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Wereldverkenning
Ik ben eigenlijk niet zo blij met het woord wereldoriëntatie. Het is 

mij te passief. Wereldoriëntatie: je oriënteert je. Daarbij denk ik aan 

iemand die met de handen in de zakken, op een afstand iets staat te 

bekijken. In alles rust, zonder dat hij er midden in staat. En dat klopt 

niet met wat er op een jenaplanschool gebeurt. Daar zijn de kinderen 

actief, ontdekken, onderzoeken en experimenteren aan de lopende 

band.  Aan het einde van de dag hebben de kinderen het zweet op 

hun kop staan. En dat past niet bij ‘oriënteren’.

‘Verkennen’ is wat mij betreft een veel beter woord: wereldverken-

ning. Daar zit meer actie in. Daarbij denk ik onmiddellijk aan iemand 

die er op uit gaat, actie onderneemt, dingen doet, dingen onder-

zoekt. En dan staat hij midden in de werkelijkheid. Ik had het niet erg 

gevonden dat wereldverkenning, in plaats van wereldoriëntatie, de 

algemeen geldende term zou zijn geworden.

Zaakvakken
Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek vormen de zaak-

vakken. Ik ben als volwassene gewend aan het opdelen van de wer-

kelijkheid in deze vakken. Terwijl de wereld één geheel is. Wanneer 

ik een hele zware steen wil optillen en het lukt niet met mijn handen, 

met spierkracht, dan probeer ik het met een stok.  Die stok gebruik ik 

als hefboom. Wanneer ik de steen omhoog heb, zie ik pisse bedden 

wegkruipen, wegvluchten naar een donker plekje. En dan breekt plot-

seling de stok  en kan ik mezelf nog net in veiligheid brengen. Ik ben 

dan bezig met het verkennen van de wereld: wereldoriëntatie. 

Dat gebeurt allemaal bin-

nen een minuut. Natuurlijk 

kan ik deze actie opdelen in 

de zaakvakken. Alle zaak-

vakken kan ik afzonderlijk 

‘loslaten’ op deze gebeurte-

nis. Aardrijkskunde (bijvoor-

beeld: wat voor soort steen 

is dit?),  geschiedenis (hoe 

oud is de steen?), biologie 

(hebben pissebedden oren 

en ogen?), en techniek (Zou 

een langere stok minder 

hef-energie kosten?).

De gebeurtenis ervaar ik 

niet in zaakvakken en beleef 

ik niet in deze afzonderlijke hokjes. Het is voor mij één geheel. Dat 

geldt nog meer voor kinderen dan voor ons volwassenen. 

Maar wacht eens even… Is wereldoriëntatie dan hetzelfde als het 

geheel van de zaakvakken?

Samen spreken, samen spelen, samen werken, 
samen vieren
Wanneer ik mensen op straat 

zou vragen wat wereldoriën-

tatie is, dan zijn de meeste 

antwoorden: aardrijkskunde, 

geschiedenis, biologie en 

techniek. En ook voor veel 

meesters en juffen bestaat 

wereldoriëntatie uit een 

optelsom van de    zaakvak-

ken. Maar wereldoriëntatie 

is meer. Rekenen en taal zijn 

belangrijke onderdelen van 

wereldoriëntatie. Denk maar 

eens aan het zojuist gege-

ven voorbeeld. Taal (hoe komt het dat we pissebed en niet pissenbed 

schrijven?) en rekenen (hoeveel pissebedden kan ik tellen?)

Taal en rekenen horen bij wereldoriëntatie. Ik kan bijna niet zonder. 

Hier heb ik nog een argument om niet zo blij te zijn met de term 

wereldoriëntatie. Iedereen denkt dat het enkel om de zaakvakken 

gaat en dat taal en rekenen niet bij wereldoriëntatie horen. 

En laat ik de kunstzinnige vorming niet vergeten. Ook die hoort bij 

wereldoriëntatie. Drama (zou ik kunnen lopen als een pissebed?), dans 

(Kan ik een pissebeddansje bedenken?), beeldende vorming (Kan ik een 

pissebed tekenen?) en muziek (kan ik een pissebedliedje maken?).

