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Ter inleiding 
 
 
 
In de negentiende eeuw werd Duitsland als het toonaangevende land op pedagogisch vlak 
beschouwd. Dat hoeft ons niet te verwonderen. Sinds de reformatie heeft Duitsland een hele 
reeks vooraanstaande pedagogen voortgebracht. Melanchton, Trotzendorf en Sturm waren 
reformatorische figuren uit de 16de eeuw die grote invloed hadden op het protestantse 
onderwijs. Melanchton was de grote organisator van het protestantse onderwijs. Trotzendorf 
was directeur van een middelbare school die hij ingericht had als een Romeinse republiek. 
Ook Sturm was hoofd van een middelbare school. Allen hadden ze een belangrijke invloed op 
andere Duitse scholen.  
 
In de 17de eeuw waren er de vernieuwingspogingen van Johann Wolfgang Ratke. Hij richtte 
een middelbare school op waarin de studie van het Latijn pas werd aangeleerd nadat de 
moedertaal grondig werd bestudeerd. Latijnse schrijvers werden ook eerst in de moedertaal 
gelezen. Per dag werden maximaal vier uren les gegeven. En dat was revolutionair voor die 
tijd. Daarmee luidde Ratke een periode in waarin de moedertaal meer werd gewaardeerd, 
weliswaar als springplank naar de vreemde talen. 
 
Naar het einde toe van de 17de eeuw stichtte August Hermann Francke in Halle een reeks 
scholen en opvoedingsinstellingen: een volksschool, een weeshuis, een middelbare school met 
internaat, een Latijnse school die voorbereidde op de universiteit en een lerarenopleiding. Ze 
staan bekend onder de naam van Frankeschen Stiftungen. De historische gebouwen vormen 
nog steeds een belangrijke bezienswaardigheid in Halle.  
 
In de 18de eeuw kreeg Rousseau in Duitsland navolging door de zgn. Filantropijnen 
(‘mensenvrienden’) met o.a. Basedow en Salzmann. Zij wilden Rousseau’s pedagogische 
principes in de praktijk brengen door aanschouwelijk en aantrekkelijk onderwijs te geven. Zij 
waren de grote promotoren van de schoolgymnastiek.  
 
Maar de belangrijkste figuren uit de Duitse onderwijsgeschiedenis situeren zich in de 19de 
eeuw. Allereerst Friedrich Wilhelm Fröbel, wiens leven zich uitsluitend in Thüringen afspeelt. 
Johann Friedrich Herbart, die in de tweede helft van de 19de eeuw navolging kreeg door de 
zgn. herbartianen. En – alhoewel niet van Duitse origine – de Zwitser Pestalozzi, die tot het 
Duitstalige gebied behoorde en vooral ook in Duitsland invloed en verspreiding kende.   
 
In Thüringen werd het herbartianisme vooral vertegenwoordigd door Wilhelm Rein, die te 
Jena hoogleraar was en aan het hoofd stond van een oefenschool waarin de herbartiaanse 
principes toegepast werden. In 1923 werd Rein opgevolgd door Peter Petersen, de ontwerper 
van het Jenaplan.  
 
In wat nu volgt zullen wij vooral het leven, het werk en de invloed van Fröbel, Rein en 
Petersen in het licht stellen.  
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Friedrich Wilhelm Fröbel (1782-1852) 
 

 
 
Zijn levensverhaal 
 
Moeilijke jeugdjaren 
 
Op 21 april 1782 werd in het gezin van dominee Johann 
Jakob Fröbel te Oberweissbach in het Thüringer Wald het 
zesde kind geboren. Hij werd Friedrich Wilhelm August 
gedoopt en was de laatste in de rij, want ruim negen 
maanden later stierf zijn moeder. "Aan de gevolgen van 
een zware geboorte en een hevige borstkwaal", vermeldt 
het kerkarchief. Voor de kleine Friedrich brak een 
moeilijke tijd aan. Hij groeide op zonder moeder, nu eens 
toevertrouwd aan de een en dan weer aan een ander. Met 
een streng orthodoxe vader, die twee jaar na de dood van 
zijn vrouw hertrouwde. Met de komst van een stiefmoeder 
was het einde van de ellende niet in zicht. Integendeel, zij 
verstootte het kind. Friedrich ontwikkelde zich tot een 
eenzaam, introvert kind. De tuin van de domineeswoning 
werd zijn leefwereld, en tegelijk zijn "gevangenis", zoals 
hij  in zijn autobiografische aantekeningen schreef. Tien 
jaar lang - de belangrijkste jaren van het mensenleven, 
beweert Fröbel zelf - leefde het kind in de bekrompenheid 
van een liefdeloos gezin, opgesloten binnen de vier muren van het hof en met als enige vorm 
van onderwijs wat bijbellectuur en catechismusles in de meisjesschool - vader Fröbel leefde in 
onmin met de directeur van de jongensschool.   
 
Fröbels pedagogische bekommernissen en realisaties zijn vermoedelijk te verklaren vanuit het 
onbegrip, het gebrek aan liefde en bezigheid die hij in zijn jeugd moest ervaren. Zo verklaart 
hij in elk geval zijn eigen leven, toekomst en beroep.  
 
Een oom van moederszijde trok zich het lot van de tienjarige Friedrich aan en nam hem op in 
zijn pastorij te Stadtilm. In de gemoedelijke sfeer van het gezin en via de school ontdekte 
Fröbel dat godsdienst niet enkel plichtsvervulling, maar ook medemenselijkheid en 
gemeenschapsvorming inhield. Hij leerde ook dat naast de geloofsbeleving die hem van 
kindsbeen af ingeprent was, godsdienst rationeel kon benaderd worden.   
 
Zijn ouders geloofden niet in een universitaire studie voor Friedrich en besloten om hem op 
vijftienjarige leeftijd - in 1797 - in de leer te laten gaan bij een bosbouwer in Neuhaus. Hij zou 
dus bosbouwer en landmeter worden. Veel leerde de jongen niet, maar de interesse voor de 
natuur was weer verdiept en hij wilde natuurwetenschappen studeren. Korte tijd - tussen 1799 
en 1801 - verbleef hij bij zijn broer Traugott aan de universiteit van Jena, studeerde er 
algebra, meetkunde, natuurkunde, scheikunde en mineralogie. Zijn studies moest hij met de 
erfenis van zijn moeder betalen. Maar Fröbel miste de noodzakelijke voorbereiding en de 
nodige begeleiding om de studies met succes te voltooien.  
 

Figuur 1: Portret van Fröbel 
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Dan volgde een periode van zoeken en tasten naar de weg die hij zou opgaan in zijn leven. 
Tussen 1801 en 1805 was Fröbel werkzaam als boekhouder en secretaris. In die tijd 
ontwaakte bij hem de interesse voor architectuur. In 1805 trok hij naar Frankfurt om er 
bouwkunde te studeren. Maar ook dat duurde niet lang. Op een bijeenkomst met een groep 
leraren die zich rond de figuur van 
Gottlieb Anton Gruner hadden geschaard, 
werd Fröbel aangesproken om te gaan 
lesgeven in Gruners school. Gruner was 
een leerling van Pestalozzi en had in 
Frankfurt een "modelschool" geopend 
naar het voorbeeld van wat Pestalozzi in  
Yverdon deed.  
 
In een nogal geanimeerd gesprek, aldus 
Fröbel in zijn dagboeknotities, moet 
Gruner uitgeroepen hebben: "Was da, 
Fröbel, Schulmeister müssen sie werden!"  
En Fröbel noteert verder: " So war ich nun 
erwählter und bald wirklicher, tätiger Lehrer an der Musterschule in Frankfurt." 
 
 
In de leer bij Pestalozzi 
 
Fröbel heeft zijn pedagogische roeping ontdekt. In 1805 werd hij dus leraar aan de school van 
Gruner. Hij gaf er rekenen, Duits, tekenen en aardrijkskunde, uitgaande van de exploratie en 
de observatie van het milieu. Hij voelde zich onvoldoende pedagogisch onderlegd en trok 
naar Yverdon om bij Pestalozzi te leren hoe men moest onderwijzen. Hij was getroffen door 
het klassikaal onderwijssysteem, maar ook door het werken met wat wij heden ten dage 
niveaugroepen zouden noemen. In elke jaarklas werd op hetzelfde uur rekenen en taal 
gegeven. De leerlingen wisselden van klasgroep naargelang van hun ontwikkelingsniveau.  
 
Niet langer dan één jaar bleef Fröbel werkzaam in de school van Gruner. Hij werd huisleraar 
bij de familie von Holzhausen in Frankfurt.  Hij wilde onderwijs en opvoeding combineren.  
Hij liet de kinderen in de tuin werken, zaaien, planten en oogsten. En in de winter liet hij hen 
papier vouwen en werken met karton en hout. Hij trok met zijn leerlingen naar Yverdon, ook 
om zichzelf te verdiepen in de methode van Pestalozzi. Twee jaar lang - tussen 1808 en 1810 
- verbleef hij in Yverdon, werd een vurig aanhanger van de Zwitserse pedagoog en wilde in 
Duitsland de principes van zijn leermeester verspreiden en toepassen. De ruzies tussen 
leerkrachten in het instituut van Yverdon - vooral de machtsstrijd tussen Niederer en Schmid 
is legendarisch geworden - deden Fröbel dit besluit nemen. Fröbel had de kant van Schmid 
gekozen en met het vertrek van Schmid volgde ook het  afscheid van Fröbel. 
 
Fröbel wilde het opvoedingssysteem van Pestalozzi meer wetenschappelijk funderen. Volgens 
hem moest het mogelijk zijn de wetten van de opvoeding wetenschappelijk te doorgronden. 
Die wetten konden volgens hem parallel lopen met de wetten in de natuur. Dus was het in 
eerste instantie noodzakelijk de wetten te kennen die heersten in de wereld van de natuur. De 
studie van de natuur- en scheikunde, maar vooral ook van de mineralogie, leken hem 
onontbeerlijk. Fröbel verliet Frankfurt, liet de familie von Holzhausen achter zich - de steeds 
maar intiemer wordende relatie met de vrouw des huizes stelde hem voor een verscheurende 
maar noodzakelijke keuze - en ging opnieuw studeren, ditmaal aan de universiteit van 

Figuur 2: Geboortehuis van Fröbel in 
Oberweissbach
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Göttingen (1811) en een jaar nadien in Berlijn (1912). Hij volgde ook filosofie bij Fichte en 
Schleiermacher.  
 
