nagenoeg 
ook met dezelfde snelheid. Het 
bankje met hangjongeren kom ik, 
sinds ik dit boek gelezen heb, overal 
tegen. Er is altijd wel een snoever, 

wat meelopers en een underdog, een 
ontluikende crimineel. Je rafelt het 
zo uit elkaar als je ze van een afstand 
zou observeren. 
Dit indringende verhaal over het rei-
len en zeilen van Umut laat zien hoe 
een jongen meegezogen kan worden 
als zijn omgeving in hoge mate 
niet thuis geeft, terwijl het eigenlijk 
niet anders dan misverstanden zijn 
geweest die een verwijdering tot 
stand hebben gebracht. Umut moet 
niet alleen vechten tegen vooroorde-
len, maar hij moet ook in de verdedi-
ging gaan voor iets dat hem aangere-
kend wordt en buiten zijn schuld tot 

fatale gevolgen heeft geleid. 
Niet alleen is hij met die gebeurtenis 
voor een tijd zijn klankbord kwijt 
en werkt hij zich in de nesten door 
niet meer te luisteren naar zijn hart, 
maar ook laat hij zich leiden door 
zijn woede om het onbegrepen zijn. 
Umut neemt een baantje aan om 
zijn onvergeeflijke stommiteit ten 
opzichte van zijn vader en het gezin 
goed te maken. Zijn vader betrekt 
hem in een geheim dat de nood-
zaak nog groter maakt: er moet geld 
komen en snel. 
Onder druk van dit gegeven werkt 
Umut zich steeds verder in de pena-

rie. In flashbacks wordt iedere keer 
een beetje uit de doeken gedaan wat 
er werkelijk is voorgevallen. Uitein-
delijk leert hij, met behulp van een 
betoverend meisje, dat liefde alles 
overwint. Bijzonder is de manier 
waarop hij de taal van zijn hart voor 
zijn tweelingbroer weer terug vindt 
en daarmee zichzelf. 
Het inzicht in de doelgroep wordt 
beter door dit soort literatuur. Niet 
alleen leren we hun taal kennen, 
maar vooral ook waar hun emoties 
verstopt zitten en waar de drive ach-
ter hun handelen zit. Oordeel niet, 
maar verwonder je slechts, wen aan 

de taal, aan de gedachtegangen, prik 
door je vooroordelen heen en stel 
je open. Mij heeft het veel geopen-
baard.

Het bankje met 
hangjongeren kom ik, 
sinds ik dit boek gelezen 
heb, overal tegen.
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Kopiistenhouding: de kale, bete-
kenisloze feitjes
In de onderste houding, de copier 

stance (‘kopiistenhouding’), gaan 

kinderen ervan uit dat het doel is, 

om een zo exact mogelijke kopie te 

maken van het verleden. Kinderen in 

deze houding denken dat dit kan door 

veel feitelijke informatie te presen-

teren. Als je aan een kind in deze 

houding de vraag stelt ‘Wie is Karel 

de Grote?’, zal het feitelijke informatie 

opzoeken en die feiten presenteren 

(geboorte, kroning, sterfdag...). Het 

probleem met deze houding is dat al 

die feitelijke kennis geen enkele bete-

kenis heeft. Het feit dat Karel de Grote 

op eerste kerstdag in 800, door de Paus 

in Rome, in het bijzijn van de Romeinse 

Senaat, tot keizer gekroond werd, heeft 

op zichzelf geen enkele waarde. Pas 

als er relaties gelegd worden met 

de periode ervoor en erna, kan een 

gebeurtenis, fenomeen, verschijnsel 

of ontwikkeling betekenis krijgen.

Het leggen van relaties tussen die 

informatie, gebeurt zelden of niet 

door kinderen met deze houding. 

Het gegeven dat Karel de Grote zich 

in Rome tot keizer liet kronen, in het 

bijzijn van de Romeinse senaat, roept 

bij het kind niet de vraag op: ‘Wat 

Het is maar hoe je naar het verle-
den kijkt
Wat is historische kennis en hoe we 

kennis kunnen hebben van het verle-

den? Het verleden is immers gebeurd 

en kan niet meer gewijzigd worden. 

Bovendien waren we bij de meeste 

gebeurtenissen niet aanwezig. Hoe 

kun je die dan goed interpreteren? 

