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Voorwoord
Na een drukke, intensieve periode ligt hier eindelijk het onderzoeksverslag.
Een enerverend jaar is achter de rug. Het is een uitdaging om de Pabo in twee jaar af te
ronden. Er ligt een mooie periode achter me. Het leren lesgeven, het ontwikkelen van een
persoonlijke visie, het ontmoeten van zoveel bevlogen mensen. Ja, ondanks alle moeilijke en
soms zeer drukke tijden waren deze twee studiejaren gezegende jaren.
Meer en meer mocht ik ontdekken hoe bijzonder het beroep van leerkracht is. Door
buitenstaanders wordt er soms zo gemakkelijk over gedacht, maar dat is niet terecht.
In deze twee jaar ben ik ook persoonlijk gevormd en gegroeid. Daardoor ontwikkelde ik een
eigen basisvisie. Bewust zeg ik basisvisie, want deze visie zal in de loop der jaren nog verder
gevormd gaan worden.
De basis van deze visie is ontstaan door het maken van allerlei opdrachten, maar zeker ook
door het volgen van de minor Exemplarisch Onderwijs. Ik zal nooit vergeten wat de colleges
voor diepe indruk hebben gemaakt. Hoe het me geraakt heeft om op deze manier met
onderwijs bezig te zijn en het aan den lijve te ervaren.
Toen ik zelf een exempel mocht gaan maken, werd ik opnieuw meegezogen in de mooie
achtergronden, de passie en de betrokkenheid van hen die hier al zoveel jaar geleden over
nadachten en dit aan ons hebben doorgegeven.
Deze studiejaren heb ik niet doorlopen zonder mensen om me heen die me gesteund en
begeleid hebben. In dit voorwoord wil ik enkele van hen bedanken.
Vanuit de Pabo zijn dat natuurlijk de docenten die met passie en enthousiasme hun vak gaven.
Dat inspireerde me en gaf telkens weer nieuwe zin en moed. Binnen de minor exemplarisch
onderwijs denk ik terug aan de mooie colleges van Gerrit Heino, Bert Kalkman en Jan
Veldman. Aan het eind van de studie, in het bijzonder bij het schrijven van de scriptie en het
ontwikkelen van het exempel was de begeleiding door Willemieke Reijnoudt en Sonja van
Gemeren van onschatbare waarde. Bedankt voor jullie professionele begeleiding! Daar ben ik
erg dankbaar voor. De ruimte en de flexibiliteit die jullie me gaven, maar ook de snelheid
waarmee ik feedback ontving. Het geduld, de goede tips, de ideeën. Jullie passie en inzicht. Ik
heb er echt veel van geleerd!
Ook Ellen van Dijkhuizen van basisschool De Wartburg in Woudenberg wil ik bedanken voor de
mogelijkheid om bij jouw in de klas aan den lijve mee te maken hoe het lesgeven volgens
exemplarisch onderwijs verloopt. Dank je wel voor de tijd die je vrijmaakte en de gelegenheid
die je bood!
Janette van der Horst, mijn stagebegeleidster op de Jan de Bakkerschool: bedankt voor je
waardevolle en persoonlijke begeleiding. Ik heb erg veel van je mogen leren. Je gáf me ook
alle ruimte om te leren. Dat is bijzonder. Het was fijn om in jouw (of: onze) klas het exempel
uit te kunnen voeren. Ook daarvoor gaf je alle gelegenheid. Ik kijk terug op een prachtige tijd!
Ook mijn familie ben ik erg dankbaar. In de eerste plaats mijn ouders die altijd voor me
klaarstaan. Juist ook in deze laatste weken hebben jullie me ontzien en de gelegenheid
gegeven om aan m’n scriptie te werken. Maar ook in de drukke tijden van combinatie van
stagelopen en werken stonden jullie achter me. Heel erg bedankt. Ik hou van jullie!
Daarnaast wil ik ook mijn vrienden en vriendinnen bedanken die met zoveel geduld naar m’n
klaagzangen luisterden, die me inspireerden, aanmoedigden en nieuwe ideeën gaven. Zonder
jullie had dit eindverslag er niet gelegen.
Boven alles wil ik de Heere God bedanken voor Zijn hulp en nabijheid tijdens deze studiejaren.
Er waren moeilijke momenten. Ik liep regelmatig tegen mezelf aan. Maar Hij was er bij. Hij
riep mij om aan deze opleiding te gaan beginnen en dat gaf mij zekerheid dat ik op de goede
weg was. Hij gaf moed en telkens weer nieuwe kracht. Alleen door op Hem te zien, kon ik stap
voor stap verder. Wat een wonder!
Daarom: Soli Deo Gloria!
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Inleiding
Na het maken van een exempel over mieren en het uitvoeren hiervan, is het tijd om terug te
kijken, te evalueren en te reflecteren. In het uitvoeren ben ik tegen praktische zaken
aangelopen. Ook heb ik gemerkt dat bepaalde zaken die ik in mijn hoofd had minder uit de
verf gekomen zijn, dan ik wilde. Hier spelen verschillende aspecten een rol. Zowel de
leerlingen als ikzelf hebben nog nauwelijks ervaring met exemplarisch onderwijs. Ook de
grootte van de groep brengt bepaalde belemmeringen met zich mee. Dit geldt ook voor
bepaalde karakter- en gedrageigenschappen van de leerlingen.
Echter, ik kijk vooral terug op schitterende lessen waarin we heerlijk de natuur hebben kunnen
ontdekken. Ik heb zelf veel ontdekt en blijf nog steeds ontdekken in mijn eigen
woonomgeving. En dit geldt ook voor de kinderen. De weken waarin de mieren centraal
stonden, vertelden de kinderen zeer regelmatig van de mieren die ze in de tuin hadden
ontdekt. In het laatste gesprek kwamen er ook meer verhalen los over de persoonlijke
ervaringen met mieren die de kinderen hadden gehad.
Het hele proces is voor mij erg fascinerend. Een leerling die vaak voor onrust in de groep zorgt
door zijn gedragsproblemen, maar in bepaalde groepsmomenten of groepsgesprekken wat
teruggetrokken is, kwam helemaal los en zorgde nu voor onrust in de groep door zijn
enthousiasme. Ik zag hem open bloeien en hij was bijna niet te remmen. Zo heeft dit exempel
in die zin ook bijgedragen aan een stukje sociaal-emotionele vorming en welbevinden.
Hoe meer ik er over nadenk, hoe meer ik onder de indruk kom van de kracht van het
onderwijsconcept.
Tijdens mijn literatuuronderzoek wil ik mijn exempel onderzoeken: voldoet het aan de criteria
waaraan een exempel moet voldoen? Welke dingen zijn écht exemplarisch? Welke dingen
kunnen verbeterd worden om ze exemplarisch te maken? Welke dingen zou ik op grond van de
literatuur achteraf gezien anders gedaan/beschreven hebben? Op grond hiervan zijn een
hoofdvraag en enkele deelvragen opgesteld.
Tijdens en na de uitvoering ontstond er nieuwsgierigheid naar de beleving van de leerlingen
zelf. Hoe hebben zij deze manier van les krijgen ervaren? Daarom is de vierde deelvraag
opgesteld die hierbij aansluit.
Onderzoeksvragen
Hier volgen de vragen die centraal staan bij mijn literatuuronderzoek. Deelvraag 4 is uit
interesse naar de ervaringen van de leerlingen geboren, maar is niet noodzakelijk voor de
beantwoording van de hoofdvraag.
Hoofdvraag

