
Terug uit Taiwan 

Afgelopen zomer zijn Jaap Meijer, directeur van de landelijke jenaplanvereniging en ik opnieuw naar 

de Chengchi Universiteit gegaan om in Taiwan Jenaplanonderwijs op de kaart te zetten.  Vorig jaar 

waren we daar 3 dagen aan het werk.  Dat was erg goed bevallen en we zijn dit jaar opnieuw 

uitgenodigd. 

https://www.nccu.edu.tw/?locale=en  

Het was weer een fantastische ervaring! Veel mensen van vorig jaar waren er weer en er waren ook 

veel nieuwe belangstellende mensen. In totaal hebben we 10 dagen gewerkt, waarvan 8 op de 

universiteit en 2 op een school in het land.  

  

In mijn groep zaten 63 mensen. Allemaal enthousiaste mensen die echt wilden. In het begin was de 

groep heel rustig, maar gaande weg werden de culturele verschillen steeds kleiner. Er werd meer 

gevraagd en verteld en ook veel meer gelachen.  

 

https://www.nccu.edu.tw/?locale=en


Elke ochtend begonnen we met een kring, of iemand nog iets wilde delen met ons. We hebben de 

hele week gewerkt zoals we ook met een stamgroep werken. De tweede ochtend kwamen de eerste 

verhalen. We hebben ook veel tijd gestoken in spel, een van de basisactiviteiten van het 

jenaplanonderwijs.  

 

 

Voor de eerste dagen stond veel informatie delen op het programma. We hadden allemaal 

presentaties in het Engels voorbereid ( lang leve google translate), gericht op de blokperiode, 

heterogene groeperingsvormen en de pedagogische grondhouding. We hebben de mensen ook met 

onderzoeksvragen op pad gestuurd rondom het gebouw van de universiteit.  

 



En hoe werkt jenaplan in de praktijk? We zijn met alle deelnemers van Summerschool op 

scholenbezoek gegaan. Jaap ging met zijn gezin en zijn groep naar Miaoli Nan-He Elementary school, 

wij vertrokken met ons viertjes in de bus met de hele groep naar Chong-Keng Elementary School of 

Taichung. Om te kunnen oefenen, kwamen er kinderen in hun vakantie naar school. 

    

De teamleden sliepen in de Dormitory van de school. Soms wonen onderwijzers ook op de 

schoolcampus, omdat naar huis gaan te ver is. Vaak gaan ze dan wel in het weekend naar huis.  

    



    

Taiwan is qua oppervlakte even groot als Nederland, het heeft 23 miljoen inwoners, wij hebben er 

ongeveer 17 miljoen. De meeste inwoners wonen in de steden aan de westkust. Die steden vloeien in 

elkaar over qua gemeentegrenzen. De scholen waar wij naar toe zijn gegaan, zijn plattelandsscholen. 

Ook zij hebben last van leegloop van het platteland en moeten daardoor met heterogene groepen 

gaan werken.  

.     

Het mooie is dat er nu ook weer kinderen vanuit de steden naar deze scholen komen, omdat ze 

vernieuwend zijn. Chong-Keng heeft vorig jaar n.a.v. ons bezoek, de naam jenaplan al opgenomen in 



hun onderwijsvisie en zijn aan het groeien. De school ligt fantastisch! In een klein dorpje, uitzicht 

over de vallei met fruitbomen, grote peren en bananen en tevens veel exportdruiven voor Japan. 

    

 

In het dorp is ook een manege. Paarden en pony’s zie je daar niet. Na schooltijd zijn we met een klein 

groepje naar de manege gewandeld. Heel bijzonder: KWPN-ers, een Tinker, een Welsh… ik maakte 

veel indruk op de eigenaresse door die dieren te herkennen😊, maar dat is dan ook meteen mijn 

enige paardenkennis. Sommige leraren aaiden voor het eerst een paard. Pony’s en paarden zijn echt 

heel bijzonder in Taiwan. Alle kinderen van de school mochten als keuzewerk  6 gratis lessen nemen. 

De oudere kinderen werden de coach van de jongere kinderen.  De eigenaresse haalt haar pony’s en 

paarden van een manege uit Almelo. In september gaat ze daar opnieuw naar toe. Ze vertelde dat 

Nederland het beste paardenland is van de wereld, met de beste ruiters.  

 



Het weekend brachten we met beide families door, op een prachtige locatie op de berg. De 

eigenaresse was de voorzitter van de ouderraad. Op zondagmiddag gingen we met de High Speed 

Rail met 300 km per uur terug naar Taipei.  

 

 

Op maandagochtend was iedereen weer aanwezig voor Summerschool en gingen de teams aan het 

werk voor hun eigen school, door plannen te maken voor komend schooljaar. Die week hadden we 

open-space, gepland: thema bespreking op aanvraag . Mensen konden deelnemen aan de 

onderwerpen of verder werken met hun eigen team aan hun schoolplannen.  

 

Veel mensen bleven aan de presentaties meedoen. Dat was hard werken. Snel de juiste PowerPoints 

vinden of maken, of gewoon dingen tekenen op een whiteboard en dat alles in het Engels vertellen. 

Ook mijn tolken hadden er een flinke klus aan, om er Mandarijn van te maken.  



 

Op vrijdagochtend werden alle schoolplannen gepresenteerd aan de grote groep en hebben we 

elkaar bevraagd. ‘s Middags was de eindviering, waar ook een hoge ambtenaar van het ministerie 

van onderwijs bij aanwezig was, om te zien wat we allemaal gedaan hebben. Hij complimenteerde 

uitgebreid de mensen voor hun inzet om het Taiwanese onderwijs te vernieuwen en voor hun 

enthousiasme. Bij een van de vieringonderdelen werd hij uitgenodigd om mee te doen en mocht hij 

vlinder zijn, die de juiste bloem moest kiezen. Hij vertelde dat hij ook leraar was geweest.  

 

Deze ambtenaar heeft dit project goedgekeurd en betaald. Hij gaat ook over de financiering van 

komend jaar. Als alles doorgaat gaan we volgende zomer opnieuw naar Taiwan. Het plan is dan om 

nog meer op de scholen in de bergen aan het werk te gaan. In totaal namen 5 scholen deel en er 

waren veel individuele leerkrachten die het onderwijs binnen hun eigen school willen gaan 

veranderen. Twee van die scholen noemen zich vanaf nu Jenaplanschool, het staat expliciet genoemd 

op hun website. Deze scholen waren erg klein geworden door de leegloop van het platteland, maar 

nu zijn er veel ouders die heel bewust kiezen voor deze scholen. De scholen groeien met kinderen uit 

de stad.  

We gaan verder met Taiwan. Er zullen mensen naar Nederland komen om Jenaplanscholen te 

bezoeken. Ook gaan we elke maand twee uur skypen met de Universiteit, waar dan afgevaardigden 

van de scholen zijn, om vragen e.d. te kunnen beantwoorden. Op die manier blijven we de scholen 

voeden met jenaplan.  



 

Op 26 september komt er een delegatie van http://www.kpvs.tp.edu.tw Kai Ping Culinary School om 

onze school te bekijken. Zij hebben een kookschool voor Chefs. Ze geven betekenisvol onderwijs 

zonder gebruik te maken van lesmethodes. Leraren van deze school namen ook deel aan onze 

Summerschool. In de laatste Mensenkinderen, het blad van de NJPV, stond een heel artikel over Kai 

Ping.  

Hoe Jenaplan kan je vakantie zijn 😊. Janny  

http://www.kpvs.tp.edu.tw/

