
 
 

 
 

 

 

Een nieuw schooljaar. Tijd voor nieuwe plannen! Laat je inspireren door het JAS! 
 

 

Op 21 maart 1999 richtten Hubert Winters en Freek Velthausz het JAS op. Inmiddels is het JAS landelijk 

uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde partner voor jenaplanscholen in en buiten Nederland. Het JAS bestaat 

uit een groep enthousiaste jenaplanexperts (stamgroepleiders, intern begeleiders, directeuren, etc.) die 

gezamenlijk als doel hebben stamgroepleiders op te leiden, het jenaplandiploma te behalen en daarnaast 

scholen te ondersteunen bij schoolontwikkeling. 

 

Vanaf dit schooljaar doen Hubert en Freek een stap terug bij het JAS. Hubert gaat van z’n welverdiende 

pensioen genieten en Freek zal als kersverse schoolleider van de nieuwe school “de PIT” veel energie en focus 

gaan stoppen in het nieuwe team, kinderen en ouders. Een kans voor Freek om zijn visie en idealen om te 

zetten in z’n eigen school! Logischerwijs betekent dit dat komend schooljaar voor Freek de JAS- activiteiten 

op een laag pitje staan. 

 

 

 
 

Binnen het JAS hebben we veel gesproken en gezocht naar goede 

plannen voor de toekomst, een toekomst waarbij we 

stamgroepleiders en jenaplanscholen gaan helpen nog beter te 

worden. Maar ook een toekomst waar we, in de geest van Hubert 

en Freek, willen door ontwikkelen.  

 

Door gebruik te maken van de kracht en expertise van onze club enthousiaste jenaplanners zijn we in staat om 

samen veel moois te ontwikkelen voor allen die werken op een jenaplanschool en ons prachtige 

jenaplanconcept goed tot zijn recht te laten komen! 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de JASSERS Eva van den Berg, Guido Huige, Elly Verstraaten 

en Anneke Scholten de kar bij het JAS trekken. Deze groep zal in de toekomst uitgebreid worden met ervaren 

enthousiaste begeleiders en opleiders.   

 

 

Eva heeft gedurende haar jenaplancarrière naast werken voor het JAS veel ervaring opgedaan als 

stamgroepleider, intern begeleider en locatieleider. Je kunt haar kennen van Denken in Doelen  

 

Guido is naast jenaplanopleider ook interim schoolleider met als expertise jenaplanscholen en heeft vele jaren 

ervaring als stamgroepleider in een driejarige stamgroep. Je zou Guido kunnen kennen van KijkopSchool. 

 

Elly is als intern begeleider enorme voorstander van driejarige stamgroepen waarin het leren meer als een 

natuurlijk proces verloopt. Samen het leven leren in een kleine afspiegeling van de maatschappij.  Elly’s  

profiel kun je hier bekijken. 

 

Anneke werkt sinds enkele jaren als zelfstandige (jenaplan IB-er, schoolleider) en als jenaplanopleider. 

Annekes profiel kun je hier bekijken. 
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https://www.denkenindoelen.nl/over/
https://kijkopschool.nl/kijkopschool
https://www.linkedin.com/in/elly-verstraaten-27b21461?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B4%2FGiYmgkTCSvfcL4oaPMQg%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/annekescholten/


 

 

NPO gelden inzetten voor beter jenaplanonderwijs 

 
Bent u al klaar met het stappenplan en heeft u doelen gesteld voor uw school? Dan is de volgende stap om te 

kijken welke interventies daarbij horen.  

 

Op de menukaart kunt u veel zaken vinden waar wij als jenaplanners erg goed in zijn en waar wij vanuit het 

JAS kunnen ondersteunen. Denk dan aan onderwerpen als leren van en met kinderen, het geven van feedback, 

samenwerkend leren, ouderbetrokkenheid, metacognitie en zelfregulerend leren. Interesse? Informeer 

vrijblijvend voor een passend aanbod (guido@jenaplan.nu). 

