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R E D A C T I O N E E L
Dat ouderen een negatief beeld van 
jongeren hebben, is van alle tijden. Dat 
is niet helemaal verwonderlijk, want 
jongeren zijn behalve de toekomst 
soms ook bedreigend voor voorgaande 
generaties. Toch verandert onze blik op 
jongeren voortdurend onder invloed van 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
wetenschappelijke inzichten. Heel lang 
hebben we gedacht dat kinderen een 
tabula rasa zijn en dat alle mogelijk-
heden open liggen. Op het moment is 

het denken dat gedrag biologisch en/of 
genetisch bepaald is, populair. De waar-
heid ligt waarschijnlijk in het midden: 
opvoeding en biologie zijn twee kanten 
van de medaille.
Maar wat onze inzichten ook mogen 
zijn, we hebben er niets aan als we niet 
weten welke toekomst we voor onze 
jongeren willen, welk perspectief we 
ze willen bieden, zegt ontwikkelings-
psycholoog Willem Koops. Die visie is 
volgens hem afwezig. In plaats daarvan 

leggen we de keuzes waar we voor 
staan liever in handen van technici en 
bureaucraten.
Een gedachte van een voorganger, de 
pedagoog Martinus Langeveld, komt 
scholen te hulp. In Langeveld’s visie 
worden scholen geacht de claims van 
ouders, wetenschappers en politici te 
wegen en zo nodig terug te wijzen. De 
verantwoordelijkheid van de school is 
voor kinderen ruimte te maken ‘om het 
eigene tot uitdrukking te laten komen’.

Sommigen mogen deze gedachte zwe-
verig vinden, voor opvoeders en onder-
wijs is ze onontbeerlijk. Anders is de zin 
aan opvoeding en onderwijs ontvallen.

Gerrit-Jan Meulenbeld

Interview

Thema

Interview met leerlingen

Interview met leerlingen

4. Wat willen we met onze kinderen? Die vraag ontbreekt volledig.
Gerrit-Jan Meulenbeld

Zijn jeugdige elan is opmerkelijk. Zelf noemde hij zich vorig jaar bij aanvaarding van zijn derde hoogleraarpost 
een eeuwige beginneling. Ontwikkelingspsycholoog Willem Koops (1944) is sinds 2007 universiteitshoogleraar in 
Utrecht. Zijn belangrijkste doel is om de normatieve vraag in de pedagogiek weer op de agenda te krijgen: wat 
willen we eigenlijk met onze kinderen?

8. Hoe jeugd zien? 
Nico Dullemans

Als samenleving, ouders en school hebben we een gezichtspunt nodig om met kinderen en jongeren om te  
kunnen gaan. Hoe zien we hen? Is daar overeenstemming over? Een sterk aanwezige visie waar wij in ieder 
geval mee te maken hebben is  het evolutionaire gezichtspunt – op alle terreinen van ons leven. Wat betekent 
dat voor onderwijs en opvoeding?  

12. Onze nieuwkomers: still haven’t found what I am looking for
Karin Melis

 ‘Geluk zit in kleine dingen, vind ik. Voor mij zit  het in een zakje M&M’s. Daar kan ik geweldig van genieten,’ 
zegt Floor. Gespreksleider Michiel van Veen is even van het pad. M&M’s? Ze glimlacht. Kleine chocolaatjes. Maar 
vrijwel meteen wordt Floor weerlegd door een van haar schoolgenoten: ‘Geluk kun je niet definiëren. Daarvoor 
is het te persoonlijk.’

14. Geluk moet je zelf maken
San van Eersel

‘Hoe zou de wereld eruit zien als jullie de wereld zouden mogen maken?’. “Dan zou iedereen gelijk zijn”, zegt 
Hilde. “Iedereen zou dezelfde rechten hebben”, vult Aniek aan. “Meer zorg voor de natuur”, zegt Jord. “En geen 
ziekten meer”, zegt Trinko. Ik ben in gesprek met zes leerlingen uit groep 7/8 van katholieke basisschool De 
Klimop in Rijkevoort.
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Wat willen we met onze 
kinderen? Die vraag  
ontbreekt volledig
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Met de term ‘eeuwige beginneling’ heeft hij zich willen vergelijken met 

de invloedrijke en zeer productieve filosoof Edmund Husserl die daarmee 

aangaf dat hij altijd onzeker bleef. Ook Koops hecht niet aan de zekerheid 

van wetenschappelijke kennis, want morgen kan het weer anders zijn. 

Helaas hebben te weinig wetenschappers die houding. De oorspronke-

lijke nieuwsgierigheid die leidde tot verrassende ontdekkingen of ideeën 

is vaak een pure techniek geworden, waar geen beweging in zit, zegt 

Koops.

Ook kinderen zijn beginnelingen. Wat betekent dat volgens u?

Ja, maar vergevorderde beginners. Vanaf de 18e eeuw hebben we gedacht 

dat kinderen als een ‘tabula rasa’ ter wereld komen met een chaos aan 

impressies die pas geleidelijk, als het leven al wat op gang is, enige 

orde krijgt. Dat is een totaal verkeerde aanname gebleken, tot 1963. De 

Amerikaan Robert Fantz deed onderzoek naar de perceptie van baby’s. 

Tijdens een gesprek met zijn decaan viel hem, verveeld door het gesprek 

en als een echte geleerde, op dat het zonlicht het raam in de ogen van de 

decaan weerspiegelde. Hij is weggerend en heeft een instrument ontwik-

keld waarmee de reacties van baby’s op nieuwe en oude objecten kunnen 

worden geregistreerd. Het hoofd van een baby wordt in een klem gezet, 

vervolgens krijgt de baby beelden geprojecteerd en wordt de reactie 

Gerrit-Jan Meulenbeld

gefilmd. Het was al bekend dat dieren en mensen reageren op nieuwe 

objecten: ’novelty’. Nieuwe objecten wekken onze nieuwsgierigheid, maar 

na een tijdje verliezen we onze aandacht, raken we eraan gewend: ‘habi-

tuation’. Dat alles kon worden geregistreerd met de apparatuur van Fantz. 

Bij iets nieuws kijkt de baby, na verloop van tijd draait hij zijn hoofdje 

weg of slaat de wenkbrauwen neer. Projecteer je eerst een rechthoek 

en even later een parallellogram, dan kijkt de baby opnieuw. Dat is het 

bewijs dat baby’s al een goed ontwikkeld wiskundig inzicht hebben. De 

techniek van Fantz vervangt de ontbrekende verbale communicatie met 

baby’s en heeft aangetoond dat de cognitieve vermogens van baby’s vele 

malen groter zijn dan we altijd dachten.

Baby’s hebben in aanleg allerlei vermogens. Daarmee raken we het debat 

’nature or nurture?’ Wat betekent de ontdekking van Fantz voor dit debat?

Voor mij gaat het om de verhouding tussen empirisch en normatief 

denken. Volgens de oude Piaget kon je voor je zesde of zevende jaar niet 

logisch denken, was je niet in staat om transitief te oordelen, dat wil 

zeggen: ‘Jan is groter dan Piet. Piet is groter dan Klaas. Hoe zit het met 

Jan en Klaas?’. Aan de VU hebben we experimenten gedaan die erin re-

sulteerden dat na oefening vierjarigen prima in staat waren om transitief 

te oordelen, ondanks onderlinge verschillen. Sommige kinderen deden er 

foto's NFP

OOK HET  MInISTERScHAp VAn  

ROUVOET  IS  pUUR TEcHnIScH

Zijn jeugdige elan is opmerkelijk. Zelf noemde hij zich vorig jaar bij aanvaarding van zijn derde hoogleraarpost een eeuwige beginneling. 

Ontwikkelingspsycholoog Willem Koops (1944) is sinds 2007 universiteitshoogleraar in Utrecht en decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen. 

Zijn belangrijkste doel is om de normatieve vraag in de pedagogiek weer op de agenda te krijgen: wat willen we eigenlijk met onze kinderen?

De moderne samenleving heeft moeite met normatieve kwesties
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trouwens erg lang over om dat oordeel onder de knie te krijgen. Je weet 

dus dat het kan, maar vervolgens is de vraag aan de orde: willen we dat 

ook? Hoe meer je vanuit empirisch onderzoek weet over de ontwikkeling 

van kinderen, des te belangrijker wordt de normatieve vraag. Maar die 

vraag is compleet afwezig. Wat willen we eigenlijk met jonge kinderen?

Wat is uw verklaring voor de afwezigheid van wat we met de opvoeding  

willen?