Epistemologie – van het Griekse ‘epis-

teme’ (kennis) en ‘logos’ (leer) – gaat 

over hoe we kennis kunnen hebben 

(in dit geval kennis over het verleden) 

en wat het doel van die kennis is. 

Anders geformuleerd gaat het over de 

vraag hoe je feitelijke informatie uit 

het verleden presenteert en gebruikt 

in historisch denken en redeneren. 

Afbeelding 1 laat een vereenvoudigde 

weergave zien van welke houding 

kinderen/mensen kunnen hebben 

ten aanzien van historische kennis, 

vaardigheden en denken.1 

In deze afbeelding staan de drie 

houdingen (stances) ten opzichte 

van historische kennis en historische 

vaardigheden in het centrum. In elke 

houding zal een kind gebruik maken 

van zowel historische kennis als van 

historische vaardigheden. De manier 

waarop dat gebeurt, verschilt echter.  

Harry Havekes

Peter Petersen verzuchtte ooit dat hij wel een minimumleerstof 
voor een vak als geschiedenis zou willen. Be careful what you 
wish for: inmiddels liggen er bergen leerdoelen en curriculalij-
nen. In het eerste deel van dit tweeluik stond schoolleider en 
historicus Harry Havekes stil bij de jenaplanbasisprincipes 
die al een kernachtige handreiking zijn voor inlevend 
(geschiedenis)onderwijs. In dit slotdeel sterkt hij ons verder: 
kritisch leren denken helpt kinderen om goede redeneringen 
van ‘cherrypicking’ en ‘fakenews’ te onderscheiden.

Afbeelding 1: epistemologische opvattingen van mensen/kinderen in relatie tot 

historische kennis en historische vaardigheden.

Geschiedenisonderwijs 
als het hart 

van Jenaplanonderwijs

O N D E RZO E K
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beantwoorden. Ze zien geschiedenis 

als presentatie van meningen. Het 

risico hiervan is dat ze denken dat 

elke mening valide is, mits maar een 

beetje onderbouwd. Ook bestaat 

het risico dat ze denken dat je elke 

mening mag verkondigen en dat 

je daarover niet in discussie kunt 

gaan, want elke mening is kwalitatief 

gelijkwaardig. Kinderen met deze 

houding hebben nog onvoldoende 

door dat een goede interpretatie 

van een gebeurtenis of ontwikkeling 

samengaat met gedegen onderzoek 

en genuanceerde oordeelsvorming, 

waarbij meerdere perspectieven 

tegen elkaar zijn afgewogen.5 

Kritische onderzoekshouding: 
goede vragen, doortastende 
analyses
Een enkele leerling in de hoogste 

klassen van het voortgezet onder-

wijs, zal de derde houding hebben, de 

criterialist stance (moeilijk vertaalbaar, 

de houding waarbij je de spelregels 

en criteria van onderzoek doen volgt). 

Leerlingen met deze houding snap-

pen dat geschiedenis een construct 

maakt van het verleden en zal leiden 

tot discussie. Ze snappen ook dat 

die discussie gevoerd wordt op basis 

van goed onderbouwde argumenten 

en dat niet elke mening kwalitatief 

gelijkwaardig is. 

Deze leerlingen zullen ook anders rea-

geren op een (historische) vraag. Bij 

de vraag ‘Wie is Karel de Grote?’ zal 

de leerling denken: wat wil je eigenlijk 

weten? Bedoel je zijn betekenis voor 

zijn eigen tijd? Of voor de overgang 

van de Oudheid naar de Middeleeu-

wen? Of voor onze tijd, bijvoorbeeld 

als symbool voor Europese eenheid? 

Een werkstuk van een leerling met 

deze houding, zal betekenis geven 

aan de historische figuur, door hem, 

doet die Romeinse Senaat daar nog 

in de Middeleeuwen? En waarom 

in Rome en niet in Frankrijk waar 

hij vandaan komt?’ Deze kinderen 

zullen niet ingaan op een term als 

‘Karolingische renaissance’ om dat 

soort relaties te duiden. Ze gebruiken 

bronnen – bijvoorbeeld een boekje of 

Wikipedia – maar zien die informatie 

als een objectieve representatie van 

de werkelijkheid. 

Die feitelijke informatie, maar ook 

begrippen, zijn voor hen eenduidig. 