Intussen speelden zich op het politieke vlak ingrijpende veranderingen af. Napoleon had 
grotendeels Europa veroverd en o.m. de helft van Pruisen onder zijn bewind gebracht. De 
bittere aftocht van Napoleon uit Moskou naar Parijs in 1813 gaf de geallieerden, waaronder 
Pruisen, een reden om de strijd aan te vatten tegen de Franse bezetter. De keizer van Pruisen 
riep zijn onderdanen op tot het leger toe te treden. Fröbel meldde zich als kandidaat voor de 
vrijheidsstrijd. Veel moest er niet gestreden worden. De veldslag bij Leipzig duurde 
uitgerekend vier dagen. Maar Fröbel was met zichzelf in het reine. Wie dacht aan een 
toekomstig opvoedersberoep, had de plicht zijn vaderland te verdedigen, aldus Fröbel. "Hoe 
zou ik later opvoeder kunnen zijn en de kinderen in de ogen kunnen kijken, als ik niet naar de 
oorlog was getrokken?  Als ik niet ging, kon ik het opvoedersberoep wel vergeten !" schreef 
hij. 
 
Zijn verblijf in het leger leverde hem twee vrienden voor het leven op. Twee theologen, 
Heinrich Langethal en Wilhelm Middendorff. Zij werden zijn trouwe medewerkers. 
  
Na de oorlog trok Fröbel weer naar Berlijn, hij nam er een betrekking als assistent in de 
mineralogie aan. De job bevredigde hem maar matig. Hij voelde zich meer en meer 
aangetrokken tot pedagogische vragen. Getuige daarvan was zijn interesse voor de lessen van 
Schleiermacher. Precies rond die tijd gaf Schleiermacher zijn lessen over pedagogische 
vraagstukken aan de universiteit van Berlijn.  
 
 
Een definitieve pedagogische wending  
 
In het jaar 1816 nam het leven van Fröbel een belangrijke wending. Hij was vierentwintig en 
besloot de kinderen van zijn broers op te voeden. De dood van zijn broer Christoph was de 
directe aanleiding om zich over diens drie kinderen te ontfermen. Een andere broer, Christian, 
voegde zijn kinderen er aan toe.  
 
Het experiment startte in Griesheim. Fröbel wilde geen groot instituut. Het moest een familie 
worden. Toch bedacht hij een klinkende naam: "Allgemein Deutschen Erziehungsanstalt".  De 
boezemvrienden Middendorff en nadien ook Langethal kwamen hem helpen. Omdat 
Griesheim geen geschikte woning bood, trok Fröbel met zijn leerlingen in juli 1817 naar 
Keilhau.  
 
Het instituut kende succes. In 1820 waren er twaalf kinderen. Het jaar nadien 20. En in 1825 
steeg het aantal tot 56. Het instituut was op het toppunt van zijn groei gekomen. Aan de 
opvoeding van kleuters werd niet gedacht. Het betrof lager en middelbaar onderwijs voor 
jongens. Aan de school volgden enkele meisjes les, maar ze verbleven in het gezin van 
Fröbels broer Christian.  
 
Uit de periode 1820-1823 stammen de zogenaamde "Kleine Keilhauer Schriften": o.a. "An 
unser Deutsches Volk" (1820); "Die Allgemeine Deutsche Erziehungsanstalt in Keilhau" 
(1822). Zij vormen een begin van Fröbels opvoedingstheorie: waarnemen is de basis van alle 
onderwijs; excursies en reizen moeten bij het onderwijs zinvol ingeschakeld worden; 
handenarbeid en tuinwerk maken deel uit van het leerplan; de school moet het gezinsmodel 
benaderen.  
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Rond 1824 begon een hetze tegen 
Fröbels instituut. Het zou een nest zijn 
van demagogie en oproer, een gevaar 
dus voor de Pruisische staat. En 
alhoewel het instituut een positief 
inspectieverslag kreeg, de 
verdachtmakingen hadden heel wat 
ouders ertoe gebracht hun kinderen er 
weg te halen. Voor Fröbel brak een 
moeilijke tijd aan. Het instituut stond op 
de rand van het failliet.  Uit die tijd 
dateert zijn hoofdwerk "Die 
Menschenerziehung" (1826). Nu had 
Fröbel de tijd om te schrijven. Eens te 
meer werd het een verdediging van zijn 
principes en van het bestaansrecht van 
de opvoedingsinstelling in Keilhau. 
Fröbel stelde alles in het werk om praktische oplossingen te vinden, maar zonder veel succes. 
In een sfeer van crisis, verliet Fröbel Keilhau. Hij wilde elders zijn kansen wagen.   
 
In 1831 trok Fröbel naar Zwitserland. In Wartensee opende hij een pensionaat, maar 
katholieke inwoners maakten hem het leven zuur. In 1835 nam hij de leiding over van het 
weeshuis in Burgdorf dat destijds door Pestalozzi bestuurd werd. Meer en meer rijpte bij 
Fröbel de gedachte dat de voorschoolse opvoeding moest aangepakt worden en dat de 
moeders meer op hun taak al opvoedster moesten voorbereid worden. 
 
 
 
"Het jaar 1836 vereist levensvernieuwing" 
 
Fröbel was een streng gelovig man. 
Hij sprak een taal die niet steeds 
voor iedereen begrijpbaar was. Voor 
hem had alles in het zichtbare leven 
een symbolische betekenis, een 
verwijzing naar een hogere, 
onzichtbare werkelijkheid. Als 
mysticus wilde hij dat mysterie ook 
ervaren en zelfs ten dele proberen te 
begrijpen of te verklaren.  
 
Het jaar 1836 was voor hem het 
keerpunt in zijn leven. "Erneuung 

des Lebens fordert das neue Jahr 
1836" was de titel van een werk dat 
de ommekeer in Fröbels leven moest 
weergeven. 1836 moest voor hem wel een bijzonder jaar zijn. Oordeel zelf. Tel alle cijfers 
van het getal 1836 op en men bekomt de som 18. In Fröbels dialect klonk dit ongeveer zo: 

Figuur 3: Instituut van Fröbel te Keilhau 

Figuur 4: Bad Blankenburg 
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achtsam. Dit wees volgens hem op een bijzondere boodschap. Telt men de cijfers verder op 
dan bekomt men 9: neun of met wat goede wil neuen, wat wijst op vernieuwen. Verder is 9 = 
3 x 3 of treu mal treu of trouw der trouw, wat voor Fröbel zoveel betekende als trouw aan 
zichzelf.  
 
De onzin die Fröbel 
uitkraamde beletten 
hem niet een nieuwe 
start te nemen. Hij 
voelde zich gedreven 
door een a.h.w. 
goddelijke roeping 
om kinderen, maar 
vooral ook 
volwassenen, ja de 
hele wereld op te 
voeden en te 
verbeteren. 
Omstandigheden 
dwongen Fröbel naar 
zijn heimat terug te 
keren. Zijn vrouw - in 
1818 was hij in 
Berlijn gehuwd met 
Wilhelmine Hoffmeister - was zwaar ziek geworden en de dokter raadde haar aan naar 
Duitsland terug te keren.   
 
In Blankenburg zal Fröbel zijn dromen waar maken. Hij richtte er in 1837 een "Anstalt zur 
Pflege des Beschäftigungstriebes für Kinder und Jugend" op. Een "Geschäftshaus", een 
bezigheidshuis, waar Fröbel zijn spelmateriaal ontwierp, vervaardigde of liet vervaardigen, 
uittestte, demonstreerde en leerde hoe men ermee moest spelen. Hij werd op het idee gebracht 
om zijn spelmateriaal, de zgn. "Spielgaben" in een bepaalde volgorde te laten verschijnen. In 
1837 reeds verscheen de bal, de eerste speelgave. Het werden zes gebreide ballen elk in een 
andere kleur (3 hoofdkleuren en drie mengkleuren). Het jaar nadien volgde een houten bal en 
een houten kubus, nadien gevolgd door een cilinder: de tweede speelgave. In hetzelfde jaar 
volgden de zgn. bouwgaven: kubussen en bouwstenen. Fröbel gaf een tijdschrift uit - "Ein 
Sonntagsblatt für Gleichgesinnte" - waarin te lezen was hoe men met de speelgaven moest 
omgaan.  
 
De speelgaven kenden een vrij groot succes. In 1838 werden b.v. 6556 kubussen gemaakt en 
in 1844 steeg dat aantal tot 15600. Een aantal vrouwen uit Blankenburg breiden de gekleurde 
wollen ballen. De "werkbladen" en "handleidingen" werden in Fröbels Geschäftshaus gedrukt. 
Daarvoor had hij zich een drukpers aangeschaft. 
 
Meer en meer liet zich de nood gevoelen om te zien hoe kinderen met dit spelmateriaal 
konden omgaan. En de wens ontstond om een school op te richten waar kinderen met het 
materiaal konden spelen. Fröbel kreeg van de gemeenteraad van Blankenburg een lokaal ter 
beschikking waarin de eerste "Fröbelschool" zou gesticht worden. Het werd de "Spiel- und  
 

Figuur 5: Gedenkplaat aan het stadhuis van Bad Blankenburg: hier 
stichtte Fröbel zijn Kindergarten in 1840
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Beschäftigungsanstalt". In hetzelfde jaar van deze 
stichting stierf Fröbels vrouw; het echtpaar was 
kinderloos gebleven. In die tijd bedacht Fröbel de naam 
"Kindergarten" (1840). Vanaf 1842 gaf Fröbel ook les 
aan "kindertuiniersters".   
 
Het zou een verkeerd idee zijn te denken dat Fröbel plots 
en onvoorzien in het wonderjaar 1836 met zijn 
kleuterpeda-gogiek en speltheorie voor de dag kwam. In 
1828-29, als de reddingsoperatie van Keilhau volop aan 
de gang was, had Fröbel contact gezocht met de hertog 
van Schwarzburg-Rudolstadt om een volksschool op te 
richten. Dat lukte aanvankelijk; de hertog stelde zelfs een 
landgoed (Helba) ter beschikking. Maar alweer werd 
Fröbel bij de hertog van subversieve activiteiten verdacht 
gemaakt en het plan ging niet door. Intussen had Fröbel 
wel een "Opvoedingsplan voor Helba" op papier gezet, 
waarin de opvoeding van kleuters beschreven stond.  

 
Fröbel werkte onverpoosd verder. In 1844 verschenen de "Mutter- und Koselieder". Hij 
ondernam een kruistocht om zijn kindertuinidee te verspreiden in geheel Duitsland. Veel 
leerkrachten waren gewonnen voor Fröbels opvoedingssyteem.  
 
Het heeft Fröbel nooit voor de wind gegaan: een 
deprimerende jeugd, twaalf stielen en dertien 
ongelukken, de mislukking van Keilhau, …. En dan dit: 
Fröbel werd per vergissing voor zijn neef Carl 
gehouden, die in Hamburg van socialistische 
sympathieën verdacht werd. Op last van de Pruisische 
regering werden alle kindertuinen in 1851 gesloten. 
Moegestreden stierf Fröbel op 21 juni 1852. Hij ligt 
begraven te Schweina. Zijn echtgenote Luise Levin - 
Fröbel was  in 1852 hertrouwd - en zijn vrienden 
bedachten hem met een grafsteen: onderaan een kubus, 
daarop een cilinder en bovenop een bol, de tweede 
speelgave dus. "Ik ben een volgeling van Christus" zei 
hij in zijn laatste dagen, waarmee hij het atheïsme 
waarvan men hem beschuldigde wilde ontkennen. 
Fröbel had als christen geleefd. Op de eerste bladzijde 
van zijn "Menschenerziehung" stond als 
veelbetekenende opdracht het woord "Ihm" ("Aan 
Hem").   
 