Wereldoriëntatie is veel meer dan alle zaakvakken bij elkaar. Daar 

horen rekenen en taal zeker ook bij, net als kunstzinnige vorming. 

Maar dan nog heb ik voor mijn gevoel niet alles te pakken wat bij 

wereldoriëntatie hoort. Het is nog beter om wereldoriëntatie te 

omschrijven als samen spreken, samen spelen, samen werken en 

samen vieren. 

Stamgroepwerk
Het liefst zou ik daarom het woord wereldoriëntatie vervangen door 

stamgroepwerk. Het heft de beperking van enkel de zaakvakken op. 

Ook het passieve ‘oriënteren’ in wereldoriëntatie, wordt in het woord 

stamgroepwerk omgezet in ‘werk’. Dat betekent meer actie. En er is 

nog het voordeel van ‘samen’: stamgroepwerk. Niet het individuele 

stamgroeplid maakt een verwerkingsblad, maar de stamgroep werkt 

gezamenlijk aan de oplossing van de door de stamgroep  zelf gestelde 

vragen. De kinderen werken niet aan door de meester of juf bedachte 

opdrachten, maar werken aan hun eigen vragen. Samen, inclusief de 

stamgroepleider, onderzoeken ze eigen vragen en problemen. 

In de rest van dit artikel gebruik ik daarom stamgroepwerk in plaats 

van wereldoriëntatie.
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Wereldoriëntatie is het hart van het jenaplanonderwijs. Het kan niet anders dan dat het betekent dat wereld-
oriëntatie het belangrijkste onderdeel van het onderwijs is. Of dat de meeste onderwijstijd aan wereldoriëntatie 
besteed wordt. Of nee, eigenlijk betekent het beide. Als wereldoriëntatie het hart van het jenaplanonderwijs is, 
is wereldoriëntatie het belangrijkste onderdeel en wordt daar de meeste tijd aan besteed.
Maar gebeurt dat ook? Maken we dat wel waar? En hoe doen we dat dan? Hoe maken we wereldoriëntatie tot 
hart van ons onderwijs?
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Maar je kunt toch niet het hele onderwijs uit stamgroepwerk laten 

bestaan? Kinderen moeten toch ook instructie krijgen en oefenen? 

Natuurlijk moeten de kinderen instructie ontvangen. Dat gebeurt in 

de cursussen. Peter Petersen maakte al onderscheid tussen Gruppen-

arbeit (stamgroepwerk) en Kurse (cursussen). 

Stamgroepwerk en cursussen 
Op een jenaplanschool  moeten stamgroepwerk en cursussen plaats-

vinden. Tijdens de cursussen krijgen de kinderen uitleg. Soms van de 

stamgroepleider, soms van een ander stamgroeplid. Soms op initiatief 

van de stamgroepleider, soms vanuit een vraag uit het stamgroep-

werk. En tijdens de cursussen oefenen de kinderen natuurlijk ook wat 

ze nog net niet kunnen. Oefening moet, oefening baart kunst: hoe 

meer je oefent hoe beter je wordt. In stamgroepwerk passen de kin-

deren toe wat ze in de cursussen hebben geleerd. Of andersom: in de 

cursussen leren de kinderen dat wat ze tijdens stamgroepwerk nodig 

hebben. In een tabel kan ik het snel duidelijk maken:

Vragen
Binnen stamgroepwerk spelen vragen een centrale rol. En dan bedoel 

ik niet zo zeer de vragen van de stamgroepleiders, maar meer de 

vragen van de kinderen. De vragen van kinderen zijn namelijk veel 

belangrijker dan de vragen van de stamgroepleiders. Vragen van 

stamgroepleiders zijn vaak geen echte vragen, maar didactische vra-

gen. De stamgroepleider weet het antwoord al lang. Hij stelt de vraag 

niet uit nieuwsgierigheid, maar (in het gunstigste geval) om de kinde-

ren te helpen bij de oplossing te komen. Vaak worden vragen gesteld 

om te controleren of de kinderen het begrijpen. En in het ergste geval 

zijn de vragen van de meester of juf bedoeld om de kinderen er op te 

wijzen dat ze niet opletten! 