Allereerst kun je als pedagoog binnen de universitaire wereld niet scoren 

als je die vraag centraal stelt. Empirisch onderzoek waar je direct over 

kunt publiceren, is voor je carrière veel beter. Je schrijft voor je universi-

taire collega’s, niet voor onderwijs en ouders. Ik kan jonge wetenschap-

pers niet aanraden geen carrière te willen maken en in plaats daarvan te 

vragen een proefschrift te schrijven over pedagogische uitgangspunten. 

Mijn collega Micha de Winter en ik doen dat overigens wel, maar dan 

betreft het meestal al wat oudere promovendi. Binnen andere weten-

schapsgebieden, bijvoorbeeld op juridisch terrein, gaat het alleen maar 

over de normatieve uitgangspunten.

Een andere reden die ik vaststel, is de angst in Nederland voor een 

reconstructie van de verzuiling. Oorspronkelijk bedienden katholieken en 

protestanten hun eigen volksdeel met pedagogische opvattingen, denk 

aan Perquin of Waterink. Dat lijkt niemand terug te willen. Ik noem dat 

het Wolkers-effect, waarmee we dus het kind met het badwater weg-

gooien. Ik beweer niet dat het allemaal langs religieuze lijnen moet, maar 

het zou wel kunnen. Een goede illustratie van de moeite die de moderne 

samenleving met normatieve kwesties heeft, is het ministerschap van 

Rouvoet. Als oppervlakkige waarnemer zou je verwachten dat zijn ach-

tergrond in ieder geval zou moeten leiden tot normatieve overwegingen 

in zijn beleid, maar niets daarvan, integendeel. Dat is louter gebaseerd op 

betrekkelijk ordinaire, positivistische overwegingen: welke risico-inschat-

ting kan ik maken voor de levensloop van jongeren en welke preventieve 

maatregelen moet ik op basis van empirisch onderzoek nemen? Dat vind 

ik teleurstellend. Van een integer en intellectueel persoon als Rouvoet 

had ik andere verwachtingen, misschien dat hij die normatieve overwe-

gingen alleen op zondag heeft.

We vergeten dat wetenschap een hulpmiddel is om door ons gestelde 

doelen te bereiken. Het stellen van die doelen volgt nooit uit de re-

sultaten van empirisch onderzoek, maar is een normatieve beslissing. 

Als je niet weet wat je met kinderen in deze samenleving wil, kan de 

wetenschap niets voor je doen. Die boodschap krijg ik bijna niet meer 

verkocht. De gereformeerde pedagoog Jan Waterink zei het al, alleen een 

stuk sterker: als de empirische wetenschappen iets aantoonden dat in 

strijd was met de Bijbel, hadden de onderzoekers iets niet goed gedaan. 

Mijn wetenschappelijke houding verbiedt zo’n uitspraak, maar je kunt 

de Schrift natuurlijk wel gebruiken om doelen te formuleren. In plaats 

daarvan leggen we de keuzes waar we voor staan liever in handen van 

technici en bureaucraten.

Heeft het iets te maken met de angst om ouderwets gevonden te worden?

Ik heb onderzoek gedaan naar de mechanismen van schuld en schaamte 

om sociaal gedrag te reguleren. Als ik over dat onderwerp sprak, zag ik 

mensen in de zaal denken ‘grijs pak, afkomstig van de Vrije Universiteit, 

dat wordt een hopeloos verhaal’. Als ik dat nu doe, als hoogleraar aan 

de Universiteit Utrecht, denken mensen dat het misschien wel gaat over 

mijn onderzoek.

Hoe je die vooroordelen, die angst doorbreekt? Door het ontwikkelen van 

een doorwrochte, normatieve pedagogiek. Micha de Winter probeert dat 

met zijn notie van democratisch burgerschap, maar dat is dan ook een 

betrekkelijk onschuldige, in brede kring aanvaardbare doelstelling. Daar 

heeft hij natuurlijk bewust naar gezocht. We zijn ook samen met het 

instituut voor ethiek bezig om hun methoden van redeneren te leggen op 

de pedagogiek. Daarnaast hebben we een academische onderwijzersoplei-

ding opgericht, zodat wetenschap en reflectie meer ruimte krijgen in het 

onderwijs en opvoedingsdoelen, samen met ouders, geformuleerd kunnen 

worden.

Ook het bijzonder onderwijs, dat ik een prachtig systeem vind, kan bij-

dragen aan de ontwikkeling van een normatieve pedagogiek.

Wat is uw analyse als het om ouders en opvoeding gaat?

Ik constateer dat ouders heel veel vragen hebben die veroorzaakt 

worden door ontwikkelingen in de wetenschap. Ik heb een dochter en 

een schoondochter die meerder keren bevallen zijn. Tijdens zwanger-

schapscursussen krijgen ze folders over cursussen hoe ze het kind aan de 

borst moeten leggen en vragen ze mij wat ze daarmee moeten doen. Die 

cursussen hebben een zweem van wetenschappelijkheid, maar zijn weg-

gegooid geld. Ze veroorzaken bovendien een hoop onzekerheid. Een baby 

heeft een natuurlijke aanleg om de borst te vinden,’ rooting reflex’. Zo 

zijn er allerlei voorbeelden dat ouders niet meer vertrouwen op hun eigen 

intuïtie en verstand. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het wegvallen 

van een omgeving die hielp bij de opvoeding.

Als het gaat om oudere kinderen, adolescenten, zien we dat het on-

derscheid tussen hen en de ouders is weggevallen. Het klassieke begrip 

adolescentie gaat er vanuit dat adolescenten zich alleen kunnen vormen, 

volwassen worden, door zich af te zetten tegen de vorige generatie, hun 

ouders. Die ouders hadden sterke beelden over de toekomst van hun kin-

deren. Dus als je autonoom wilde zijn, moest je in verzet. Nu wonen de 

meeste van onze studenten nog thuis, zonder conflicten. Ze kunnen geen 

beter hotel krijgen. Ze worden goed verzorgd en hebben alle ruimte. Om-

dat ouders niet meer definiëren wat ze voor jongeren wenselijk achten, 

ook niet in overleg met hun kinderen, zijn er geen conflicten en kunnen 

die jongeren tot hun dertigste thuis blijven wonen. Alle ouders willen dat 

hun kinderen gelukkig zijn, maar dat is te algemeen.

Dat het verschil tussen ouders en kinderen is weggevallen, heeft ook alles 

te maken met de opkomst van internet. We konden kinderen verbieden 

bepaalde boeken te lezen of films te zien, maar we kunnen ze de toegang 

tot internet niet ontzeggen. Internetfilters hebben geen enkele zin, want 

dan gaan kinderen wel ergens anders kijken. Ik zou het liever niet heb-

ben, maar op zich hoeft het niet schadelijk te zijn dat kinderen in contact 

komen met pornografische beelden of geweld. Het is veel erger als je 

doet alsof het er niet zou zijn. Dan creëer je een kinderwereld die niet 

meer kan bestaan. Je kunt als ouder kinderen beter voorbereiden op wat 

er is. Je moet dus weten waar ze op internet mee geconfronteerd kunnen 

worden, volgen wat ze doen en er met hen over praten. En natuurlijk zelf 

het goede voorbeeld geven. Daar kan geen beeld tegenop.

Kinderen worden niet agressief van kijken naar geweld?

Ik heb in de jaren zeventig veel onderzoek gedaan naar ‘modelling’ van 

agressie, waar deze vraag aan de orde was. Kinderen leren agressieve 

patronen aan door er naar te kijken, alleen gaan de meeste agressieve 

programma’s en computerspelletjes over werelden die niet voorkomen, 

ergens in de ruimte. Dus zullen kinderen die agressieve patronen nooit 

toepassen. Anders wordt het als in dat computerspel of op internet oude 

vrouwtjes voorkomen die beroofd worden. Helaas is het onbegonnen 

werk om die programma’s te vervangen. Dat heeft alles te maken met 

commerciële belangen. Daar zit weer de simpele gedachte achter dat 

‘gooi- en smijtwerk’ meer weerklank vindt bij de meeste mensen dan 

alsmaar tegen elkaar pratende, zoetsappige types. Daar ligt dus een taak 

voor de ouders.

Wat betekent het niet kiezen in de opvoeding voor de toekomst van kinderen? 

Loopt het spaak, uit de hand?