 
 
De denkwereld van Fröbel 
 
De denkwereld van Fröbel kan ons enigszins vreemd, onbegrijpelijk  en abstract overkomen. 
Fröbel is uiteraard een kind van zijn tijd, d.w.z. de Duitse Romantiek die het laatste 
decennium van de 18e en de eerste decennia van de 19de eeuw beheersten. Rousseau was 

Figuur 6: Fröbelmuseum in Bad 
Blankenburg 

Figuur 7: Graf van Fröbel in 
Schweina
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voordien al begonnen met zijn oproep "retour à la nature". Tegenover de zuivere rede van de 
Verlichte denkers, werden nu het gevoel en de fantasie van de spontane mens geplaatst. De 
zin voor het mysterie, het ontastbare, de kosmos waren kenmerkend voor de romantici. 
Aandacht ook voor de volkseigen cultuur, de geschiedenis, de Middeleeuwen. Alhoewel 
vooral kunstenaars met de nieuwe geest bezield waren, liepen ook filosofen in hetzelfde 
spoor. 
 
Fröbel mag terecht één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Duitse Romantiek 
genoemd worden. Onder invloed van Novalis en Herder kreeg Fröbel interesse voor de 
Middeleeuwen. Hij droomde er ooit van als architect de gotiek te doen herleven en via die 
weg mensen een beter leven te schenken. Het doorgronden van de kosmos, het bestuderen van 
mineralen als oerelementen van onze planeet, het zich één voelen worden met de natuur als 
schepping van God, vormen de constanten in het leven en denken van Fröbel.  
 
"In alles rust, werkt en heerst een eeuwige wet",  aldus de aanhef van de 
"Menschenerziehung".  Die wet uit zich zowel in de wereld van de natuur als in de wereld van 
de geest. Aan deze eeuwige wet ligt een eeuwig zijnde ten grondslag. Dat eeuwig zijnde 
noemt Fröbel: God.  
"Deze eenheid is God. 
Alles is ontstaan uit het Goddelijke, uit God en door het Goddelijke, door God alleen bepaald. 
In God is de enige oorsprong aller dingen. 
In alles rust, werkt, heerst het Goddelijke, God. 
Alles rust, leeft, bestaat in het Goddelijke en door God. 
Alle dingen bestaan alleen, doordat het Goddelijke in hen werkt. 
Het in elk ding werkende Goddelijke is het wezen van elk ding." 
 
De roeping van alle dingen - dus ook van de mens - bestaat er volgens Fröbel in, 
geleidelijkaan hun wezen te openbaren, d.w.z. het Goddelijke in hen te openbaren en dus God 
via het stoffelijke en vergankelijke kenbaar te maken.  
 
Bij het realiseren van die roeping moet de mens geholpen worden. Dat is de taak van de 
opvoeding. Opvoeden is dan: de mens helpen zich bewust te worden van de eenheid met God, 
met de Natuur en met de Mensheid. Waarbij we natuur en mensheid met een hoofdletter 
schrijven, omdat het gaat om schepping Gods. Fröbel bedacht hier het woord 
"LEBENSEINIGUNG" voor. Het woord is nauwelijks te vertalen, maar het wijst op de 
eenheid in de verscheidenheid. Natuur en mens - als deel van de natuur - vormen een bonte 
veelheid; die veelheid heeft echter dezelfde grond, nl. de Schepper. Elke mens moet leren de 
eenheid in de veelheid te ontdekken. Uiteindelijk vormt alles één grote eenheid. Die 
eenheidsidee is kenmerkend voor Fröbel.  
 
De "Lebenseinigung" is de opdracht van het gezin en de school. Hoe moet men daarbij tewerk 
gaan ? Opvoeding en onderwijs moeten vanaf het begin passief, volgend, niet voorschrijvend, 
bepalend, ingrijpend zijn. De idee dus van de "éducation négative" van Rousseau. Kinderen 
moeten zich vrij kunnen ontplooien. De belangstelling moet het uitgangspunt van elke vorm 
van leren zijn. En het resultaat moet een creatieve zelfwerkzaamheid worden. Voor de 
opvoeder betekent dit: aansluiten bij de interesse en de leefwereld van de kinderen, een 
veelheid aan expressiemiddelen aanbieden, rekening houden met de rijpheid van de 
leerlingen.  
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De "Menschenerziehung" behandelt de opvoeding van de jongen tot aan de puberteit. Dat 
Fröbel niet over meisjesopvoeding schreef had alles te maken met het feit dat er in Keilhau 
überhaupt geen meisjes aanwezig waren, behalve die enkele die er alleen de lessen kwamen 
volgen. Opvallend is dat Fröbel verrassend knap de psychologie van het kind in de 
verschillende levensfasen beschreef. Hij sprak b.v. over de opslorpende geest van de baby, 
wat Montessori later de "mente absorbente" noemde. Hij bracht psychische problemen op 
latere leeftijd in verband met ervaringen in de kinderjaren, waarmee hij dan weer op Freud 
vooruitliep. En de gedachte dat de ontwikkeling in fasen verloopt en dat elke fase een 
ontwikkelingstaak heeft die slechts kan slagen als alle vorige fasen gelukt zijn, is een idee die 
anderhalve eeuw later door Erikson werd herhaald en uitgediept.  
 
Er is in heel wat opzichten een gelijkenis te trekken tussen de "Menschenerziehung" van 
Fröbel en de "Emile" van Rousseau.  In beide werken wordt een jongen vanaf de geboorte tot 
aan of bijna aan de volwassenheid gevolgd. Meer nog dan Rousseau heeft Fröbel aandacht 
voor ontwikkelingspsychologische facetten. Zo heeft hij b.v. aandacht voor de betekenis van 
het spel. "Spelen, spel is de hoogste trap der kinderlijke ontwikkeling, der menselijke 
ontwikkeling in deze tijd". Fröbel ontwikkelde als één van de eersten een speltheorie. Spel is 
uiting van het innerlijke. Het is de ideale en noodzakelijke voorbereiding op het leven.  
 
Fröbel heeft aandacht voor de ontwikkeling van het lopen, het spreken, het tekenen, het 
getalbegrip. Hij wijst op de exploratiedrang, de nabootsingsdrang, de weetgierigheid, de 
verzamelwoede, de activiteitsdrang van het kind. Telkens ook geeft Fröbel aanwijzingen hoe 
men het best pedagogisch kan reageren op de spontane ontwikkeling van het kind.  
 
Fröbel pleit ervoor kinderen een lapje grond te geven waar ze kunnen tuinieren ."Kan de 
jongen geen tuintje hebben dat hijzelf verzorgt, dan moesten tenminste een paar planten in 
bakken of bloempotten zijn eigendom zijn.; niet met zeldzame, moeilijk te kweken, 
dubbelbloeiende planten, maar met gemakkelijk voorttelende, bloesem- en bladerrijke, 
gewone, algemeen voorkomende planten." 
 
Fröbel stelt vast dat kinderen graag horen vertellen. Later worden dat historische verhalen. 
Fabels en sprookjes worden dan ook sterk aanbevolen. En tenslotte het zingen. Kinderen 
zingen graag. Daar moeten wij als opvoeders gebruik van maken.  
 
"Vaders, ouders! Wat ons ontbreekt, laat ons het aan onze kinderen geven; wat wij niet meer 
bezitten, de kracht van het kinderleven, die aan alles leven geeft, aan alles een vorm geeft, 
laat die kracht van hen uit weer in ons leven overgaan! Laten wij van onze kinderen leren, 
laten wij gehoor geven aan de zachte vermaningen van hun leven, de stille eisen van hun 
gemoed! Laat ons voor onze kinderen leven: zo zal het leven van onze kinderen ons vrede en 
vreugde brengen, zo zullen wij aanvangen wijs te worden, wijs te zijn!" 
 
Het klinkt toch allemaal erg mooi wat Fröbel over de ontwikkeling van het kind schrijft. Kan 
er dan niets mislopen in de ontwikkeling ? Toch wel. Maar dan ligt het zelden aan de natuur 
zelf, maar aan een ondeskundig begeleiden van het kind. "Het is zeker een zeer diepe 
waarheid, waarvan het niet erkennen zich, helaas, dagelijks zwaar wreekt, dat het meestal de 
mens, de andere mens, dikwijls de opvoeder zelf is, die het kind en de jongen slecht maakt." 
 
De grondslag van de opvoeding ligt in het gezin. Daarin verschilt Fröbel in niets van 
Pestalozzi. De school moet verderbouwen op de gezinsopvoeding.  
 



 11

Een groot deel van de "Menschenerziehung" is gewijd aan de beschrijving van de 
verschillende leervakken die in de school moeten aan bod komen. Geen losstaande 
vakgebieden, wel leervakken die alle aspecten zijn van  de totale werkelijkheid. 
 
Alles vertrekt van de Godsdienst. Het kind moet bewust gemaakt worden van zichzelf als 
denkend en voelend wezen, moet bewust worden van alles wat rondom hem bestaat en moet 
tot het besef gebracht worden dat dit alles een grond heeft in God, de Schepper van alles. Het 
kind moet in kennis gesteld worden van Gods ingrijpen in de geschiedenis, zoals ons bekend 
vanuit de Openbaring. Af en toe verdenk je Fröbel ervan pantheïst te zijn. Niets is minder 
waar. Bij hem valt God en natuur niet samen. Wel is voor hem de natuur de zuivere creatie 
van God. Daarom volgt op de Godsdienst het vak Natuurkunde. Vervolgens is er de 
Vormleer: alle dingen in de natuur hebben een bepaalde vorm of tenderen alleszins in de 
richting van een bepaalde vorm. Dan volgt de wiskunde: aan alles is een kwantitatief aspect 
verbonden. En tenslotte is er de Taal als vak. En met deze drie aspecten: vorm, getal en 
woord, zitten we terug bij Pestalozzi. Het laatste vak is de Kunst, als zijnde de expressie van 
het innerlijke van de mens.  
 
Samengevat komt het leerplan van Fröbel hier op neer : God, Natuur en Kunst. En dit alles 
gecombineerd met de triade van leervakken zoals Pestalozzi ze concipieerde: vorm, getal, 
taal.  
 