“In welke zin is het ontwikkelde exempel exemplarisch te noemen?”
Deelvragen
1. Aan welke criteria moet een exempel voldoen?
2. Welke elementen uit het exempel voldoen aan de criteria voor exemplarisch onderwijs?
3. Welke elementen moeten aangepast worden om het exempel meer exemplarisch te
maken?
4. Wat zijn de ervaringen van de leerlingen bij het uitgevoerde exempel?
Mogelijke vragen voor de leerlingen (n.a.v. deelvraag 4)
1. Wat vind je van deze manier van les krijgen?
2. Wat zou je liever willen: Leren aan je tafel in de klas, terwijl de juf dingen uitlegt en
je in je boek of schrift werkt? Of op de manier zoals we dat bij de mieren en de
appels hebben gedaan? Waarom?
3. Wat vond je het leukste dat je bij het werken over mieren mocht doen? Waarom?
4. Wat wist je eerst nog niet en nu wel?
5. Wat vond je het minst leuk? Hoe kwam dat?
Naar aanleiding van de beantwoording van de hoofdvraag worden er aanbevelingen gedaan
om het exempel te verbeteren. Daardoor zal het exempel sterker worden.
4
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1. Theoretisch kader
Voordat bovenstaande vragen beantwoord kunnen worden, is het belangrijk dat duidelijk is,
wat er onder exemplarisch onderwijs wordt verstaan. Dit onderwijsconcept is gebaseerd op het
gedachtegoed van Martin Wagenschein. Om achtergronden en de denkwijze van Wagenschein
te kunnen begrijpen, eerst een stukje biografie. Daarna volgt een korte beschrijving van de
kenmerken van exemplarisch onderwijs.
1.1 Wie was Martin Wagenschein?
Martin Wagenschein werd geboren in 1896 in Gießen, ruim 100 kilometer ten noordoosten van
de stad Koblenz. Het grootste deel van zijn leven woonde hij op het platteland. De eerste
twintig jaar van zijn leven woonde hij naast de steenfabriek die zijn vader had opgericht in het
open veld. Naar school in de stad ging hij lopend en later per fiets. Hij genoot van het spelen
op de zomerweiden. ’s Nachts was er stilte en fonkelden de sterren. Zo beschrijft Wagenschein
(1989) zijn Heimat.
Van zijn schooljaren heeft hij slechts enkele herinneringen. Twee verschillende leraren worden
door hem beschreven: de één die Latijn gaf en ernstig over het oude Griekenland vertelde. Gaf
hij nu Latijn of ‘gaf’ hij ook aardrijkskunde? Wagenschein volgde de lessen in ieder geval
graag. Maar ook minder mooie herinnering: een leraar scheikunde. Cynisch, nooit lachend,
scheldpartijen. Wagenschein bezag hem met een schuwe interesse. Wellicht vermoedde hij er
op jonge leeftijd al iets van dat zo iemand toch erg ongelukkig moest zijn. Dit laat ons al iets
zien van de manier waarop hij naar de wereld om zich heen keek. Hij zocht (onbewust) naar
betekenissen en achtergronden. Een houding en manier van denken die hem tekende.
Toen hij nog op de middelbare school zat, ontdekte hij op een dag wat het betekende om iets
te verstehen. Niet alleen iets weten, maar daadwerkelijk iets begrijpen, doorzien, inzien. Een
natuurkundig proces verklaren, doordat je andere processen kent en begrijpt en die kennis
toepassen op het nieuwe vraagstuk. Wagenschein zegt hierover: Es ist nichts besonderes,
nicht mehr abgesondert, es hat sich eingeordnet. (Ibid.: 23)
Toen hij leerde voor het beroep van leraar, kreeg hij onder andere de volgende grondregels
mee (Wagenschein vergelijkt ze met temmer-instructies): Nie ihr den Rücken zukehren! Auch
nicht beim Schreiben an die Tafel. Fester Standort! Nicht umhergehen! In den ersten Wochen:
niemals lächeln! (Ibid.: 23) Hij beschouwde dit als onmenselijk en was blij toen hij in contact
kwam met scholen waar het er anders aan toe ging.
Eén van deze scholen was de Odenwaldschule in Hambachtal waar hij in 1923 aan het werk
ging. Deze school was eerder een klein dorpje, dan een traditionele school. Leerlingen werden
serieus genomen en echt als kind gezien. Paulus Geheeb was de drijvende kracht achter dit
alles. Zijn geheim? Er schenkte Vertrauen und lehrte so, Vertrauen zu geben. Damit versetzte
er uns, Mitarbeiter und Kameraden, in das Grundelement der pädagogischen Atmosphäre.
Schule ohne Vertrauen hat keine Zukunft. (Ibid.: 35) De school bestaat nog steeds.
Na ongeveer zes jaar begon Wagenschein zich af te vragen of het niet mogelijk zou zijn
datgene wat hij meemaakte op de Odenwaldschule ook op de Staatsschool in te voeren. Hoe
zou men daar op reageren? Door het toenemend nationaal-socialisme werden Paul Geheeb
beperkingen opgelegd. Hierdoor moest hij vertrouwd personeel ontslaan. Ook Wagenschein en
zijn vrouw vertrokken uit Hambachtal. (Kalkman 2009)
Eind 1932 was Wagenschein weer terug op de Darmstädter Oberrealschule. Daar probeerde hij
tegen alle structuren in op zijn eigen manier les te geven. Tijdens de oorlog hield hij zich
afzijdig van het nazisme. De bevrijding in april 1945 was voor hem en zijn vrouw een echte
bevrijding. Na de oorlog verleende hij zijn medewerking aan de wederopbouw van het
onderwijs.
Hij was leraar in Mainz, Traisa en het Schuldorf Bergstrasse van 1945 tot 1957. En vanaf 1949
tot 1987(!) kreeg hij leeropdrachten vanuit de opleidingen voor gymnasiumdocenten in
Jugenheim, Darmstadt en Frankfurt. Vanaf 1956 was hij honorair hoogleraar aan de
universiteit van Tübingen en in 1978 kreeg hij een eredoctoraat van de Technische Hochschule
in Darmstadt. (Buck 2001 en Eichelberger z.j.)
Gedurende zijn leven kwam Wagenschein meer en meer tot de overtuiging hoe belangrijk het
is om leerlingen vertrouwd te maken met de wereld om hen heen en hen te helpen om zaken
te begrijpen. De leerlingen hebben het nodig om de dingen te ervaren en erover na te denken.
Kalkman en Buck (2007: 12) citeren Wagenschein uit Ursprüngliches Verstehen und exaktes
Denken 1: ‘Ik denk zelfs, dat het noodzakelijk is om voorafgaand aan de gecomprimeerde en
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droge, op herbaria lijkende, leerboeken rustig de dingen te kunnen ervaren en erover na te
kunnen denken.’
In 1988 overleed Wagenschein op de leeftijd van 91 jaar.
1.2 Exemplarisch leren
Uit bovenstaande beschrijving van Wagenscheins leven zijn verschillende exemplarische
aspecten naar voren gekomen. Andere aspecten zijn nog niet genoemd. Daarom is het goed
het begrip exemplarisch leren nader te bezien. Een begrip dat eerder veel werd gebruikt,
tegenwoordig - helaas - minder, is het begrip ‘onderwijskunst’. Kunst (in het Latijn ‘artificium’)
kennen we in engere en ruimere zin. In een artikel van Driestar Educatief wordt daarover het
volgende opgemerkt: ‘In engere zin wordt kunst gezien als een artistieke uiting van creativiteit
en expressie. In ruimere zin wordt kunst gezien als het uitoefenen van een ambacht, zoals de
meubelmaker of de houtsnijder dat doen. Hoewel we dit werk niet als kunst bezien, heeft het
toch alles te maken met de kunst van het vak verstaan.’ (Driestar Educatief 2006-2007: 2) De
manier waarop wordt lesgegeven heeft alles te maken ‘met het aanspreken en inzetten van
kunstzinnige kwaliteiten bij zowel leerkrachten als leerlingen.’ (Ibid.: 3)
Binnen exemplarisch onderwijs wordt er een bepaalde thematiek in het midden gesteld. Zo’n
uitgewerkt thema wordt ‘exempel’ genoemd. Eichelberger (z.j.) omschrijft als volgt een
exempel: Een exempel staat nooit op zichzelf. Het wordt genomen uit een bepaalde massa,
waarvan de verschillende onderdelen vergelijkbaar, soortgelijk, overeenkomstig of identiek
zijn. Deze overeenstemming tussen verschillende onderdelen is ook meteen het doel van een
exempel, namelijk om vergelijkbaarheid, soortgelijkheid, overeenkomsten of identiciteit te
laten zien. Verder zijn er twee didactische aspecten die het principe van exemplarisch
onderwijs kenmerken, namelijk het Socratische en het Genetische element. (Eichelberger z.j.)
Hans Christoph Berg (1996) citeert Wagenschein uit zijn Verstehen Lehren. Daarin geeft
Wagenschein aan dat het genetische (uit het Grieks: (geboren) worden, ontstaan) de basis is
van de pedagogiek. Pedagogiek heeft alles te maken met ‘wordende’ mensen en, daaraan
verbonden, met het toenemen, het verwerven, het ‘worden’ van hun kennis. De socratische
methode hoort erbij, omdat het ontwaken van de mentale krachten zich het beste in een
gesprek voltrekt. Het exemplarische principe hoort erbij, omdat de genetisch-socratische
werkwijze zich moet beperken tot exemplarische onderwerpen.
Om bovenstaande omschrijvingen en begrippen beter te begrijpen, volgt hieronder een korte
uitleg van de begrippen en de daarbij horende kenmerken.
1.2.1 Genetisch
Zoals reeds beschreven, heeft genetisch alles te maken met het werkwoord ‘worden’, ‘in
wording zijn’. (Wagenschein 1968)
Echter, wat betekent genetisch onderwijs dan? Kalkman (Kalkman e.a. 2005) noemt uit de
collegeaantekeningen van Berg de volgende vijf uitgangspunten:
I
Wereldgeschiedenis
Kennis er ervaring staat altijd in een lange traditie van gebeurtenissen die zich soms over
honderden jaren uitstrekken. De wordingsgeschiedenis van de kennis en ervaringen. Soms
hebben er in de wereldgeschiedenis kleine ontwikkelingen plaatsgevonden, soms grote,
wereldveranderende ontwikkelingen. Aan deze grote veranderingen ging een lang proces
vooraf, het intrigeerde mensen, het inspireerde hen en het zette hen aan tot ontdekken,
nadenken, een verlangen naar de diepere betekenissen en contexten. Dit is ook wat genetisch
onderwijs wil: inzicht geven in die bijzondere momenten, niet alleen er kennis van nemen,
maar de context (leren) begrijpen.
II
Lesmethodes
Binnen ieder vakgebied zijn er onderdelen aan te wijzen die tot het meest wezenlijke deel
behoren. De leraar moet keuzes durven maken welke onderdelen hij wel en niet aanbiedt en
niet blindelings de bestaande lesmethodes volgen. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen
van alles een klein beetje weten en kennen, maar het is wel de bedoeling dat ze de
gelegenheid krijgen om tot de essenties van een thema door te dringen. Hiervoor is het
belangrijk dat hen de mogelijkheid geboden wordt om eerst zelf op onderzoek uit te gaan,
verschijnselen nauwkeurig te leren waarnemen, vragen te stellen. Op deze manier worden
stap voor stap elementaire principes, (historische) gebeurtenissen of betekenissen
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(her)ontdekt. Wagenscheins lijfspreuk aangaande het genetisch onderwijs was: ‘Zoveel
mogelijk aan zo weinig mogelijk leren’.
III
Fenomenen
Om tot leren te komen, is het belangrijk dat de leerlingen de tijd krijgen om verschijnselen of
fenomenen waar te nemen. Zonder deze gelegenheid worden ze belast met wat de leraren
denken en vinden zonder dat ze eerst de werkelijkheid leren waarnemen. Leerlingen moeten
onbevangen met al hun zintuigen kunnen waarnemen, totdat er als het ware een vonk
overspringt. In dit kader wordt er gesproken over de ontmoeting met de verschijnselen. Deze
ontmoeting is de basis voor zinvol leren. ‘Het betekent een ontmoeting met de werkelijkheid in
de gestalte van mensen en dingen die je bijblijven, omdat ze op één of andere wijze een
indruk nalaten.’ (Kalkman 2007: 10)
IV
Verwondering
Ooit zei Aristoteles: ‘Verwondering is het begin van alle wijsheid’.
Verwondering speelt ook in genetisch leren een grote rol. Door de ontmoeting met de
verschijnselen ontstaat, als het goed is, namelijk verbazing en verwondering. Dit motiveert de
leerlingen om meer te weten te komen over het fenomeen. Ze gaan vragen stellen en raken
nog meer verbaasd als blijkt dat er dingen te zien of te ontdekken zijn die tegen de
verwachting ingaan. De vanzelfsprekende dingen uit het leven blijken opeens verrassend te
zijn. Als deze verwondering ontstaat, wordt er een levendige interesse en nieuwsgierigheid
geboren in de hoofden en harten.
V
Verworteling en rijping
Kennis die los staat van de werkelijkheid en de waarneming is volgens Wagenschein een
degradatie van het mens-zijn. Echte kennis wordt verworven langs een weg van waarnemen,
onderzoeken en ontdekken. Hierdoor ontstaat grote betrokkenheid op de verschijnselen. Zo
ontstaat er verworteling met de verschijnselen, de wereld om de leerling heen. Stap voor stap
wordt geprobeerd de onderwerpen te doorgronden. Hierdoor is er tijd voor rijping van de
kennis: de leerlingen krijgen de tijd om tot inzicht en begrijpen te komen.
Berg noemt bij het genetisch leren ook nog een ander aspect: dramaturgie. Hij vraagt zich
hierbij af: ‘Hoe laat dit stukje van de wereld zich vormgeven in een les, zodat de leerling zijn
aangeboren (letterlijk: geërfde) ervarings- en kennismogelijkheden daadwerkelijk kan
realiseren?’ (Berg & Huber 1996: 14) Met andere woorden: Hoe laat het fenomeen zich zó
vangen in een les, dat de leerling optimaal gebruik kan maken van zijn ervarings- en
kennismogelijkheden?
Ook Jan Veldman benoemt dit aspect. Hij noemt het ‘de esthetische dimensie van
onderwijskunst’. Hij schrijft over de leraar: ‘Hij let op of zijn woorden landen en of zijn
leerlingen zich erin herkennen. Hij kiest voor een stiltemoment, bouwt spanning op, wacht nog
een ogenblik, stelt een vraag en laat de stilte tot een maximum komen, oppert of ‘ze willen
weten hoe het verder gaat’. Dan komt hij tot zijn punt, de ontknoping of het hoogtepunt van
de les, in de vorm van een vreugdevol moment. In de klas klinkt een zucht. Of hij brengt de
kinderen doelbewust in een emotioneel conflict. Wat geleerd moet worden, zal eerst door de
harten heen moeten gaan. De klas reageert primair, overweegt niet dat de leraar een spel
speelt en komt acuut in beweging. Nú willen ze het weten! Dat is het moment waarop de
kinderen zelfstandig aan de oplossing willen werken. Ten slotte bouwt hij de spanning af naar
het slot toe.’ (Kalkman e.a. 2005: 62)
Samenvattend kan dus gezegd worden, dat bij genetisch onderwijs het fenomeen centraal
staat, waar de leerlingen intens op betrokken raken waardoor zij niet anders willen dan
begrijpen en doorgronden.
1.2.2 Socratisch
Een ander element van exemplarisch onderwijs, is het neo-socratisch gesprek. Kalkman
(2005) geeft ook dit aspect overzichtelijk weer. Het neo-socratisch gesprek is een
gespreksvorm die is gebaseerd op de manier waarop de filosoof Socrates gesprekken met zijn
leerlingen voerde. Wagenschein werd geïnspireerd door de Duitse filosoof Leonard Nelson voor
het gebruik van de socratische methode.
Bij Socrates ging het vaak over een dialoog tussen twee personen. Binnen exemplarisch
onderwijs gaat het echter om een gesprek tussen meerdere personen.
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Er is nog een ander, belangrijk verschil tussen de manier waarop Socrates zijn gesprekken
voerde en de manier waarop Nelson en Wagenschein dit voorstonden. Bij Socrates ligt de
argumentatie ten diepste bij Socrates zelf. Door het stellen van suggestieve vragen, kan de
gesprekspartner weinig anders dan antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. In het neo-socratisch gesprek
is het echter van groot belang dat er ruimte is voor alle gesprekspartners om hun eigen
argumenten weer te geven.
Wagenschein merkte dat er binnen de natuurkunde (zijn eigen vakgebied) een grote
tegenstelling was in de manier waarop naar de verschijnselen gekeken werd. Enerzijds
emotioneel, anderzijds op formeel natuurkundige wijze. Door in gesprek te gaan kun je deze
tegenstelling overbruggen. Belangrijk is dat men dan niet moet starten met de
wetenschappelijke benaderingswijze door middel van formele vaktaal. Nee, eerst moet het
zelfstandig denken en spreken van de leerlingen serieus genomen worden.
Vaak is er in methodes sprake van vaktaal, die kinderen niet eigen is. Echter, ‘begrepen’
vaktaal ontstaat langs de weg van het alledaagse taalgebruik. Daarom moeten leerlingen de
kans krijgen met hun eigen taal te verwoorden wat hun gedachtewereld bezighoudt.
In het neo-socratisch gesprek stelt de leraar zich zeer terughoudend op. In het gesprek is
iedereen zowel leraar als leerling tegelijk. Er is geen sprake van haasten, want de leraar dient
goed in de gaten te hebben of de leerlingen werkelijk begrijpen waar ze mee bezig zijn. De
leraar vraagt nauwkeurig door, waardoor problemen niet omzeild worden.
Voor het neo-socratisch gesprek gelden enkele belangrijke regels:
- Men zit in een kring, met het verschijnsel in het midden, om als vrienden de
vragen en problemen op te lossen.
- Iedereen wordt serieus genomen. Er zijn geen lange monologen of
tweegesprekken, maar werkelijk gesprek tussen alle deelnemers. De ogen zijn
niet gericht op de leerkracht, maar op het verschijnsel.
- Deelnemers beseffen dat het belangrijk dat de ander begrijpt wat je bedoelt.
Samenvattend kan de volgende uitspraak van Kalkman over deze gespreksvorm geciteerd
worden: ‘Een gesprek dat op deze wijze gevoerd wordt, stimuleert het zelfstandig denken. En
juist dit zelfstandige denken, in combinatie met het gezamenlijke gesprek leidt - onder de
uitdaging van de centrale problematiek - tot het uitdenken van de vakmatige begrippen en ten
slotte de vaktaal.’ (Ibid.: 34)
1.2.3 Exemplarisch
Al lezend over het begrip ‘exemplarisch’ zijn er enkele kernwoorden die telkens naar voren
komen:
- Beperking van de leerstof. Een beperking die zich richt op datgene wat wezenlijk is. Zo
veel als mogelijk aan zo weinig mogelijk leren.
- De centrale vraagstelling waardoor men de diepte ingaat, is de dragende factor van het
geheel. ‘Deze centrale vraagstelling brengt de brede context waarin het onderwerp
staat niet alleen dichterbij, maar laat deze context als het ware ook mee resoneren.’
(Ibid.: 44)
- Het gaat over de persoonlijke vorming van de leerling en niet in de eerste plaats over
het verwerven van kennis. Het vakspecifieke is een altijd een neveneffect van dit
vormingsproces.
Er is een belangrijk verschil tussen exemplarisch onderwijs en bijv. adaptief onderwijs. In deze
laatste ontwikkeling wordt sterk de nadruk gelegd op de ontwikkeling van het kind. Natuurlijk
is exemplarisch onderwijs kindgericht. Maar het uitgangspunt van dit concept ligt in de
ontmoeting met de dingen, de werkelijkheid om ons heen. Door een exempel krijgen we de
toegang tot zo’n ontmoeting met een meerdimensionaal karakter. Het gaat erom dat er
onderwijs gegeven wordt, dat gericht is op het verkrijgen van inzicht en begrip. Dit is wat
anders dan dat kinderen het snappen. Kinderen gaan inzien hoe ideeën zich ontwikkelen. Ze
worden langzaam maar zeker vertrouwd met datgene dat zich achter de ontmoeting met de
wereld om hen heen schuilhoudt. (Kalkman 2007)
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Deze gedachtegang prikkelt als het goed is leraren om na te denken wat zij daadwerkelijk van
opvoedende waarde vinden. Daarom moeten zij dus niet blindelings methoden volgen. Het
gaat er om dat kinderen zich met al hun zintuigen heel persoonlijk kunnen verbinden. Door
deze persoonlijke beleving van zin aan de wereld om ons heen, is het mogelijk om zin en
betekenis toe te kennen. (Rittelmeyer 2006. In: Kalkman 2007)
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2. Methode van onderzoek
Bij het volgen van de minor Exemplarisch Onderwijs hoort naast het doen van
literatuuronderzoek ook het ontwikkelen van een exempel of miniatuur. In de tweede helft van
het cursusjaar 2011/2012 ben ik gaan nadenken over een onderwerp voor het exempel en een
onderzoeksvraag voor mijn literatuuronderzoek. Dit laatste bleek nog niet zo gemakkelijk te
zijn. De keuze voor een onderwerp van het exempel was gemakkelijker.
Ik citeer uit het voorwoord van het exempel (opgenomen in deel 2 van het
onderzoeksverslag):
“Mieren. Niet weg te denken uit ons leven.
Mieren. Altijd druk, altijd bezig.
Mieren. Overal ter wereld aanwezig.
Mieren. Al zoveel over geschreven.
En daarom lijkt een exempel over mieren me heel zinvol. Want wie zijn die kleine miertjes
eigenlijk? Hoe leven ze? Hoe zien ze er uit? Hoe gedragen ze zich?
Juist omdat jonge kinderen nog zo heel dichtbij de grond spelen en daarom zo snel met allerlei
diertjes in aanraking komen, sluit dit heel goed aan bij hun belevingswereld. Daarnaast zijn ze
vaak nog niet bang voor allerlei gekriebel, maar prikkelt het juist hun interesse.”
Bij het schrijven van het exempel ontstond - bij mij eigenlijk automatisch - de vraag of het
exempel wel echt exemplarisch zou zijn. Voldoet het wel aan de criteria? Welke criteria zijn dat
dan en wat zou er verbeterd kunnen worden om het exempel sterker te maken? Terwijl deze
vragen naar boven kwamen, kwamen daarmee ook de vragen van het literatuuronderzoek
naar boven.
2.1 Literatuur
Daarna ontstond de vraag op welke manier de gegevens verzameld zouden worden. In de
eerste plaats door literatuurstudie. Zijn er duidelijke criteria te noemen waarmee het exempel
te vergelijken is? Tijdens het doornemen van de literatuur werd ook duidelijk dat het belangrijk
zou zijn de achtergronden van exemplarisch onderwijs te schetsen. Dit geeft de lezer
duidelijkheid over de grondlegger Martin Wagenschein, maar ook over de betekenissen van de
verschillende begrippen. In het theoretisch kader (deel 1, hoofdstuk 1) zijn deze
achtergronden te lezen.
Tijdens het lezen van de literatuur was het een valkuil te uitgebreid op de achtergronden in te
gaan. De interesse groeide en de vragen namen toe. Het telkens weer teruggrijpen op de
onderzoeksvragen en de bedoeling van het theoretisch kader hielp om niet al te zeer in deze
valkuil te vallen.
Voor de literatuurstudie is gebruik gemaakt van zowel Nederlandstalige als Duitstalige
literatuur. Rondom exemplarisch onderwijs is veel literatuur in het Duits verschenen. Met
(online) vertaalhulp was dit goed te raadplegen. Het is belangrijk informatie vooral uit de
eerste hand te hebben en niet via citaten door anderen. Om de betrouwbaarheid te vergroten
is er geprobeerd gebruik te maken van oorspronkelijke bronnen, zoals literatuur van
Wagenschein en Berg.
2.2 Leerlingen
Naast het literatuuronderzoek, zijn aan een paar leerlingen vragen gesteld n.a.v. de uitvoering
van het exempel ‘Mierenvriendjes’. Het doel van deze vragen is niet geweest om een krachtig
kwalitatief onderzoek neer te zetten. Het doel van de vraaggesprekjes was om een indruk te
krijgen van het enthousiasme en de betrokkenheid van de leerlingen door de dingen die ze zelf
zeiden en niet alleen door observaties van mij als leerkracht.
Dit uitgangspunt heeft gevolgen voor de validiteit van dit onderdeel. Hierna wordt beschreven
welke vragen er gesteld zijn en wat de aanleiding voor deze vragen is geweest. Hier en daar
wordt ook gereageerd op de validiteit en betrouwbaarheid hiervan.
Gedurende de lessen waren de leerlingen enorm enthousiast, maar wat vonden ze er wérkelijk
van? Daarom heb ik gevraagd wat ze van het werken over mieren vonden op de manier zoals
we dat nu deden. (Wat vind je van deze manier van les krijgen?) Ook heb ik gevraagd deze
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wijze van lesgeven te vergelijken met het min of meer klassikale lesgeven in het lokaal (Wat
zou je liever willen: Leren aan je tafel in de klas, terwijl de juf dingen uitlegt en je in je boek of
schrift werkt? Of op de manier zoals we dat bij de mieren en de appels hebben gedaan?
Waarom?) Dit zijn best lastige vragen voor jonge kinderen. Daarom zijn praktische
voorbeelden hierbij ook belangrijk (het werken met de mieren of de appels).
Doordat een vraag verkeerd begrepen wordt, kan dit gevolgen hebben voor het antwoord dat
gegeven wordt. Hier komen we bij het aspect van begripsvaliditeit. (Verhoeven 2007) Zijn de
gebruikte begrippen voldoende duidelijk geweest voor de leerlingen? Uit de uitgeschreven
gesprekken wordt duidelijk dat een vraag soms verkeerd werd opgevat. Daardoor moest er
uitleg gegeven worden, wat dan weer gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid van de
antwoorden. Want is dit nu het eigen antwoord van de leerling of wordt de leerlingen in een
bepaalde richting gestuurd?
Betrokkenheid is een belangrijk woord. Als leerkracht zie je al veel aan hoe leerlingen bezig
zijn. Ook zie je leerlingen die nu heel ander gedrag laten zien dan op andere momenten. Er
worden andere vaardigheden aangesproken en de leerlingen zijn op een andere manier bezig.
Vandaar de vragen: Wat vond je het leukste dat je bij het werken over mieren mocht doen?
Waarom? en Wat vond je het minst leuk? Hoe kwam dat?
Als leerkracht wil je zeker ook weten wat is blijven hangen en of de kern van boodschap is
overgekomen. Vandaar dat er gevraagd werd: Wat wist je eerst nog niet en nu wel? In het
werkboekje heb wordt de leerlingen ook gevraagd te schrijven of te tekenen over wat ze
geleerd hadden. Voor sommigen heel moeilijk, bij andere leerlingen kwamen daar verrassende
aspecten naar voren.
Er is geprobeerd telkens dezelfde vragen te stellen. Bijlage 1 laat zien dat dit niet altijd gelukt
is. De interviews konden door omstandigheden maar bij enkele leerlingen afgenomen worden.
Omdat niet alle kinderen alle vragen duidelijk konden beantwoorden en zeker niet aan alle
kinderen van de groep vragen zijn gesteld, kunnen aan de antwoorden op de vragen geen
verstrekkende conclusies worden verbonden. Wel geeft het een indicatie van het enthousiasme
en de betrokkenheid. Door de beperkte validiteit kunnen er geen verstrekkende conclusies aan
dit onderdeel verbonden worden. De verkregen informatie is ook niet door te trekken naar alle
kinderen van de groep.
Een ander aspect dat de validiteit beïnvloedt, heeft te maken met het waarheidsgehalte van de
antwoorden. Verhoeven (2007) geeft aan dat respondenten nog wel eens een zgn. sociaal
wenselijk antwoord geven. Dat geeft een vertekening van het onderzoek.
Tijdens de interviews kan hiervan sprake geweest zijn, doordat er een leerkracht-leerlingrelatie bestond tussen degene die de vragen stelde en degenen aan wie de vragen gesteld
werden.
Samenvattend kan gezegd worden dat de vraaggesprekjes met de leerlingen geen sterke
validiteit hebben. Daardoor zijn ze niet erg bruikbaar voor de beantwoording van de
hoofdvraag. Wel geven ze een indruk van de beleving van de leerlingen. Deze beleving komt
grotendeels overeen met de reflectie van de leerkracht, beschreven in deel 2 van het
onderzoeksverslag.
In het hoofdstuk Suggesties voor vervolgonderzoek in deel 3 van dit verslag wordt er een
suggestie gegeven om naar de beleving van de leerlingen een uitgebreid onderzoek op te
zetten.
2.3 Eindproduct
Als eindproduct voor de minor heb ik het exempel ‘Mierenvriendjes’ ontworpen. Het resultaat
daarvan is te vinden in deel 2 van dit onderzoeksverslag. Daar is het hele draaiboek te vinden,
zodat het exempel ook door anderen in de praktijk uitgevoerd kan worden.
Na uitvoering en evaluatie zijn er een aantal verbeterpunten te noemen. Deze punten heb ik
beschreven in het hoofdstuk Reflectie en discussie (in deel 2 van het onderzoeksverslag).

12

3. Resultaten
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de verschillende deelvragen. De antwoorden op
de deelvragen vormen het antwoord op de hoofdvraag. De hoofdvraag zal beantwoord worden
in het volgende hoofdstuk, Conclusies en discussie.
3.1 Aan welke criteria moet een exempel voldoen?
Uit de beschrijving in het hoofdstuk ‘Theoretisch Kader’ komt naar voren wat exemplarisch
onderwijs is en welke aspecten van groot belang zijn in dit onderwijsconcept.
Een andere vraag is echter, wat de exacte criteria voor een exempel zijn. Hier geeft Veldman
(Kalkman e.a. 2005) een duidelijke beschrijving over.
Hij begint met een definitie, die hier niet onvermeld mag blijven. Het is een vertaald citaat van
Schulze: ‘Een onderwijskunstexempel is een dramaturgisch vormgegeven ontwerp voor een
begrensde, samenhangende en zelfstandige onderwijseenheid met een bijzondere thematiek,
waarmee vakconcepten en vakgebieden kunnen worden ontsloten.’1
In het hiernavolgende wordt bovenstaande definitie globaal uitgewerkt.
Er is een goed doordachte orde nodig in het exempel. Er is sprake van samenhang en de
verschillende onderdelen volgen elkaar op. Het leren vindt altijd plaats door middel van
handelingen. Dat is wat bedoeld wordt met het begrip dramaturgisch.
3.1.1 Opbouw
Een exempel is altijd opgebouwd uit een ouverture, minstens één act en een finale (deze
termen zijn ontleend aan de kunst). Vanuit de opening, is er sprake van een doorgaande lijn
via de act(en) die uiteindelijk naar de finale voert.
In de ouverture wordt kennisgemaakt met het fenomeen (een vraag, een probleem), maar
hier wordt nog geen definitieve oplossing aangedragen. De vraag of het probleem is
‘aanzuigend’. Het prikkelt de leerlingen om zelf vragen te gaan stellen en de zoektocht naar
het antwoord te gaan beginnen.
3.1.2 Dramaturgie
Veldman schrijft regelmatig over de esthetische dimensie van onderwijskunst. In Artificium
(2011) beschrijft hij het belang van een spelelement binnen exemplarisch onderwijs. Volgens
Berg en Schulze moet niet het logisch redeneren door middel van de socratische methode
centraal staan, maar juist het handelingsaspect. Dit houdt in: het spel, het verhaal, de
vertolking. De kinderen zijn deelnemers, geen toeschouwers.
Het is belangrijk dat de leerlingen het hele gebeuren echt meemaken. Ze moeten zich in
kunnen leven, hun fantasie en verbeelding moeten gestimuleerd worden. Het neemt de
leerlingen mee in een bepaalde richting. Daarom wordt er het best gekozen voor één centrale
persoon, soms volstaat het fenomeen zelf. Uit zijn/haar perspectief vinden de gebeurtenissen
plaats. Problemen die zich voordoen op de weg van de hoofdfiguur vragen om een oplossing
waardoor de bereidheid tot meedenken (en leren) vergroot wordt. De inspanningen van de
leerlingen dragen bij aan het succes van de hoofdpersoon.
Zo wordt er als het ware naar een climax toegewerkt. Daarna volgt echter ook een anticlimax.
Dit verhoogt de spanning. Het stelt voor nieuwe vragen. En het laat kinderen zich ook
afvragen: gebeurt dit in het echt ook? Wat is er echt, wat is onderdeel van het spel? Hierdoor
wint het exempel aan kracht en diepte, want nu kan de koppeling naar de realiteit, het echte
leven gemaakt worden.
Tenslotte gaat het hele stuk naar een einde. In dit einde, de finale, komen de verschillende
delen in samenhang bij elkaar. De uitkomsten van de vorige delen worden als het ware