 
 

 

 

Leergang leidinggeven aan een jenaplanschool 
 

Voor onze “leergang leiding geven aan een jenaplanschool” zoeken we nog enkele deelnemers zodat er een 

nieuwe groep kan starten. Heeft u interesse? Neem dan even contact op met Guido (guido@jenaplan.nu). 
 

Tijdens de 2 jarige leergang “leidinggeven aan een jenaplanschool” komen de volgende onderdelen aan bod 

waarmee je als leidinggevende aan de slag kunt met je school en je persoonlijke ontwikkeling:  

Jenaplanvisie, Onderwijsorganisatie, Persoonlijk leiderschap, Team als stamgroep en Omgeving. 

 

Je ontmoet andere schoolleiders en IB-ers waardoor er mogelijkheden zijn tot inspiratie en uitwisseling binnen 

deze groep gedurende twee jaar. Het traject is inclusief een schoolbezoek van de opleider met een bijbehorend 

intervisiegesprek. En natuurlijk houden we tussendoor (online) contact. 
 

De leergang bestaat jaarlijks uit 4 middagen die georganiseerd worden op centrale deelnemende scholen en 

een tweedaagse in Echten. 
 

De kosten voor de 2-jarige leergang bedragen € 1.750 per jaar. Bij minimaal 10 deelnemers  kan er een groep 

starten. De leergang is bedoeld voor de startende jenaplan leidinggevende (directie, adjunct of IB).  

 

Data 2021-2022:   

Middagdelen: ma. 24 januari 2022, di 15 maart 2022, vr. 20 mei 2022, do 16 juni 2022 

De 2-daagse in Echten is op 4 en 5 april 2022 

 

 

 

 

Jenaplandiploma halen? Geef je op! 
 

Ben je nog niet in het bezit van een jenaplandiploma of heb 

je teamleden die hun diploma nog willen behalen? Als er in 

jouw regio ongeveer 16 deelnemers zijn, komen wij de 

opleiding verzorgen. Meld je dan aan bij het JAS en 

informeer naar de mogelijkheden. Dat kun je doen door een 

mailtje te sturen of ons te bellen.  
 

Tijdens de tweejarige post HBO-opleiding leer je het 

jenaplanconcept te doorgronden en staat jouw 

ontwikkelingals stamgroepleider centraal. Gedurende de 

bijeenkomsten ontmoet je andere stamgroepleiders en 

bezoek je andere jenaplanscholen zodat we volop van en 

met elkaar kunnen leren. 
 

 
 

Ons boek gaat de wereld over, nu 

ook in het Duits en Japans vertaald! 

 

mailto:guido@jenaplan.nu


Meer informatie over de inhoud en gevraagde 

tijdsbesteding van de opleiding vind je op onze website. Bij 

voldoende aanmeldingen starten we vanaf januari 2022. 

Informeer bij Eva (eva@jenaplan.nu). 

 

 

 

 

Schoolgebonden trajecten 
 

Samen met je hele team het jenaplandiploma halen en ondertussen werken aan schoolontwikkeling? Dat kan 

bij het JAS. Gedurende drie schooljaren werken we aan de thema’s die de school kiest en behandelen we de 

onderdelen die vanuit de opleiding aan bod moeten komen. Dat is altijd maatwerk!. Een veel gebruikte opzet 

bestaat uit jaarlijks 2 studiedagen of een tweedaagse en 7 middagen waarop scholing plaatsvindt. Ook zijn 

er mogelijkheden tot het (beeld)coachen van de stamgroepleiders.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  JENAPLAN                 www.jenaplan.nu    

  ADVIES & SCHOLING  info@jenaplan.nu     

Eva van den Berg:  eva@jenaplan.nu  / 06 423 942 93 

Guido Huige:          guido@jenaplan.nu  / 06 252 130 04 

Anneke Scholten:  anneke@jenaplan.nu  /  06 230 819 78 

Elly Verstraaten:    elly@jenaplan.nu  / 06 304 431 90 
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