Ik ben geen pessimist, maar we zien wel dat het aantal categorieën 

psychopathologie uitbreidt en de hoeveelheid kinderen met ADHD of au-

tisme echt uit de hand begint te lopen. Het is veelbetekenend dat ouders 

de constatering dat hun kind ADHD heeft eerder troostrijk dan veront-

rustend vinden. Dat betekent dat ze hun gevoel van verantwoordelijkheid 

kwijt zijn. Gelukkig, zeggen die ouders, het zijn de hersenen, het komt 

niet door onze opvoeding. Ik zeg niet dat ADHD veroorzaakt wordt door 

het ontbreken van opvoeding. Nee, ADHD bestaat wel degelijk, maar de 

frequentie waarin, is opmerkelijk. Kinderen worden te snel gelabeld. Dat 

vind ik het grote bezwaar van de toepassing van hersenonderzoek op ge-

dragswetenschappen. Dat wekt bij de niet-deskundige de indruk dat heel 

veel gedragingen niet pedagogisch te beïnvloeden zijn. Wat is genetisch 

en wat beïnvloed door de omgeving? Een kind dat muzikaal talent heeft, 

maar dove ouders die geen muziekinstrumenten in huis hebben, zal dat 

talent mogelijk nooit ontwikkelen.

De wetenschap creëert zelf een empirische werkelijkheid, waardoor 

ouders hun pedagogische verantwoordelijkheid niet meer nemen. De 

wetenschap kan dat alleen veranderen door ook de normatieve vragen te 

stellen.

Ligt de verantwoordelijkheid voor een ‘repedagogisering’ van de samenleving 

alleen bij de wetenschap?

Nee, ook de politiek heeft die verantwoordelijkheid. Het is opvallend dat 

deze alleen de nadruk legt op de problemen van jongeren en het nooit 

Willem Koops studeerde cum laude af in de psychologie aan de Rijks- 

universiteit Groningen en promovereerde daar in 1980 in de ontwik-

kelingspsychologie. na tien jaar verbonden te zijn geweest aan de 

Rijksuniversiteit Groningen, werd Koops in 1981 hoogleraar ontwik-

kelingspsychologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij vervulde in 

de jaren daarna tevens gasthoogleraarschappen bij de Universiteiten 

van Michigan en Jakarta. Vanaf 2000 is Willem Koops als hoogleraar 

verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij werd in 2003 decaan Sociale 

Wetenschappen en is begin dit jaar herbenoemd voor een periode van 

vijf jaar. In 2007 werd hij benoemd als universiteitshoogleraar. Koops’ 

onderzoek heeft vooral betrekking op de ontwikkeling van sociale  

cognitie en ook publiceert hij veel over de cultuurhistorische achter-

gronden van het denken over kinderen.

J e  k u n t  d e  S c h r i f t  n a t u u r l i j k  w e l  g e b r u i k e n  o m  p e d a g o g i s c h e  
d o e l e n  t e  f o r m u l e r e n .  I n  p l a a t s  d a a r v a n  l e g g e n  w e  d e  k e u z e s  w a a r 

w e  v o o r  s t a a n  l i e v e r  i n  h a n d e n  v a n  t e c h n i c i  e n  b u r e a u c r a t e n .
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Eerst – in vogelvlucht – de achtergronden. De 

bekende evolutietheorie van Charles Darwin (de 

natuurlijke selectie als blinde wetmatigheid, als 

toeval, als motor van de evolutie, als een ‘on-

verschillige godin’) heeft een revolutie in ons 

denken teweeg gebracht. Daarover heeft Chris 

Buskes (wetenschapsfilosoof) een mooi boek 

geschreven, Evolutionair denken (2006). Hij 

schrijft: “Feiten baden ineens in een ander licht, 

de theorie is een bijtend zuur dat zich overal 

doorheen vreet.” Wij volgen zijn vertelling. 

De doorbraak in denken ontstond toen Darwins 

theorie verbonden werd met de erfelijkheidsleer. 

De gedachte ontstond dat nieuwe biologische 

kenmerken niet alleen door incidentele mutaties 

ontstaan, maar vooral door de hergroepering 

van genetische factoren als gevolg van voort-

planting, die dus de sleutel is van het evolutio-

naire mechanisme. Genetische informatie wordt 

overgedragen aan een volgende generatie, 

waarbij gunstige eigenschappen zich kunnen 

opstapelen ter vergroting van de ‘fitness’ en 

ter verspreiding in de populatie. Minder goede 

eigenschappen worden afgezwakt of vernietigd. 

In de wetenschap ontstond al zoekend en toet-

send een ruimer zicht op de evolutie: het leven 

heeft een materiële basis, een genetische blauw-
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over de grote groep gewone jongeren heeft. Het beleid is afgestemd op 

uitwassen.

Ook het onderwijs heeft een taak. Maar wat zie ik gebeuren. De on-

derwijsinspectie kijkt alleen nog naar kwantificeerbare gegevens van 

scholen. Op dezelfde manier als hoe er naar de prestaties van univer-

siteiten wordt gekeken: hoeveel internationale publicaties, hoe vaak 

geciteerd? Maar de beste wetenschapper op grond van die criteria is niet 

bij voorbaat de meest interessante en waardevolle wetenschapper voor 

een universiteit. Deze wetenschapper volgt een strak schema, maar zal 

vraagstukken niet breed benaderen. Dus als er op dezelfde manier naar 

scholen wordt gekeken, heeft niemand het nog over het pedagogisch kli-

maat, want dat is niet kwantificeerbaar of in ieder geval veel moeilijker, 

op basis van veel meer observatie.

Dat is ook de reden dat we hier in Utrecht begonnen zijn met een aca-

demische onderwijzersopleiding, om ervoor te zorgen dat er mensen in 

het onderwijs komen die, intellectueel geschoold, met stevige pedagogi-

sche standpunten kunnen komen. Mensen die de dialoog met de ouders 

kunnen en willen aangaan, want helaas vermijden veel onderwijzers dat 

nu. Ik zou er ook voor willen pleiten dat het thuisbezoek in ere hersteld 

wordt. Ik denk dat je dan heel veel kinderen kunt bereiken. Want via de 

officiële inspraakorganen zijn het nu vooral de mondige ouders die verte-

genwoordigd zijn en de toon zetten.

Overigens moet ik natuurlijk nog zien hoe succesvol onze onderwijzers-

opleiding is. Sommige studenten zijn overigens wat al te enthousiast 

over de academische vorming en zien zich niet meer voor de klas staan. 

Het gaat vaak over vwo-leerlingen die graag het onderwijs in wilden, 

een jaar Pabo hebben gedaan en nu bij ons zitten omdat ze op de Pabo 

te weinig uitdaging vonden. Maar er zijn gelukkig veel studenten bij die 

een zonnige toekomst voor de klas verwachten. 

Het niveau van de huidige pabo’s laat te wensen over?

Toen de pabo nog kweekschool was, was het de universiteit voor mensen 

die uit een niet-intellectueel milieu kwamen. Nu worden de pabo’s 

bevolkt door mensen die het vwo niet aankonden, wel de havo hebben 

gedaan, maar niet goed weten wat ze willen. Dat beïnvloedt helaas het 

niveau en is voor het onderwijs nadelig.  ■

H e t  p e d a g o g i s c h  k l i m a a t  v a n  e e n  
s c h o o l  i s  n i e t  k w a n t i f i c e e r b a a r
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Hoe jeugd  
zien?
Nico Dullemans

Als samenleving, ouders en school hebben we een 

gezichtspunt nodig om met kinderen en jongeren om te 

kunnen gaan. Hoe zien we hen? Is daar overeenstemming

 over? Een sterk aanwezige visie waar wij in ieder geval 

mee te maken hebben is het evolutionaire 

gezichtspunt – op alle terreinen van ons leven. 

Wat betekent dat voor onderwijs en opvoeding?  

druk. De moleculaire biologie ontwikkelde zich.

We maken nu de stap naar het menselijk gedrag. 

Heeft de evolutie daar invloed op? Dick Swaab, 

hoogleraar neurobiologie, schrijft over die 

invloed in zijn columns in NRC Handelsblad. 

Zo meent hij dat moreel gedrag geen levens-

beschouwelijke, bijvoorbeeld christelijke, maar 

een biologische basis heeft. We helpen elkaar 

overleven. En moederliefde is een gevolg van 

programmering van de hersenen, die op gang 

komt vanwege de zwangerschap. Gedrag is 

volgens hem een gevolg van biochemie. 

Maakbaar
Maar kan de mens dan geen vrije keuzes maken? 

In de progressieve jaren zeventig lag daar toch 

de nadruk op, op die vrijheid, en zij moest  

gebruikt worden voor een betere samenleving:

de maakbare samenleving. Of Scholen maken 

mensen, de titel van een boek van Martinus 

Langeveld (een invloedrijk Europese pedagoog) 

Hij legt de nadruk op ‘nurture’ (opvoeden), niet 

op ‘nature’. De school is volgens hem een middel 

om de ‘zelfverwezenlijking’ van de mens tot 

stand te brengen. De tijd van Langeveld was 

nog niet rijp voor invloeden van de biologie. 

Sociale wetenschappen stelden zich autonoom 

op. Natuurwetenschap had geen betekenis voor 

de sociale werkelijkheid, zo was de algemene 

opvatting.