Terloops zij opgemerkt dat Fröbel een voorliefde had voor het getal drie. Dat maakte deel uit 
van zijn symbolistisch denken. De goddelijke Drievuldigheid, man-vrouw-kind, bol-kubus-
cilinder,…. Daarin zat ook een vorm van dialectisch denken zoals we bij Hegel aantreffen: 
these, antithese, synthese. Heel Fröbels werk is doordrenkt van het symbolistisch denken, tot 
in het absurde toe. Het jaar 1836 is een schoolvoorbeeld daarvan. Of nog een paar 
voorbeelden. K-IN-D betekent: K(raft)-IN-D(ich) = innerlijke zelfwerkzaamheid. Ander 
voorbeeld : de sferische wet. B(ALL) = Bild vom All. Die sferische wet is voor hem de 
volledige verklaring voor het zijnsmysterie: de bol is symbool voor eenheid in de veelheid; 
het is het volmaakte zijn dat refereert naar de ongebroken en ongerepte Schepping Gods, de 
volmaakte Harmonie.  
 
Alhoewel Fröbel vaak als een irrealistisch dromer voorkomt, toch heeft hij terloops veel 
goede dingen gezegd. Vergeten we niet dat hij volkomen autodidact was en dat het bijna een 
wonder mag heten dat hij uit de verwardheid van zijn opvoeding en zijn leven een zo 
harmonisch geheel van pedagogisch streven heeft opgebouwd.  
 
Aan Fröbel komt de verdienste toe het kind tot centrum van de pedagogische zorg te maken. 
Daarom moeten we kinderen observeren, aandacht hebben voor hun leefwereld, hun 
belangstelling, hun drang tot activiteit en onderzoeken. Opvoeden is voor hem het kind vrij 
maken, ook vrij laten. De opvoeder zal enkel behoeden en beschermen. Bovenal moet de 
pedagogische zorg ingebed zijn in een sfeer van liefde voor het kind.  
 
 
 
De Kindertuin 
 
Intussen mag het duidelijk zijn geworden dat Fröbel aanvankelijk niet bijzonder 
geïnteresseerd was voor de opvoeding van het zeer jonge kind. In eerste instantie ging het bij 
hem om de opvoeding van de totale mens. Na veel mislukkingen probeerde Fröbel ook de 
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kleuteropvoeding. Dat is zo ongeveer de wending van 1836 geweest: de creatie van de 
Kindertuin. Aangenomen dat deze doorbraak zeer geleidelijk voorbereid werd. Het Helbaplan 
was al een ernstige voorproef. Een en ander had Fröbel zelfs al geëxperimenteerd in zijn 
huisleraarstijd.  
 
De Kindergarten is uiteraard de meest in het oog 
springende realisatie van Fröbel. En alhoewel het in 
Fröbels bedoeling lag aan moeders en jonge vrouwen 
te leren hoe ze kinderen moesten opvoeden, toch 
vormden de speelgaven en bezigheden het stramien 
van het dagelijkse leven in de Kindertuin. Zijn meest 
nabije medewerkers waren Middendorff en zijn 
vrouw Louise. Vanaf 1837 was Fröbel begonnen aan 
het uitdenken en uitwerken van zijn speelgaven. 
Fröbel zelf werkte de eerste zes speelgaven uit. Voor 
de volgende vier bleef het bij een ontwerp. Na de 
dood van Fröbel begonnen de speelgaven en de 
kindertuinpedagogiek zowat hun eigen leven te 
leiden. 
Veel steun ontving Fröbel in zijn laatste levensjaren 
van Bertha von Marenholz-Bülow. Zij speelde een 
rol in het opheffen van het verbod op de kindertuinen 
in Duitsland. Haar heersende rol in de 
Fröbelbeweging gedurende de tweede helft van de 
negentiende eeuw, zorgden voor een eenzijdige 

interpretatie en een verstarring van de 
kindertuinpedagogiek.  
 
Hoe dichter wij ons bij de praktijk van de kindertuin bevinden, hoe verder wij ons van Fröbel 
verwijderen. Hier begint de Fröbelbeweging door te wegen, met haar strijd om de echte 
speelgaven, de juiste volgorde ervan, de wijze waarop er kon en moest mee gespeeld worden.  
 
Hermann Goldammer was één van de bekende discipelen van Fröbel, nauw verbonden met 
Van Marenholz-Bülow.  Hij onderscheidde zestien speelgaven en twaalf bezigheden. 
In volgorde de zestien speelgaven: de bal (eerste speelgave); de bol, de kubus en de cilinder 
(tweede speelgave); de verdeling van de kubus in acht kleine kubussen (derde speelgave); de 
kubus verdeeld in acht balken (vierde speelgave); de kubus verdeeld in zevenentwintig 
kubussen (vijfde speelgave); de kubus verdeeld in zevenentwintig balken (zesde speelgave); 
een doos met achtenveertig vierkante tegeltjes (zevende speelgave); een doos met vierenzestig 
rechthoekige gelijkbenige driehoeken (achtste speelgave); een doos met vierenzestig 
rechthoekige schuine driehoeken (negende speelgave); een doos met vierenvijftig 
gelijkzijdige driehoeken (tiende speelgave); een doos met vierenvijftig stomphoekige 
gelijkbenige driehoeken (elfde speelgave); latten om te vlechten (twaalfde speelgave); een pak 
met twaalf stokjes (dertiende speelgave); een doos met twaalf cirkels en vierentwintig halve 
cirkels (veertiende speelgave); draad (vijftiende speelgave); een doos met keitjes en schelpjes 
(zestiende speelgave). 
De twaalf bezigheden waren: prikken, naaien, tekenen, vlechten met papierstroken, weven, 
werken met gevlochten stro, plooien, knippen, kleven, werken met erwten, werken met 
karton, boetseren.  

Figuur 8: Eerste speelgave: de bal 
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In theorie bepleitte Fröbel het "volgend" onderwijs - 
kinderen vrij laten - praktisch kwam het erop neer dat 
kinderen nabootsten wat hen klassikaal werd voorgedaan. 
De bewaarschool bleef haar methodiek behouden, ook met 
de intrede van het Fröbelmateriaal. En daar had Fröbel zelf 
ook schuld aan. De volgorde van het aanbieden van de 
speelgaven was strict     bindend. En bij elke nieuwe 
speelgave volgden weer de richtlijnen die bij het spelen 
moesten nageleefd worden 
 
Wie een beeld wil krijgen van een kindertuin in 
Fröbeliaanse zin moet uiteraard verder kijken dan de 
speelgaven en de bezigheden. Bij elke kindertuin hoorde 
een werk- en een speeltuin. De werktuin was er om te 
zaaien, te planten, te 
onderhouden, te wieden, 
te oogsten.  
 

Ook de taalontwikkeling was belangrijk. Dit gebeurde n.a.v. 
de resultaten van het spel. Of al spelend werd een eenvoudig 
liedje gezongen, waarin nieuwe woordenschat werd 
aangeleerd.  Fröbel maakte wel honderd liedjes om te zingen 
tijdens het balspel, die evenwel verloren zijn gegaan. Aan 
vertellen werd veel aandacht besteed.  
 
De grote propagandiste van de kindertuin is Bertha von 
Marenholz-Bülow geweest. Tussen 1854 en 1860 hield zij 
voordrachten in Engeland. In Londen werd in 1854 de eerste 
Fröbelschool gesticht. In 1856 werd te Parijs de eerste 
kindertuin opgericht. Von Marenholz-Bülow gaf ongeveer honderd voordrachten in Frankrijk.  
 
 
 
Fröbel in België 
 
 
Zoals elders in Europa, vormde de invoering van de kindertuinen een schakel in de gehele 
traditie van de kleinkinderopvoeding. Drie perioden trekken daarbij onze aandacht. 
 
In de achttiende eeuw - en nog in de eerste helft van de negentiende eeuw - was er het 
verschijnsel van de matressenschool. Vrouwen met weinig geletterdheid namen om den brode 
een aantal kleine kinderen onder hun hoede. Opvallend waren de erbarmelijke 
omstandigheden waarin deze matressen gehuisvest waren. Van opvoeding of onderwijs kwam 
meestal niet veel terecht. Het kind werd stil gehouden met straf of met zoetigheden. In 
Engeland kende men de "Dame Schools", in Frankrijk de "garderies", in Zwitserland de 
"Geväterleschulen".  Kinderen tussen ongeveer drie en zeven jaar konden er terecht.  
 

Figuur 9: Derde speelgave: bol, 
cilinder, kubus 
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Rond 1820 is op talrijke plaatsen in Europa de gedachte doorgebroken dat jonge kinderen een 
betere behandeling verdienden. Vanuit een sociale bekommernis werd gewerkt aan een type 
van schoolse opvang dat de naam kreeg van bewaarschool. 
 
De voorlopers van de bewaarschool waren dominee Johann Friedrich Oberlin (1740-1826) in 
de Elzas, Robert Owen (1771-1858) in Schotland en markiezin de Pastoret in Frankrijk.  
 
De bewaarschool wilde bezigheid en opvoeding aan het jonge kind verschaffen. 
Geloofsopvoeding in de eerste plaats. Maar ook 
handenarbeid. Oberlins schooltje werd de "Ecole à tricoter" 
genoemd. De kinderen leerden er naaien, spinnen en breien. 
Ook spreken en waarnemen stond op het programma.  
 
De Schotse fabrikant Owen stichtte een bewaarschool in zijn 
fabriek in New Lanark. Hij stelde een fabrieksarbeider aan, 
Buchanan, om de kinderen op te vangen. 
Godsdienstonderwijs kregen de kinderen niet, maar wel spel, 
dans en zang, alsook aardrijkskunde en natuurkennis. De 
school van Owen kreeg navolging in Londen met Samuel 
Wilderspin, een leerling van Buchanan. Het Engelse 
voorbeeld kreeg navolging in Frankrijk.  
 
De eerste bewaarschool in België werd opgericht in 1827 te 
Brussel op initiatief van de Engelse Caroline Colson.  
 
De eerste kindertuin werd dertig jaar later, in 1857, te Elsene 
gesticht. In dat jaar was de Duitse barones von Marenholtz-
Bülow in Brussel een voordracht komen houden. Initiatiefnemer was minister van 
Binnenlandse Zaken Charles Rogier. Onderwijs was op dat ogenblik nog geen apart 
ministerie, maar hoorde bij Binnenlandse Zaken. In 1858 volgde een stichting in Brussel, in 
1859 één in Sint-Joost-ten-Node en in 1860 één in Gent. In beleidskringen wees men op het 
bruikbare in Fröbels methode, maar van een volledige heroriëntering van de bewaarschool in 
Fröbeliaanse zin was geen sprake. De Centrale Commissie voor het Lager Onderwijs stelde 
zelfs dat van een invoering van het Fröbelsysteem in het lager onderwijs geen sprake was.  
 
Dit belette niet dat er tussen 1857 en 1878 heel wat kindertuinen ontstonden en dat er heel wat 
geschreven werd over het stelsel van Fröbel. In 1862 werd een nieuw programma voor de 
meisjesnormaalscholen uitgevaardigd. In het derde jaar werd uitdrukkelijk de studie van het 
het Fröbelstelsel voorgeschreven. De speelgaven, weven, vouwen, knippen werden 
uitdrukkelijk vermeld.  
Opvallend is wel dat de propaganda voor het Fröbelstelsel van officiële, zeg maar van liberale 
zijde, uitging. Het waren vooral liberale tijdschriften die voor Fröbel kozen. En ook bij het 
doorvoeren van vernieuwingen in Fröbeliaanse zin, betreft het vooral scholen die afhankelijk 
waren van een liberaal gemeentebestuur. 
 