De didactische vraag  laat kinderen gissen naar het ‘goede antwoord’, 

dat ergens tussen de oren van de meester of juf zit. Goede vragen 

van stamgroepleiders stimuleren en ondersteunen de  vragen van 

kinderen. Goede vragen komen voort uit de nieuwsgierigheid van 

de stamgroepleider. Daarbij spelen echte vragen, dat zijn vragen 

waarop hij het antwoord nog niet weet voor mij een sleutelrol.  Een 

stamgroepleider wil natuurlijk alles weten en begrijpen. Hij laat door 

echte vragen te stellen zien dat leren leuk is. Een stamgroepleider is 

nieuwsgierig en stelt steeds vragen bij alles wat hij hoort of ziet in de 

actualiteit.

actualiteit
De stamgroepleider haalt de actualiteit steeds de stamgroep in. De 

grote actualiteit: wat er in onze wijk, onze stad, onze provincie, in 

Nederland en in de rest van de wereld gebeurt. Maar ook de kleine 

actualiteit: wat er in onze stamgroep, in onze school gebeurt.  Het 

gaat immers om leren leven aan, voor, door en in de werkelijkheid. 

Een stamgroepleider maakt vaak en veel gebruik van de werkelijk-

heid. De actualiteit speelt een belangrijke rol.

In een kringgesprek komt de actualiteit vanzelf de stamgroep in. Als 

de stamgroepleider tenminste nieuwsgierig is. En dan bedoel ik ook 

nieuwsgierig naar wat de kinderen te melden hebben. Door nieuws-

gierigheid gaat hij vanzelf echt luisteren en proberen te snappen wat 

de kinderen vertellen. En door zelf echte vragen te stellen, stimu-

leert hij het vragenstellen bij de kinderen. De aandacht voor vragen 

is belangrijk binnen stamgroepwerk. Belangrijker dan de aandacht 

voor antwoorden. Natuurlijk moet er een  antwoord komen op iedere 

vraag. Maar ieder antwoord levert minstens tien nieuwe vragen op. 

Binnen no-time zit je met veel te veel vragen en is het probleem van 

waar-te-stoppen gekomen.

hoe zwaar is juf elly?
In een bovenbouwstamgroep was ik getuige van een maandag-

ochtendkring.

F: “Mijn moeder was vanochtend chagrijnig, omdat ze in de kerst-

vakantie drie kilo was aangekomen.”

N: “Drie kilo?”

F: “Ja, drie kilo.”

E: “Is dat veel drie kilo?”

F: “Mijn moeder zei dat dat heel veel was, drie kilo in één week.”

stamgroepleider: “Maar goed dat jullie geen drie kilo zijn aange-

komen.”

P: “Hoezo juf?”

A: “Dat maakt toch niets uit, juf? Of een kind of een moeder nou drie 

kilo aankomt”.

stamgroepleider: “Omdat jullie lichter zijn, is drie kilo in verhouding  

meer.”

N: “Hoe zwaar is jouw moeder?”

F: “Dat weet ik niet precies. Ze zei iets van 72 kilo.”

N: “Juf hoe zwaar ben jij?”

E: “Dat vraag je niet aan een vrouw.”

P: “Hoe zwaar is juf Elly van het Spinnenweb eigen-

lijk wel niet?”

A: “Juf Elly merkt het niet eens als ze drie kilo aan-

komt.”

P: “Als ze een keer poept, is ze weer drie kilo  

lichter.”

stamgroepleider: “Denk jij dat je bent aange-

komen?”

P: “Ik weet niet eens hoe zwaar ik ben.”

F: “Mijn moeder let erg op calorieën.”

E: “Wat zijn calorieën?”

stamgroepleider: “Wat moet je doen om te weten 

te komen of we met z’n allen zwaarder zijn 

geworden in de kerstvakantie?” 

A: “Hoe weegt juf Elly zich? Een weegschaal gaat 

maar tot 120 kilo?”

P: “Die staat op twee weegschalen.”
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N: “Dat kan toch niet op twee weegschalen. Dan weeg je het mid-

denstuk van juf Elly toch niet.”

P: “Dat maakt niet uit. Je telt gewoon beide weegschalen op en dan 

weet ze hoe zwaar ze is.”

A: “Minstens 200 kilo schat ik.”