1

Duits: “Ein Lehrstuck ist eine dramaturgisch gestaltete Vorlage für eine begrenzte, in sich
zusamenhangende und selbständige Unterrichtseinheit mit einer besonderen, konzept- und
bereichserschließenden Thematik” (Berg & Schulze 1995: 361. In: Kalkman e.a. 2005)
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betekenisvol in elkaar gepast. De spits van het exempel moet uiteindelijk weer op het kind
gericht worden.
De inzet van een handelend persoon is niet verplicht. Dit hangt nauw samen met de aard van
het fenomeen. In “Hulp bij het ontwikkelen van een exempel” (2004) wordt dit helder
verwoord: ‘Wanneer een fenomeen en een handelende hoofdpersoon op een natuurlijke wijze
met elkaar verbonden zijn, is het aan te bevelen in de compositie ruimte te bieden voor die
hoofdpersoon. Zo niet, dan kan dat achterwege blijven.’
3.1.3 Expositie
Voor de leerlingen is het belangrijk dat ook zij zíén wat er gebeurt, hoe de opbouw is en waar
het naartoe gaat.
Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de expositie. Deze kan op de muur of in een hoek van het
klaslokaal een plekje krijgen. Het is prachtig als bijv. een strook papier als basis wordt
gebruikt waarbij van links naar rechts de expositie steeds meer vorm krijgt. Na elke act
worden kenmerkende voorwerpen, tekeningen, teksten etc. eraan toegevoegd. Deze manier
van exposeren geeft overzicht over de hoofdlijnen van het exempel. Het helpt de leerling om in
gedachten het verhaal te herhalen en het onderwijs een plekje te geven.
3.1.4 Werkvormen
Werkvormen worden ontleend aan allerlei schoolvakken. Er is niet alleen sprake van spreken.
Het verwerken gebeurt ook door uit te beelden (fysiek of met materiaal), door schrijven van
bijvoorbeeld een brief of een dagboek, door experimenteren met apparaten etc.
3.2 Welke elementen uit het exempel voldoen aan de criteria voor exemplarisch
onderwijs?
Om deze deelvraag goed te beantwoorden, is er veel gebruik gemaakt van de handleiding bij
het exempel Mierenvriendjes. Deze handleiding is te vinden in deel 2 van dit
onderzoeksverslag.
3.2.1 Opbouw
Het exempel Mierenvriendjes heeft de volgende opbouw: Ouverture (Een wereld vol actie), Act
(De mier van kop tot staart?), Finale (De mierenblik). Omdat het een exempel binnen de minor
was, was het op dit moment niet mogelijk een extra act toe te voegen. In de discussie
(hoofdstuk 4) wordt hierop gereageerd. Er zijn nog een aantal aspecten die met de opbouw te
maken hebben. Die worden hieronder verder uitgewerkt.
Namen
De namen van de verschillende onderdelen zijn niet zonder reden gekozen. In de ouverture
wordt namelijk gekeken naar de activiteit van de mieren. Zij nemen nauwelijks tijd voor rust.
En wat doen ze eigenlijk precies? Degene die zich er meer in verdiept heeft, weet dat de
mieren als het ware een eigen samenleving hebben (hun eigen wereld) waar zij voortdurend
actief zijn. In de act wordt er ingezoomd op de mier zelf. Hoe ziet hij er uit? Bij veel dieren kan
er gezegd worden: van kop tot staart, maar is dat bij een mier ook zo? Als een mier
gedetailleerd bekeken wordt, worden andere kenmerken van de mier ontdekt. In de finale
vindt er een stukje reflectie plaats. Met behulp van een prentenboek wordt het mogelijk je in
te leven in het wereldbeeld van de mier. Met welke blik bekijkt hij alles om zich heen? Zijn
wereld ziet er heel anders uit dan zoals de mens de wereld bekijkt.
Samenhang
In de ouverture wordt niet zozeer een aanzuigende vraag gesteld. Wel ontstaat er fascinatie
door een gerichte observatie van de mieren. Door de observatieopdrachtjes die gegeven
worden, wordt de aandacht gericht op deze actieve schepseltjes. Hierdoor ontstaat
verwondering en worden er vragen gesteld.
Als de leerlingen in de ouverture nagedacht hebben over het huis van de mier, gaan ze in de
act inzoomen op de bewoner van dat huis. Wie is dat eigenlijk? Door hem van heel dichtbij te
bekijken, wordt er geschud aan het beeld dat de leerlingen in hun hoofd hebben en gaan ze
ontdekken hoe magnifiek zo’n beestje in elkaar zit. In deze les wordt geleerde kennis ook
breder gekoppeld: kenmerken van een insect worden bij andere diertjes herkend.
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Het ontdekken van de wondere wereld van de mieren heeft een doel. De Heere God heeft deze
wereld niet zonder reden gemaakt. En het observeren en beschrijven van de mierenwereld
heeft niet alleen tot doel om verwonderd te raken. Nee, als je op bezoek gaat bij de mieren, is
het ook goed om te luisteren welke boodschap ze aan ons door willen geven. Een deel van
deze boodschap staat in de finale centraal. Doordat de leerlingen de mier al iets beter hebben
leren kennen, zijn zij nu ook in staat om te ontdekken welke les hij hen wil leren. Als de
leerlingen nog geen band met de mieren, staan zij ook niet open voor mogelijke lessen. Door
na te denken over de lessen die de mieren doorgeven, wordt als vanzelf herhaald wat er in de
achterliggende periode aan de orde is geweest. Zo komen de verschillende delen in
samenhang weer bij elkaar.
3.2.2 Dramaturgie
In Mierenvriendjes komt het dramaturgische aspect met name terug in de finale. Daar worden
de leerlingen meegenomen in het leven van drie mieren door het lezen van een prentenboek.
Door de bijbehorende opdracht leven ze zich in in de mier. In de ouverture en de act zijn ze
meer de onderzoeker die van buitenaf een kijkje komt nemen, dan dat ze deel worden van de
nieuw ontdekte wereld.
3.2.3 Expositie
Bij het exempel Mierenvriendjes wordt gebruik gemaakt van een werkboekje. In dit boekje
leggen de leerlingen hun bevindingen vast en maken ze tekeningen. Hierdoor wordt een
overzicht geboden wat van wat er geleerd is.
Dit is niet het enige. De mierenboerderij krijgt een centrale plaats in de klas waar iedereen
hem gemakkelijk kan bekijken. Verder staan in de klas de ‘mierenhuisjes’ die de leerlingen in
de jampotjes hebben gemaakt. Deze huisjes zijn gemakkelijk toegankelijk en op de potjes
staan de namen van de leerlingen, waardoor ze weten van welk groepje elk potje is. Daarnaast
kunnen de besproken posters met ingezoomde afbeeldingen van de mieren opgehangen
worden. De verftekeningen van de mieren zitten in het werkboekje. Wel kunnen foto’s
gemaakt worden die aan de expositie worden toegevoegd. De werkstukken die in de finale
worden gemaakt, komen in de klas te hangen. De verschillende onderdelen van dieren of
andere dingen die in het bos te vinden zijn, worden bij elkaar gehangen met of zonder de
naam van wat het voor moet stellen. Ook het prentenboek wordt duidelijk zichtbaar en
gemakkelijk te pakken neergezet. De bijbeltekst die besproken is, wordt ook in de expositie
duidelijk leesbaar weergegeven.
3.2.4 Werkvormen
In Mierenvriendjes worden verschillende werkvormen toegepast, die ook verschillende
schoolvakken met elkaar verbinden. Per deel van het exempel wordt beschreven welke
werkvormen naar voren komen en bij welke basisschoolvakken dit passend is.
Ouverture:
Tijdens de gesprekken wordt er zowel in tweetallen als klassikaal gesproken. Het
buitenwerk vindt in twee tot viertallen (afhankelijk van hoe groot de groepjes worden
gemaakt). Daarbij worden verschillende materialen gebruikt. Dit is passend bij een onderdeel
als natuur&techniek. Door het antwoord geven op de vragen en het zelfstandig formuleren
wordt er gewerkt aan de Nederlandse taalvaardigheden.
Act:
De leerlingen maken bij de start van de act een tekening in hun werkboekje met
kleurpotlood. Aan het eind van de act maken ze opnieuw een tekening, nu met waterverf. Dit
hoort bij het vak beeldende vorming. Daarnaast zijn de leerlingen opnieuw met
onderzoeksmaterialen bezig die passen bij natuuronderwijs.
Finale:
De leerlingen luisteren naar een prentenboek, geven antwoord op voorspellende
vragen en denken na over de betekenis van moeilijke woorden. Hier worden opnieuw de
Nederlandse taalvaardigheden gestimuleerd. Dit gebeurt ook door het samenwerken in de
groepjes bij de eindopdracht van de finale waarbij met elkaar moet worden bepaald welk dier
of voorwerp getekend wordt en wie welk deel voor zijn/haar rekening neemt. Daarnaast
worden de tekeningen in het prentenboek goed bekeken en maken de leerlingen in groepjes
een beeldend werkstuk met kleurpotloden. Opnieuw een stuk beeldende vorming.
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3.3 Welke elementen moeten aangepast worden om het exempel meer exemplarisch
te maken?
Deze vraag kan op twee manieren beantwoord worden. In de eerste plaats kan er puur
theoretisch naar het exempel gekeken worden: hoe is het exempel vanuit de literatuur meer
exemplarisch te maken? Echter, ook vanuit de praktijk kan deze vraag beantwoord worden.
Namelijk: welke aspecten in de uitvoering konden meer exemplarisch gebeuren?
In de reflectie op de uitvoering van het exempel zal op deze praktische vraag ingegaan
worden. In deze paragraaf zal de vraag met name theoretisch beantwoord worden.
3.3.1 Fenomeen en ontmoeting
Zoals reeds eerder beschreven, dient er binnen exemplarisch
onderwijs daadwerkelijk ontmoeting met het fenomeen
plaatsvinden. De leerlingen moeten er door meegenomen
worden, vragen gaan stellen, geprikkeld worden om meer te
willen weten. Daarom is het belangrijk te bepalen wat het
fenomeen is. In dit exempel is een mierenboerderij in gel niet
heel geschikt als fenomeen. De bak had een klein formaat.
Daardoor is het voor de leerlingen niet heel gemakkelijk om
vanuit de kring te observeren. Wel is de mierenboerderij
geschikt voor observatie in kleine groepjes. Door de gel zijn
de mieren goed te zien en is ook goed te zien wat ze precies
doen en hoe ze zich gedragen. Het uitgraven van een deel
van een mierenvolk en dit vervolgens in een glazen bak in de
klas plaatsen, kan een oplossing zijn om het fenomeen te vergroten en de mogelijkheid voor
waarneming te vereenvoudigen. Natuurlijk kleven hier ook de nodige nadelen aan. Zie over dit
aspect verder het hoofdstuk Conclusies en discussie in deel 1 van het onderzoeksverslag.
3.3.2 Opbouw
Over de volgorde van de verschillende onderdelen is goed nagedacht. Toch mist er een
onderdeel. Een belangrijk onderdeel. Een mier leeft namelijk nooit alleen. Hij is deel van een
groot volk. In het exempel is er geen act die laat zien hoe de eigen familie van de mieren is
opgebouwd. Als er een act wordt toegevoegd over dit onderwerp, kan dit act2 worden. De
leerlingen hebben dan de woonomgeving bekeken (ouverture) en het uiterlijk van de mier
(act1). Daarna wordt de samenhang van het volk nader bekeken en van daaruit is dan ook
beter te begrijpen waarom in de finale enkele mieren met elkaar op pad gaan om te verkennen
wie hun rust heeft verstoord. Ook het harde werken en bezig zijn voor elkaar vanuit de
Spreuken van Salomo sluit hier goed op aan.
Door het toevoegen van deze act en het gesprek hierover, wint het exempel aan diepgang,
omdat er wezenlijke levenslessen ontdekt kunnen worden, zoals het helpen van elkaar in alle
omstandigheden en het belang van samenwerken. Maar ook wordt duidelijk hoe bijzonder God
het mierenvolk gemaakt heeft. Zulke kleine diertjes, maar elk met hun eigen taak en doel. De
Heere God houdt ook hen allen in de gaten en heeft aandacht voor deze kleine schepseltjes.
Dan heeft Hij dat zeker ook voor ons als kinderen en volwassenen. Zo spreken de mieren
sterker tot de leerlingen, en wordt de spits van het exempel meer op de leerlingen gericht.
3.3.3 Dramaturgie
Tijdens het lezen over de inzet van dramaturgie binnen een exempel, ontstonden er
verschillende gedachten. Dit aspect heb ik mijns inziens te weinig ingezet. Het is namelijk
goed mogelijk de leerlingen meer mee te nemen in het exempel. Hen te laten ervaren dat ze
echt op bezoek gaan bij de mierenfamilie. Hen daardoor een actieve rol te geven als bezoeker
en gesprekspartner. Daardoor zal het exempel ook meer iets van henzelf worden, zullen ze er
meer persoonlijk bij betrokken raken. Abstracte begrippen als verantwoordelijkheid en
voorzichtigheid zullen gaan leven en een betekenis krijgen.
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3.4 Wat zijn de ervaringen van de leerlingen bij het uitgevoerde exempel?
Met enkele leerlingen zijn vraaggesprekjes gehouden. Ook tijdens het uitvoeren van het
exempel waren er veel reacties van de leerlingen te horen en vooral te zien.
Over het algemeen kan gezegd worden dat er in de groep een enthousiaste sfeer was.
Aanvankelijk was er wat spanning, omdat de leerlingen niet precies wisten wat ze konden
verwachten. Toen hier echter duidelijkheid in kwam, veranderde dit.
In bijlage 1 zijn de uitgeschreven gesprekken te vinden. Naast deze gesprekken is er ook
gebruik gemaakt van observaties en reacties die tijdens de uitvoering van het exempel gedaan
zijn.
De vraag die beantwoord wordt in deze paragraaf is: wat zijn de ervaringen van de leerlingen
bij het uitgevoerde exempel. Deze ervaringen blijken niet alleen uit hun eigen woorden, maar
ook uit hun handelen, hun mimiek, hun andere lichaamstaal, hun hele bezig zijn. Ter illustratie
zijn daarom ook enkele foto’s in deze paragraaf opgenomen.
Hieronder volgen de gestelde vragen. De antwoorden die daaronder geformuleerd staan, zijn
een samenvatting van de vraaggesprekken en andere reacties van de leerlingen. Daarna wordt
een korte conclusie geformuleerd.
1. Wat vind je van deze manier van les krijgen?
De meeste kinderen zijn het erover eens, dat dit een leuke manier van les krijgen is. De
kinderen vinden het fijn om actief bezig te zijn. Eén leerlinge gaf aan dat ze het ook wel een
beetje spannend vond, omdat ze eerst nog niet wist wat er allemaal ging gebeuren.
Tijdens de lessen hebben de leerlingen zich niet met tegenzin gedragen. Ze letten goed op en
wilden graag aan de slag gaan.
2. Wat zou je liever willen: Leren aan je tafel in de klas, terwijl de juf dingen uitlegt en je
in je boek of schrift werkt? Of op de manier zoals we dat bij de mieren en de appels
hebben gedaan? Waarom?
De meeste kinderen zouden willen dat dit vaker gebeurt. Eén van de leerlingen vroeg: ‘Juf
doen we dit ook een keer met wormen?’ Leerlingen die sterk behoefte hebben aan structuur,
laten merken, dat zij het prettiger vinden om in de klas te werken achter hun tafel. Dat hoeft
niet te betekenen dat ze deze lessen niet leuk vinden, maar waarschijnlijk vinden ze het
moeilijker om met minder gestructureerde situaties om te gaan. Ook het feit dat het nieuw
was en de leerlingen deze manier van onderwijs niet gewend waren, kan er voor zorgen dat
kinderen liever kozen voor werken aan tafel.
3. Wat vond je het leukste dat je bij het werken over mieren mocht
doen? Waarom?
Hier komt naar voren dat het bekijken van de mier met het vergrootglas
voor veel leerlingen het leukst was. In de klas was te zien dat álle
leerlingen aan het kijken en bespreken waren wat ze zagen, voordat de
klassikale bespreking plaatsvond.
Het inleven in de mieren (de opdracht in de finale) werd eveneens als
zeer leuk ervaren. Alle groepen deden actief mee en de leerlingen
presenteerden en toonden trots hun resultaten. (Voor foto’s van de
resultaten zie hoofdstuk 3 van deel 2: Reflectie en discussie
Mierenvriendjes.)
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4. Wat wist je eerst nog niet en nu wel?
Hier komen met name aspecten uit de act naar voren: ‘Dat hij zes poten had.’ ‘Dat een mier
een insect is.’ ‘Dat ‘ie een borststuk had.’ Eén van de leerlingen gaf aan dat ze had geleerd dat
mensen zo groot zijn en de mieren zo klein. Ze tekende dan ook in haar werkboekje een heel
groot meisje bij een hele kleine mier.
5. Wat vond je het minst leuk? Hoe kwam dat?
De meeste leerlingen vonden het zoeken van de mieren tijdens de ouverture
het moeilijkst en daardoor het minst leuk. Sommige leerlingen hadden al
snel mieren gevonden en konden hier meteen mee aan de slag, maar er
waren ook leerlingen die niet zo goed waren in het vinden van de mieren of
het vangen ervan met de zuigpotjes. Sommige leerlingen haakten af en
gingen liever spelen, dan nog meer moeite doen, terwijl andere leerlingen
juist volhardend bezig waren om de mieren te vinden.
Ook gaf een leerling aan dat ze het het minst leuk vond om op te schrijven
of te tekenen wat ze nu precies geleerd had.