De wet van 1 juli 1879 heeft het onderwijsgebeuren grondig getekend. Hij betekende het 
begin van de schoolstrijd. Het programma voor de kleuterschool dat op 15 september 1880 
door de liberale onderwijsminister Pierre Van Humbeeck werd uitgevaardigd, was volledig in 
Fröbeliaanse zin opgevat. Niet minder dan 10 van de 27 weekuren werden in de eerste 
kleuterklas aan fröbelen besteed. In de tweede kleuterklas 11,5 en in de derde kleuterklas zelfs 

Figuur 10: Barones Von 
Marenholtz-Bülow 



 15

14,5 weekuren. De activiteiten 
waren verdeeld over werken 
met lichamen (zes speelgaven), 
oppervlakten (mozaïek, 
plooien, kartonwerk, knippen), 
lijnen (weven, stokjes in was 
of in erwten, draad en parels, 
cirkels of ringen, vlechten, 
latjes, lijntekenen), punten 
(prikken). Ook aan werken met 
zand of klei werd tijd 
toebedeeld.  
 
In deze schoolstrijdperiode 
nam de belangstelling voor 
Fröbel duidelijk toe, vooral 
ook in de pedagogische pers. 
In 1882 startten b.v. Le 
Journal-Froebel belge en 
Journal Froebel des familles. 
De belangstelling voor Fröbel 
was vooral te merken in het 
liberale kamp. De katholieken 
namen afstand van Fröbel, 
vermoedelijk meer om zich 
tegen de liberalen af te zetten. 
Het Katholiek Onderwijs, 
tijdschrift uitgegeven in de 
normaalschool te Sint-Niklaas 
had in 1880 reeds stelling 
genomen tegen Fröbel. Zij 
volgde daarin de Godsdienstige Week van Vlaanderen die vond dat Fröbels stelsel een 
godsdienstige grondslag miste. Bovendien zou het toch onmogelijk toe te passen zijn bij grote 
klassen.  
 
Merkwaardig is wel dat katholieke tijdschriften na de schoolstrijd Fröbels methode ineens wél 
goedvonden. In de jaren negentig bv. verscheen er geruisloos in Het Katholiek Onderwijs een 
uitvoerige reeks uitgewerkte lessen met de speelgaven van Fröbel. Geen principiële 
stellingnamen of theoretische bijdragen, maar het Fröbelmateriaal en de Fröbelbezigheden 
waren er.  
 
 
 
 

Wilhelm Rein (1847-1929) en het herbartianisme 
 
Om de betekenis van Wilhelm Rein te begrijpen, moeten we hem situeren in een 
pedagogische stroming die zich vooral de laatste drie decennia van de 19de eeuw in Duitsland 
heeft voorgedaan: het herbartianisme. Die stroming beroept zich op de denkbeelden van 
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Johann Friedrich Herbart. Daarom volgende vragen: wie was Herbart en waar stond hij voor ? 
welke uitwerking hebben de herbartianen, en vooral dan Rein, van Herbarts ideeën gemaakt? 
en hebben we de invloed hiervan in België gekend? 
 
 
Herbart en zijn betekenis voor de pedagogiek 
 
Biografische gegevens 
 
Herbart werd op 4 mei 1776 in Oldenburg (Noord-Duitsland) geboren. Zijn vader was jurist. 
Zijn moeder een autoritaire, strenge opvoedster voor haar enige zoon. Het is een begaafde 
jongen. Op Zijn achtste jaar speelde hij cello, viool, harp en klavier. Van hem hebben we nog 
steeds een mooie pianosonate. Hij sluit zijn middelbare studies als primus af. Hij gaat in Jena 
filosofie studeren.  
 
Van1797 tot 1799 is hij in Bern bij de familie Steiger 
in dienst als huisleraar van 3 jongens. Over zijn 
opvoedingspraktijk heeft hij ons een aantal berichten 
nagelaten. Ze geven ons een beeld van zijn 
didactische en pedagogische werkwijzen. In die tijd 
bezocht hij ook Pestalozzi in Burgdorf. Hij is 
enthousiast over de werkwijze van Pestalozzi. 
Teruggekeerd in Duitsland wordt hij de propagandist 
van deze Zwitserse onderwijzer.  
 
In 1802 begint Herbarts academische loopbaan. Tot 
1809 werkt hij aan de universiteit van Göttingen. In 
het jaar 1806 verschijnt zijn “Allgemeine Pädagogik”. 
Dat zal lang de basistekst voor zijn pedagogische 
lessen blijven, tot hij in 1835 de “Umriβ 
pädagogischer Vorlesungen” publiceert, een synthese, 
maar tegelijkertijd ook een aanvulling van zijn eerste 
tekst. 
 
In 1809 verplaatst Herbart zijn werkveld. Na de dood 
van Immanuel Kant, volgt Herbart hem in Königsberg 
(het huidige Kaliningrad) op. Tussen 1809 en 1833 
werkt hij mee aan de schoolhervorming in Pruisen, schrijft hij zijn grote filosofische en 
psychologische werken, opent hij een pedagogisch seminarie, waar zijn studenten les geven 
aan scholieren van het middelbaar onderwijs. Zijn woning doet dienst als internaat. In 1833 
keert hij naar Göttingen terug. 
 
Veel aanhangers had Herbart niet toen hij in 1841 van een beroerte stierf. Pas ongeveer 20 
jaar later krijgt men interesse voor zijn werk en probeert men zijn theorieën voor de 
klaspraktijk bruikbaar te maken.  
 
 

Figuur 11: Johann Friedrich Herbart
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Zijn opvattingen 
 
Herbart was in de eerste plaats filosoof en psycholoog. En toch vinden we bij hem een grote 
belangstelling voor pedagogische vraagstukken, meer dan dit het geval was bij de filosofen 
van zijn tijd.   
 
Herbart pleitte ervoor om van de pedagogiek een zelfstandige wetenschap te maken en zich 
alvast te gaan bezinnen over een aantal cruciale vragen. B.v. wat willen we bereiken met de 
opvoeding? Is opvoeding mogelijk en nodig? Welke is de rol van onderwijs in het geheel van 
de opvoeding? En welke middelen hebben we om aan opvoeding te doen? Zo kwam Herbart 
tot een geheel van inzichten dat alles bij elkaar een pedagogisch systeem ging vormen.  
 
Voor Herbart was het hoogste en uiteindelijke doel van de opvoeding de zedelijk goede mens 
te vormen. Een zedelijk goed mens is iemand die een aantal waarden of ethische normen tot 
de zijne heeft gemaakt, zoals innerlijke vrijheid, rechtvaardigheid, redelijkheid. Het is niet de 
taak van de pedagogiek om uit te maken wat zedelijk goed is; daarvoor hebben we de ethiek 
die ons het uiteindelijke doel van de opvoeding moet aanwijzen.  
 
En dan is er de vraag hoe de opvoeder dit doel kan helpen bereiken. Dat is de vraag naar de 
middelen die de opvoeder ter beschikking staan om het opvoedingsdoel te bereiken. Hiervoor 
moeten we alweer een andere discipline ter hulp roepen: de psychologie. Opvoeden is immers 
leren en aanleren. Het gaat om een leerproces, niet enkel in cognitieve zin, maar ook op het 
dynamisch-affectieve vlak. Het gaat om aanleren van attitudes, grondhoudingen, 
waardebelevingen.  
Het is opvallend dat Herbart de inhoud van het opvoedingsdoel, de waarden waartoe moet 
opgevoed worden, nog vrij formeel houdt. Alleszins minder formeel dan Kant dat voor hem 
deed, maar in de ogen van sommigen wellicht onvoldoende inhoudelijk onderbouwd. En dat 
doet Herbart met opzet. Dat heeft men hem ook af en toe kwalijk genomen. De formulering 
van de ethische norm heeft hij bewust bv. buiten elke religie gehouden.  
 
De opvoedingsmiddelen zijn volgens Herbart drievoudig: ‘Regierung’, ‘Erziehenden 
Unterricht’ en ‘Zucht’. 
 
Onder ‘Regierung’ verstaat Herbart het geheel van maatregelen om kinderen tot redelijkheid 
te brengen. Daartoe behoren: bevelen geven, een opdracht geven, toezicht uitoefenen, belonen 
en straffen, … kortom alles wat met orde en tucht te maken heeft.  
 
‘Erziehenden Unterricht’ of opvoedend onderwijs betekent onderwijs dat bijdraagt aan het 
vormen van zedelijk goede mensen. Voor Herbart is onderwijs hét middel bij uitstek om 
kinderen op te voeden. Het is de weg van de rede, maar ook van het gevoel. Want onderwijs 
moet leiden tot harmonische interesse. Onderwijs moet belangstelling wekken, en wel 
belangstelling voor alle facetten van de wereld en van de maatschappij. En dit moet gebeuren 
door de gedachtenkring te verruimen.  
Typisch in dit verband is dat Herbart hier een algemene beschrijving geeft van het leerproces 
dat moet ondersteund worden door een leraar die met zijn onderwijs de fasen van dat 
leerproces volgt of uitlokt.  
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Wijze van benaderen 
van de leerinhoud  Fase Doel Onderwijsvorm 

‘ruhende Vertiefung’ 1. Fase der 
aanschouwelijkheid  

Met de zintuigen 
nieuwe kennis 
opnemen  

Leiden van een 
observatie 

‘fortschreitende 
Vertiefung’ 2. Fase van de associatie 

Nieuwe kennis met 
bestaande kennis 
verbinden  

Vrij leergesprek 

‘ruhende Besinnung’ 
3. Fase van 
veralgemening en 
inzicht  

Ontstaan van een 
algemeen inzicht  

Samenhangende 
uiteenzetting 

‘fortschreitende 
Besinnung’  

4. Fase van de 
toepassing  

Toepassen van het 
inzicht in een nieuwe 
situatie  

Zelfstandig werk 

 
 
Het begrip ‘Zucht’ betekent bij Herbart de opvoedende omgang van opvoeder en kind. In 
klassieke zin: het goede voorbeeld van de opvoeder en de bewuste of onbewuste navolging 
van en identificatie met de persoon van de opvoeder. 
 
Herbarts pedagogisch systeem kunnen we als volgt samenvatten: 
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Het neo-herbartianisme 
 
Na de dood van Herbart bleef er van zijn pedagogische ideeën niet veel meer over. Uit de 
laatste jaren van zijn leven stammen enkele oud-studenten die zich voor zijn werk 
interesseerden, maar een ruime belangstelling was er niet. De belangrijkste figuur die 
Herbarts pedagogiek verderzette is ongetwijfeld Karl Volkmar Stoy (1815-1885). Stoy had in 
Leipzig filosofie gestudeerd en was daar in contact gekomen met Gustav Hartenstein. Hij 
maakte Stoy warm om in Göttingen bij Herbart te gaan studeren. Na zijn studies vestigde hij 
zich als privaatdocent in Jena, en stichtte daar in 1844 – in navolging van wat Herbart in 
Königsberg en Göttingen gedaan had - een Pedagogisch Seminarie met daaraan verbonden 
een oefenschool voor de studenten die zich voorbereidden op het leraarsambt.  
 