Kinderen in deze houding hebben 

veel moeite om te begrijpen dat men 

kan argumenteren dat het Romeinse 

Rijk in 476 ten onder ging of in 1453.2  

Voor hen is het één of het ander waar. 

Ze hebben daardoor ook moeite met 

periodisering, omdat ze perioden zien 

als vaststaande gegevens.3 

Ook is het voor kinderen in de 

‘kopiëstenhouding’ lastig om te 

begrijpen dat een begrip meerdere 

betekenissen kan hebben in verschil-

vanuit een gekozen perspectief, in 

een context te plaatsen, op grond van 

onderbouwde argumentatie. Histo-

rische kennis en historische vaardig-

heden worden hier gecombineerd 

volgens de ‘regels van het vak’.

Belang van geschiedenis
Bovenstaande verhandeling over 

de epistemologische houding van 

mensen laat op meerdere niveaus het 

belang van geschiedenisonderwijs 

zien. In de eerste plaats laat het zien 

dat drie begrippen centraal zouden 

moeten staan in het geschiedenison-

derwijs: tijd, verandering en perspectief. 

Bij elk ontwerp/tijdvak dat besproken 

wordt zouden die begrippen leidend 

moeten zijn. Het gaat niet om de 

historische kennis op zichzelf (kroning 

van Karel de Grote), maar bijvoor-

beeld over de gevolgen van zo’n 

gebeurtenis of hoe het een nieuw 

tijdperk inluidt. 

In de tweede plaats laat het zien dat 

de interpretatie vanuit verschillende per-

lende (historische) contexten. Dat 

het begrip ‘burger’ iets anders is als 

het gaat over de Atheense polis, de 

middeleeuwse stad, tijdens de Franse 

Revolutie, tijdens de industriële revo-

lutie of in het moderne Nederland.4

Het strookt niet met hun idee dat een 

begrip een vaste definitie heeft. Het 

gevolg kan zijn dat kinderen in deze 

houding vragen welke jaartallen ze 

moeten kennen en ijverig de begrip-

penlijst uit hun hoofd leren. 

Lenershouding: bruikbare elemen-
ten plukken uit de bronnen
Veel kinderen, ook kinderen in de 

bovenbouw van de basisschool, zullen 

de middelste houding hebben, de 

borrower stance (‘lenershouding’). Ze 

hebben door dat een exacte kopie van 

het verleden niet mogelijk is en dat 

het een interpretatie is op grond van 

beschikbare bronnen. Deze kinderen 

‘lenen’ als het ware die elementen 

uit de bronnen die hen helpen om 

de vraag ‘Wie is Karel de Grote?’ te 

spectieven gedaan wordt. De kroning 

van Karel de Grote had voor de Paus 

een ander belang dan voor de edelen 

in Frankrijk en weer anders voor de 

horige boer in de Lage Landen. Een 

kind leert dat er altijd meerdere 

perspectieven zijn en dat je dus 

rekening dient te houden met andere 

perspectieven als je een oordeel velt. 

Dat geldt niet alleen voor historische 

gebeurtenissen, maar ook in het 

dagelijks leven: andere kinderen heb-

ben mogelijk andere perspectieven.

Op een derde niveau laat het zien 

dat geschiedenis veel mogelijkheden 

geeft om de woordenschat van kinde-

ren te verhogen. Kinderen kunnen 

woorden leren die passen bij een 

specifieke gebeurtenis (kroningen) of 

juist begrippen die telkens een andere 

definitie krijgen (burger).

Het vierde en misschien wel belang-

rijkste niveau is dat geschiedenis 

helpt om te laten zien dat niet elke 

mening zomaar opgaat. Je dient een 

interpretatie op een correcte manier 

te onderbouwen. Je kunt niet zomaar 

stukjes van (willekeurige) bronnen 

gebruiken die jou goed uitkomen bij 

je visie. Een interpretatie van gebeur-

tenissen of ontwikkelingen doe je 

op grond van bepaalde spelregels, 

waarbij zorgvuldige en expliciet 

gemaakte afwegingen van belang zijn. 

En over die argumentatie en onder-

bouwing kun je het gesprek aangaan 

met elkaar.