Maar dit wringt inmiddels, een gevolg van een 

kentering, midden jaren tachtig, niet eens zo 

lang geleden dus. Toen werd aangetoond dat 

karakterkenmerken, die erfelijk kunnen zijn 

(veel meer dan we dachten: ‘probleemkind geeft 

gedrag door’), vaak een neurofysiologische 

oorzaak hebben. Dit inzicht (dankzij moleculaire 

biologie en genetica) heeft in de maatschap-

pij grote betekenis gekregen, want kennis over 

de evolutionaire oorsprong van de psyche zou 

kunnen worden benut om gedragingen van de 

mens te beïnvloeden. Gewenste kanten van ge-

drag kunnen worden gestimuleerd, ongewenste 

ingedamd. Opnieuw: mensen maken, maar dan 

langs een andere weg. Hoe dan ook, sociale 

wetenschappen kunnen niet meer om biologie 

heen. Evolutiepsychologie is een geaccepteerd 

programma. Steven Pinker, Amerikaan, is daar-

van een smaakmaker.

De evolutie heeft volgens Pinker vrij recent 

‘open’ gedragprogramma’s uitgevonden, die uit 

‘mentale modules’ bestaan, aangeboren onder-

illustratie: Ankie Posthumus
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Theo Joosten

Bijna aan het einde van een school-

jaar is het gebruikelijk plannen 

voor het volgende jaar gereed te 

hebben. En vanzelfsprekend hoort 

daarbij ook een terug zien om het 

vooruit kijken te voeden. Eigen 

evaluatie (waarde-bepaling) speelt 

daarbij een grote rol. Hebben we 

het goede gedaan en hebben we dat 

goed gedaan? Twee keer het woord 

‘goed’. Wat vinden we goed in ons onderwijs? Wat we van belang vinden 

aan kinderen mee te geven, raakt het hart van ons onderwijs. Wat vinden 

wij ‘goed onderwijs’? Daar draait het om. De kern van kwaliteitszorg is: 

antwoorden zoeken op deze vraag. En daarbij ontdekken we al gauw dat 

daarover verschillende opvattingen bestaan. Het is geen neutrale zaak, maar 

een zaak van verschillende waarden en opinies, van diversiteit. Een kwestie 

van keuzes maken.

De vrijheid van onderwijs biedt ons de ruimte voor een eigen onderwijs-

aanbod en een garantie tegen overheidsbemoeienis. Deze vrijheid is geen 

doel op zich, maar een voor-waarde om een eigen visie op de vorming van 

kinderen recht te doen.

Dat schept ook verplichtingen. Zijn we ons voldoende bewust van de eigen 

ruimte die we hebben? Laten we ons te veel door anderen voorschrijven wat 

‘goed onderwijs’ zou moeten zijn? Denken we dat verschillen juist moeten 

worden weggestopt, in plaats van te leren dat het in een samenleving altijd 

gaat om het omgaan met verschillen? Een paar ontwikkelingen die deze 

thematiek illustreren.

l	 	Wat te denken van het onderscheid over het wat en hoe in het onderwijs 

dat zijn intrede heeft gedaan met het onderzoek van Dijsselbloem? Kan 

de overheid over het wat gaan en het onderwijs over het hoe? Is dit geen 

handig politiek onderscheid om de vrijheid van inrichting verder in te 

perken?

l	 	Wat te denken van zogenaamd evidence based onderwijs? Kan onderwijs 

zo worden onderzocht dat onomstotelijk komt vast te staan of iets effect 

heeft? Is onderwijs in een laboratoriumachtige setting te onderzoeken? 

Bovendien lijkt het lastig dergelijk onderzoek waardevrij te houden.

l	 	Wat te denken van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs? Natuur-

lijk, er is niets mis met het bereiken van opbrengsten. Maar welke zijn 

dat? Is er niet het risico dat de huidige focus op rekenen en taal ons zicht 

op opbrengsten versmald? En wie stelt eigenlijk vast wat opbrengsten 

zijn?

l	 	Wat te denken van tendensen dat scholen een afspiegeling van de wijk 

zouden behoren te zijn? Dat zou hoogstens het eigen beleid van besturen 

kunnen zijn, maar zeker niet kunnen worden opgelegd. En als sommigen 

dat zo belangrijk vinden, waarom dan alleen voor onderwijs?

Kortom veel om over te denken, waarvoor in de naderende vakantie energie 

kan worden opgedaan. Goede vakante gewenst.  ■

Opbrengsten

C
O

LU
M

N

delen, en die vergeleken kunnen worden met een 

Zwitsers zakmes. Pinker ziet het als architectuur. 

Volgens hem bestaat ons mentale bouwwerk uit 

veel verschillende modules, die elkaar kunnen 

beïnvloeden en verschillend kunnen worden ‘af-

gesteld’, kortom een flexibel geheel om te kun-

nen overleven. Het is een autonoom oriëntatie- 

en beslissingscentrum (bestaande uit zintuigen, 

zenuwstelsel, een groot brein, emoties) waarover 

de mens beschikt om zelf afwegingen en keuzes 

te kunnen maken. ‘Vrij zijn’ vanwege dit com-

plexe centrum dus, De onderdelen ervan zijn 

aangeboren, maar voor kennis en vaardigheden 

(taal bijvoorbeeld) die we ermee ontwikkelen, 

zijn wij afhankelijk van cultuur. Overdracht aan 

volgende generaties verloopt met andere woor-

den langs niet-genetische weg,. Die overdracht 

bepaalt dus niet, ze is immers afhankelijk van de 

aangeboren onderdelen, maar ze heeft speel-

ruimte. Bij dit punt aangeland komen onderwijs 

en opvoeding in beeld. 

Buitenbeentje 
Geen onbeschreven blad, geen plooibare mens, 

maar ‘een buitenbeentje onder de primaten’ 

volgens biologen. Intussen is het wel duide-

lijk dat we rekening moeten houden met die 

‘menselijke natuur’. In de jaren vijftig van de 

vorige eeuw kregen ouders met psychotische of 

autistische kinderen te horen dat hun opvoeding 

verkeerd was. Het gedrag van hun kinderen was 

een gevolg van te weinig affectie. Dit pad is nu 

verlaten. De omgeving bepaalt niet, maar ze 

kan bijdragen aan de menselijke natuur, dat wil 

zeggen: haar activeren, corrigeren, en stoornis-

sen verhelpen of verminderen. Hersenonderzoek 

speelt hierbij een steeds belangrijker rol. Met 

een ‘scanner’ is het werkende brein te zien. Deze 

nog jonge ontwikkeling heeft betekenis voor 

bijvoorbeeld de adolescentiepsychologie. Vorig 

jaar sprak Schoolbestuur daarover met psycho-

loog Michiel Westenberg, hoogleraar in Leiden. 

Volgens hem is de opmerkelijkste bevinding dat 

de ontwikkeling van de verschillende delen van 

de hersenen niet synchroon verloopt. De voorste 

hersendelen zijn het laatst aan de beurt. De 

vraag is vervolgens of dit verschil in ontwikke-

ling effect heeft op denken, emoties en gedrag 

van jeugdigen. Sinds een jaar of vijf is een tech-

niek beschikbaar om dit te onderzoeken. Waar-

om tieners wat roekelozer zijn, hangt samen 

met die ongelijke ontwikkeling van hersendelen. 

Gevoeligheid voor negatieve consequenties van 

gedrag blijkt te worden gereguleerd in de voorste 

hersenhelft (die dus als laatste aan bod komt). 

Dit (rationele) deel van het brein moet het tijdens 

de tienertijd wel eens afleggen tegen het actie-

vere, emotionele deel van het brein, dat eerder 

tot ontwikkeling komt.

Dat de hersendelen zich volgens aparte tijd-

schema’s ontwikkelen, noemt Westenberg een 

revolutionair inzicht. Het werpt licht op de 

eeuwenlange verwarring over de jeugd. Deels 

zijn jongeren volwassen, deels niet. Soms weten 

ze echt niet beter. De vraag is hoe opvoeders en 

de samenleving op deze nieuwe kennis reageren. 

Theo Doreleijers, forensisch psychiater en ook 

een Leids hoogleraar, wil het volwassenenstraf-

recht niet meer toepassen op jongeren van 18 

jaar. Hij wil de grens verschuiven naar 23 jaar. 

Die late rationele ontwikkeling van adolescenten 

rechtvaardigt volgens hem deze verhoging van 

leeftijd. Ook in de VS wordt dit voorgesteld. 