De oefenschool in Jena heette vanaf 1858 Johann-Friedrichschule en beschikte van dan af 
over een eigen gebouw met speelplaats en turnzaal. Stoy lijft de school bij de universiteit in, 
maar draagt ze over aan de stad Jena bij zijn vertrek naar Heidelberg. Als Stoy in 1874 naar 
Jena terugkomt, wordt hij opnieuw hoofd van de oefenschool tot 1880. Van 1880 tot aan zijn 
dood in 1885 stond zijn zoon aan het hoofd van de oefenschool. 
 
Stoy heeft zich altijd aanhanger getoond van de leer van Herbart. Het was zijn bedoeling om 
Herbarts pedagogiek verder te zetten en uit te bouwen. Stoy behoort tot de generatie van de 
“eerste herbartianen”, de oud-herbartianen zo men wil. Met de generatie die nadien kwam, 
heeft Stoy zich nooit vereenzelvigd. R. Coriand, een onderzoekster aan de universiteit in Jena, 
vraagt zich zelfs af of Stoy een herbartiaan te noemen is. Hij is in die zin wél een herbartiaan, 
omdat hij met Herbart de gedachte gemeenschappelijk heeft dat de pedagogische vorming van 
leraars noodzakelijk moet steunen op een wetenschappelijke pedagogiek.  
Het neo-herbartianisme begint rond 1860. In Leipzig krijgt Tuiscon Ziller (1817-1882), 
eveneens via Drobisch en Hartenstein, belangstelling voor Herbarts werk. Ziller was in 1843 
leraar middelbaar onderwijs geworden in Meinungen en werd in 1864 privaatdocent in 
Leipzig. Hij sticht er in 1862 een Pedagogisch Seminarie met een oefenschool, aanvankelijk 
niet erkend noch gesubsidieerd door de overheid. Dat gaf de mogelijkheid om vrij het eigen 
leerplan te bepalen.  
 
In 1868 sticht Ziller de ‘Verein für wissenschaftliche Pädagogik’, een vereniging die zich tot 
doel stelde de wetenschappelijke pedagogiek te bevorderen; daarvoor werd van de leden 
geacht de filosofie en de pedagogiek van Herbart als gemeenschappelijke basis te nemen. 
Bovendien wilde men de wetenschappelijke inzichten bruikbaar maken voor de praktijk.  
 
De invloed van deze vereniging is niet te onderschatten. De leden kwamen uit alle 
onderwijsniveaus en hun aantal steeg in 1888 tot 800. De vereniging gaf jaarboeken uit, hield 
jaarlijks een congres, had een eigen tijdschrift.   
 
Het is heel moeilijk om een definitie te geven van ‘herbartianisme’ of om van een auteur te 
zeggen dat hij herbartiaan is. Er zijn al heel wat pogingen ondernomen om criteria daarvoor 
op te stellen. Binnen de stroming van het herbartianisme zijn er immers grote verschillen en 
tegenstrijdige opvattingen. Er zijn een evenwel een aantal aanwijzingen die erop duiden dat 
iemand als herbartiaan zou kunnen bestempeld worden, zoals het feit dat men zich 
uitdrukkelijk op Herbart beroept, of het zich tot doel stellen het bevorderen van de 
wetenschappelijke pedagogiek of het toepassen van typisch herbartiaanse opvattingen in de 
school- en klaspraktijk. Die typisch herbartiaanse opvattingen zijn dan o.a. de 
cultuurhistorische trappen, de leerstofconcentratie en de formele leertrappen.  
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Met deze laatste opvattingen zitten we volop in de school- en klaspraktijk van de 
herbartianen. 
 
Aan de cultuurhistorische trappen ligt de idee ten grondslag dat het kind in zijn 
ontwikkeling de verschillende cultuurstadia van de mensheid doorloopt. Het leerplan van de 
school moet die stadia volgen. De cultuurhistorische trappentheorie heeft zijn gevolgen voor 
de opbouw van het curriculum. 
 
Het aanbieden van de leerstof moet een samenhang en een eenheid vertonen. Vakonderwijs 
dat los van elkaar staat is uit den boze. Daarom moeten we aan leerstofconcentratie doen. 
Het uitgangspunt van het onderwijs was het verhaal. Daaraan werden de verschillende vakken 
gekoppeld. 
 
Tenslotte moest elke les volgens een psychologisch schema worden opgebouwd: de zgn. 
formele leertrappen. 
 
Elke rechtgeaarde herbartiaan heeft zich op deze drie thema’s gestort en er zijn eigen 
interpretatie aan gegeven. Ook Wilhelm Rein. 
 
 
 
Wilhelm Rein (1847-1929) 
 
Rein werd in een kunstzinnige familie geboren en getogen. Hij 
was de vijfde in een rij van zes. Studeerde theologie en 
pedagogiek in Jena. Kende de familie Stoy, vanuit zijn 
middelbare schooltijd: hij studeerde samen met de zoon van 
Stoy. Hij volgde Stoy naar Heidelberg en maakte via deze weg 
kennis met de pedagogiek van Herbart.  
Rein trekt in 1869 naar Leipzig, studeert er bij de herbartianen 
Drobisch en Ziller. Hij wordt leraar aan de drieklassige 
oefenschool van Ziller, maar kort daarop terug ontslagen. 
Ziller dulde geen tegenspraak of kritiek en reageerde vaak 
heel autoritair. 
 
Na heel wat omzwervingen komt Rein terecht in Jena, waar 
hij in 1886 Stoy opvolgt en bijgevolg ook de leiding krijgt van 
de oefenschool. Veel buitenlandse studenten volgen de lessen 
van Rein. Stilaan krijgt Rein meer en meer gewicht in het 
organiseren en meewerken aan de jaarlijkse 
vakantiecursussen.  
 
 
De vraag is nu hoe het er in de oefenschool van Rein aan toe ging en hoe hij de herbartiaanse 
principes hierin probeerde te realiseren.  
 
De oefenschool was afhankelijk van de universiteit en bijgevolg niet gebonden aan een 
officieel leerplan. Ze telde drie klassen van 20 kinderen ongeveer. De leerlingen bleven acht 
jaar in de school: de leerstof werd verdeeld over acht jaarklassen. In elke klas zaten dus 

Figuur 12: Wilhelm Rein 
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leerlingen van verschillende leeftijden.  De studenten deden er hun stage. Zij gaven 
oefenlessen en af en toe werden die lessen bijgewoond door de medestudenten. De studenten 
namen niet alleen deel aan de lessen, maar aan het hele schoolleven. Ze namen deel aan de 
godsdienstige oefeningen, de feesten, de uitstappen, het werken in de schooltuin, het 
laboratorium, de klas voor handenarbeid. Voor leerkrachten en studenten werd jaarlijks een 
studiebezoek gebracht aan één of andere school, b.v. het Landerziehungsheim van Hermann 
Lietz. Katrin Henkel (Jena) gaat zelfs zover te stellen dat de handenarbeid bij de herbartianen 
de voorloper was van de Arbeitsschule.  
 
 
 

 
 
Het leerplan werd opgebouwd volgens de cultuurtrappentheorie. In elk leerjaar werd een 
bepaalde periode uit de bijbelse en vaderlandse geschiedenis als centrale leerstof genomen. Zo 
werden de belangrijke episoden uit de geschiedenis het raamwerk waaraan alle leerstof werd 
vastgeknoopt. 
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Vervolgens werd rekening gehouden met het principe van de leerstofconcentratie. Bij de 
‘vertelstof’ werd natuurkennis, zingen, tekenen, lezen en schrijven, rekenen aangeknoopt.  
 
Tenslotte werd de leerstof in leseenheden verdeeld. Elke leseenheid werd opgebouwd volgens 
het principe van de formele leertrappen. Bij Rein betekende dit: 
1ste trap: voorbereiden  
2de trap: aanschouwen 
3de trap: associëren 
4de trap: samenvatten 
5de trap: toepassen 
 
 
 
Herbartianisme in België 
 
Vanaf 1885 begon de introductie van Herbart en het herbartianisme in België een 
noemenswaardige vorm aan te nemen. Het tijdschrift De Toekomst bv. schreef enkele  
uitvoerige bijdragen over Herbart, het herbartiaanse stelsel en de leertrappen (tussen 1886 en 
1896). De auteur ervan was Hyppoliet Temmerman was leraar opvoedkunde aan en directeur 
van de rijksnormaalschool te Lier. Zijn inspiratie haalde hij o.m.uit Nederlandse studies die 
het herbartianisme propageerde.  
 
In Nederland stellen we reeds vanaf 1865 een belangstelling vast voor Herbarts werk, maar 
dan wel zijn psychologisch en filosofisch werk. In 1880 nam deze belangstelling een 
pedagogische wending met Harm De Raaf en Jan Geluk. Zij waren in Nederland de eerste 



 23

promotoren van het herbartianisme. Die werken vonden hun weerklank in Belgische 
pedagogische tijdschriften en handboeken. In kringen van het officieel onderwijs stond men 
vaak gunstig tegenover deze ideën. Van katholieke zijde wees men op het gevaar dat in 
Herbarts werk en in dat van zijn volgelingen stak.  
 
Een soortgelijke tendens was in Frankrijk waar te nemen. Ook daar weer tussen 1850 en 1880 
interesse voor Herbarts filosofisch werk. Maar ook daar vanaf 1880 een wijziging in 
pedagogische zin. E. Roehrich was de eerste met een werk over de pedagogiek van Herbart, 
nadien volgden o.a. A. Pinloche, L. Gockler, M. Mauxion en G. Compayré. Ook deze 
publicaties kenden hun weerklank in Belgische tijdschriften en werken.  
 

 
 
De Nederlanse invloed blijkt bv. ook uit het werk van Pol Anri, een Gentse schooldirecteur, 
die in 1899 een werk schreef over het herbartianisme: Schema’s en wenschen als practische 
bijdrage tot de kennis der nieuwere paedagogiek. Cultuurhistorische trappen, concentratie, 
formeele leertrappen. Dit is het eerste en enige werk in België dat volledig gewijd is aan de 
pedagogiek van Herbart en de herbartianen. Anri won er zelfs de prijs Joseph De Keyn mee. 
In een toelichting prees de jury de auteur omdat hij de eerste was die ons op een grondige en 
methodische wijze het stelsel van Herbart leerde kennen. Maar de jury wees er ook op dat ze 
niet alle aangevoerde stellingen wenste te onderschrijven. Alle methodes zijn goed, maar alles 
hangt ervan af wat men er in steekt, wie ze hanteert en voor wie ze bestemd zijn, aldus de 
jury.  
 