In bijlage 1 zijn naast de uitgeschreven vraaggesprekken ook ‘losse’ opmerkingen van de
leerlingen genoteerd. Ook hieruit komen ervaringen naar voren.
Samenvattend kan gezegd worden, dat alle leerlingen betrokken waren bij het exempel. Met
name bij de act en de tekenopdracht bij de finale was de betrokkenheid erg groot. Ook tijdens
de ouverture waren alle leerlingen actief, zij het in meerdere of mindere mate.
De meeste leerlingen vonden het zoeken van de mieren het moeilijkst. Verschillende reacties
waren hierop merkbaar. Sommige leerlingen bleven zoeken tot ze iets gevonden hadden.
Andere leerlingen haakten af na het vinden van één of twee mieren en maakten liever van de
overige tijd gebruik om op het plein te spelen.
Dat wat de leerlingen geleerd hebben en wat zij het leukst vonden, lijkt samen te hangen: de
bouw van de mier (de act) en bewustwording van de kleinheid van de mier vergeleken met de
mens (de finale).
Over het algemeen vinden de leerlingen het les krijgen op deze manier leuk, al is het soms ook
spannend, omdat het niet altijd helemaal duidelijk is wat er gaat gebeuren.
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4. Conclusies en discussie
In dit hoofdstuk zal de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord worden. Deze hoofdvraag is
in de inleiding reeds genoemd, maar wordt hier herhaald:

“In welke zin is het ontwikkelde exempel exemplarisch te noemen?”
Eerst zal deze vraag beantwoord worden aan de hand van de uitkomsten van de deelvragen.
Daarna wordt er een discussie beschreven ten aanzien van de sterke en zwakke punten van
het onderzoek.
4.1 Conclusies
Vanuit de deelvragen 2 en 3 is het exempel onder de loep genomen aan de hand van de
theorie die vanuit het theoretisch kader (hoofdstuk 1) en vanuit de eerste deelvraag naar
voren kwam.
4.1.1 Sterke aspecten in het exempel
In de volgende elementen is het exempel echt exemplarisch te noemen.
- Het exempel heeft een opbouw die hoort bij exemplarisch onderwijs: ouverture (Een
wereld vol actie), act (De mier van kop tot staart? en finale (De mierenblik). De namen
van de verschillende onderdelen laten al iets zien van wat er in dat onderdeel gaat
gebeuren.
- Verder is er een samenhang tussen de verschillende onderdelen te herkennen: er wordt
kennisgemaakt met de mier, waarna zijn huis nader bekeken wordt. De leerlingen
maken ook zelf een huisje voor de mieren die zij vangen. Daarna wordt er verder
ingezoomd op het uiterlijk van de mier. Zijn lichaamsbouw wordt besproken en
nageschilderd. Nu de leerlingen wat beter bekend geraakt zijn met de mier, kunnen ze
ook gaan luisteren naar de boodschap die hij doorgeeft. Dit gebeurt door middel van
een prentenboek en een bijbeltekst. Door na te denken over de boodschap die de mier
eigenlijk door wil geven, wordt als vanzelf herhaald wat er in de achterliggende periode
aan de orde is geweest. Zo komen de verschillende delen in samenhang weer bij
elkaar.
- Het dramaturgisch aspect komt met name terug in de finale. De leerlingen worden
meegenomen in het verhaal en daardoor het leven van de mieren door het prentenboek
Drie mieren. Ze leven zich in in de mier door vanuit de blik waarmee de mier de wereld
bekijkt, een tekening te maken.
- Er zijn ook mogelijkheden om een expositie op te zetten. Elke leerling heeft zijn eigen
werkboekje waarin eigen bevindingen worden vastgelegd en tekeningen worden
gemaakt. De mierenboerderij en de mierenhuisjes die door de leerlingen worden
gemaakt zijn in de klas te vinden. Ook verschillende afbeeldingen van mieren horen bij
de expositie, zowel schematische als ver ingezoomde foto’s. Tenslotte worden de
werkstukken uit de finale in de klas opgehangen en wordt ook de besproken bijbeltekst
duidelijk leesbaar opgehangen.
- Er worden verschillende werkvormen gebruikt die ook verschillende schoolvakken aan
elkaar verbinden. In de ouverture wordt er in groepjes gewerkt. De activiteiten zijn
passend bij natuur&techniek. Door het beantwoorden van vragen en het zelfstandig
formuleren wordt er gewerkt aan de Nederlandse taalvaardigheden. In de act komt
beeldende vorming aan de orde door verf- en potloodtekeningen. Ook zijn ze met
onderzoeksmaterialen bezig, passend bij het vak natuuronderwijs. In de finale worden
eveneens de Nederlandse taalvaardigheden gestimuleerd. Door de beeldende activiteit
komt het vak beeldende vorming opnieuw aan de orde.
4.1.2 Zwakke aspecten in het exempel
De volgende punten laten zien op welke punten het exempel verbeterd en aangepast kan
worden, waardoor het meer exemplarisch kan worden. De discussie zal hier verder op ingaan.
- De mierenboerderij in gel is niet heel geschikt als fenomeen voor dit exempel. De
boerderij heeft een klein formaat, waardoor hij wel geschikt is in kleine groepen, maar
niet in een grotere kring. Door de gel zijn de mieren wel heel goed te zien en is hun
activiteit goed waar te nemen.
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Zoals hiervoor geschreven bestaat het exempel Mierenvriendjes uit een ouverture, een
act en een finale. Toch mist er een onderdeel. Een mier leeft namelijk nooit alleen. Hij
is deel van een groot volk. In het exempel is er geen act die laat zien hoe de eigen
familie van de mieren is opgebouwd. Het zou mooi zijn als er na act1 een tweede act
wordt toegevoegd over de mierenfamilie. Hierdoor zal het exempel winnen aan
diepgang.
Het dramaturgisch aspect kan sterker naar voren gebracht worden in het exempel dan
nu het geval is. Door de leerlingen de rol van gasten te geven die op bezoek gaan bij
een mierenfamilie worden zij meegenomen in een verhaal. Ze krijgen een actieve rol
als bezoeker en gesprekspartner. Daardoor zal het exempel ook meer iets van henzelf
worden, zullen ze er meer persoonlijk bij betrokken raken. Abstracte begrippen als
verantwoordelijkheid en voorzichtigheid zullen gaan leven en een betekenis krijgen

4.2 Discussie en aanbevelingen
Er is reeds verschillende malen verwezen naar de discussie. Achtereenvolgens komen de
volgende onderdelen aan de orde: fenomeen, act toevoegen, dramaturgisch aspect en
vraaggesprekken.
4.2.1. Fenomeen
Zoals beschreven in paragraaf 3.3.1 is de mierenboerderij in gel niet zo geschikt als fenomeen
voor dit exempel. Het is een klein formaat waardoor in een kring de mieren niet goed te zien
zijn. Door de transparante gel zijn van dichtbij de mieren juist heel goed te zien en te
observeren. Dat maakt de boerderij als fenomeen juist weer aantrekkelijk, omdat de leerlingen
lange tijd onafgebroken kunnen zien wat er gebeurt.
Het feit dat er geen verzorging hoeft plaats te vinden heeft voordelen. Er is geen
ontsnappingsgevaar doordat het deksel regelmatig gelicht moet worden. Ook kan er niet te
veel of te weinig gevoerd worden waardoor de beestjes verstoord raken. Anderzijds is het
jammer dat de leerlingen niet actief betrokken zijn bij de verzorging van de mieren. Dit zou
een belangrijke meerwaarde betekenen, omdat de leerlingen dan een stukje eigen
verantwoordelijkheid dragen.
Nadeel van de gel is ook dat het niet de natuurlijke leefomgeving van de mieren betreft, maar
een kunstmatige gel waar alle voedingsstoffen in verwerkt zitten. Daardoor zien de leerlingen
de mieren niet in hun natuurlijke leefomgeving. Dit wordt opgevangen doordat de leerlingen
tijdens het exempel veel buiten te vinden zijn en daar de mieren wel meer in hun natuurlijke
leefomgeving ontmoeten.
De gel is niet geschikt voor koninginnen en larven. Daardoor krijgen de leerlingen niet goed
zicht op de samenstelling en het leven van een mierenvolk.
Er is een mierenboerderij te koop die uit zand bestaat. Daarin leven de mieren in hun
natuurlijke leefomgeving. Hier kan een heel volk in wonen. Risico’s zijn hier echter ook
aanwezig. Het is goed mogelijk dat het mierennest verstoord raakt, waardoor de mieren dicht
bij elkaar blijven en het nest niet goed zichtbaar wordt. Daarnaast kan het lang duren voordat
er daadwerkelijk actie te zien is door de mieren. Dit in tegenstelling tot de gelboerderij waar al
snel actie te zien is.
Zo hebben beide vormen van mieren houden hun nadelen. Het uitgraven van een deel van een
mierenvolk en dit vervolgens in een glazen bak in de klas plaatsen, kan een oplossing zijn om
het fenomeen te vergroten en de mogelijkheid voor waarneming te vereenvoudigen. Natuurlijk
kleven hier ook de nodige nadelen aan. Als de mieren namelijk in een grote, brede bak zitten,
is het niet zeker dat hun activiteiten zich voor het oog van de leerlingen afspelen. Het is goed
mogelijk dat de mieren op allerlei andere plekken gaan graven, middenin de grond of het
zand. Als er geen koningin bij het uitgegraven deel zit, zal het volk uitsterven, omdat er geen
nieuwe eitjes gelegd worden. Ook zijn er praktische bezwaren: hoe worden de mieren gevoed?
Hoe wordt voorkomen dat ze ontsnappen uit zo’n bak?
De verschillende mogelijkheden zijn wel het onderzoeken waard, omdat het nader bekijken
van de mieren een prachtige bezigheid is en er zulke rijke lessen verborgen zijn.
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4.2.2 Act toevoegen
Zoals reeds eerder beschreven heeft het exempel Mierenvriendjes één act. Omdat het een
exempel binnen de minor was, was het op dit moment niet mogelijk een extra act toe te
voegen. Een extra act zou het exempel wel verdiepen. In het huidige exempel wordt er geen
aandacht besteed aan de mierenfamilie (zoals koningin, werkers, larven). Maar een mier leeft
nooit alleen. Hij is deel van een groot volk. Na het bezoek bij de mieren en de persoonlijke
kennismaking kan er in act2 kennisgemaakt worden met de familie van de mier. Wat doen ze
eigenlijk? Waar wonen ze ergens in het huis? Door over de andere mieren in het mierenhuis na
te denken en te spreken, zal de diepgang vergroot worden. Het belang van samenwerken
komt aan de orde. Maar ook het jezelf wegcijferen voor het belang van de ander. Het is
belangrijk na te gaan op welke manier deze thema’s aangeboden worden, zodat ze herkenbaar
zijn voor groep 3 en groep 4 leerlingen.
Vanuit deze act is het vrij logisch dat de leerlingen in de finale met de drie mieren uit het
prentenboek mee naar buiten gaan en op onderzoek uitgaan. Vanuit de kennis van de gehele
mierenfamilie zijn de woorden van Salomo ook beter te begrijpen.
Door toevoeging van deze act neemt de verwondering over Gods schepping en zorg toe. Zulke
kleine wezentjes met elk hun eigen taak en doel. Zoals God de Schepper elke mier kent, kent
Hij ook ons door en door en draagt Hij zorg voor ons allen.
4.2.3 Dramaturgisch aspect
In de paragrafen 3.2 en 3.3 zijn de dramaturgische elementen in het exempel bekeken.
Tijdens de ontwerpfase van het exempel heeft het dramaturgische element niet sterk op de
voorgrond gestaan. Nu het exempel kritisch bekeken is, treedt dit element wél meer naar de
voorgrond. Het blijkt goed mogelijk te zijn de leerlingen mee te nemen in het verhaal van de
mieren. Door het te introduceren als een bezoek en op die manier in de leefwereld van de
mieren in te treden, ontstaat een verhaal met een doorgaande lijn. Dit zorgt ervoor dat de
leerlingen actief betrokken zijn bij hun ontdekkingstocht en dat de verschillende onderdelen
van het exempel Mierenvriendjes vaster aan elkaar verbonden zijn. Ze staan niet meer los van
elkaar, maar vormen een doorgaande lijn.
Hierdoor groeit het exempel in kracht en krijgt het meer betekenis voor de leerlingen. Het is
belangrijk dat ze meegenomen worden en een rol in het verhaal krijgen. Dit verhaal hoeft niet
geforceerd erbij bedacht te worden, het zit eigenlijk al opgesloten in het exempel, maar komt
nog niet heel nadrukkelijk naar voren. In hoofdstuk 1 van de handleiding (de paragraaf
‘Doorgaande lijn’) is kort deze verhaallijn beschreven.
Bij een eventuele revisie van het exempel wordt aanbevolen deze verhaallijn een duidelijke
plek te geven binnen het exempel.
4.2.4 Vraaggesprekken
Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, zijn de vraaggesprekken onvoldoende valide om er
conclusies uit te trekken. Het bezig zijn met de vraaggesprekken brengt echter wel weer
andere vragen naar boven. Ook ontstaan er nieuwe suggesties voor vervolgonderzoek.
Deelvraag 3.4 ontstond vanuit een vorm van nieuwsgierigheid naar de beleving van de
leerlingen. De leerkracht merkt veel op tijdens het lesgeven, proeft de sfeer en ziet de
stralende ogen. Maar wat konden de leerlingen er zelf over vertellen? Dat is de achtergrond
van deze vraaggesprekken. Het is niet de bedoeling geweest een betrouwbaar en valide
praktijkonderzoek op te zetten waarin de ervaring van de leerlingen werd onderzocht. Zoals
blijkt uit het hoofdstuk Suggesties voor vervolgonderzoek (zie deel 3 van het
onderzoeksverslag), zou zo’n onderzoek niet passen binnen de grootte van mijn onderzoek.
In de laatste weken van het schooljaar is het exempel met de klas uitgevoerd. Dit was de
beste tijd om het exempel uit te voeren, omdat eerder in het jaar de mieren zich nog niet erg
lieten zien. Door omstandigheden (o.a. de trouwerij van de leerkracht van de groep) was het
een extra drukke tijd. Dit zorgde er voor dat er onvoldoende tijd is geweest om met de
leerlingen terug te kijken op het exempel. Dit betreur ik, want het zou interessant geweest zijn
om nog meer reacties van de leerlingen te peilen. Toch ben ik blij dat voor de uitvoering van
het exempel alle ruimte werd gegeven en dat ik dat wel volledig heb kunnen doen. Zoals reeds
eerder gezegd, komen de reacties van de leerlingen grotendeels overeen met de reflectie die
op de uitvoering van het exempel geschreven is. Dat levert weer nieuwe gedachten en vragen
op. Zou dit ook het geval geweest zijn als er meer leerlingen waren bevraagd? Welke invloed
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heeft de manier van vragen op de antwoorden die de kinderen geven? Hebben de kinderen
écht verteld wat ze dachten en vonden? Zijn de gestelde vragen goed begrepen? Hebben de
omstandigheden waaronder de vraaggesprekjes plaatsvonden de antwoorden beïnvloed? Hoe
worden de antwoorden van de leerlingen geïnterpreteerd? Allemaal vragen die bij een
uitgebreider en diepgaander onderzoek aan de orde kunnen komen.
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Deel 2 - Exempel
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1. Inleiding
In deel 1 van dit onderzoeksverslag is op basis van de theorie beschreven wat exemplarisch
onderwijs is. Ook zijn de onderzoeksvragen beantwoord met behulp van de literatuur. Daarin
werd ook verwezen naar deel 2 van het onderzoeksverslag. In dit deel is namelijk het
draaiboek van het exempel Mierenvriendjes opgenomen. Dit draaiboek geeft collega’s de
gelegenheid het exempel in de praktijk uit te voeren.
De opbouw spreekt redelijk voor zich. Het begint met een voorwoord en wat praktische
informatie over het exempel. Daarna komen de beschrijvingen van de ouverture, de act en de
finale. In de bijlage van het draaiboek is het werkboekje opgenomen dat voor de leerlingen
geprint kan worden.
Het geheel sluit af met een literatuurlijst, waarin ook verwijzingen naar bruikbare afbeeldingen
te vinden zijn.
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2.Draaiboek Mierenvriendjes

Voorwoord
Mieren.
Mieren.
Mieren.
Mieren.

Niet weg te denken uit ons leven.
Altijd druk, altijd bezig.
Overal ter wereld aanwezig.
Al zoveel over geschreven.

En daarom lijkt een exempel over mieren me heel zinvol. Want wie zijn die kleine miertjes eigenlijk? Hoe
leven ze? Hoe zien ze er uit? Hoe gedragen ze zich?
Juist omdat jonge kinderen nog zo heel dichtbij de grond spelen en daarom zo snel met allerlei diertjes in
aanraking komen, sluit dit heel goed aan bij hun belevingswereld. Daarnaast zijn ze vaak nog niet bang
voor allerlei gekriebel, maar prikkelt het juist hun interesse.
Over mieren is door de tijd heen ook veel geschreven. Heel bekend zijn de verhalen van Toon Tellegen.
Eén van de bekendere teksten uit de Bijbel gaat ook over mieren: “Ga naar de mier, luiaard,
zie zijn wegen en word wijs.”
(Spreuken 6:6)
Salomo schrijft over mieren ook dat ze bezig zijn met de toekomst. Ze werken in de zomer, zodat ze in
de winter genoeg te eten hebben. Dat is fascinerend. Door te observeren, trok Salomo wijze lessen voor
ons dagelijks leven.
Stilstaan bij het kleine, het alledaagse, dat is wat dit exempel wil.
Het is ontwikkeld als afstudeeropdracht bij de minor Exemplarisch Onderwijs door Heleen van den Berg.
Na de ouverture waarin de leerlingen de mieren bekijken en bezoeken in hun eigen leefomgeving, wordt
er ingezoomd op het uiterlijk van de mieren zelf. We hebben er onze eigen voorstelling bij, maar klopt
die wel met de werkelijkheid? En wat kunnen we eigenlijk leren van die kleine diertjes? Dat is de vraag
die in de finale centraal staat. Welkom op ontdekkingstocht naar onze mierenvriendjes!
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1. Het exempel in vogelvlucht
Hoofddoel
Het hoofddoel van dit exempel is dat leerlingen gericht gaan waarnemen en zien wat er aan hun voeten
gebeurt, terwijl ze bijvoorbeeld aan het buiten spelen zijn. Hun verwondering en nieuwsgierigheid wordt
gewekt door het bestaan van een andere wereld (namelijk die van de mieren) te ontdekken die in hun
eigen wereld aanwezig is. Tevens gaan de leerlingen luisteren naar de boodschap die van deze andere
wereld uitgaat en die van betekenis is voor ons eigen leven.

Doorgaande lijn
Het exempel kan gezien worden als een verhaal. De leerlingen gaan op zoek en op bézoek in een andere
wereld. Dat begint bij het observeren van een groepje actieve mieren. Wat zijn ze druk bezig! In de
ouverture staat het observeren van de mieren en hun leefomgeving centraal. De leerlingen bekijken
mieren in de klas en gaan daarna zelf op zoek naar mieren. Ze bespreken wat een goede leefplek in de
buurt van de school zou kunnen zijn en gaan op zoek. Waar houden mieren van in hun huis? De mieren
worden vervolgens gevangen en de leerlingen maken hun eigen mini-mierenboerderijtje. In de act gaan
de leerlingen persoonlijk kennismaken met de mier door hem letterlijk onder de loep te nemen. Hij wordt
uitgebreid geobserveerd. Met behulp van visuele ondersteuning (foto’s, tekeningen en/of model) wordt
de bouw van de mier besproken, bij de eigen mier geobserveerd en geschilderd met waterverf. In de
finale gaat de mier zijn boodschap doorgeven. Wat heeft hij te zeggen? De leerlingen gaan de wereld
bekijken vanuit het perspectief van de mier. Ook komt een belangrijke les uit de spreuken van koning
Salomo aan de orde: ‘Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs.’ (Spreuken 6:6)
Onderdeel
Naam
Subthema
Kernvragen

Ouverture
Een wereld vol actie
Kennismaken met de
mierenwereld
Waar woont een mier
Wat doet hij als je hem een
poosje bekijkt?

Act
De mier van kop tot staart?
Bouw van de mier
Hoe ziet de mier er eigenlijk
echt uit?
Welke kenmerken hebben
andere dieren (insecten)
ook?

Finale
De mierenblik
Boodschap/les van de
mier
Hoe kijkt de mier tegen
de wereld aan?
Welke les kan hij ons
leren?

Bijzonderheden
Tijdstip van uitvoeren
Het exempel kan het beste uitgevoerd in het late voorjaar of in de zomer. De mieren zijn dan actief
buiten en laten zich goed zien. Heel bijzonder is het, als de zgn. bruidsvluchten gezien kunnen worden.
Er zijn dan 1000-en mieren actief. Dit vindt echter meestal in juli of augustus plaats en zal daarom vaak
in de zomervakantie voorkomen in plaats van tijdens de schoolperiode.

Excursiemogelijkheden
-

Bezoek aan het bos en in het bijzonder een mierenhoop. Wellicht is er een kenner die hier één en
ander over kan vertellen.
Er zijn veel mensen die mieren als huisdier houden. Via mierenforums kan je in contact komen
met deze mensen. Wellicht is er iemand bij wie een bezoek gebracht kan worden.
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2. Overzicht doelen en activiteiten
Doelen
Belangrijkste doelen van het exempel
De leerlingen observeren actieve mieren in hun leefomgeving. Ze staan stil bij de bouw van de mier,
geven namen aan de lichaamsdelen en herkennen specifieke insectenkenmerken bij de mier en andere
dieren. Ze staan open voor de boodschap die uitgaat van de mieren en passen dit toe op hun eigen
leven.