‘De weg van het k ind’
Westenberg en Doreleijers pleiten eigenlijk voor 

een gepaste, bedachtzame benadering van de 

jeugd, maar er is veel ongeduld waarneembaar, 

zowel bij ouders als instanties. John Stevens 

is onderzoeker van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau en hij constateert dat door de 

jeugdzorg vaker en sneller wordt ingegrepen. De 

vraag neemt daardoor toe, maar de contacten 

duren korter, en dat wil de overheid ook: vroeg 

signaleren, goede diagnose stellen en snel en 

kort aanpakken, aldus Stevens. Volgens hem 

gaat het om een half miljoen jeugdigen die 

ontwikkelingsproblemen hebben. Die moeten 

kennelijk in kaart worden gebracht, in termen 

van ‘early warning’. Ook ouders categoriseren 

en monitoren hun kinderen en zijn krampachtig 

als opvoeder. Hun kinderen moeten robuust zijn 

en daartoe dienen gedragsprogramma’s die door 

psychologen, genetici, biologen en pedagogen 

zijn ontwikkeld. Wetenschappers zoeken naar 

Theo Joosten is voorzitter van de Bond KBO

gronden en methoden ‘ter versterking van de ziel’ 

van kinderen. Het Duitse weekblad Der Spiegel 

had onlangs een omslagartikel over dit verschijn-

sel. Mandela, Schwarzenegger en Clinton hadden 

tijdens hun jeugd een slechte start. Toch werden zij 

later succesvol. Wat is hun geheim? Wat zijn hun 

eigenschappen? Dit soort vragen ligt ten grond-

slag aan opvoedingsprogramma’s die gericht zijn 

op de ontwikkeling van ‘veerkracht’. Die hebben 

inmiddels ook hun weg gevonden naar de scholen, 

bijvoorbeeld de ‘Kanjertraining’, die bedoeld is om 

kinderen ‘weerbaar’ te maken. Scholen afficheren 

zich met deze training. Misschien is het nu tijd 

terug te keren naar Langeveld, de pedagoog die een 

belangrijke, eigen taak zag voor de school. Voor 

hem was zij ‘de weg van kind’. Wat bedoelde hij?

Langeveld schreef zijn eerdergenoemde Scholen  

maken mensen in het Duits, later volgde de verta-

ling in het Nederlands. Opmerkelijk genoeg is 

de titel van de Duitse uitgave anders, namelijk 

Die Schule als Weg des Kindes. Met deze tweede 

titel, die passender is, bedoelt hij dat de school 

de verantwoordelijkheid heeft “om af te wijzen 

wat niet bij het kind past.” In zijn visie worden 

scholen geacht de claims van ouders, wetenschap-

pers en politici te wegen en zo nodig terug te 

wijzen. De verantwoordelijkheid van de school is 

‘levensruimte’ (de term is van Langeveld) voor de 

kinderen te maken, een ruimte “om het eigene tot 

uitdrukking te laten komen. Om van het begin af de 

rijkdom te erkennen, die een wederzijdse aanvul-

ling van verschillen kan geven. Om het kind zelf 

te leren denken, waarderen en oordelen. Opdat er 

een mens ontstaat en geen robot. In een ruimte, 

waar de menselijke verhoudingen zó liggen, vind 

het kind al zijn eigen wereld. Dit bedoelen wij met 

het woord ‘weg’ of ‘ruimte’. Als opvoeders die dit 

pogen, strijden wij met al onze krachten tegen hele 

systemen van dominantie om deze jongste genera-

tie te beveiligen.” 

Zoals gezegd, hij schreef dit in 1960, maar de zorg 

die hij uitspreekt is actueel. Ongeduld komt de 

school binnen en dat laat zich moeilijk kanaliseren. 

Maar toch: als het goed is, zien scholen de jeugd 

als groepen jonge mensen die steun en ruimte 

nodig hebben, in gemeenschap. Niet een instelling 

die ‘eruit moet halen wat erin zit’, maar, Langeveld 

tot slot: “een levensgang voor het kind, waarin zich 

het wonder voltrekt van het worden tot datgene 

wat nooit geweest is (…) en wat men alleen kan 

worden, omdat het tot de essentiële mogelijkheden 

van de mens behoort.”  ■

Bond Katholiek primair Onderwijs in Cijfers 2009
De uitgave Bond Katholiek Primair Onderwijs in Cijfers 2009 geeft via cijfers en grafieken inzicht in de kwantita-

tieve ontwikkeling van het katholiek onderwijs.

U treft in het eerste deel van de brochure gegevens aan over bestuurlijke ontwikkelingen, zoals bestuurlijke 

schaal en beschikbare budgetten. In het tweede deel wordt vooral ingegaan op de demografische ontwikkelin-

gen en gegevens over specifieke groepen binnen het primair onderwijs. Op basis van de leerlingenprognoses voor 

uw regio kunt u inschatten wat deze zouden kunnen betekenen voor uw organisatie. Deel drie zal nader ingaan 

op de leerlingen naar gewicht.

Deze brochure biedt u bruikbare informatie met het oog op de strategische positiebepaling van uw organisatie.

De brochure wordt eind juni verstuurd naar alle aangesloten schoolbesturen.

Meerdere exemplaren van de brochure kunt u bijbestellen (prijs per stuk e 10,-, excl. btw en verzendkosten) via 

www.bondkbo.nl onder publicaties, per e-mail info@bkonet.nl of telefonisch 070 – 356 86 00.
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Bij aankomst blijkt het Theresialyceum, lig-

gend onder de rook van de Universiteit van 

Tilburg, afgezet met roodwitte plastic linten 

als ware het een crime scene. Een eindexamen-

stunt, zo wordt binnen verteld. De rector zegt 

het constaterend wijzend naar de stoelen van 

de docenten uit de koffiekamer die eveneens 

met linten aan de balustrade zijn gebonden. 

Niemand schijnt zich erover op te winden. 

Even is de school metterdaad van jonge men-

sen. En de onderwijsgevenden scheppen daar-

toe ruimte. Docent levensbeschouwing Michiel 

van Veen, eveneens onverstoord omtrent de 

bezetting van ‘onderhand’, regelt thee en kof-

fie voor zijn zeven 14- en 15-jarige leerlingen. 

De insteek voor het gesprek is hem maar al te 

vertrouwd: hoe staan deze mensenkinderen 

in het leven? Wat vinden zij belangrijk? Zijn 

zij zich bewust op welke basis zij hun keuzen 

maken?

Van Veen, zelf van protestants-christelijke 

huize, trekt alle registers open om zijn leerlin-

gen bewust te laten worden wat dat betekent: 

te leven en er te zijn. Zo laat hij bij voorbeeld 

de popgroep U2 horen. I still haven’t found 

what I’m looking for kan de gemoederen in zijn 

klas losmaken. Hij daagt hen uit, vestigt hun 

aandacht op de zinnen van de lyriek en pro-

beert het gesprek tussen de nieuwkomers van 

deze tijd aan te wakkeren. Zo nu ook tussen 

deze tieners. Alles mag gezegd worden: Michiel 

houdt de teugels losjes in de handen. Over ge-

luk dus en M&M’s. Vrienden en familie blijken 

eigenlijk ook heel belangrijk. En eerlijkheid. Dat 

je weet waar je aan toe bent. Maar dan: “Laatst 

had ik weinig geld en toen voelde ik me een 

stuk minder gelukkig.” Een ander meisje 

met een bloemetje in het haar gebonden 

in paardenstaart voegt eraan toe: “Je moet 

kunnen dromen. Over een huis en over een 

gezin. Maar niet alles hoeft uit te komen. De 

mogelijkheid tot dromen vind ik wel heel erg 

belangrijk.” Ja, vinden ze, dankzij school kan 

het leven leuk worden. Moet het dan altijd 

leuk zijn, informeert Michiel losjes, moet je 

zo nu en dan ook niet een offer brengen? 

Sommigen denken aan hoe ze hun vakken-

pakket in elkaar zetten, hoe ze keuzes maken 

en soms vakken moeten doen die ze niet zo 

leuk vinden. Om later leuke dingen te kunnen 

doen. Of zoals je een minder leuke baan moet 

nemen eer je die leuke baan kunt aannemen. 

Ja, zo vinden de leerlingen, soms is het af-

zien. Het leven kan niet altijd leuk zijn.

De docent levensbeschouwing onthoudt zich 

van een oordeel. Hij gaat een slag dieper en 

stelt de vraag waar ben je goed in? Verrassend 

genoeg laat hij er op volgen: “En word je daar-

op afgerekend?” Er is onmiddellijk instemming: 

ja, je wordt er op aangekeken als je weet waar 

je goed in bent. Vrienden blijken bij uitstek de 

mensen met wie je je goede kanten mag delen. 

Die respecteren dat. “Ik weet eigenlijk niet 

waar ik goed in ben”, zegt iemand. “Hoe kun je 

dat ontdekken?”, bemoedigt Michiel de groep. 