Een didactische handreiking
Geschiedenisonderwijs zou zich 

daarom niet primair moeten richten 

op historische kennis, maar veel meer 

op (historische) vaardigheden en 

historisch denken. Tijd, verandering en 

perspectief zouden bij elk onderwerp 

centraal moeten staan. 

Om zo’n onderwijs te ontwerpen zijn 

er een aantal ontwerpprincipes die 

richting kunnen geven. In mijn onder-

zoek 6 onderscheid ik drie kernprinci-

pes: 1) creëren van cognitieve wrijving; 

2) stimuleren van beargumenteerde 

Afbeelding 2: 

In elke ‘stance’ combineren leerlingen historische kennis en vaardigheden, maar 

alleen in de criterialist stance gebeurt dat volgens de criteria van de vakdiscipline.
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onderbouwing en 3) het scheppen van 

een uitdagend leerklimaat. Elk van deze 

principes kunnen worden geconcreti-

seerd in onderliggende principes (zie 

kader). 

Het creëren van cognitieve wrijving is 

van cruciaal belang om het (his-

torisch) denken in gang te zetten. 

Kinderen moeten het gevoel hebben 

dat er iets merkwaardigs of iets 

bijzonders is. Binnen Jenaplan wordt 

er gesproken over ‘verwondering’. Dat 

kan door kinderen te confronteren 

met conflicterende informatie. Daar-

bij kan dankbaar gebruik gemaakt 

worden van de (vele) misconcepties 

die kinderen hebben. Vaak zal hun 

beeld van het verleden stereotype 

of onvolledig zijn. Door dat beeld 

te confronteren met informatie dat 

een ander beeld oproept, gaan de 

kinderen nadenken. Een tweede 

mogelijkheid is om kinderen bronnen 

te geven die elkaar tegen (lijken te) 

spreken. Dat dwingt hen om zich af 

te vragen hoe het nu zit. Door dat te 

doen, zullen kinderen in ieder geval 

uit de copier stance moeten komen (zie 

MK 173 (2021), p. 30-34). 

Het onderbouwen van antwoorden 

kan gestimuleerd worden door een 

evaluatieve vraag te stellen. Vraag 

bijvoorbeeld niet naar vijf oorzaken 

van de Eerste Wereldoorlog, maar 

geef er vijf en vraag welke, volgens 

het kind, doorslaggevend is geweest. 

Stimuleer dat de kinderen meerdere 

antwoorden formuleren. Dat helpt 

om tot betere onderbouwing te 

komen. Samenwerking tussen kinde-

ren is ook een belangrijke stimulans 

om tot kwalitatieve antwoorden 

te komen. Dat laatste kan door de 

relevante begrippen als stamgroeplei-

der in te brengen, in plaats van naar 

een vakterm gaan ‘vissen’ totdat een 

leerling het noemt (zie MK 174 (2021), 

p 36-39). 

Om tot goed onderbouwde antwoor-

den te komen is het van belang dat 

kinderen de kwaliteit van antwoorden 

kunnen beoordelen. Dat helpt hen 

richting de criterialist stance. Het is 

dus belangrijk daar expliciet aandacht 

voor te hebben. Vraag aan een kind 

om het antwoord van een groepsge-

noot te beoordelen op kwaliteit. Dat 

kan vrij eenvoudig door te vragen of 

een antwoord 0, 1 of 2 punten waard 

is. Bespreek daarna met kinderen 

welke overwegingen gemaakt worden 

om kwaliteit te beoordelen, zoals het 

gebruik van begrippen, gebruik van 

bronnen, of het rekening houden met 

meerdere perspectieven. Gebruik dus 

peer-assessment om het denken van 

kinderen te stimuleren.

Het derde element – het scheppen 

van een uitdagend leerklimaat – 

behoort tot de basis van goed onder-

wijs. Maar daarmee is het nog geen 

eenvoudige opgave. Ten aanzien van 

het cognitieve aspect van een goed 

leerklimaat is een heldere instructie 

belangrijk, waarin niet alleen aan-

dacht is voor WAT er gedaan moet 

worden, maar ook expliciet aandacht 

is voor het HOE en WAAROM van de 

opdracht. Ook tempo, ritme en vari-

atie tijdens de les zijn belangrijk om 

de concentratie vast te houden. De 

leerkracht, als inhoudelijk en pedago-

gisch expert, is daarin onmisbaar. 