Kerndoelen
De volgende doelen worden door de inhoud van dit exempel gedekt. Bij bredere kerndoelen is cursief
gezet wat van toepassing is.
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Mens en samenleving
39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
Natuur en techniek
40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun
onderdelen.
Nederlands
Mondeling onderwijs
1. De leerlingen leren informatie te verweren uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie,
mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie,
het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of
opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
Taalbeschouwing, waaronder strategieën
12. De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen
onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over
taal te denken en te spreken.
Kunstzinnige oriëntatie
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Metacognitieve doelen

Bij de uitvoering van het exempel wordt impliciet ook gewerkt aan de volgende metacognitieve doelen.
Bij de verwoording hiervan is gebruikgemaakt van de preambule bij de kerndoelen en van onderzoek dat
is gedaan binnen de kenniskring exemplarisch onderwijs van Driestar Educatief. Eigenlijk komen alle
metacognitieve kerndoelen voor. Maar de belangrijkste zijn:
•
De leerlingen leren hun natuurlijke nieuwsgierigheid in te zetten om tot oplossingen en inzichten
te komen.
•
De leerlingen ontwikkelen vreugde in het leren door verbazing en verwondering over de over de
verschijnselen.
•
De leerlingen verwerven en verwerken informatie.
•
De leerlingen ontwikkelen zorg en waardering voor de leefomgeving c.q. de
scheppingswerkelijkheid.
•
De leerlingen leren te reflecteren op hun eigen handelen en leren.

Kernwoorden en ondersteunende woorden
Kernwoorden
• insect
• voelspriet
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•
•
•

kop
borststuk
achterlijf

Ondersteunende woorden
•
leefwereld
•
samenwerken
•
ijverig/actief

Doelgroep
Groep/klas
Leeftijd

groep 3-4
6 - 8 jaar

Belangrijkste activiteiten en producten
Bij elke deel van het exempel wordt gebruik gemaakt van een werkboekje. Zie bijlage.
Ouverture
-

Buiten op zoek naar de mieren
Zelf maken van een ‘mierenboerderij’ in een glazen jampotje

-

Mieren vangen en observeren met een loep
Mier met waterverf tekenen en onderdelen erbij schrijven

-

Prentenboek
In groepjes inleven in een mier en vanuit de mier een tekening maken

Act
Finale

Tijdsinvestering
De uitvoering kost ongeveer 6 uur

Vakgebieden
-

Natuuronderwijs
Nederlands
Beeldende vorming
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3. Onderwijsverhaal
Mieren. Ze zijn bijna overal. Op straat, in het gras, langs de weg, in het bos. Zeker in de zomer vinden
mierenlokdozen gretig aftrek. Maar wie zijn die mieren eigenlijk? Waarom wonen ze zo dichtbij ons?
En zouden we ook niet iets van ze kunnen leren? Maar wat dan?
Er zijn zelfs heel wat mensen die mieren als huisdier houden. Wat zien zij in die kleine beestjes?
Als we ons even verdiepen in de wereld van de mieren, staan we verbaasd stil, want wat er ontdekt
wordt, is niet niks. Een groep 3 tijdens mijn stage heeft ook kennisgemaakt met deze prachtige
diertjes. We gingen bij hen op bezoek, leerden hen kennen en hoorden welke lessen zij ons te vertellen
hadden.
Ouverture Een wereld vol actie
Ingespannen kijkt een groepje leerlingen naar een kunststoffen, rechtopstaand voorwerp met blauwe gel
erin. Er zit niet alleen blauwe gel in. Zwarte wezentjes zijn actief bezig. Na nog even kijken, zien de
leerlingen het: het zijn mieren! Wat zijn ze druk bezig! Wat doen ze allemaal? Ze sjouwen met de blauwe
gel, lopen achteruit en vooruit, sommigen pakken iets met een soort kaken vast. Waar zijn ze toch mee
bezig? Inderdaad! Met het graven van een gang. Dat is prachtig te zien. ‘Maar’, vraagt de juf, ‘leven
mieren altijd op zo’n manier?’ Nee, het is wel duidelijk dat dit blauwe niet zijn gewone huis is. Wat dan
wel? Daar weten de leerlingen wel antwoorden op. Buiten. In de tuin. In de grond. Tussen de
stoeptegels. Ja, mieren zijn overal te vinden. Wat zouden ze écht prettig vinden in hun huisje? Hardop
nadenkend worden verschillende opties genoemd, op het bord en in het eigen werkboekje geschreven.
Donker, bij de straat, kiertjes. Is iedereen zeker van zijn zaak? ‘Dan moeten we naar buiten, kunnen we
het controleren!’ Goed idee! En als we ze nou nog langer willen volgen? Dan zouden ze eigenlijk mee
naar binnen moeten. Daarom vertelt de juf wat de bedoeling is van de buiten zoektocht. Eerst de mieren
bekijken en observeren. Daarna mogen ze gevangen worden. Alle materialen staan klaar om gebruikt te
worden.
Enthousiast vertrekt de groep naar buiten. Al snel zijn de eerste mieren gevonden. Ze wandelen overal
naartoe, maar hebben vast een bepaald doel. Soms zijn ze opeens verdwenen. Eindelijk heeft elk groepje
wat mieren gevangen. Ze vinden een veilig plekje in hun eigen mierenhuis dat in de klas zijn plekje
vindt. Het is handig dat er jam is toegevoegd, nu hoeven ze niet elke dag gevoerd te worden. Spannend.
Zullen ze gaan graven? En hoe dan? Wat zal het resultaat na een paar weken zijn? De leerlingen houden
het goed in de gaten.

Act De mier van kop tot staart?
De week erna zit de groep weer klaar. Hebben jullie de mieren echt goed bekeken? Weten jullie hoe ze
eruit zien? O ja, geen probleem. Teken hem maar in je werkboekje. Uit je hoofd. In een mum van tijd is
iedereen druk bezig. Hoeveel poten had hij ook al weer? Hoe ziet zijn kop er eigenlijk uit? En z’n lijf?
Welke kleur heeft hij precies? Bruin? Zwart? Vragen genoeg. De juf kan hier ook geen antwoord op
geven. Zij is immers geen mier. Aan wie kan je dat beter vragen dan aan de mier zelf?
Daarom weer op zoek naar mieren. Vandaag mag elke leerling er eentje vangen in een petrischaaltje.
Met een vergrootglas komt hij opeens wel heel dichtbij. Fantastisch, wat ziet hij er bijzonder uit!
Voelsprieten, kaken, ogen, poten, haakjes en nog veel meer wordt opeens zichtbaar. O. Ziet hij er zó uit?
Dat was toch wel heel anders dan hoe hij aanvankelijk werd getekend.
De uitroepen zijn niet van de lucht. Sommige leerlingen gaan zelfs languit op de grond liggen met het
kleine bakje voor zich. Zo kunnen ze er nóg dichter bij komen. De ene mier zit heel stil. Dat is
gemakkelijk. De andere mier rent zich bijna de pootjes uit het lijf van al die drukte. Soms zit hij even stil.
Er is ook een miertje dat zijn voelsprieten aan het poetsen is. Of zijn het eigenlijk toch pootjes? En heeft
een mier ook een hart? Nee toch, zeker.
Als de juf om stilte vraagt krijgen de leerlingen alle gelegenheid hun ontdekkingen met de rest van de
klas te delen. Op het bord verschijnt een lange lijst met bijzonderheden. De juf schrijft hier soms een
moeilijke naam bij, zoals borststuk. Heeft elke mier dat? Bij sommige mieren is dat wel goed te zien,
maar bij andere niet zo goed. En hoeveel poten had hij nou eigenlijk? Ja. Zijn het er zes of acht? Die
voelsprietjes, loopt hij daar mee of gebruikt hij die ergens anders voor? Gezamenlijk komt de klas tot de
conclusie dat de mier zes pootjes heeft. En waar zitten die poten dan vastgemaakt aan zijn lijf? Heel
dichtbij elkaar, inderdaad. O! Aan het borststuk, dat kun je zien als je heel goed kijkt. Lastig, dat ze
soms zo heel hard lopen. En kaken? Wat zijn dat dan? Wat moet hij daar mee doen?
Na deze uitgebreide observatie en analyse vraagt de juf opnieuw: Weten jullie hoe de mier eruit ziet?
Kun je hem tekenen? O ja, geen probleem. Nu is er een levend voorbeeld. En de afbeeldingen op het
bord helpen er nog een handje bij. Bovendien wordt er in elk groepje een schematische weergave
neergelegd, met daarbij de verschillende namen van de lichaamsdelen van de mier. Handig is dat. Met
waterverf worden op een A5 papier allerlei mieren geschilderd. Prachtige resultaten worden zichtbaar. Als
de mieren droog zijn, worden ze uitgeknipt en in het werkboekje geplakt.
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Soms wordt er gelachen om de verschillen tussen de eerste en de tweede mier. Aan het begin wisten we
toch niet zo heel goed hoe een mier eruit zag. Alle poten achter elkaar. Of soms zelfs veel meer dan zes
poten. Nou, zo ziet een mier er echt niet uit!
Een mier is een insect vertelt de juf. Een moeilijk woord. Er zijn namelijk nog veel meer dieren die
hebben ook zes poten en een kop, borststuk en achterlijf. Die heten ook allemaal insect. Dat is handig
om te weten. Als je nu een diertje tegenkomt, kun je zien of hij een insect is of niet. De leerlingen
kunnen het meteen oefenen door de foto’s die in het werkboekje staan. Welk dier is een insect en welk
dier niet? En hoe heten ze eigenlijk? Over sommige dieren is nog wel wat twijfel. Want is een spin nou
wel of niet een insect? O ja, pootjes tellen. Dat helpt. Acht pootjes heeft hij, geen insect dus.

Finale De mierenblik
Vanmiddag wordt er opnieuw in de kring gestart. De juf heeft een bijzonder prentenboek bij zich met
hele aparte platen. Daar moet even goed naar gekeken worden, want wat staat er eigenlijk op die
platen? En wat is de titel van het boek? Drie mieren. Het is niet zo moeilijk om te voorspellen waar het
verhaal over zal gaan. Drie mieren. Maar wat zullen ze gaan doen? Na een paar bladzijden is duidelijk te
zien op de platen dat er iets dreigends gebeurt. De leerlingen kijken ernstig naar de tekeningen. Er komt
iets langs gestampt, dat de rust verstoort. Wat zou dat zijn? In het werkboekje worden ijverig de
antwoorden opgeschreven: een eekhoorn, een dier, een mens, een kind, misschien wel een beer.
Geconcentreerd gaan de leerlingen mee op reis met de drie dappere mieren die gaan ontdekken wie er
langs gewandeld is. Wat een bijzondere dieren ontmoeten de mieren. Hier en daar klinkt gegrinnik. Nadat
alle drie de mieren iets hebben ontdekt en het aan elkaar vertellen, wordt het opeens duidelijk voor
sommige leerlingen. Zíj weten al wat het is! En ja, ze hebben gelijk. Op de laatste bladzijde van het
verhaal verschijnt een grote olifant. Hij was het die langs kwam. Maar hoe kwam het dan dat de mieren
dat niet in de gaten hadden? Ze hadden toch allemaal een stukje van het dier gezien? Logisch. Zulke
kleine miertjes kunnen die grote olifant toch niet helemaal zien. En nu dachten ze dat hij een ander dier
was. Het is niet moeilijk voor de leerlingen om zich hierin in te leven en de opdracht die ze krijgen valt in
goede aarde. Met je groepje doen alsof je allemaal zo’n mier bent en allemaal een klein stukje van iets
tekenen. Een boom, een dier, iets anders wat in het bos langs kan komen. Bij de presentatie van de
tekeningen is het een drukte van belang. Het is zo spannend om als eerste te raden welk dier de andere
groepen hebben getekend. Het blijkt niet altijd zo eenvoudig! Maar uiteindelijk wordt het duidelijk wat er
getekend is: een boom, een vos, een olifant, een hert, een muis en een eekhoorn. De prachtige
werkstukken worden door de juf na schooltijd opgehangen.
Voordat de les voorbij is, gaat de juf uit nog een ander boek lezen. Daarin staan woorden van een
slimme koning van vroeger: koning Salomo. Wat zou hij hebben willen vertellen over mieren? Dat ze
hard werken misschien. Of dat ze ergens wonen. Of dat ze verstandig zijn. Het zijn wel moeilijke woorden
die Salomo vertelt, maar met elkaar wordt het wel duidelijk wat hij bedoelt. Hard werken is belangrijk en
je moet niet lui zijn. Of de leerlingen wel eens lui zijn? O ja, in de vakantie. Of soms gewoon. Maar je
moet ook werken, want anders kan je geen geld verdienen. Een belangrijke les die niet altijd gemakkelijk
te leren is.
Enthousiast gaan de leerlingen nog even aan de slag om hun werkboekje helemaal uit te maken. De tekst
van Salomo wordt met mooie letters en versieringen opgeschreven. Daarna is er nog gelegenheid om te
schrijven of te tekenen wat in de achterliggende weken geleerd is. Dit is niet altijd makkelijk. In veel
werkboekjes worden mieren met zes poten getekend. Dat wordt niet meer vergeten! Soms wordt er ook
een mierenhoop getekend.
Aan het eind van de dag kijken de leerlingen stralend op: het boekje mag mee naar huis. Dan kunnen ze
thuis ook aan iedereen vertellen wat ze geleerd hebben van de mieren. En elke dag even kijken bij de
mieren in de tuin. Dan zie je nog ‘es wat!
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4. Draaiboek
Algemene aanwijzingen bij de uitvoering van het exempel
Dit hoofdstuk bevat per onderdeel van het exempel een handleiding. Eerst volgen enkele algemene
aanwijzingen.

Leerdagboek
Als losse download is op www.dearchipel.eu het leerdagboek voor dit exempel opgenomen.
Hierin is ruimte om te schrijven, te tekenen en afbeeldingen of foto’s op te plakken. In het leerdagboek
leggen de leerlingen hun leerproces vast. Per act zijn één of meerdere pagina’s samengesteld waarop
leerlingen schrijf- of tekenactiviteiten kunnen uitvoeren.
Het leerdagboek moet dubbelzijdig worden uitgeprint en kan in de leerlingmappen worden bewaard. De
extra twee lege pagina's van het dagboek kunnen naar behoefte worden vermenigvuldigd. Het
leerdagboek eindigt met ‘Mijn leerverhaal’, waarin de leerlingen na het doorlopen van het exempel het
eigen leerproces nauwkeurig beschrijven. De toelichting in de map met exempels en miniaturen bevat
doelstellingen en begeleidingsmogelijkheden.

Gespreksvragen
In het exempel speelt het neo-socratische gesprek als vanzelf een belangrijke rol. De weergegeven
vragen zijn vragen die richting kunnen geven aan het gesprek. Op basis van het gespreksverloop kan
ervoor gekozen worden de ene vraag meer te accentueren dan de andere. Vaak is aangegeven waar
tijdens het gesprek op gelet moet worden. Het is belangrijk voortdurend door te vragen en alert te zijn
op mogelijkheden tot verdieping van het gesprek.

Expositie

Gedurende het exempel groeit een expositie. Deze kan op een grote strook papier (bijvoorbeeld op de
muur) en in een hoek vorm krijgen. De strook kan van links naar rechts bekeken worden en geeft een
groeiend visueel overzicht van in het exempel gebruikte bronnen/materialen en door leerlingen gemaakte
producten. Na elke act worden kenmerkende afbeeldingen en/of voorwerpen aan de expositie
toegevoegd. Zo wordt de lijn van het exempel visueel gemaakt. In het draaiboek staat per act
aangegeven welke afbeeldingen kunnen worden toegevoegd. Daarnaast kan de expositie naar eigen
inzicht worden ingericht.
Deze tekst alleen bij een exempel, niet bij een miniatuur

Mierenboerderij

De mierenboerderij is te koop via www.mierenboerderij.nl. Als het exempel met regelmaat uitgevoerd
wordt, wordt dit een kostbaar verhaal. Afhankelijk van de periode waarin het exempel wordt uitgevoerd,
kan (een deel van) een mierennest worden uitgegraven dat in een grote glazen (aquarium)bak centraal
staat. Naar de zomer toe worden de mieren steeds actiever en zijn ze gemakkelijker te vinden.

Prentenboek
In de finale wordt het prentenboek ‘Drie mieren’ gebruikt. In de literatuurlijst zijn boekgegevens te
vinden. Het boek is nieuw niet meer verkrijgbaar. Wel tweedehands.

Glazen (jam)potjes

In de ouverture wordt gebruik gemaakt van glazen potjes. De leerlingen kunnen deze zelf meenemen.
Als de groep in twee- of meertallen wordt opgedeeld, zijn vanzelfsprekend minder glazen potjes nodig.

Achtergrondinformatie
Bij de meeste acten is achtergrondinformatie beschikbaar. Over de gedeelten die gemerkt zijn met een
asterisk (*) is informatie te vinden in bijlage 1.
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Ouverture: Een wereld vol actie
Ter informatie
Doelen en inhouden:
•
De leerlingen observeren een groepje actieve mieren en kunnen vertellen wat ze zien gebeuren.
•
Ze bedenken en verwoorden in wat voor leefomgeving een mier zich thuis zal voelen.
•
Ze gaan op zoek naar mieren en verzamelen zorgvuldig een aantal mieren in een potje met zand.
Organisatie:
•
Waarnemen en gesprek: in de kring en buiten
•
Vastleggen: aan tafel en buiten
Materialen:
•
Mierenboerderij (in gel)
•
Werkboekje en houten plankjes als ondergrond om te schrijven
•
Zuigpotjes, (jam)potjes met fijn gaas of tuindoek, (post)elastiek en jam als voedsel, naamstickers
•
Eventueel tuingereedschap: schepje of schoffel
•
Omhulsel voor rond de mierenpotten. (Een zwartpapieren koker kan rondom de potjes geniet
worden.)
Bronnen:
•
www.mierenboerderij.nl
•
Boeken met informatie over mieren, zie literatuurlijst
•
Beschrijving over het maken van een eigen mierenhuis
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20021104_mieren01

Introductie

Het eerste deel van de ouverture vindt plaats in de klas, het tweede deel buiten. In de klas zitten de
leerlingen in een kring rondom de mierenboerderij. De mieren zitten al een poosje in de boerderij,
waardoor al veel bedrijvigheid te zien is en de leerlingen goed kunnen zien wat er gebeurt. Na het
gesprek in de klas, gaan we buiten op zoek naar de natuurlijke leefwereld van de mier. Ook zullen we
dan mieren vangen om onze eigen mierenboerderijtjes in een glazen potje te maken. Terug in de klas
vindt een evaluatie plaats.