Leonore weet raad: “Je openstellen voor het 

onverwachte. Laatst las ik hoe een meisje een 

blind date had. Ze zag het helemaal niet zitten. 

Toch is ze gegaan en het was een hartstikke 

leuke jongen.” “Waar heb je dat gelezen?” “In 

Cosmo Girl.” Rob heeft zelf ook ervaring met 

het onverwachte dat zich ten goede keert: 

“Soms begin ik met een tekening en ik vind dat 

het helemaal niets is. Maar dan teken ik toch 

door. Wordt het opeens toch goed!” “Als je niet 

doelgericht bent”, zo concludeert de docent, 

“valt je soms iets ten deel. Zo ligt er ook in 

het lijden weleens een kans.” Verhalen komen 

los van vaders die opeens door ziekte, een 

gebroken sleutelbeen, aan het huis gekluisterd 

zijn en daardoor meer tijd met hun kinderen 

doorbrengen: “Ja, dat vond ik fijn. En hij ook.” 

Hoe uit het slechte het goede kan komen. Floor: 

“In Vught is een oorlogsmonument met teer 

beklad. Vreselijk vond ik dat. Iemand heeft er 

een gedicht bij neergelegd. Echt prachtig. Nee, 

het was anoniem.” Vernieling die met kunst ge-

paard gaat, ziekte die dierbaren naderbij brengt. 

Als een pingpongspel schieten overwegingen en 

opvattingen over tafel. Van ja, ik ben eigenlijk 

best een material girl tot het is een geluk als 

mijn ouders blij met me zijn. Van het verge-

lijken van de bedragen voor kleedgeld met de 

rekbaarheid van ouders.

Michiel van Veen haalt vooral de eigen levens-

ervaringen naar boven. Hij stimuleert hen zich-

zelf aan elkaar uit te spreken. Daagt ze uit door 

een nieuw gezichtspunt naar voren te brengen, 

want, zo is zijn stellige overtuiging, deze men-

senkinderen zijn op zoek naar hun identiteit. Ze 

stellen dezelfde vragen als ieder ander, vertelt 

hij. Als de leerlingen een paar jaar verder 

zijn, hebben ze bij wijze van spreken een heel 

portofolio bij elkaar van hun bevindingen ten 

aanzien van hun leven. En, zijn ze geestelijk 

gegroeid. Zelfbewuste mensenkinderen. Niet ge-

teerd in leerstellingen, maar in bewustwording 

van de stromende rivier die het leven is. Van 

Veen is dan ook zeer gespitst op de dialogische 

kant van ‘de zaak’. Eigenlijk in navolging van 

de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire die niets 

moest weten van het klakkeloos reproduceren 

van kennis. Bij hem stond het woord centraal: 

het uitspreken van het ware woord transfor-

meert de wereld. Dat is niet voorbehouden aan 

de happy few, maar dat is het recht van ieder 

mens. Niemand kan het ware woord alleen uit-

spreken, noch kan hij dat namens een ander…

Het gaat dan ook om het proces, om de weg die 

de mensenkinderen bewandelen. I have climbed 

the highest mountains/ I have run through the 

fields/ Only to be with you, zong U2 in een van 

de klassen van Michiel van Veen. Benend voor 

zijn leerlingen riep hij ze toe: “Hoor je dan 

niet? De diepste dalen, de hoogste bergen! Het 

is een liefdesgedicht.”

Toen het gesprek ten einde was, haalde Floor 

glimlachend een zakje M&M’s te voorschijn. 

Tja. Wie het kleine niet eert…  ■

Geluk in een zakje M&M’s
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Onze nieuwkomers:  
still haven’t found what 
I’m looking for
Karin Melis

“Geluk zit in kleine dingen, vind ik. Voor mij zit het in een zakje M&M’s. Daar kan ik geweldig van genieten,” zegt Floor. 

Gespreksleider Michiel van Veen is even van het pad. M&M’s? Ze glimlacht. Kleine chocolaatjes. Maar vrijwel meteen wordt Floor weerlegd 

door een van haar schoolgenoten: “Geluk kun je niet definiëren. Daarvoor is het te persoonlijk.” “Veel te moeilijk,” beaamt ook Rob, 

“Het gaat in elk geval niet over geld.” Hier zijn leerlingen van een lyceum met elkaar in gesprek over wat belangrijk in het leven is. 

Onder de bezielende leiding van hun docent Michiel van Veen beschouwen zij het leven.

foto: NFP
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Op weg naar basisschool De Klimop vraag 

ik me af wat ik van deze leeftijdsgroep kan 

verwachten. Zullen zij in staat zijn om te ver-

woorden wat hen drijft en gelukkig maakt? In 

hoeverre zullen zij het beeld dat er bij veel ou-

deren leeft over jongeren bevestigen? Het eerste 

wat me opvalt bij mijn aankomst op school is 

een aangename rust. Na een kop koffie staan de 

kinderen al te trappelen. Om niet meteen met 

de deur in huis te vallen, vraag ik de kinderen 

eerst wat ze leuk vinden. “Muziek”, zegt Trinko, 

“dat is gewoon mooi om te luisteren.” “Volley-

bal”, zegt Aniek, ”en niet om het winnen, maar 

om de samenwerking met het team.” “Ik sport 

ook heel veel”, zegt Bram, “maar ik vind het 

ook leuk om iets met mijn vrienden te doen.” 

“Paardrijden”, zegt Maartje, “want paarden, 

daar kun je voor zorgen.” Na deze opening be-

sluit ik om het gesprek enigszins te verdiepen. 

Wat vinden de kinderen goed in het leven en 

wat niet? De eerste antwoorden gaan over wat 

de kinderen niet goed vinden: het stelen van 

fietsen, bijvoorbeeld. Waarom vinden ze dat 

niet goed? Omdat je van andermans spullen af 

moet blijven. Of, niet te snel en zonder de juiste 

voorkennis oordelen. Ja, het woord vooroordeel 

kennen ze wel. Daarna worden ook zaken ge-

noemd die de kinderen goed vinden. Het eerste 

dat genoemd wordt is andere mensen helpen. 

Op mijn vraag of je andere mensen helpt om 

een beloning te krijgen of om het helpen zelf, 

zijn de kinderen eensluidend: anderen helpen 

doe je uit jezelf en omdat je de ander wilt 

helpen.

Wat is  geluk?
We gaan nog een stap verder. Wat vinden de 

kinderen belangrijk in het leven? “Sporten”, 

zegt Trinko, “dat is goed voor je conditie en dus 

voor je gezondheid. “Gezelligheid”, zegt Aniek. 

Ik denk een link te kunnen leggen met het 

thema geluk en stel een in mijn ogen moeilijke 

vraag: “Wat voor gevoel is dat, gezelligheid?” 

Aniek aarzelt echter geen moment: “Ik denk dat 

je je dan meestal wel gelukkig voelt.” “School”, 

zegt Hilde als vervolg op mijn vraag naar wat 

de kinderen belangrijk vinden, “dan snap je 

meer dingen.” ”Voor een goede baan” vult 

Trinko aan. “Dat je er later iets mee kunt gaan 

doen”, zegt Jord. Denken jullie wel eens na over 

later? Ja, klinkt het uit alle zes monden. Hoezo 

hebben jongeren van vandaag een korttermijn-

perspectief…?

Wat hebben de dingen die je leuk, goed of 

belangrijk vindt nu te maken met geluk? “Als 

je ergens een goed gevoel bij hebt, dan voel je 

je gelukkig”, is een van de antwoorden. Maartje 

geeft een voorbeeld: “Als je ergens graag bij 

wil (sport, ponykamp), maar je mag dat niet, 

dan ben je ook niet gelukkig,” Hoe komt dat 

dan? Wat maakt dan dat je niet gelukkig bent? 

Volgens de kinderen komt dat omdat je dan 

teleurgesteld bent. Er gebeurt dan iets niet wat 

je heel graag zou willen. Bijvoorbeeld op een 

kinderfeest, dan wordt de hele klas uitgenodigd 

en jij niet. Ben je dan teleurgesteld omdat je 

graag naar het feest was gegaan, of omdat je er 

niet bij hoort? Vooral omdat je er niet bij hoort, 

luidt het antwoord. Het is dan net of je geen 

vrienden hebt. Je voelt je dan buitengesloten. 

Wat doe je wanneer je ergens niet bij hoort? 

Dan ga ik gewoon bij mijn eigen vrienden 

staan, zeggen de kinderen. Dan weet je meteen 

wie je echte vrienden zijn. Voor echte vrienden 

maakt het niet uit of je anders bent dan ande-

ren. Een echte vriend accepteert je zoals je bent. 

Heeft echte vriendschap met geluk te maken? 