Tegelijkertijd heeft de docent de taak 

om aan te geven of kinderen op de 

juiste weg zijn en dus de antwoorden 

te beoordelen. Vooral voor kinderen 

in de copier en de borrower stance is 

een beoordeling van de docent vaak 

het moment waarop het denken 

stopt (‘ik heb een (goed) antwoord’). 

Het vinden van een balans tussen 

het stimuleren van het denken en 

het beoordelen van de antwoorden is 

een complexe taak en bevestigt het 

belang van docenten met goede ken-

nis van vakinhoud, vakvaardigheden 

en goede pedagogische kwaliteiten. 

Uiteindelijk is het de stamgroepleider 

die de kinderen verder helpt.

1  Deze link vertelt het onderstaande stuk in een kort 

filmpje.
2  Lee, P. (2003). A Scaffold, not a cage: progression 

and progression models in history. Teaching History, 

113, 13-23. Lee, P., & Ashby, R. (2000). Progression in 

historical understanding among students ages 7-14. 

In P. N. Stearns, P. C. Seixas, & S. S. Wineburg (Eds.), 

Knowing, teaching, and learning history : national 

and international perspectives (pp. 199-222). New 

York: New York University Press.
3  Je zult beslist ervaring hebben met het gegeven dat 

sommige kinderen het lastig vinden om te begrijpen 

dat het begin van WO II in 1939 ligt, terwijl er voor 

Nederland vaak gesproken wordt over 1940-1945.
4  De discussie over wat het vak ‘burgerschap’ in moet 

houden, is hier een mooi voorbeeld van. Zelfs als we 

het beperken tot burger anno 2022, is het nog knap 

lastig om daar eenduidig in te zijn.
5  Helaas moeten we steeds vaker constateren dat 

er veel volwassen zijn die in deze houding blijven 

steken en onder het mom van vrije meningsuiting, 

allerlei ‘fakenews’ geloven en helpen te verspreiden.
6  Havekes, H., Van Boxtel, C., Coppen, P.-A., & Lutten-

berg, J. (2012). Knowing and doing history. A concep-

tual framework and pedagogy for teaching historical 

contextualisation. International Journal of Historical 

Learning, Teaching and Research, 11(1), 71-92.

 

1. Creëer cognitieve wrijving
 •  Creëer historische spanning (het verleden is anders), 

door conflicterende informatie te geven. Die informatie 
kan conflicterend zijn met voorkennis van een kind 
(een onjuist beeld van bijvoorbeeld de Middeleeuwen) 
of conflicterend zijn in zichzelf.

 •  Bouw voort op de voorkennis en aanwezige vaardighe-
den.

2.  Stimuleer beargumenteerde afwegingen
 •  Geef een evaluatieve vraag, waarop meerdere ant-

woorden mogelijk zijn.
   o  Leg de nadruk in de vraag op tijd, verandering en/

of perspectief.
 •  Laat leerlingen hun voorkennis (ook als die onjuist of 

incompleet is) expliciet gebruiken in hun antwoord.
 •  Stimuleer de kwaliteit van antwoorden door 
   o  leerlingen expliciet te vragen om (vak)termen te 

gebruiken.
   o leerlingen expliciet relaties te laten leggen.
 •  Daag hun houding uit door alternatieve antwoorden te 

laten formuleren
 •  Maak het denken van de leerlingen zichtbaar (brains-

on-the-table), door 
   o leerlingen samen te laten overleggen
   o  de antwoorden van zichzelf of klasgenoten te 

beoordelen op kwaliteit.

3. Schep een uitdagend leerklimaat
 • Structureer het (historisch) probleem, door
   o een heldere (evaluatieve) vraag
   o  een heldere instructie op HOE de opdracht aan-

gepakt kan worden
   o  expliciete aandacht WAAROM de opdracht van 

belang is
   o variatie in tempo/ritme tijdens de les
   o  variatie in de leeractiviteiten (denk aan: samen-, 

individueel, klassikaal werken; lezen, discussië-
ren, luisteren, schrijven; etc.)

   o  relevante informatie/bronnen aan de leerlingen 
te geven

   o  relevante vaktermen (als docent) in te brengen 
   o corrigeer foutieve antwoorden (direct)
 • Constante begeleiding door de docent
   o  observeer als de leerlingen aan het werk zijn hoe 

ze tot antwoorden komen
   o  stel tijdens groepswerk informatieve vragen of 

vraag om alternatieve antwoorden te formuleren
   o  geef tijdens een klassengesprek verschillende 

soorten reacties (problematiseer, vraag door, 
speel vragen door, geef de vakterm, vraag om 
een antwoord te beoordelen, etc.) en breng ten 
slotte de verschillende opmerkingen samen door 
te parafraseren, te combineren en te beschrijven 
hoe knowing en doing worden geïntegreerd in 
een kwalitatief goed antwoord.