Leerhandelingen
Waarnemen/Gesprek
Zet in het midden van de kring de mierenboerderij neer. Zorg dat de leerlingen er vrij dichtbij kunnen
zitten, zodat ze gericht kunnen waarnemen.
Laat de leerlingen in stilte enige tijd naar de actieve mieren kijken. Vraag de leerlingen daarna in
tweetallen aan elkaar te vertellen wat ze gezien hebben. Koppel dit klassikaal terug.
Vervolg het gesprek door na te denken over de échte leefwereld van de mier. Zouden mieren altijd zo
leven? Hoe dan wel? Wat zouden ze prettig vinden, denk je, en wat niet? Hoe weet je dat?
We zouden zelf op onderzoek uit kunnen gaan, maar waar moet je dan zoeken? De leerlingen bedenken
eerst in tweetallen en daarna klassikaal welke criteria in ieder geval belangrijk zijn voor een prettige
woonomgeving van de mier. Laat met name aan de orde komen, dat een mier graag in het donker
woont, soms een beetje vochtig, een beetje warm, veilig, graag tussen richeltjes van stoeptegels of
bakstenen. De criteria worden in het werkboekje geschreven.
Vervolgens bereiden we ons voor op onze speurtocht buiten. Wat hebben we allemaal nodig? Hoe gaan
we om met de benodigdheden en hoe moet je de materialen gebruiken?
Er wordt uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat. De leerlingen nemen naast de onderzoeksmaterialen ook
hun werkboekje en schrijfmateriaal mee.
Buiten aangekomen, gaan de leerlingen op zoek naar een plekje dat voldoet aan de eerder opgestelde
criteria.
De volgende materialen voor het vangen van de mieren zijn ieder geval nodig: (jam)potje fijn gaas of
tuindoek, een (post)elastiek en een zuigpotje.
Let op: Zorg als leerkracht in beeld te hebben op welke plekken er mieren te vinden zijn rondom de
school, zodat de leerlingen later niet tevergeefs zullen zoeken.
Waarnemen
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De klas wordt in groepjes verdeeld en de leerlingen gaan met hun groepje op zoek of de plaats die ze
voor ogen hadden daadwerkelijk klopt. Bepaald gereedschap kan hierbij nuttig zijn, zoals schepjes,
schoffels e.d.
Laat de leerlingen zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van de mieren en de overige natuur en de
zorgvuldigheid waarmee we met de schepping om moeten gaan. Spreek af dat de leerlingen eerst een
poosje naar de mieren gaan kijken, voordat ze mieren gaan vangen.
Bespreek met de leerlingen dat de mieren zoveel mogelijk op dezelfde plek gevangen moeten worden.
Als mieren van verschillende plaatsen bij elkaar worden gestopt, herkennen ze elkaar niet en vechten ze
zich dood.
Op het werkblad zijn een aantal observatieopdrachten geschreven (zie bijlage)
a) Volg één mier. Wat doet hij? Schrijf het maar op.
b) Welke weg loopt de mier? Schrijf het op of teken het in het vak.
c) Wat doen de mieren als ze een andere mier tegenkomen? Schrijf het maar op.
d) Waarom zouden ze dat doen?
Maken
Nu kan het mierenhuis in gereedheid worden gebracht.
Een laag stevig, vochtig, zand in de pot (ongeveer 1/3 van de pot)
Een kloddertje jam er bovenop.
Mieren vangen en in de pot stoppen.
Een dekseltje van gaas of tuindoek met een elastiekje dat om de bovenkant van het potje
gedaan wordt.
Naamsticker op de pot.
Het vangen van de mieren kan met een zuigpotje gebeuren. In de klas is gedemonstreerd hoe dit werkt.
De mieren worden eerst allemaal opgezogen en daarna worden ze tegelijkertijd in het glazen potje
gestopt.
Heb je niet de beschikking over een zuigpotje, bedenk dan een andere manier waardoor de leerlingen de
mieren op een verantwoorde manier kunnen vangen.
Terug in de klas worden de potten op de kast of in het raamkozijn neergezet, liefst met een donker
omhulsel, zodat de mieren denken dat het echt nacht is. Ze gaan dan het hardst aan het werk.
Elke dag mogen de leerlingen op een vast tijdstip kijken wat hun mieren aan het doen zijn.
In de finale worden de mieren weer teruggebracht naar hun oorspronkelijke woonomgeving.
Tip
Er is ook een mierenboerderij in zand te koop via mierenboerderij.nl. Dit is een natuurlijker variant en
ook een groter formaat, maar vraagt meer geduld, rust en aandacht dan de gelvariant.
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Act 1: De mier van kop tot staart?
Ter informatie
Doelen en inhouden:
•
De leerlingen observeren en beschrijven de bouw van de mier en benoemen de verschillende
onderdelen met de juiste woorden.
•
Ze tekenen de mier na waarbij de specifieke onderdelen duidelijk zichtbaar gemaakt en benoemd
worden.
•
Ze (her)kennen specifieke kenmerken van insecten en zien dit ook terug bij andere insecten.
Organisatie:
•
Waarnemen en gesprek: in de kring en buiten
•
Vastleggen: buiten
Materialen:
•
Zuigpotjes, loepen en transparante bakjes (petrischaaltjes)
•
Uitvergrote afbeeldingen van mieren
•
Schematische weergave van de bouw van een mier
•
Werkboekje en houten plankjes als ondergrond om te schrijven
•
Waterverf (zwart) en bijbehorend schildermateriaal
•
Indien mogelijk mier-model (in de vorm van pluche of plastic?)
•
Tekenpapier A5 formaat
Bronnen:
•
Websites voor afbeeldingen, zie literatuurlijst

Introductie

Opnieuw start de bijeenkomst in de klas. In de ouverture ging het over het huis van de mier, vandaag
wordt er ingezoomd op de mier zelf. Hoe ziet hij er eigenlijk uit?
De leerlingen laten hun verbeelding de vrije loop, daarna wordt hun beeld aan de werkelijkheid gecheckt.
Met behulp van een loep vindt nauwkeurige waarneming plaats, waarna de bouw van de mier besproken
wordt. Hierbij wordt visuele ondersteuning ingezet.
Vervolgens wordt een tekening van ‘hun eigen’ mier met waterverf gemaakt. De verschillende onderdelen
zijn hierbij duidelijk zichtbaar en worden opgeschreven.
De kennis over de bouw van de mier wordt doorgetrokken naar andere insecten. Herkennen de leerlingen
de insectenkenmerken ook bij andere dieren?

Leerhandelingen
Waarnemen/Gesprek
We starten binnen in de kring. De mierenboerderij staat weer in het midden en de centrale vragen van
vandaag zijn: hoe ziet een mier er eigenlijk uit en welke andere dieren horen ook bij zijn familie?
Maken
Voordat het gesprek begint, kijken de leerlingen kort en stil naar de actieve mieren. Hoe zou zo’n mier er
eigenlijk uitzien als je hem van heel dichtbij kon zien? De leerlingen tekenen hun mier eerst op hun
werkblad en kunnen dit daarna mondeling toelichten.
Hoe weten we nu zeker dat het ook echt zo is? Als de leerlingen aangeven dat we de mier dan
uitvergroot moeten zien, kan het gesprek naar het buitenonderzoek gestuurd worden.
Waarnemen/Gesprek
Hoe komen we aan een uitvergrote mier? Opnieuw zullen we naar buiten moeten gaan om de mieren op
te zoeken. Ook is een loep onmisbaar, omdat je daardoor de mier van heel dichtbij kunt zien. We weten
nu waar de mieren te vinden zijn. In principe is één mier in het petrischaaltje voldoende om te
observeren.
Als de leerlingen één mier hebben gevangen, gaan ze met hun petrischaaltje terug naar de klas. Daar
kunnen ze met behulp van een loep hun mier observeren.
In het gesprek dat hierna volgt, worden de opvallendheden van de mier benoemd: hoeveel poten heeft
hij eigenlijk? Wat zit er aan de voorkant van zijn kop? Waar zitten de pootjes van de mier vast aan zijn
lichaam? Kun je zien hoeveel delen het mierenlichaam heeft?
Mieren lopen erg snel en daardoor zal het beantwoorden van deze vragen niet altijd gemakkelijk zijn.
Het gebruik van een model (plastic of pluche) en/of (schematische) afbeeldingen ter ondersteuning is
dan ook onmisbaar. Vervolgens kunnen de leerlingen bij hun eigen mieren kijken of ze de getoonde
kenmerken herkennen.
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Laat in het gesprek de kenmerken van een insect aan de orde komen en benoem deze duidelijk: het
lichaam bestaat uit drie delen: kop, borststuk en achterlijf. Aan de kop zitten de ogen, kaakdelen en
voelsprieten. Het borststuk draagt de poten en eventuele vleugels. Aan weerszijden van het borststuk
zijn drie poten. In totaal heeft de mier (en elk ander insect) dus zes poten.
Maken
Na deze fase van waarnemen en bespreken, krijgen de leerlingen tekenpapier van A5-formaat. Na
instructie over het gebruik van het materiaal gaan ze één mier tekenen/schilderen. Benadruk dat de mier
groot getekend moet worden en dat het papier zoveel mogelijk gebruikt moet worden. Als de tekening
klaar is, worden de vragen in het werkboekje beantwoord. Daarna kan hij worden uitgeknipt en in het
werkboekje op de daarvoor bestemde bladzijde worden geplakt.
Belangrijk is, dat de verschillende onderdelen duidelijk zichtbaar gemaakt worden. Ook worden de namen
bij de verschillende onderdelen geschreven.
Tenslotte is er nog een kleine verwerkingsopdracht die eventueel in tweetallen gemaakt kan worden: op
de volgende bladzijde in het werkboekje staat een vraag over de kenmerken van insecten en zijn er
afbeeldingen van insecten en andere dieren te zien. De leerlingen bekijken de afbeeldingen en omcirkelen
de insecten. In tweetallen bespreken ze waarom ze welke plaatjes hebben omcirkeld. Dit wordt kort
klassikaal nabesproken.
Ter afsluiting van de act worden de mieren voorzichtig teruggebracht naar de plek waar ze gevonden
zijn.
Expositie
Voeg toe: (schematische) afbeeldingen van de mieren. Eventueel foto’s van de geschilderde mieren. Of
deze tekeningen eerst nog niet in het werkboekje plakken, maar aan de expositie toevoegen en na
afsluiting van het exempel aan het werkboekje toevoegen.
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Finale: De mierenblik
Ter informatie
Doelen en inhouden:
•
De leerlingen stellen zich voor hoe klein en kwetsbaar de mieren en hun wereld zijn.
•
Ze zijn verwonderd over de onvermoeibare inzet van de mieren.
•
Ze begrijpen de aansporing van koning Salomo in Spreuken 6:6 en kunnen dit ook verwoorden.
•
Ze trekken een conclusie voor hun eigen leven en kunnen hier iets over verwoorden of beschrijven.
Organisatie:
•
Meertallen.
•
Kring, tijdens het voorlezen van het prentenboek en het bijbehorende gesprek.
•
Individueel
Materialen:
•
Prentenboek ‘Drie mieren’
•
Tekenpapier en kleurpotloden
•
Werkboekje en houten plankjes als ondergrond om te schrijven
Bronnen:
•
Borgman & Daalman, 1999, Drie mieren.

Introductie finale
Het bestaan van de andere wereld is een hele ontdekking. De Heere God heeft deze dierenwereld niet
zonder reden gemaakt. Er zijn wijze lessen te leren van de kleine, onvermoeibare en ijverige mieren. Het
observeren van de mierenwereld heeft niet alleen tot doel om verwonderd te raken over de schepping,
maar de mieren hebben ons ook persoonlijk een boodschap te vertellen. Welke boodschap dat is, staat in
de finale centraal aan de hand van een prentenboek en de Bijbel.
Ook wordt er kort samengevat wat we de afgelopen tijd geleerd hebben over mieren.

Leerhandelingen
We hebben de afgelopen tijd intensief van bovenaf, als grote mensen naar de mieren gekeken. Vandaag
echter, kijken we met de mieren mee van beneden naar boven.
Waarnemen/Gesprek
Dit gebeurt door het luisteren en kijken naar het prentenboek ‘Drie mieren’. Het boek wordt langzaam
voorgelezen waarbij de tijd gegeven wordt om de platen goed te bekijken. Aan de tekenstijl zullen de
leerlingen waarschijnlijk even moeten wennen, voordat ze goed ontdekken wat er op de afbeeldingen te
zien is. Na blz. 15 schrijven de leerlingen op hun werkblad op, wat ze denken dat de mieren zullen gaan
ontdekken. “Wie of wat maakte er zoveel herrie in het bos, denk je?” Sommige antwoorden worden ook
op het bord geschreven. Hierna wordt het vervolg van het boek voorgelezen en wordt al snel duidelijk
wie de herrieschopper is geweest.
Na het voorlezen, mogen de leerlingen reageren. De volgende vragen kunnen aan de orde komen: Wat
heb je gehoord? Wist je hoe het af ging lopen? Wat had je niet verwacht? Had je het goed geraden? Wat
was het voor dier? Hoe kon je dat weten? Waarom wisten de mieren dat dan niet? Waarom bedachten ze
van die vreemde namen voor het dier dat zij ontdekt hadden? Kun je nog iets noemen waarvan mieren in
het bos maar een klein stukje kunnen zien? Wat zouden ze dan bijvoorbeeld kunnen zien?
Bespreek in tweetallen of groepjes: Heb jij dat ook wel eens meegemaakt, dat je maar een klein stukje
ergens van kon zien? Wat was dat dan?
Klassikaal: Hoe wist je dan wat het wel echt was? Is het erg dat je maar zo’n klein stukje kon zien?
Waarom wel/niet?
Maken/Identificatie
Stellen jullie voor dat jullie ook een groepje mieren zijn. Met je groepje bedenk je iets dat je tegen zou
kunnen komen. Iedereen in het groepje doet alsof hij/zij één mier is. Welk stukje zie jij? Teken het met
kleurpotlood. De andere groepjes mogen na afloop raden wat jullie hadden bedacht.
Gesprek
De kinderen komen weer terug in de kring. De leerkracht introduceert een ander Boek dat óók over
mieren spreekt. Niet met zoveel woorden als in het prentenboek, maar tóch lezen we ook daar iets over
mieren. Welk Boek zou bedoeld worden? Inderdaad, de Bijbel.
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Introduceer de man die over mieren schrijft: koning Salomo. Een rijke, maar ook hele wijze man. Die
wijsheid had hij niet van zichzelf, maar had hij van God gekregen. Toch werkte hij eraan om nóg slimmer
te worden en nog meer dingen te leren: hij bekeek namelijk de wereld om zich heen. Hij keek héél goed.
Hij keek ook naar de mieren.
Wát zou hij aan de mensen willen vertellen over de mieren? Wat is het belangrijkste dat je van ze kunt
leren? De leerlingen maken in hun werkboekje de volgende zin af: “Ik denk dat Salomo zegt: ... ... ...”
Daarna luisteren we naar de tekst uit Spreuken 6:6, die ook groot zichtbaar op het bord
hangt/geschreven is: “Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs.”
Welke woorden herken je? Welke woorden vind je moeilijk? Wat zou deze tekst betekenen? Is dit iets
anders dan wij net over de mieren hebben opgeschreven?
Wat kunnen wij dus van Salomo leren? Kun je dat ook laten zien/merken op elke dag dat je leeft?
Nu, aan het eind van de lessen over de mieren, wordt er kort klassikaal samengevat waar we het over
gehad hebben. De leerlingen kunnen hiervoor terugbladeren in hun werkboekje.
•
De plekken waar je mieren kunt vinden.
•
Hoe ze lopen.
•
Hoe ze eruit zien.
•
Bij welke grote familie ze horen en de daarbij horende kenmerken.
•
De manier waarop mieren naar de wereld kijken: alles ziet er groot uit.
•
De lessen van koning Salomo: mieren zijn ijverig.
Wat was nieuw? Wat vond je het belangrijkst? Wat zal je nooit meer vergeten? Wat wil je ook graag aan
andere mensen vertellen?
In het werkboekje is nu ruimte overgelaten om een kort verhaaltje te schrijven over wat de leerlingen
geleerd hebben. Hier kunnen ze ook een tekening bij maken. Ook is er de ruimte om een tekening te
maken.
Nu, aan het einde van dit exempel, nemen we ook weer afscheid van de mieren. Er zijn een poosje
mieren in de klas geweest. Ze zijn gevolgd en bekeken. Sommige mieren waren heel actief. Van andere
mieren was maar weinig te zien. Waar moeten de mieren nu naartoe? Wat doen we ermee? Laat in het
gesprek hierover de leerlingen terugdenken aan de afspraken toen de mieren gevangen werden. Er is
toen gesproken over respect en voorzichtigheid. Dat geldt nu nog steeds. Ook als er mieren doodgegaan
zijn of als er niets meer van ze te bemerken is. Daarom worden de potjes met zand mee naar buiten
genomen en in de buurt waar de mieren gevangen zijn, leeggemaakt. Als de mieren zijn weggelopen,
kan het zand netjes opgeruimd worden.
Expositie
Voeg toe: tekeningen van de groepjes. Bijbeltekst goed leesbaar. Prentenboek (voor het grijpen)
neerzetten.
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Bijlage 1 Werkboekje bij exempel Mierenvriendjes

Naam: _______________________
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Vragen en opdrachten - Les 1
Waar wil een mier graag wonen? Schrijf hier op welke dingen een mier fijn vindt bij
zijn huisje.

Heb je mieren gevonden?
a) Volg één mier. Wat doet hij? Schrijf het maar op.

b) Welke weg loopt de mier? Schrijf het op of teken het in het vak.

c) Wat doen de mieren als ze een andere mier tegenkomen? Schrijf het maar op.

d) Waarom zouden ze dat doen?
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Vragen en opdrachten - Les 2
Hoe ziet een mier er eigenlijk uit? Teken hem groot in het vak hieronder.

Je krijgt een papier van de juf. Teken hierop je eigen mier na. Schrijf er ook bij waar
zijn poten en zijn kop en de andere dingen zitten.
Is hij anders dan de eerste mier?

Wat wist je eerst nog niet en nu wel?
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Knip je mier uit en plak hem hieronder op.

Plak hier de tekening
van de mier.
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Wat heeft een insect altijd?
! Zes poten
! Drie poten
! Acht poten

! Een kop, een lijf en een staart
! Een kop, een borst en een achterlijf
! Een kop, een staart en springpoten

Hieronder staan zes dieren.
- Zet een rondje om de insecten.
- Schrijf de namen van de dieren eronder
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Vragen en opdrachten - Les 3
Wie of wat maakte er zoveel herrie in het bos, denk je?

Ik denk dat Salomo zegt:

Schrijf de woorden van Salomo hieronder met mooie
letters op. Kijk goed op het bord.

Wat heb je allemaal geleerd over de mieren? Schrijf een
verhaaltje en maak er een tekening bij.
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Bijlage 2 Overzicht van gebruikte afbeeldingen

Bronnenoverzicht
Literatuur
Achtergrondinformatie over mieren. Meeste boeken zijn op kinderniveau geschreven.
Görts, Annemarie (1995). Dieren in de tuin. Utrecht: Kosmos-Z&K Uitgevers BV.
Grossman, Patricia (1997). Het eerste wat je moet weten over mieren. Könemann Uitgeverij.
Morgan, Sally (2008). Mieren. Etten-Leur: Corona Ars Scribendi Uitgeverij.
Morris, Ting (2005). Mier. Etten-Leur: Corona Ars Scribendi Uitgeverij.
Ridder, Bouwina de (2009). De mier. Groningen: Noordhoff Uitgevers bv.
Woodward, John (2001). Mieren. Etten-Leur: Corona Ars Scribendi Uitgeverij.
Prentenboek, gebruikt in de finale
Borgman, K. & Daalman, J. (1990). Drie mieren. Amsterdam/Antwerpen, Nederland/België: Uitgeverij
Piramide

Internetadressen
Voor het bestellen van de mierenboerderij: www.mierenboerderij.nl
Voor meer informatie over het zelf maken van een mierenhuisje:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20021104_mieren01

Fotoverantwoording
Op internet zijn veel verschillende foto’s te vinden. De foto’s die gebruikt zijn in de act zijn afkomstig
van:
http://www.antforum.nl/floris/algemene_soorten/Lasius%2520niger.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Lasius_niger_casent0178773_head_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Lasius_niger_casent0005404_profile_1.jpg
http://www.scientias.nl/wordt-kattenvoer-de-ondergang-van-de-agapad/4668
De schematische afbeelding is ontleend aan:
http://www.enchantedlearning.com/subjects/insects/label/ant/label.shtml
En daarna bewerkt met het programma Paint.