Ja, echte vriendschap maakt je gelukkig. Maakt 

het daarvoor nog uit hoeveel echte vrienden 

je hebt? Nee, beter één echte vriend dan tien 

‘zogenaamde’ vrienden.

Na deze indrukwekkende analyse van wat 

gelukkig maakt, besluit ik het over een andere 

boeg te gooien. Wat denken de kinderen dat je 

zelf kunt doen om gelukkig te worden? “Aardig 

doen tegen andere mensen”, is het eerste dat 

wordt opgemerkt, “want als je aardig doet 

tegen anderen doen zij meestal ook aardig 

tegen jou.” “Als ik gelukkiger wil worden, ga ik 

meestal muziek luisteren”, zegt Trinko, “ik kan 

niet uitleggen hoe dat komt. Het is een bepaald 

gevoel.” Mensen helpen blijkt ook een goed 

gevoel te geven. “Je hoeft niet echt iets terug 

te krijgen”, zegt Bram, “maar een bedankje 

is wel fijn.” Zelfs als de kinderen iets moeten 

doen wat ze niet leuk vinden, weten ze er een 

‘gelukbrengende’ situatie van te maken: “Stel 

dat je het konijnenhok hebt schoongemaakt”, 

zegt Jord, “maar je wilde dat niet, dan is uitein-

delijk toch in elk geval je vader gelukkig en het 

konijn is gelukkig.”

Geld maakt niet gelukkig
Met stijgende verbazing luister ik naar de ant-

woorden die de kinderen geven en naar de nu-

anceringen die zij aanbrengen. Als dit de jeugd 

is van tegenwoordig, maak ik me geen zorgen 

voor de toekomst, begin ik te denken. Maar hoe 

zit het met geld? Hoeveel waarde hechten deze 

kinderen aan materiële zaken? Zullen ze ten 

aanzien van dit thema door de mand vallen? 

Opnieuw echter verbaas ik mij in positieve zin 

over hun antwoorden. De kinderen zijn eens-

luidend: ‘geld maakt niet gelukkig’ en ‘het gaat 

erom of je zelf vindt dat je een goed leven hebt’. 

Aniek en Hilde leggen uit: “In een klein rijtjes-

huis kun je veel gelukkiger zijn dan in een kast 

van een huis. Je ziet ook wel eens supergrote 

huizen en daar woont dan één persoon in. Dan 

heb je wel een groot huis, maar dan ben je toch 

nog maar alleen. Dan heb je nog niets. Je kunt 

beter vrienden hebben dan geld.”

Dan maar eens checken hoe het zit met de 

maatschappelijke betrokkenheid van de kin-

deren. “Kijken jullie wel eens naar het jeugd-

journaal?”, vraag ik. “Wat doet dat met je?” 

Maartje: “Als je beelden ziet van bijvoorbeeld 

aanslagen, dan denk ik wel eens, waarom doen 

mensen dat? Als je wordt opgepakt en in de 

gevangenis komt, wat heb je dan nog aan je le-

ven?” “Soms gaat het op het jeugdjournaal ook 

over stomme dingen” zegt Trinko. “Laatst ging 

het over een jongensvoetbalteam en een meis-

jesvoetbalteam. Die waren allebei kampioen 

geworden, maar de jongens hadden een grotere 

beker gekregen dan de meisjes. Dan heb ik 

zoiets van, wat moet je hiermee? Waarom is dat 

interessant voor ons? Waarom komt dat op het 

jeugdjournaal?” Maartje voegt hier veelbeteke-

nend aan toe: “Er zijn wel meer van die kleine 

probleempjes. Dan is een oorlog toch veel 

belangrijker?” Uit het verloop van het gesprek 

blijkt dat de kinderen het belangrijk vinden 

om te weten wat er in de wereld gebeurt. Om 

te kunnen meepraten op school, zoals de een 

verwoord, maar ook omdat er gebeurtenissen 

worden verhaald waarbij veel, vaak onschuldi-

ge, mensen zijn betrokken, zoals in een oorlog, 

zegt een ander. En dat veroorzaakt bij de kinde-

ren een gevoel van betrokkenheid.

Geloof
Opmerkelijk vind ik het dat de kinderen 

voorbeelden van ruzie en geweld, zoals oorlog, 

steevast in verband brengen met geloof. Welke 

beelden hebben zij bij geloof en wat geloven 

zij zelf?

Vijf kinderen blijken in God te geloven en een 

kind niet. Dit wordt echter niet als probleem 

ervaren, want: “Ook al heb je geen geloof, dan 

kun je nog mensen helpen. Zonder geloof kun 

je hetzelfde zijn als mensen die wel een geloof 

hebben. Je kunt nog steeds mensen helpen en 

je kunt ook met mensen ruzie maken.” “Heb je 

dan geen geloof nodig?”, vraag ik. Volgens de 

een hebben sommige godsdiensten hele strenge 

regels. Die regels zijn zo streng, dat ze eigenlijk 

te ver gaan. Als twee godsdiensten van die 

hele strenge regels hebben, leidt dat vaak tot 

oorlog, weten de kinderen. Maar, wordt er aan 

toegevoegd, mensen kiezen zelf voor een geloof 

en dat moeten mensen zelf weten. Je kunt niet 

zeggen dat iemand een stom geloof heeft. Als 

ze er zelf gelukkig mee zijn dan is het goed. 

“Heb je geloof nodig om gelukkig te zijn,” 

vraag ik tot slot? Volgens de kinderen hoeft dat 

niet per se. Het kan je wel helpen, bijvoorbeeld 

om minder bang te zijn voor de dood of om het 

gevoel dat er altijd iemand is die je helpt, maar 

geluk moet je toch zelf maken.  ■

Geluk moet je zelf maken

“Hoe zou de wereld eruit zien als jullie de wereld zouden mogen maken?” “Dan zou iedereen gelijk zijn”, zegt Hilde. “Iedereen zou dezelfde 

rechten hebben”, vult Aniek aan. “Meer zorg voor de natuur”, zegt Jord. “En geen ziekten meer”, zegt Trinko. Ik ben in gesprek met zes 

leerlingen uit groep 7/8 van katholieke basisschool De Klimop in Rijkevoort. Van een onverschillige, ik-gerichte en materialistische houding, 

die volgens ´boze tongen´ de huidige generatie jongeren kenmerkt, is in dit gesprek geen spoor te vinden. Zelden heb ik zulke verstandige 

en sociaal betrokken antwoorden gehoord als uit de monden van deze kinderen…

San van Eersel
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Maar daaronder ligt wat mij betreft een meer 

prangende kwestie. Van oudsher stelt het 

onderwijs zich ten taak om kennis en inzichten 

mede ook uit het verleden aan de komende 

generatie over te dragen. Tegelijk wil zij de 

jonge burgers klaarstomen voor de samenleving 

zoals wij die nu kennen en waarin zij moeten 

gaan participeren. Hoe is onze beschaving 

geworden tot wat zij is en hoe laat zich die 

geschiedenis verstaan in de moderne tijd? Het 

is deze spanning tussen oud en nieuw die zich 

uitkristalliseert in het vraagstuk katholieke 

identiteit. Je zag dat ook zo mooi gedurende het 

interview met Theo Joosten en Antoine Bodar 

in Soeterbeeck-tv. Daar waar Joosten sprak 

over vieringen, gemeenschapszin en waarden, 

stelde Bodar voor de katholieke school maar 

op te heffen, want waar gaat het nog over? Als 

het zo moet, zo suggereerde de mediagenieke 

priester, dan kan het katholicisme net zo goed 

in de geschiedenisles worden opgenomen. Op 

deze wijze worden de zaken veelbetekenend op 

scherp gezet: is het katholicisme geschiedenis? 

Waar gaat het naartoe met onze nieuwkomers 

die van toeten noch blazen weten aangezien de 

meerderheid zijn ouders nog geen kruisje heeft 

zien slaan, geen rozenkrans zien bidden? 

Beeldenstorm
Tegenwoordig leven we in een breuk met het 

verleden. Sinds de jaren vijftig zijn alle moge-

lijke heilige huizen met kracht naar beneden 

gehaald. De boodschap was duidelijk: de mens 

Anderzijds moeten we onderzoeken wat er in 

het oude is dat onze tijd letterlijk en figuur-

lijk kan verlichten. En wel zo dat het niet ten 

prooi valt aan de eroderende werking van onze 

hedendaagse vluchtigheid en commercie. Maar 

daar nu juist op een voedende en bemoedigen-

de wijze een tegengeluid aan geeft.

Onbelast
Ik hoor de lezer kreunen: maar hoe dan, wat 

dan? De kortste versie van mijn antwoord 

luidt nu op deze dag: door het nieuwe en 

zijn nieuwkomers te omarmen. Onze nieuw-

komers, de aanstormende pubers, gewassen 

door het materialisme en door een vloed aan 

herdenkingsdiensten, zijn in wezen onbelast. 