ONTWERPPRINCIPES  
om kritisch denken te stimuleren en te begeleiden (voor geschiedenis en andere vakken)
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Tienercollege 
als vluchtheuvelArjen 

Achterop
Arjen Tabak

derwijsminister Jos van Kemenade. De middenschool 

strandde. Maar de laatste jaren gaat het weer vaak over 

de schadelijkheid van de vroege selectie van leerlingen 

naar zeven smaken voortgezet onderwijs in Nederland. 

Op dit moment is het zo: kinderen die traag op gang 

komen, krijgen niet de kans om door te groeien en gaan 

naar het vmbo. Kinderen die als een vuurpijl door de stof 

schieten, stuiten op het glazen plafond van het basis-

onderwijs: te traag, amper wrijving, ze leren niet om te 

leren. De vroege selectie leidt ook tot een minderwaar-

digheidscomplex voor scholieren die naar het vmbo gaan. 

Onterecht, de wereld wacht op hun vakmanschap. De 

tienerschool kon wel eens de oplossing zijn voor veel van 

deze problemen: je gaat niet koken, omdat je niet naar 

het vwo kunt, maar omdat je het leuk vindt.

In de koffiekamer debatteerde men onverwacht fel. Som-

mige collega’s zagen vooral beren op de weg. Anderen 

– niet eens ikzelf – kwamen met de voordelen. In een 

kwartier kwamen er veel wensen en vergezichten voorbij. 

Ik ben het niet geworden op de tienerschool. Jammer, 

jammer, ik had graag meegeholpen aan deze innovatie. 

Maar de koffiekamer gaat me wel missen: ik ga werken 

op een grote basisschool in Leeuwarden Noordoost. Ook 

daar is nog heel wat onderwijs te ontwikkelen.

Arjen Tabak is leerkracht, 

onderwijskundige en eigenaar van 

Onderwijs doe je samen

Rond mij viel het stil in de koffiekamer. Een stilte die als 

een windvlaag verder trok: ook andere gesprekken stok-

ten. De verduidelijkingsvraag kwam zes seconden later 

van een collega aan de andere kant. Omdat iedereen 

zweeg, moest die ene kapitale vraag dus ook bij anderen 

spelen, concludeerde ze: “Wáár ga je werken?”

“Ik heb gesolliciteerd bij een tienercollege”, vertelde ik. Ik 

was toch wat gevleid dat mijn nieuwe onderwijsambitie 

de hele kamer stil gekregen had. Maar het zat anders. 

De vervolgvraag – waarbij ze rondkeek met een blik van 

‘waarom laten jullie mij altijd dit soort vragen stellen?’ – 

was: “Is dat... een school?”

Ze had er nog nooit van gehoord. Terwijl ik toch denk dat 

over vijf jaar elke middelbare school een tienerafdeling 

heeft. En over tien jaar, ja, dan is er vast een serieuze 

onderwijsverandering op gang gekomen. De tiener-

school, een plek waar kinderen van tien tot veertien in 

een stamgroep zitten, waar rekenen, taal, gesprek, spel 

en vieringen plaatsvinden. Maar ook een school waar 

jonge tieners – geen kind meer, maar ook nog geen 

adolescent – naar behoefte en niveau keuzecursussen 

volgen in koken, constructie, tekenen, wiskunde, Engels, 

Frans, natuur- en scheikunde, verzorging, theater en vast 

nog veel meer. Ieder op zoek naar zijn eigen plek. Een 

doorgewinterde Jenaplanner herkent er een vertrouwde 

structuur in.

In de jaren zestig en zeventig heette de voorganger van 

dit initiatief ‘de Middenschool’. Het onderwijs zou er 

eerlijker en democratischer van worden, stelde PvdA-on-