Beeldrechten
De uitgever heeft geprobeerd van elke afbeelding in deze uitgave de beeldrechten te achterhalen. Dit is
niet in alle gevallen gelukt. Wanneer u meent dat u ten onrechte niet benaderd bent, neemt u dan
contact op met de uitgever.
Voeg dit alleen in wanneer van bepaalde afbeeldingen de rechten niet goed geregeld zijn.
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3. Reflectie en discussie Mierenvriendjes
In de maand juni werd het exempel Mierenvriendjes uitgevoerd in groep 3. Drie
maandagmiddagen zijn we bezig geweest met de verschillende onderdelen van het exempel.
Bij zowel de leerkracht als de leerlingen was er nog onervarenheid met exemplarisch onderwijs
en dat heeft de uitvoering van het exempel beïnvloed.
Niet alles verliep vlekkeloos en zoals gewenst. Dit nam niet weg dat we met elkaar hele leuke
middagen hebben gehad waar we beiden van leerden.
Per onderdeel van het exempel schrijf ik een korte reflectie. Aan het eind van elk stukje wordt
tevens een korte discussie beschreven.
3.1 Ouverture
Omdat het fenomeen kleiner was dan aanvankelijk was verwacht, werd dit op een andere
manier dan normaal gesproken de bedoeling is bij exemplarisch onderwijs geïntroduceerd. In
de ochtend, terwijl de leerlingen zelfstandig in de groepjes aan het werk waren, ging ik de
groepen langs met de gelboerderij om hem met de kinderen te bekijken en te bespreken. Dit
sprak de leerlingen erg aan. Ze waren in staat om de mieren van dichtbij te bekijken en er met
elkaar over in gesprek te gaan. De mieren waren druk bezig met het graven van een gang.
Omdat er ook een aantal grote exemplaren bij zaten, waren soms hun kaken en bewegingen
goed te zien. De leerlingen reageerden dan ook enthousiast en wezen elkaar op wat ze zagen.
Na een klassikale terugkoppeling aan het begin van de middag werd er een kort gesprek
gehouden waarbij we ingingen op de werkelijke leefwereld van de mieren. Hier kwamen
verschillende aspecten aan de orde. De leerlingen wisten wel dat ze op allerlei plekjes te
vinden waren. Tussen de straattegels, in de bosjes, bij de struiken, langs de weg, in de grond.
Zo konden we met elkaar verschillende kenmerken opschrijven. De leerlingen zaten te popelen
om naar buiten te gaan. In de pauze hadden ze al hier en daar gekeken of ze mieren zagen
lopen. Maar wat moesten we precies buiten doen? Nadat dit was uitgelegd werden de
verschillende materialen en werkwijze uitgelegd. In tweetallen gingen de kinderen (toen het
eindelijk droog was buiten) naar het schoolplein. Daar werd meteen verwoed gezocht. Al snel
werden de eerste mieren gevonden. Voordat ze gevangen werden, schreven de leerlingen
eerst op wat ze zagen. Dit vond niet iedereen makkelijk. Bovendien kwam het voor dat na het
opschrijven de mieren weer verdwenen waren...
Het vangen was voor iedereen niet even eenvoudig, omdat de mieren zich niet overal
gemakkelijk lieten vinden. De materialen stonden wel overzichtelijk bij elkaar en de leerlingen
wisten goed wat ze moesten doen en wat ze nodig hadden. Toch waren de helpende handen
van de klassenassistente en mijn stagebegeleidster onmisbaar. Toen verschillende leerlingen
meerdere mieren hadden gevangen, was hun doel bereikt. De mieren stonden veilig in een
potje in de klas. Wat nu? Andere leerlingen waren nog druk bezig om mieren te zoeken en te
vangen. Dit zorgde voor wat onrust. Sommigen wilden liever opgeven met zoeken, anderen
wilden graag doorgaan. Ik heb de leerlingen opdracht gegeven elkaar te helpen bij het zoeken.
Uiteindelijk had elk groepje toch meerdere mieren gevangen. Bij één tweetal had dit tot gevolg
dat de mieren in het potje gingen vechten, doordat ze van twee verschillende plekken gehaald
waren. Enerzijds wilde ik dit voorkomen, want het is niet de bedoeling dat mieren bij elkaar
gestopt worden om te vechten. Anderzijds gaf het wel weer gelegenheid tot gesprek.
Eenmaal binnen werden de verschillende kenmerken van de woonplaats van de mier zoals we
die van te voren hadden bepaald nog eens langs gelopen. Klopte het inderdaad? En hadden de
mieren in de potjes in de klas nu ook wat ze nodig hadden? In het gesprekje hierover merkten
we dat ze eigenlijk meer donkerheid nodig hadden. Hoe creëer je dat? Licht uit, ramen dicht,
lamellen sluiten. Alles werd uitgeprobeerd, maar het resultaat was onvoldoende. Tot één van
de leerlingen opmerkte dat we zwart papier rondom de potjes moesten doen, dan zou het echt
donker zijn. Wat een goede oplossing!
De tijd vloog voorbij en voor het goed en wel wisten, ging de bel. Deel 1 van Mierenvriendjes
was voorbij.
In de dagen die volgende werden de graafvorderingen van de mieren nauwlettend in de gaten
gehouden. Sommige mieren waren erg actief bij anderen was weinig activiteit te zien.
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Discussie
Door het kleine fenomeen, de mierenboerderij, was het niet goed mogelijk in de kring een
neo-socratisch gesprek rondom het fenomeen te houden. De oplossing om dit in kleine
groepjes te doen, was enerzijds bevredigend. De leerlingen maakten kennis met de mieren en
konden ze rustig van heel dichtbij bekijken. Anderzijds misten we de start in de kring en het
gezamenlijk gesprek hierover.
Het voeren van de gesprekken op gewenste wijze vond ik lastig. Het is gemakkelijker dat je
als leerkracht vragen afvuurt en kinderen laat reageren. Maar dan verloopt het gesprek via de
leerkracht en zijn de leerlingen niet onderling in gesprek. Bovendien wordt het dan meer een
vraag- en antwoordgesprek, in plaats van het weergeven van gedachten, meningen, inzichten,
kennis en het bevragen van elkaar. De leerlingen waren dit ook niet gewend waardoor ze een
wat afwachtende houding hadden. Spontaan gesprek was er weinig en dat vond ik jammer.
Ook ikzelf vond het lastig om niet de rol van allesweter te hebben, maar vooral veel uit de
kinderen te laten komen. Ik voelde me wat onzeker, ook omdat we nog mieren moesten gaan
zoeken en ik niet zeker wist of dat dat zou gaan lukken.
Ik verwacht dat bij een volgende keer, dit een stuk soepeler zou gaan, omdat ik dan het
exempel beter ken en valkuilen herken en hierop in kan spelen.
3.2 Act
Opnieuw waren de verwachtingen van de leerlingen hoog gespannen. Wat stond er voor
vandaag op het rooster? De leerlingen waren al voorbereid dat ze opnieuw naar buiten zouden
gaan. Ook wisten ze dat ze met een vergrootglas aan de slag zouden gaan, want sommige
leerlingen hadden die van thuis meegenomen. Maar voordat het zo ver was, tekenden de
leerlingen uit hun hoofd een mier zoals zij dachten dat hij eruit zou zien. Hier kwamen heel
verschillende tekeningen uit. Daarna werd kort verwoord wat ze getekend hadden. Hoe we
zeker konden weten of we gelijk hadden, werd al snel duidelijk: naar buiten en met een
vergrootglas kijken. Hierop heb ik uitgelegd hoe de gang van zaken was. Opnieuw een mier
vangen, naar binnen gaan en observeren.
Ook nu waren er leerlingen die al snel een mier gevonden hadden en leerlingen bij wie dit lang
duurde. Daardoor ontstond er opnieuw wat onrust, want na verloop van tijd hadden de eersten
hun mier lang genoeg bekeken en wilden ze er graag over in gesprek gaan.
Het was voor mij een lastige afweging: in gesprek gaan, terwijl nog niet alle leerlingen hun
mier goed hadden kunnen bekijken of nog even afwachten. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen
om het gesprek te starten. Verschillende opvallendheden werden genoemd. Onder andere zijn
voelsprieten en het aantal poten. Waren het er nu zes of acht? Wat zijn voelsprieten eigenlijk?
Zijn dat dan geen poten? Leerlingen die nog niet zo lang hadden kunnen kijken, konden tijdens
het gesprek bij hun eigen mier bekijken wat er verteld werd.
Het onderscheiden van de drie belangrijkste lichaamsdelen was best lastig: kop, borststuk en
achterlijf. Sommige leerlingen zagen dit wel duidelijk, anderen minder. In de drukte was ik
vergeten de uitvergrote foto’s van de mieren op het bord te hangen. Daardoor miste ik mijn
visuele ondersteuning. Tijdens de schilderopdracht waarbij de leerlingen met waterverf hun
mier gróót op papier schilderden, heb ik deze afbeeldingen alsnog opgehangen. Na afloop
hebben we ze ook in de klas opgehangen op een duidelijk zichtbare plek. Zo kon er telkens
naar teruggekeken worden.
Van de schematische weergave had ik een exemplaar voor elke groep, waardoor de leerlingen
deze van dichtbij konden bekijken en hieraan steun hadden bij het schilderen. Ondertussen
stonden de eigen mieren in de petrischaaltjes ook op hun tafel. Sommige leerlingen maakten
tijdens het schilderen hier gebruik van. Veel anderen lieten de mier voor wat het was en keken
met name naar de schematische weergave. Toen de leerlingen klaar waren met schilderen,
mochten ze de mier weer voorzichtig buiten brengen. Hierna werd klassikaal teruggekoppeld
wat het verschil was tussen hun eerste en hun tweede mier.
Het natekenen viel niet altijd mee, daarom waren niet alle kinderen tevreden over het
eindresultaat, maar bij het klassikale gesprek kwamen met name het aantal poten en de
voelsprieten opnieuw naar voren.
Voor het werkblad met de koppeling naar andere insecten was op deze dag geen tijd meer. Dit
werkblad konden de leerlingen daarom in de loop van de week zelfstandig of in tweetallen
maken. Ik merkte dat de leerlingen hierover met elkaar in gesprek waren en bekeken: welk
dier is dit? Hoeveel poten heeft hij? Is het wel of niet een insect? Prachtig om deze gesprekjes
tussen de lessen door aan te horen.
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Discussie
De uitvoering van de act verliep naar wens. De overschakeling van observatie naar verven
vond ik lastig, want nog niet iedereen was er klaar voor. Daarbij kwam dat ik ook nog even toe
moest lichten waar de leerlingen op moesten letten bij het verven. Je ontkomt niet aan een
moment van instructie, maar dit neemt soms wel de aandacht wat weg. De leerlingen waren
allen enthousiast bezig en ik heb niet van leerlingen gemerkt dat ze het niets vonden. Ook
leerlingen die het altijd moeilijk vinden om te tekenen waren betrokken bezig. Dit kwam onder
andere doordat met de vergrootglazen de mier heel dichtbij kwam en doordat ze een
schematische weergave hadden, die hen houvast gaf. Aan het opschrijven van de verschillende
onderdelen bij de getekende mier heb ik niet meer gedacht. Dat vind ik jammer, want
daardoor kon de verworven kennis nogmaals herhaald worden en konden de kinderen ook
regelmatig even terugkijken naar de nieuw geleerde woorden.
Ook het feit dat ik tijdens de bespreking van de mier de platen niet op het bord hing, vind ik
jammer. Dat zou de informatie een stuk sterker en duidelijker gemaakt hebben.
Om de act te beginnen met het tekenen van een mier uit het hoofd, vind ik een goede
opening. Daardoor zijn de leerlingen meteen gericht op wat er komen gaat en zijn ze heel
bewust bezig met het beeld dat ze in hun hoofd hebben. Vervolgens blijkt dit beeld heel anders
te zijn en daardoor ontstaat er een stukje bewustwording.
3.3 Finale
Aan het begin van de dag en voor de middagpauze had ik verteld dat we na de pauze in de
kring zouden starten. Dit is anders dan gebruikelijk en voor sommige leerlingen is het prettig
om dit tijdig te weten. Na het brood eten werd de kring alvast klaargezet. Na de
middagopening gingen we meteen van start. De leerlingen hadden hun werkboekje met een
houten plankje als ondergrond en hun potlood onder hun stoel liggen. Ik begon met het
voorlezen van het prentenboek en liet de platen rustig aan de leerlingen zien. Op een zeker
moment stopte ik en gaf de leerlingen de gelegenheid te voorspellen wat er gebeurd was.
Verschillende ideeën werden opgeschreven en daarna uitgesproken. Misschien kwam er een
mens langs, misschien was het een dier. Hierna werd het boek uitgelezen.
Na het prentenboek werd er kort over doorgepraat of de verwachting van de leerlingen
uitgekomen was. Ook konden ze hun mening over het boek geven. Een gesprekje over de
kleinheid van de mieren en hun blik op de wereld kwam niet echt van de grond. Het bleef meer
bij een opmerking van mij dat je hierdoor kan zien dat de mieren dachten dat ze heel veel
wisten, maar eigenlijk maar een klein stukje zagen. Aan de leerlingen merkte ik dat ze graag
aan de slag wilden gaan. Daarom heb ik snel de opdracht uitgelegd. Daarna kregen de
leerlingen met behulp van de timetimer de gelegenheid om de opdracht uit te voeren. Alle
groepjes waren enthousiast bezig. Eén leerling wilde eigenlijk niet meedoen, omdat het anders
ging dan anders. Uiteindelijk had hij toch een deel getekend, maar later gumde hij alles weer
uit. De overige leerlingen waren echt met elkaar aan het overleggen, ook al hadden ze daar
soms wat steun en hulp bij nodig.
Hierna mocht elk groepje zijn werkstuk voorin de klas presenteren. De andere groepen
raadden wat er getekend was. Het werd erg rumoerig en onrustig in de groep, met name door
één leerling die zeer enthousiast was en graag bij elk groepje als eerste wilde zeggen wat hij
dacht dat het was. Dit vond ik vooral lastig, omdat er veel rumoer en lawaai ontstond en ik het
gevoel had dat ik geen grip meer op de groep had. Achteraf kon ik wel genieten dat de
betreffende leerling zó enthousiast was geweest. Normaal gesproken vertoont hij dit gedrag
als hij iets erg moeilijk vindt en er geen raad mee weet. Nu lag aan zijn gedrag een grote
betrokkenheid bij de les ten grondslag. Dat hij het daarmee mij en de rest van de groep soms
lastig maakte, vergaf ik hem graag.
Voor de tekst van Salomo hadden we geen tijd meer. Dit laatste deel van de finale hebben we
de volgende middag behandeld.
Eerst kwam de vraag wat Salomo zou zeggen. Dat was een moeilijke vraag. Veel kinderen
wisten wel een antwoord te bedenken. Een deel van de kinderen, met name degenen die
moeite hebben om met de groep mee te komen, wist hier geen raad op. Verrast was ik om te
horen, dat één van de leerlingen had opgeschreven: ‘dat je verstandig moet zijn’. Daar konden
we met elkaar over doorpraten. En daardoor kwamen we ook bij de daadwerkelijke bijbeltekst
uit. Bij de betekenis van het woord luiaard, dacht een aantal kinderen aan de dieren luipaard
en luiaard. Aanvankelijk had ik twee bijbelteksten in de finale opgenomen. Deze heb ik beiden
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behandeld, maar dit was te veel voor de leerlingen. De tekst die nu in de finale staat (Ga naar
de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs.) gaf al voldoende moeilijke woorden en
gespreksstof. Hoe kun je wijs worden van de mieren? Dit opende de mogelijkheid om het te
hebben over wat we de afgelopen tijd van de mieren hadden geleerd.
Op dit moment kwamen er ook persoonlijke ervaringen van de kinderen naar boven. Over de
mieren die ze thuis hadden gezien. Eén van de leerlingen vertelde dat hij op het erf kleine
mieren uit een eitje had zien komen. De andere leerlingen luisterden aandachtig en stelden
vragen of kwamen met hun eigen ervaringen. Dit was een mooi moment. Juist nu, aan het
eind van het exempel kwam er wat meer gesprek op gang. Dit duurde echter niet lang, want
de meeste leerlingen hadden inmiddelslang genoeg in de kring gezeten. Daarom zijn ze snel
aan de slag gegaan om de laatste bladzijde van het werkboekje af te maken. Hierin werd ook
gevraagd wat ze geleerd hadden. Dat was geen makkelijke vraag, maar het liet de kinderen
wel nadenken en terugbladeren. Verrast was ik om te zien dat één leerling een heel groot
meisje had getekend met een hele kleine mier. Verder waren er veel kinderen die een mier
met zes poten tekenden. Of een mierenhoop. Of eitjes waar een mier uitkwam (naar
aanleiding van het laatste gesprekje).
Het terugbrengen van de mieren vanuit de glazen jampotten hebben we op een later moment
in de week gedaan en niet aan het eind van de deze dag.
Discussie
De finale heb ik in verschillende delen uitgevoerd, omdat het langer duurde dan ik verwacht
had. Het eerste deel met het prentenboek beviel goed. Er werd goed geluisterd en het verhaal
sprak de leerlingen aan. Ook de bijbehorende opdracht verliep erg leuk. Elk kind had een rol
en was actief bezig. De leerlingen snapten goed wat de bedoeling was en gingen hier
enthousiast mee aan de slag. Elke groep had een verschillend resultaat en in de groepjes was
men ook echt trots op het resultaat. Dezelfde middag zijn de verschillende werkstukken op de
muur opgehangen. De volgende morgen werden ze meteen onderling besproken.
Het gesprek dat de volgende dag plaatshad vond ik leuk om mee te maken. Eindelijk kwam er
wat meer onderling gesprek op gang. Aanvankelijk waren de leerlingen erg geïnteresseerd in
de les die Salomo wilde doorgeven. Ik stond er vrij lang bij stil en daardoor verminderde de
aandacht. Dit had ik korter en krachtiger kunnen behandelen. Vooral toen ik nog een tweede
tekst toevoegde, werd het te veel.
Met elkaar nabespreken over wat er geleerd is, is best lastig en toch werden er goede dingen
genoemd. Sommige leerlingen lijken zich niet bewust van wat ze leren en moeten hier als het
ware op gewezen worden. Door met elkaar te praten in de kring gebeurde dit.
Met name bij dit deel van het exempel zag ik het mooie van het neo-socratisch gesprek,
omdat de leerlingen echt met elkaar in gesprek raakten. Ik merkte echter ook dat er echt
afwisseling tussen gesprek en handelingen moet zijn. Als het gesprek over een wat abstracter
onderwerp wat langer duurt, neemt de concentratie af. Een belangrijke les voor mij.
Ik denk dat het mogelijk is om de finale te laten staan zoals hij is, maar wel moet de
leerkracht er goed rekening mee houden dat het de leerlingen persoonlijk aan zal spreken.
Tenslotte nog enkele slotopmerkingen:
- De groep was erg groot. Dat zorgde voor onvoldoende ontspannenheid en rust om met
elkaar te observeren en te spreken. Tijdens het buitenwerk, was dit wel beter mogelijk,
omdat we genoeg ruimte en plekken hadden om de mieren te vinden.
- Zowel leerkracht als leerlingen waren onervaren met exemplarisch onderwijs en dan
met name het neo-socratisch gesprek. Dat heeft ongetwijfeld zijn weerslag op het
verloop van de gesprekken gehad. Ik vind dat niet heel erg, omdat ik er als leerkracht
ook weer veel van geleerd heb. Het geeft wel aan dat exemplarisch onderwijs niet
zomaar iets is, maar dat je open moet staan om hier meer over te leren.
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Deel 3 - Algemeen
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1. Theorie en praktijk
Na bestudering van de theorie en uitvoering in de praktijk is het tijd om terug te zien. Hoe
komen deze beide aspecten bij elkaar? Wat heb ik geleerd?
Het volgen van de colleges was een openbaring voor mij. Wat ís dit voor onderwijsvorm? Wat
gebeurde er met mij? Ik werd meegenomen en geraakt. Wat ik ervaarde, ging diep naar
binnen. Was dít leren? Kon het ook zó? Het maakte me hongerig naar meer. Hoe kon ik dit
met de leerlingen ook beleven? Soms was het overweldigend. Maar vooral was het een deur
die open ging, diep van binnen. Er ontstond een diepe overtuiging. Dít is onderwijs. Na de
collegeavonden kwam ik geïnspireerd thuis. Maar hoe breng ik dit nu concreet in de praktijk?
M’n leven joeg door: werken, stage lopen, college volgen. Weinig tijd voor reflectie en
stilstaan. Dat betreur ik.
Door het literatuuronderzoek werd ik gedwongen stil te staan. Veel dingen die nog rond
dwarrelden, kregen langzaam maar zeker een plekje.
In dit hoofdstuk wil ik aandacht geven aan enkele aspecten: betrokkenheid van de leerlingen,
de rol van de leerkracht en in de diepte leren. Er worden weinig specifieke
literatuurverwijzingen genoemd. Veel van wat hieronder beschreven wordt, komt ook in deel 1
van dit verslag voor, namelijk in het literatuuronderzoek. Daar worden wel
literatuurverwijzingen genoemd.
1.1 Betrokkenheid
Al in een vroeg stadium op de pabo gaat het over de betrokkenheid van leerlingen. Door de
studenten wordt er nagedacht over vragen hoe deze betrokkenheid te meten is, te vergroten
is, vast te houden is. Belangrijk. Want als je niet betrokken bent, hoe kun je leren? Frea
Janssen (2008) schrijft dat één van de voorwaarden voor ontwikkeling en leren ‘emotioneel
vrij zijn’ is. Betrokkenheid heeft hier alles mee te maken. Ook het basiskenmerk ‘nieuwsgierig’
is hier onlosmakelijk mee verbonden. Kinderen stellen (bewust of onbewust) vragen aan de
wereld om hen heen, doen hun best om te bevatten.
Ook in de kerk is de vraag naar betrokkenheid van jongeren actueel. Hoe prikkelen we ze? Hoe
kunnen we ze raken? Wat zorgt ervoor dat ze actief gaan deelnemen? Dit is een moeilijk te
beantwoorden vraag. Aansluiten bij hun interesses, bij hun manier van leven, bij hun
taalgebruik, soms zelfs bijna hen op hun wenken bedienen. En toch... het brengt niet de
betrokkenheid die we wensen. Men wringt zich in allerlei bochten, ook op de basisschool.
Nieuwe methodes, kleurig, niet zo strak, groepjes, verantwoordelijkheid geven,
weekplanningen, zelfstandig werken, uitdagende oefeningen. En toch blijven er leerlingen
buiten de boot vallen. Zijn ze niet mee te nemen. Haken ze af. Hoe komt dat? En zou
exemplarisch onderwijs echt ‘werken’?
Bij het lezen van de verschillende onderwijsverhalen in het boek Onderwijskunst (Kalkman e.a.
2005) komt de betrokkenheid van de leerlingen sterk naar voren. Ze zijn zélf deel van het
onderwijs. Ik moet denken aan een opmerking die ik in Pabo 1 van mijn stagebegeleidster
kreeg. Namelijk, dat ik moest proberen om het onderwijs sámen met de leerlingen vorm te
geven. Niet meer ik als leerkracht die de les geeft, maar sámen met de leerlingen. Vanaf dat
moment heb ik erover nagedacht hoe ik dat vorm kon geven. Maar dat bleek lastig. Hoe stap
je uit je comfort zone en maak je leerlingen actief in het leren? Kan dat bij alle vakken? En wat
is dan míjn rol uiteindelijk? Maar nu, na het uitvoeren van (delen van) een exempel merk ik
dat het soms bijna vanzélf gaat. Kinderen weten al veel. Hebben al veel meegemaakt en
kunnen hun kennis delen met hun klasgenoten. Maar daar moeten ze wel de ruimte voor
krijgen. Binnen exemplarisch onderwijs is het neo-socratisch gesprek een prachtig moment om
eigen kennis te kunnen delen en te bediscussiëren. Als leerlingen de ruimte krijgen, maken ze
hier ook actief gebruik van. Leerlingen luisteren naar elkaar, stellen vragen, zoeken naar
oplossingen, komen met hun eigen theorieën.
Leerlingen zijn op verschillende manieren betrokken. Sommige leerlingen observeren veel,
andere leerlingen zijn heel actief bezig en willen graag experimenteren, een derde groep
leerlingen praat heel veel en denkt soms hardop. Zo leert ieder op zijn eigen manier, maar dit
kan ook binnen exemplarisch onderwijs. De verschillende werkvormen en situaties lenen zich
daarvoor.
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1.2 Rol van de leerkracht
Dit alles heeft ook sterk te maken met de rol van de leerkracht binnen het onderwijs. Als
leerkracht kun je tijdens de lessen verschillende rollen aannemen: instruerend, begeleidend,
maar ook medespelend in het hele proces. Als leerkracht ontstaat snel de neiging om de
leidende rol te nemen. Jij moet immers de leerlingen lesgeven en hen nieuwe dingen leren? Bij
exemplarisch onderwijs echter, bijvoorbeeld in het neo-socratisch gesprek, ontstaat een heel
andere rol. Ik als leerkracht verdwijn een beetje naar de achtergrond. Ben meer sturend bezig.
Prikkelend door de vragen die ik stel. Dat is een nieuwe rol en daar moet ik aan wennen. Het
verrast me ook. Want wat ik gelezen heb in de onderwijsverhalen en in de theorie over
exemplarisch onderwijs, dat maak ik nu ook mee! De leerlingen weten veel meer dan er
normaal uitkomt. Ze leven hun leven intensief en kunnen hierover vertellen en hun kennis
delen. Het mooie is, dat het gebeurt op het niveau van de leerlingen zelf. Als leerkracht zijn we
snel geneigd zgn. vaktaal te gebruiken. Kinderen vertellen aan elkaar op hun eigen niveau. Als
ze de ruimte en gelegenheid maar krijgen! En dat krijgen ze bij exemplarisch onderwijs.
Ditzelfde geldt voor het bedenken van oplossingen. Aan het eind van de ouverture van
Mierenvriendjes vraag ik aan de leerlingen hoe we er voor kunnen zorgen dat het donker
genoeg is voor de mieren. Het licht uitdoen, gordijnen dicht doen. We doen het allemaal, maar
het blijft te licht. Wat nu? Wachten tot het donker wordt. Maar dat is pas ’s avonds laat. Eén
van de leerlingen komt op het slimme idee om zwarte stroken papier rondom de mierenhuisjes
te maken. Mijn mond valt bijna open van verbazing. Ik had hetzelfde bedacht! Maar nu komt
het uit de leerlingen zélf. Door de gestelde vragen en door het uitproberen van de aangeboden
oplossingen, worden de leerlingen geprikkeld om verder na te denken. Elke leerling doet er
toe. Elke leerling heeft een rol van betekenis en kan bijdragen aan de oplossing.
De rol van de leerkracht bestaat er vooral uit dat hij de leerlingen de ruimte geeft om zich te
uiten en hun gang te gaan. Dit alles binnen de kaders van het onderwerp waar men mee bezig
is. Begeleidend op de achtergrond. Soms op de voorgrond tredend bij de introductie van een
nieuw aspect, gezichtspunt of zelfs persoon binnen het exempel of door het stellen van een
(sturende) vraag.
1.3 In de diepte leren
Binnen exemplarisch onderwijs is het belangrijk veel van weinig te leren. Dit is een stelling die
aanvankelijk voor verbazing zorgt. Hoe moet het dan met alle leerlijnen? En met de cito’s die
tijdens elk schooljaar worden afgenomen? En leren de leerlingen dan wel voldoende? Staan ze
niet te lang stil bij één ding? We zijn gewend om in lijnen te denken en om gericht te zijn op
vooruitgang. We moeten overal iets van weten, denken we. Maar er wordt ook veel geklaagd
over de verdwijning van visie, lange termijn denken, verdieping. Hoe komt dat? Wat is er aan
de hand?
Het lezen van de literatuur over exemplarisch onderwijs gaf mij handvatten. Door mijn werk in
het speciaal onderwijs wist ik al hoe belangrijk de inzet van de verschillende zintuigen is.
Vanuit mijn eigen schooljaren kan ik me herinneren hoe gemakkelijk de leerstof weer vergeten
wordt. Dat wil je als leerkracht toch niet? Dat je leerlingen het ene moment een hoog cijfer
halen en het volgende moment een deel van de leerstof weer vergeten zijn? Daarvoor geef je
geen les...
Wagenschein en anderen met hem zien de oplossing in het leren begrijpen van de wereld om
je heen, de ontmoeting met de fenomenen, het werkelijk verdiepen in wat er gebeurt en niet
de dingen maar voor kennisgeving aannemen. Het hele wezen wordt betrokken bij deze
manier van leren: gevoel en wil, zintuigen, gedachten. Alles. Door het verwoorden en
bediscussiëren van je mening leer je zelfstandig te denken en visie te ontwikkelen. Door met
allerlei verschillende werkvormen bezig te zijn, worden vaardigheden ontwikkeld en
gestimuleerd. Door met onderwerpen uit de directe leefwereld bezig te zijn, heeft het leren
betekenis voor je dagelijks leven. En doordat de spits van het exempel regelmatig gericht
wordt op de leerlingen zelf, zijn zij er ten volle bij betrokken. Het gaat niet langs hen heen, het
gaat óver hen. Zij hebben een actieve rol.
Bij de uitvoering van Mierenvriendjes kwam dat ook naar voren. Door in de rol van de mier te
kruipen, de wereld te bezien met zijn blik, worden de ogen opeens geopend voor de kleinheid
van de mier en de grootsheid van de wereld. Maar nog meer gaat dan de blik naar boven, naar
de grootsheid van God, de Schepper. Zo wordt er niet alleen horizontaal geleerd, maar zeker
ook verticaal. Door het leren begrijpen van verschijnselen in de directe leefwereld, kan er ook
koppeling van kennis plaatsvinden naar andere, vergelijkbare verschijnselen. Vanuit die diepte
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gaat de kennis zich verbreden en ontstaat er een netwerk. Zoals de wortels van bomen zich
ondergronds wijds vertakken. Verworteling wordt dat genoemd in de literatuur.