P: “Als we nou eens een grote weegschaal onder de mat bij de hoofd-

ingang verstoppen. Dan komt juf Elly binnen en dan kijken we 

snel hoe zwaar ze is.”

E: “Dat is niet netjes.” 

Het gesprek ging nog een tijd door. Uiteindelijk inventariseerde de 

stamgroepleider de tien meest belangrijke vragen op het bord. Het 

is tegelijk een soort samenvatting van het kringgesprek van een 

klein half uur.

1. Hoe zwaar zijn we met z´n allen?

2. Wat zijn calorieën? En waar zitten veel calorieën in?

3. Waarom komen er steeds meer dikke mensen?

4. Wat zijn vetten, koolhydraten, eiwitten, suikers?

5. Als dik worden zo slecht is, waarom doet ons lichaam dat dan?

6. Hoe zwaar zijn de meesters en juffen van onze school?

7. Waarom willen vooral dikke en dunne mensen niet vertellen hoe 

zwaar ze zijn?

8. Als je als kind van 40 kilo verhoudingsgewijs even veel wilt aanko-

men als de 3 kilo van de moeder van F die 72 kilo weegt, hoeveel 

moet je dan als kind aankomen?

9. Worden alle mensen in de kerstvakantie zwaarder?

10. Hoe zwaar is juf Elly? 

Het waren de vragen van de kinderen, vragen van de stamgroep. 

Ik hoef niet meer uit te leggen dat veel aspecten samenkomen. Dit 

voorbeeld zit bomvol met rekenen. Maar ook bijvoorbeeld met ethiek,  

respect en fatsoen, als het gaat over het gewicht van juf Elly.

Stap voor stap
Uit het kringgesprek komt zo bijna vanzelf het stamgroepwerk tot 

stand. Wanneer je er mee start begin je klein. Zoek één van de tien 

vragen uit en laat twee kinderen er mee aan de slag gaan. Bijvoor-

beeld: hoe zwaar zijn we met z’n allen? Als stamgroepleider vraag je 

twee kinderen om op zoek te gaan naar het antwoord. En je vraagt 

hen om aanstaande vrijdag, vlak voor de fruitpauze, het antwoord 

aan de stamgroep te presenteren. Jij als stamgroepleider hebt op je 

genomen om uit te zoeken wat vetten, koolhydraten, eiwitten en sui-

kers zijn. Je bereidt een les voor over dit thema, die je, net als de twee 

kinderen, vrijdag voor de fruitpauze presenteert. 

Natuurlijk begeleid je gedurende de week de twee kinderen. Je 

ondersteunt hen in het proces, en zorgt er voor dat de presentatie 

een spetterende presentatie wordt. Door dat succes wil iedereen dit 

volgende week ook wel doen, wanneer de stamgroep tien vragen 

over lampionlopen (Sint Maarten) heeft verzameld. Zo kun je als stam-

groepleider de snelheid van het invoeren van stamgroepwerk zelf 

bepalen. Evenals de duur (lengte) en de frequentie. Heb je een week 

geen tijd vanwege bijvoorbeeld de Kinderboekenweek of een ander 

schoolbreed project, sla je gewoon een week over.

Weeksluiting
Die presentatie in de stamgroep is natuurlijk een succes, daar zorg 

je als stamgroepleider wel voor. Groot applaus, zeker voor de twee 

kinderen. Het is spannend om iets te onderzoeken, iets te ontdek-

ken. En het vinden van een resultaat zorgt er voor dat je aan meer 

mensen wilt vertellen wat er is gebeurd. En daar is nu de weeksluiting 

weer uitermate geschikt voor. Daar vertelt de stamgroep wat er deze 

week aan stamgroepwerk aan de orde is gekomen en wat ze geleerd 

hebben. Daardoor is het voor iedereen ook leerzaam, omdat alle kin-

deren, groepsleiders en ouders nu iets weten van gewicht, vetten, 

koolhydraten, eiwitten en suikers.

Ik woon graag weeksluitingen bij. Het is niet alleen leuk om naar te 

kijken, maar ik krijg ook direct een afspiegeling van het stamgroep-

werk in de verschillende groepen. 

Freek Velthausz is jenaplanpedagoog, medeoprichter en -eigenaar 
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