Veel lijkt er op te wijzen dat het herbartianisme in België aanvankelijk via een omweg 
binnengekomen is.  Men leerde hier de herbartiaanse thema’s kennen, via Nederlandse en 
Franse literatuur. In tweede instantie is men zijn licht gaan opsteken in Duitsland zelf. 
Belgische pedagogen en leerkrachten trokken naar Jena of Leipzig of andere Duitse steden om 
er scholen te bezoeken of vakantiecursussen bij te wonen. Dat was b.v. het geval met twee 
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Belgische hoogleraars, François Collard 
(Leuven) en Peter Hoffmann (Gent) die in de 
jaren negentig naar Giessen trokken om er in het 
gymnasium kennis te maken met de 
herbartiaanse principes. Zij waren vooral 
getroffen door de leerstofconcentratie die er 
toegepast werd. Zo werd in de laagste klassen 
van het middelbaar onderwijs maximum door 
twee leraars les gegeven, één die de literair-
historische vakken en één die wiskunde-
wetenschappen vakken onderwees. Ook in de 
hogere jaren probeerde men het aantal leraars 
per klas sterk te beperken.  
 
In de jaren negentig kondigden Belgische 
pedagogische tijdschriften de vakantiecursussen 
in Duitse steden aan en spoorden 
onderwijsmensen aan om er aan deel te nemen. 
Belgische leerkrachten woonden de 
vakantiecursussen van Rein bij, volgden 
modellessen in de oefenschool en kwamen 
begeesterd terug.  
 
In 1880 was de herbartiaan Stoy aanwezig op 
een internationaal onderwijzerscongres in Brussel. Twee volle dagen woonde hij de lessen bij 
in de Brusselse modelschool van de Ligue de l’ enseignement. Zijn aanwezigheid ging niet 
onopgemerkt voorbij. Tijdschriften loofden hem als aanhanger van Herbarts leer.  
 
Vanaf 1900 neemt de belangstelling voor het herbartiaanse gedachtengoed in de Belgische 
pedagogische literatuur toe. In handboeken wordt volop melding gemaakt van de 
herbartiaanse doctrine. Ook tijdschriften zoals De Belgische School, Eigen Studie en La 
Tribune scolaire zetten zich voortaan actief in voor de verspreiding van het herbartianisme.  
 
In de praktijk van de Belgische school kenden de leertrappen het meeste succes. In 
tijdschriften verschenen lesmodellen volgens de leertrappen opgebouwd. Er werden boeken 
gepubliceerd met uitgewerkte modellessen, waarin de leertrappen als voorbereidingsschema 
dienden. In de conferentiewerken en –lessen die onder leiding van de inspecteurs werden 
gegeven, bereikte het gebruik van de leertrappen het meeste succes vlak voor Wereldoorlog I.  
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De invloed van het herbartianisme op de Belgische school bleef eerder beperkt tot het 
praktisch bruikbare, zoals de formele leertrappen bij het voorbereiden van een les. Ook de 
idee van de leerstofconcentratie had zijn invloed. Men zocht meer en meer naar onderlinge 
verbanden tussen vakken en vakonderdelen. Men streefde stilaan naar ‘verbonden onderwijs’, 
‘enseignement combiné’, ‘concentratiepunten’, ‘des idées-pivot’. Het modelleerplan voor de 
lagere school van 1922 propageert duidelijk de idee van de leerstofconcentratie. Naar mijn 
oordeel is pas in dat leerplan duidelijk de herbartiaanse invloed merkbaar. Volgens sommigen 
zou dat reeds in het leerplan lagere school van 1880 het geval zijn. Wat mij betreft is dat 
volkomen ondenkbaar. Men steunt zich hierbij op het feit dat dat leerplan op concentrische 
basis was opgebouwd. Maar concentriciteit is nog wat anders dan concentratie. Rein bv. was 
een fervent tegenstander van concentriciteit.  
 
 
 
De kritiek van de Nieuwe-Schoolbeweging 
 
De kritiek op het herbartianisme is ongemeen groot geweest. Rond 1900 komt de grote kritiek 
van Paul Natorp (Marburg). Herbarts filosofisch systeem deugde niet, volgens hem. Dan kan 
een pedagogiek die daarop steunt ook niet deugen. Natorp verwijt Herbart een 
individualistische en intellectualistische opvoeding voor te staan. Hij keert zich af van Herbart 
en pleit ervoor terug te gaan naar Kant en naar Pestalozzi. Dat hebben heel wat tijdgenoten 
goed begrepen. Het hek was van de dam. Bovendien kwamen alle frustraties t.a.v. de 
herbartianen, vooral ook t.a.v. de doctrinaire en onverdraagzame houding van sommige 
leiders van de Verein fur wissenschaftliche Pädagogik naar boven. De vertegenwoordigers 
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van de Arbeitsschule, Kerschensteiener maar vooral ook Gaudig, bestempelen de 
herbartiaanse school als een passieve zit- en luisterschool en willen meer activiteit en 
bewegingsvrijheid voor het kind. De Kunsterziehungsbewegung vindt dat het herbartiaanse 
school het creatieve en muzische in de mens doodt. Zij pleit voor opvoeding door en voor de 
kunst.  
 
In wezen heeft het geheel van de Nieuwe-Schoolbeweging ons willen doen geloven dat de 
‘oude’ school afgedaan had en dat er een totaal nieuw concept in de maak was. Impliciet of 
expliciet werd er kritiek gegeven op de herbartiaanse school. Maar even vanzelfsprekend 
werden herbartiaanse elementen in de eigen theorie en praktijk opgenomen.  
 
Neem nu de voorvechtster van de pedagogische vernieuwing, de Zweedse Ellen Key. Zij 
wenste in De eeuw van het kind (2000) de zondvloed over de pedagogen, waarbij geen enkele 
steen op de andere mocht blijven, en waarbij enkel Montaigne, Rousseau en Spencer en wat 
recente kinderpsychologische literatuur in de ark zouden opgenomen worden. Maar haar 
woorden waren nog niet koud of ze verhief de leerstofconcentratie tot één van de vier 
hoekstenen van de moderne school. En de sprookjes – vertelstof bij uitstek voor het eerste 
leerjaar - bleven een onovertroffen pedagogisch middel: zij waren de vorm waarin de volkeren 
de werkelijkheid beleefden en de ontwikkeling van het kind komt in het klein overeen met de 
ontwikkeling van de mensheid in het groot", aldus Ellen Key.Waar hebben we dat ook alweer 
gehoord?  
 
Key was in de wolken over de hervormingspoging van Cecil Reddie te 
Abbotsholme, die algemeen bekend staat als de stichter van de eerste ‘new school’ in 
Engeland. Zij wees er zelfs op dat Reddie ‘diepe indrukken had ontvangen van 
de school van Herbart-Rein en vooral van de gedachten van deze over de eenheid 
of de organische samenhang tussen alle delen van het onderwijs’. 
Zeg dus maar: de leerstofconcentratie. Reddie bezocht inderdaad in april 1893 de 
herbartiaan Wilhelm Rein te Jena. Reddie was bijzonder opgetogen over wat hij te zien had 
gekregen in de oefenschool van Rein.Teruggekeerd in Engeland paste Reddie het leerplan en 
lesgeven in Abbotsholme aan in de zin zoals hij te Jena gezien had, zij het ook dat hij niet 
slaafs de herbartiaanse methode overnam. Een jaar later stuurde hij één van zijn 
medewerkers naar Jena om bij Rein in de leer te gaan. In 1896 bezocht Rein dan van zijn kant 
de school te Abbotsholme. Reddie beklaagde er zich over dat hij in Engeland geen goede 
leerkrachten vond. Daarop stuurde Rein één van zIjn adepten uit Jena: niemand minder dim 
Hermann Lietz, "Oberlehrer" in de oefenschool van Rein. Hij versterkte aanzienlijk het 
herbartiaanse element in de school, verbleef er twee jaar en stichtte nadien in Duitsland het 
eerste Landerziehungsheim. Men kan Hermann Lietz niet dadelijk van een 
distantiëring van het herbartianisme verdenken, als hij nog in 1907 toetreed tot de 
herbartiaanse "Verein für wissenschaftliche pädagogik". Toevallig of niet, in dat jaar werd 
Rein voorzitter van de Vereniging. Giesbers noemde Reddie zowaar "an English Herbartian". 
In Abbotsholme bracht Reddie in praktijk wat hij in Jena gezien had, formele 
leertrappen incluis.  
 
Nog duidelijker wordt de invloed van het herbartianisme bij een ander 
boegbeeld van de reformpedagogiek: John Dewey. Het is voldoende gekend dat 
het herbartianisme in het laatste decennium van de negentiende eeuw in de 
Verenigde Staten een spectaculaire opgang maakte. Charles DeGarmo en de 
gebroeders Charles en Frank Mcmuny, die in Duitsland gestudeerd en gepromoveerd 
hadden, speelden daarin een belangrijke rol. In 1892 werd te Saratoga de 
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"Herbart-Society" gesticht. In 1895 werd de Herbart-club omgedoopt tot "Herbart-Society for 
the Scientific Study of Teaching" met DeGarmo als voorzitter en met - jawel - John Dewey 
als bestuurslid. Joop Berding bestudeerde Deweys receptie van het herbartianisme en kwam 
tot de conclusie dat Dewey met wat hij uit het herbartianisme gedistilleerd had zijn eigen 
denken en handelen stevige impulsen gegeven had. Berding kwam tot het besluit dat Dewey 
geen herbartiaan was volgens de voor die tijd gangbare normen. Wie had anders verwacht? 
‘Wel heeft hij (Dewey) zich bij het formuleren van zijn eigen pedagogische theorie duidelijk 
door het herbartianisme laten inspireren. Het herbartianisme heeft in die zin als klankbord 
een belangrijke stimulerende functie vervuld’, aldus Berding. Dewey zou Hcrbarts 
apperceptietheorie in zijn eigen opvatting over opvoeding als 
continue reconstructie van ervaring verwerkt hebben. En 
tegenover de grote thema’s van het herbartianisme - 
cultuurtrappen, leerstofconcentratie en formele leertrappen - 
stond Dewey uiteraard kritisch en meestal afwijzend, maar de 
ideeën als zodanig kregen - in een totaal herwerkte versie - 
gestalte in zijn eigen pedagogische theorie. 
 