2. Suggesties voor vervolgonderzoek
In het eerste deel van het onderzoeksverslag zijn aanbevelingen voor aanpassingen van het
exempel gedaan. Deze aanbevelingen kunnen helpen het exempel Mierenvriendjes aan te
passen, aan te vullen en te verbeteren.
In deel 1 van dit onderzoeksverslag is aangegeven dat deelvraag 3.4 uit nieuwsgierigheid
voortkwam. Hoe ervaren de leerlingen zelf het exemplarisch onderwijs. Wat vinden zij er van?
Maar ook: wat hebben ze geleerd? In het kader van het huidige onderzoek is hier niet heel
veel aandacht aan besteed. Dit is echter wel een heel interessant onderwerp. Ervaringen en
betrokkenheid van de leerlingen kunnen onderzocht worden, met daarbij de vraag wat ze
geleerd hebben.
Ik pleit daarom voor een uitgebreid onderzoek.
In de literatuurstudie kan gekeken worden naar verschillende leerstijlen bij kinderen. Het
exempel kan hieraan getoetst worden: komen deze verschillende leerstijlen voldoende aan
bod?
In een praktijkonderzoek kan het volgende terugkomen:
- Het verbeterde exempel moet in verschillende klassen uitgevoerd worden.
- In andere klassen moeten er lessen gegeven worden volgens een reguliere
natuuronderwijsmethode.
- Na verloop van tijd kan er een vergelijking plaatsvinden of de leerlingen het geleerde
nog weten of toch vergeten zijn. De vraag is dan of er significante verschillen zijn
tussen de klassen die de lessen via exemplarisch onderwijs hebben ontvangen en de
klassen die dit volgens de reguliere methode hebben gedaan.
- Daarnaast is het interessant om na te gaan of via beide manieren dezelfde kennis
achterblijft of dat er verschillende kennis onthouden blijft. En is dit te verklaren?
- De ervaringen van de leerlingen kunnen ook meegenomen worden: zijn de leerlingen
betrokken, alert, gemotiveerd, enthousiast? Voor een moment of gedurende langere
tijd?
Het is duidelijk dat dit een omvangrijk project is, waar binnen het huidige onderzoek geen
ruimte voor was. De verkregen informatie kan weer gebruikt worden om het exempel te
versterken en te verbeteren.

3. Persoonlijke consequenties voor leraarschap en/of
beroepspraktijk
Het einde van dit onderzoeksverslag komt in zicht. Er is veel geleerd, er heeft een persoonlijke
ontwikkeling plaatsgevonden. Waar heeft dit alles mij nu gebracht? En nog belangrijker: wat
neem ik mee, wat heeft het voor consequenties in de praktijk van alle dag?
3.1 Verleden
In ieder geval is mijn visie op onderwijs verrijkt. Toen ik van het VWO kwam, wilde ik geen
Pabo gaan doen. Ik zag het al voor me: jaar in jaar uit voor de klas. Er leek me niets ergers,
terwijl lesgeven me op zich best lag. Ik begrijp nu wel een beetje waarom ik zo dacht. Ik dacht
dat onderwijs weinig dynamisch was. Goed, de leerlingen verschilden van jaar tot jaar en als je
van klas zou veranderen, de leerstof ook. Maar toch. Voor mij was het beeld toch met name
dat je elk jaar weer dezelfde lesmethodes door moest werken. Jaar na jaar. Natuurlijk was dit
kort door de bocht. En toch, ik herken nog steeds iets van de twijfels die ik toen had.
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3.2 Heden
Na bijna twee jaar Pabo is een groot deel van mijn twijfels weggenomen. Ik heb een visie op
onderwijs ontwikkeld en weet hoe ik erover denk. Met name na het volgen van de minor
Exemplarisch Onderwijs is een groot gedeelte van de eerder genoemde twijfels weggenomen.
Zó wil ik lesgeven en bezig zijn. Ik ben onder de indruk gekomen van de mogelijkheden die wij
als leerkracht hebben. Leerlingen vormen en begeleiden op hun weg naar de volwassenheid.
Het is niet niets! Wat mooi om leerlingen inzicht te geven in de wereld om hen heen. Hen
sterker te maken en weerbaarder. Zeker als christen is dat zo belangrijk. In een God-vijandige
wereld moeten we telkens weer tegen de stroom in roeien. Rechtop staan, jezelf zijn, een
eigen visie ontwikkelen, bijdragen aan de maatschappij vanuit je christelijke standpunt. Hoe is
dat mogelijk als je niet geleerd hebt dieper te denken en je mening te verwoorden?
Als wij de leerlingen serieus nemen, wíllen we hen ook graag die vorming geven.
3.3 Toekomst
Voor mij is het duidelijk dat ik niet aan grote klassen les wil en kan geven. Dan doe ik de
leerlingen, de leerstof en mezelf te kort. Ik denk ook dat ik moeite zou hebben om op een
school te werken waar alles volgens de methodes gebeurt. Het zou me benauwen en me
remmen in mijn ontwikkeling als leerkracht. Ik vind het moeilijk om exemplarisch onderwijs te
geven. Voel me er nog helemaal niet zo bekwaam in. Het kost veel tijd. Denktijd.
Voorbereidingstijd. Het is intensief. Voor leerlingen en leerkracht. Ja, het vraagt veel van me.
Maar tóch zijn de principes van exemplarisch onderwijs in mijn rugzak terecht gekomen en
liggen ze daar min of meer verankerd. Die wil ik niet kwijtraken. Niet in mijn werk als
leerkracht, maar ook niet in mijn werk als logopediste. Want ook daar zijn deze principes zeer
goed inzetbaar.
De kennis die ik nu heb, vraagt van mij dat ik ze actief inzet. Het is het gemakkelijkst om weg
te duiken in het vertrouwde, dat wat uitgeschreven is en waarin de leerlingen veelal hetzelfde
doen. Maar het uitdagendst is het, om een andere weg te gaan, om te ontdekken en te zoeken
naar verdieping van het onderwijs. Om het kinderhart te bereiken. Om kinderen op te voeden.
Daar hebben ze recht op. Dat ze eerlijk behandeld worden en de gelegenheid krijgen om zich
optimaal te ontwikkelen.
Dat is wat ik meeneem van exemplarisch onderwijs: het serieus nemen van de leerlingen in
hun verlangen naar groei en ontwikkeling. Hen begeleiden als ze experimenteren en hen
prikkelen als ze niet weten hoe ze verder moeten. Hen meenemen in het verhaal van het
leven. Hen wijzen op hun rol en verantwoordelijkheid, maar hen ook doorverwijzen naar de
grote Leermeester. Want daarom zijn ze geboren. Om Hem moet het hele leven draaien, in
alle facetten.

4. Nawoord
Eindelijk wordt de laatste punt gezet. Het verslag is klaar. Een intensieve periode is bijna
voorbij. Wat een rijkdom is er ontdekt! Wat een nieuwe dingen zijn er geleerd! Voor leerlingen
en leerkracht is dit een zeer leerzame tijd geweest. Onverwachte ontdekkingen zijn gedaan.
Het is teveel om hier te herhalen. Wel kan ik zeggen, dat ik over het algemeen genoten heb
van het hele project. Met vallen en opstaan is hier dan eindelijk het eindpunt.
Het geleerde gaat mee in de rugzak op mijn levensreis. Dankbaar kijk ik terug. Wat hebben de
mieren me wijze lessen geleerd. Direct en indirect. God Zelf heeft eigenlijk die wijze lessen
doorgegeven. Wat wonderlijk dat de Schepper door Zijn schepping heen met ons spreekt. Dat
houdt nooit op.
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Bijlage 1 Uitgeschreven gesprekken
02-07-2012
S., wat vond je ervan dat we op deze manier met de mieren gingen werken?
Ik wist nog geeneens dat hij zes poten had.
Dus dat had je geleerd. En vond je het leuk dat we op deze manier de les gingen
doen?
Ja.
En wat zou je liever willen: Leren aan je tafel in de klas, terwijl de juf dingen uitlegt
en je in je boek of schrift werkt? Of zoals nu dat je zelf dingetjes mag ontdekken?
Dat je zelf dingen mag ontdekken.
Waarom vind je dat leuker?
Omdat je meer leert.
Hoe dan?
Gewoon.
Wat vond je het leukste dat je bij het werken over mieren mocht doen?
De mieren verven.
Waarom?
Dan kon je hem goed bekijken.
Wat wist je eerst nog niet en nu wel?
Die poten.
Wat vond je het minst leuk?
Wij konden eigenlijk geen mieren vinden.
02-07-2012
H., wat vond je ervan dat we op deze manier met de mieren gingen werken?
Ik vond het eigenlijk een beetje spannend.
En waarom vond je het een beetje spannend?
Die eerste keer wist ik niet zo goed dat die - ik weet niet meer hoe dat heet - ik wist sommige
dingen nog niet van de mieren.
Wat was dat dan, dat je eerst nog niet wist en nu wel?
Dat weet ik niet.
Wat heb je geleerd over de mieren?
Ik weet niet meer of hij een insect was.
Dat weet je niet meer. Maar we hebben het wel over insecten gehad. Wat weet je
nog wel van een insect? Wat heeft een insect? Hoeveel poten had hij?
Zes.
En had de mier zes poten?
Ik geloof het wel.
Ja, hè. Dus een mier was een insect. Dat had jij een beetje geleerd, hè.
Wat vond jij het allerleukste over de mieren?
Van het tekenen.
En wat vond jij dan het leukste van het tekenen? Dat je een klein stukje van een dier
mocht tekenen?
Ja, dat vond ik leuk.
Waarom vond je dat het leukste? Kan je dat vertellen?
Toen mocht ik de ogen tekenen.
Wat vond je het minst leuk?
Op de laatste bladzijde. Daar onderaan. Daar moest je schrijven.
Ja, daar moest je opschrijven wat je geleerd had. En dat vond je niet zo leuk?
Nee.
Wat zou je liever willen: Leren aan je tafel in de klas, terwijl de juf dingen uitlegt en
je in je boek of schrift werkt? Of op de manier zoals we dat bij de mieren hebben
gewerkt?
Werken aan tafel, zoals bij rekenen.
02-07-2012
M., wat vond je ervan dat je op deze manier lessen kreeg?
Saai.
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Vond je dat saai?
Ik wil niet naar school. Dat moet je elke dag doen.
Maar wat vond je leuker: dat je aan tafel werkt of zoals nu met de mieren?
Met de mieren.
Wat vond je het allerleukste dat je mocht doen?
Rondjes maken.
Rondjes?
Ja, dat je met dat vergrootglas mocht doen.
Wat wist je eerst nog niet en nu wel?
Niks. Ik wist alles al.
Wist je alles? Was er niks nieuws bij?
Alleen het borststuk. Verder niks.
Wat vond je het minst leuk?
Mieren opzuigen.
Hoe kwam dat?
Gewoon. Mieren zoeken vond ik stom.
Omdat het zo lastig was misschien.
Ja, er zitten er helemaal niet veel.
Enkele opmerkingen en vragen tijdens de lessen
K.: Dit is léuk! Gaan we dit ook een keer met wormen doen?
A.: Juf, er lopen nog veel méér diertjes! Wat zijn dát dan?
M.: We moeten eens bij ons thuis gaan kijken, dáár zitten er veel.
N.: Ik zag pas op het erf allemaal mieren, die kwamen uit een eitje.
R.: Die van mij heeft kaken!
A.: Hebben mieren ook een hart? Nee toch?
Wat heb je geleerd? S.: Dat wij groot zijn en de mieren heel klein.
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