Hetzelfde geldt voor Decroly. Natuurlijk was Decroly geen 
herbartiaan. 
Zijn toepassing van het globalisatieprincipe op het onderwijs, 
het belang dat hij 
hechtte aan de milieustudie, het aanknopen bij de 
belangstelling van het kind, 
waren naar Belgische normen gemeten vrij origineel. Een model waardig voor heel 
weldenkend pedagogisch België. Dat hij bij Dewey en Kerschensteiner inspiratie 
haalde, laten we nu even buiten beschouwing. Maar de grondstructuur van zijn 
pedagogisch denken knoopte aan bij de pedagogische traditie. 
Decroly verwees naar de herbartiaanse cultuurtrappen in een artikel over 
de recapitulatietheorie. Daarmee liep hij een eerste maal in de pas van de 
pedagogische traditie. Decroly, zelf fervent lezer van het Robinson-verhaal en die zelf als 
kind graag de "ontdekker" speelde, was voorstander van het principe van de "redécouverte".  
De leerstofconcentratie - geconcretiseerd in de methode van de 
belangstellingspunten - was voor Decroly hét antwoord op de overladen 
leerprogramma's.Zijn medewerkers Amélie Hamaïde, Louis Dalhem en tal van anderen liepen 
in hetzelfde spoor, het spoor van de traditionele, herbartiaanse roep om samenhang van de 
leervakken en eenheid in de leerstof. 
Derde spoor: de formele leertrappen. De drie fasen in de behandeling van 
een belangstellingscentrum bij Decroly en zijn medewerkers zijn overbekend: de observatie 
van het milieu, de algemene associatie en de associatie in tijd en ruimte, en de concrete en 
abstracte expressie. Het waren inderdaad geen strak gehanteerde "trappen" die in 
elke les moesten terug te vinden zijn, alhoewel wij ons niet kunnen indenken dat 
in de behandeling van een belangstellingscentrum in de Ecole de l’ Hermitage één fase 
compleet zou ontbroken hebben. O.i. ruiken de fasen "observation, association, 
expression" verdacht veel naar de leertrappen "Anschauen, Denken, Anwenden" 
van bv. Dörpfeld. Gewoonweg de idee dat in elk belangstellingscentrum deze weg 
gevolgd wordt, is voor ons het vanzelfsprekende bewijs dat hier meer aan de hand 
is dan een originele inval van Decroly of wie van zijn medewerkers dan ook. 
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Figuur 13: De Decrolyschool te Ukkel 

 
 
 
 

Peter Petersen (1884-1952) en het Jenaplan 
 
 
Petersen en de oefenschool in Jena 
 
Biografische gegevens 
 
Peter Petersen werd in 1884 geboren te Groβenwiehe (nabij 
Flensburg). Studeerde bij Wilhelm Wundt in Leipzig. In 1909 wordt 
hij leraar aan het gymnasium in Hamburg. Hij krijgt belangstelling 
voor onderwijsvernieuwing, sluit zich in 1912 aan bij een vereniging 
die vernieuwing nastreeft en wordt in 1920 directeur van de 
Lichtwarkschule in Hamburg, een school die vernieuwing nastreefde.  
 
In 1923 volgt hij Wilhelm Rein op in Jena. Petersen wil de school 
hervormen vanuit de vernieuwingsideëen van de Arbeitsschule, de 
Kunsterziehungsbewegung, de Landerziehungsheime en de 
pedagogiek van Montessori. Die ideëen wil Petersen doorvoeren in de 
oefenschool van Jena. Dat leidt tot spanningen met Rein en tot een 
breuk met de herbartiaanse opvattingen. 
 
De term Jenaplan stamt uit 1927. In dat jaar hield Petersen een voordracht in Locarno op het 
congres van de New Education Fellowship. 
 

Figuur 14: Peter 
Petersen 
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Tijdens het nazi-regime probeert Petersen zich afzijdig te houden, maar geeft toch 
voordrachten voor de nazi-elite en legt ook de band tussen het Jenaplan en het 
nationaalsocialisme.  
 
Na de oorlog werden Petersen en zijn oefenschool tijdelijk met rust gelaten. Maar onder druk 
van het kommunistisch regime moest Petersen in 1948 aftreden en in 1950 werd zijn school 
gesloten, omdat ze bestempeld werd als een gevaarlijk overblijfsel van de Weimarrepubliek.  
 
 
De oefenschool in Jena 
 
Petersen hekelt de school van Rein: klaslokalen met rijen banken, vooraan een bord en een 
katheder op een trede; voor de hospiterende studenten een rij banken achteraan om de 
modellessen te volgen en naast het klaslokaal een lokaal om de modellessen te bespreken. De 
katheder doet aan een middeleeuwse school denken; er ontbreken alleen nog de foltertuigen 
van de meester…, aldus Petersen.  
  
De Jenaplanschool moet in de eerste plaats een opvoedende levensgemeenschap zijn, een 
voortzetting van de opvoeding thuis. De bewuste schoolse opvoeding moet op het natuurlijk 
leerproces geënt worden. De school moet opvoedend onderwijs geven, in de zin van Herbart 
en Stoy, niet in de zin van de starre leerschool van Rein, aldus Petersen. Het 
jaarklassensysteem wordt afgebroken, alle levensovertuigingen en verschillen tussen kinderen 
moeten er een plaats krijgen. De school moet opvoeden door en voor de gemeenschap: 
individualisme moet tegengegaan worden; iedereen moet bekommerd zijn om iedereen. 
Iedereen moet hulp geven aan iedereen volgens eigen vermogen.  
 
In de eerste plaats moeten de ouders op school meer inbreng, inzet en waardering toebedeeld 
krijgen. Ouders mogen te allen tijde deelnemen aan het schoolleven. Ze mogen de lessen 
bijwonen en eraan meewerken; ze worden ook ingeschakeld als ervaringsdeskundigen voor de 
zgn. keuzecursussen.  
 
Petersen verwerpt het jaarklassensysteem en vervangt het door de zgn. stamgroepen. Een 
stamgroep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. 
 
Untergruppe (leerlingen van 6-7-8 jaar) 
Mittelgruppe (leerlingen van 9-10-11 jaar) 
Obergruppe (leerlingen van 12-13-14 jaar) 
Jugendlichengruppe (leerlingen van 14-15-16 jaar) 
 
In de stamgroepen helpen leerlingen elkaar bij het leer- en opvoedingsproces. De 
middeleeuwse triade ‘leerling-gezel-meester’ geldt ook hier in de stamgroep. Beurtelings 
doorloopt men die verschillende graden van deskundigheid. De stamgroep wordt opgedeeld in 
tafelgroepen (‘Tischgruppe’) die een weerspiegeling zijn van de middeleeuwse leertriade. 
 
De basisactiviteiten van de school zijn viervoudig: gesprek, werk, spel en viering. Zij worden 
in een ritmisch week- en dagplan verwerkt. 
De week opent en sluit met een viering. Elke dag begint met een kringgesprek. De blokuren – 
het werk – wordt op vaste uren geprogrammeerd – meestal in de tweede helft van de 
voormiddag.  
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Elke week is er de ‘keuzecursus’. Ouders en externen worden er frequent bij 
ingeschakeld.  
 
 
 

 
Figuur 15: Gesprekskring 
 
 

Geïnspireerd door Berthold Otto, die bij het onderwijs telkens uitging van de vragen van de 
kinderen, voerde Petersen het Gesamtunterricht in, zeg maar Wereldoriëntatie. Op dat vlak 
hebben de Jenaplanscholen later baanbrekend werk verricht. 
 

Ontwikkeling van de Jenaplanschool 
 
In Nederland ontdekte Suus Freudenthal-Lutter (1908-1986) in 1955 het Jenaplan van 
Petersen. Zij was als internationaal secretaris actief in de Werkgemeenschap voor 
Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs, waarvan Kees Boeke toen voorzitter was. Als 
moeder was zij teleurgesteld in het onderwijs aan haar kinderen. In het Jenaplan van Petersen 
ontdekte zij de school waar zij al lang naar op zoek was. Zij is de stichter van de Nederlandse 
Jenaplanbeweging. In 1968 wordt de Stichting Jenaplan opgericht. Er verschijnt ook een 
kwartaaltijdschrift, Pedomorfose (dat in 1981 stopte en enkele jaren later werd opgevolgd 
door het blad Mensen-kinderen). De eerste Jenaplanschool in Nederland ontstond in 1962 in 
Utrecht. Maar dan groeide het aantal scholen snel. 
 
Vanaf 1974 ontwikkelen zich opleidingen voor Jenaplanonderwijs. Vanaf 1981 ontwikkelt 
zich de nascholing. In 1986 werd het Jenaplandiploma (te behalen in de initiële opleiding en 
via nascholing) door het Ministerie erkend als aanvullend bewijs van bekwaamheid dat een 
schooloverheid in Nederland bij benoemingen kan eisen. 
 
In Nederland zijn nu ongeveer 220 Jenaplanbasisscholen en een 10-tal middelbare 
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Jenaplanscholen.  
 
Het Jenaplan in België 

 
In 1973 startte in België een project V.L.O. (Vernieuwd 
Lager Onderwijs). In de jaren die daarop volgden werd het 
project uitgebreid, zodat in 1990 ongeveer 30% van de 
lagere scholen zich V.L.O.-school konden noemen. De 
begeleiders van dit project inspireerden zich nogal aan de 
Nederlandse Jenaplanbeweging om impulsen te geven aan 
de V.L.O.-scholen in Vlaanderen.  
 
Niet toevallig kwamen volgende actiepunten van het 
V.L.O.-project naar voren: 
 
- werken rond Wereldoriëntatie en projectonderwijs, 
 
- participatie van ouders aan het schoolgebeuren en 
samenwerking met de plaatselijke gemeenschap: 
aanwezigheid van ouders op school, oprichten van 
ouderraden, inschakelen van ouders bij keuzenamiddagen 
en niveauwerking, 
 
- de overgang van kleuter- naar lager onderwijs 
 
- vernieuwing van rapporten: het puntenrapport wordt in 
vraag gesteld, 
 
- Het werken aan en met een schoolwerkplan. 
 
Sinds de invoering van het V.L.O. namen meer en meer 
scholen initiatieven van het Jenaplan over: de week begon 
met een ‘opening’ en eindigde met een ‘weeksluiting’ voor 
de hele school. Ouders waren voortaan welkom op de 
school.  
 
In heel wat scholen werden ouders ingeschakeld voor het 
begeleiden van allerlei initiatieven: leesouders, 
zwemouders, …  
 
Op heel wat scholen werden  klas- en schooldoorbrekend 
‘keuzeactiviteiten’ ingevoerd. Ook hierin speelden ouders 
of mensen uit de plaatselijke omgeving een rol. 
 
Sindsdien is ook de problematiek van de overgang kleuter-
lager en lager-middelbaar niet van de baan. Allerlei 
activiteiten die de brug tussen derde kleuterklas en eerste 
leerjaar moet slaan worden georganiseerd. 
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Het leerplan Wereldoriëntatie van het VVKBaO met zijn negen bestaansdimensies heeft veel 
weg van de benadering zoals ze in de Jenaplanscholen geldt. 
 
Een aantal scholen in Vlaanderen hebben zich zelfs bij de Jenaplanvereniging aangesloten: de 
Lieven Gevaertschool in Mortsel, De Feniks in Gent, De Kleurdoos in Ledeberg, De 
Jenaplaneet in Oostakker en De Zonnebloem in Wolvertem. 
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