Sommigen, en ik reken mezelf daar ook onder, 

klagen over een gebrek aan bagage bij de 

nieuwe generatie. Maar het onbelast zijn is 

daar de schitterende keerzijde van. Zij hebben 

geen last van belastende leerstelligheid. Zij 

mogen vrij zijn. En in de woorden van de Duits 

Joodse filosofe Hannah Arendt: zij mogen iets 

laat zich niets meer gezeggen. Zeker niet van 

bovenaf. Met name Nederland heeft zich in 

vergaande mate geëmancipeerd: wie een stem 

heeft, mag haar verheffen. Die sloopwerk-

zaamheden van het verleden en zijn tradities 

noemen we ook wel secularisatie. Dit betekent 

verwereldlijking. Toch is dat maar deels waar. 

Want vandaag de dag worden er wat altaartjes 

in de hoek van de schoolgangen opgericht, 

kaarsjes aangestoken, stille tochten geschre-

den… Het zijn momenten waarin er herdacht 

wordt, waarin er naar iets verwezen wordt dat 

het blote oog niet kan zien.

Maar toch. Het oude lijkt niet meer ter zake. 

Zijn houdbaarheidsdatum is ruimschoots over-

schreden. Wat is dat oude eigenlijk? Bodar, en 

hij is daar zeker niet alleen in, lijkt te suggere-

ren dat het katholieke ‘m zit in de leerstellin-

gen, de sacramenten, de rituelen, de geschiede-

nis van de gemeenschap van heiligen, kortom, 

in die ene apostolische kerk. Het is waar, die 

zaken waren ooit bedoeld om het godsgeloof 

handen en voeten te geven. Levend te houden. 

Toch hebben veel mensen die structuren ook als 

knellend ervaren en er schade aan ondervon-

den. Hoe het ook zij, Bodar veronderstelt dat 

het geloof in de levende God samenvalt met die 

uitwendigheden. En daarmee doet hij eigenlijk 

hetzelfde wat hij zijn tegenpartij verwijt: hij 

maakt een pakketje van het Godsgeloof dat 

je naar believen kunt verschuiven. Dat kan 

natuurlijk niet waar zijn. Wel waar is naar mijn 

idee dat het ‘stutwerk’ van het Godsgeloof open 

staat voor interpretatie en herinterpretatie en 

inderdaad: ook voor afbraak. Tenslotte sloeg de 

componist Schumann ook wel eens het credo 

over omdat hij er zich ongemakkelijk onder 

voelde. En de beatmissen van weleer hebben 

ook geprobeerd om nieuw leven in het oude te 

blazen. Maar nu begint het erop te lijken dat 

sommige representanten van de katholieke kerk 

coute que coute aan de traditionele structuren 

willen vasthouden. Dat is wel begrijpelijk: 

het is altijd moeilijk om het oude vertrouwde 

los te laten opdat het nieuwe een kans krijgt. 

Rouw en verlies gaan gepaard met de pijn van 

de barensweeën van het nieuwe. Er moet dus 

een beeldenstorm komen. Welbeschouwd moet 

het altijd stormen rond beelden. Zeker als het 

om het Godsgeloof gaat moet het gestolde 

onmiddellijk weer aan ontstolling bloot worden 

gesteld. Vraag nu is alleen: wat treffen we in 

dat onschatbare verleden dat nieuw licht kan 

werpen op de tijd waarin wij nu leven? 

Laten we wel wezen, die schatten, al die katho-

lieke beelden die zo met de kerkelijke instanties 

verweven zijn, zijn ook tekenen van verafgo-

ding. Het zijn beelden die door mensenhanden 

zijn gemaakt en daardoor zijn het onoverkome-

lijk gebrekkige uitingsvormen. Menselijkerwijs 

gesproken kan dat ook niet anders. Toch geloof 

ik dat we moeten proberen om enerzijds met 

gepaste eerbied om te gaan met dat wat we niet 

kunnen concretiseren, beeld van God te zijn. 

nieuws beginnen. Arendt spreekt in deze over 

‘nataliteit’: elke geboorte van een mensen-

kind brengt iets onvervangbaar nieuws in 

de wereld. Elk draagt op zijn eigenste wijze, 

groot of klein, een bijdrage om de barenswee-

en van de Schepping een impuls te geven. Dat 

gaat onherroepelijk van au. We kunnen het 

heel banaal vinden als een lyceum leerlinge 

zegt dat een zakje M&M’s haar geluk schenkt. 

Hoezo eigenlijk? Wordt hier het kleine niet 

geëerd? Was het niet Jezus die zijn discipelen 

berispte toen deze klaagden over het feit dat 

een vrouw zijn hoofd zalfde met kostbare 

olie? Zoveel geld voor zo’n klein, vluchtig 

gebaar. Maar Jezus vermaande de discipelen 

zeggend dat de armen altijd onder ons zouden 

zijn. Dat we moeten genieten als de zorgeloze 

leliën in het veld. Een niet mis te verstane 

opgave. Want zorgeloosheid betekent altijd 

dat je moet loslaten. En daarmee mag de ge-

schiedenis altijd weer opnieuw beginnen. Ja, 

we zullen veel verliezen, maar in die verliezen 

zullen we weer winnen.

Het vraagt lef om oude woorden niet simpelweg 

achter de kansel voor te lezen, maar levensecht 

na te leven. Zo’n oude vraag is Adam, waar 

ben je? En dan gaat het niet om het verzoek om 

een of andere locatie prijs te geven. Nee, het 

gaat hier om de vraag waar je bent in dit leven, 

hoe je er ten diepste voor staat. En dat alle 

mensenkinderen geroepen zijn om dat in vrij-

heid te vertellen. Er is geen verkeerd antwoord. 

Er is steeds een nieuw antwoord. Het vermoe-

den dat het antwoord niet vast ligt, moet wel 

de stuwende kracht zijn van de voortdurende 

discussie over wat het betekent om katholiek te 

zijn. Zo blijven wij vergaderen in Zijn Naam en 

houden Hem levend.

Ontroerend vind ik hoe de al eerder genoemde 

Joodse filosofe, die er vaak prat op ging geen 

boodschap te hebben aan Die wie de wereld 

ontstijgt, niets anders kon schrijven dan dat de 

geboorte van Jezus een teken is om de nieuwe-

lingen onder ons te verwelkomen. Zij schreef 

letterlijk: een kind is ons geboren.  ■

Tussen oud en nieuw
Een kind is ons geboren

Karin Melis

Ongelofelijk, zoveel drukte als er tegenwoordig rond de katholieke identiteit van scholen heerst. Een dvd, een discussie op de 

website van het dagblad ‘Trouw’, seminars, werkmodellen. Nou ja, noem maar op. Er wordt geen digitale mogelijkheid onbenut gelaten om 

een discussie te openen. Waarbij het steeds draait om de vraag ‘wat betekent het om katholiek te zijn’? 
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In de ogen van veel ouderen zijn jongeren lui, 

onverschillig, oppervlakkig, materialistisch, 

verwend, ongeïnteresseerd, egocentrisch, on-

verantwoordelijk en hebben ze het veel te druk. 

Bovendien lijken ze zich alleen maar bezig te 

houden met het hier en nu en ontberen ze een 

perspectief voor de lange termijn. In hoeverre 

komt dit beeld van jongeren overeen met het 

beeld dat jongeren van zichzelf hebben? Feit 

is dat de jongeren van vandaag in een andere 

wereld leven dan wij, ouderen. Voor hen is 

de hoeveelheid informatie waarmee mensen 

vandaag de dag worden geconfronteerd een 

vanzelfsprekendheid. Zij weten niet beter dan 

dat niet alles is wat het lijkt en dat veel in de 

wereld maakbaar is. Volgens de auteurs van 

´Generatie Einstein’2, neemt dit echter niet 

weg dat jongeren zichzelf niet zouden kunnen 

ontwikkelen tot authentieke persoonlijkheden 

met een sterk ontwikkelde visie op een steeds 

complexer wordende wereld. Een wereld, die 

niet dwingt tot relativisme, maar uitnodigt 

tot een vorm van collectivisme. Herkent u het 

beeld dat jongeren alleen maar voor zichzelf 

leven en zich alleen maar bekommeren om het 

hier en nu, of zijn jongeren wel degelijk op 

zoek naar de zin in hun eigen leven en in dat 

van anderen?

Van Dijk: In ons onderzoek merken we juist dat 

het met die gerichtheid op zichzelf wel meevalt. 

Jongeren zijn betrokken op anderen. Hun ou-

ders en vrienden staan daarbij bovenaan. Ook 

de maatschappij laat hen niet onberoerd. Als 

levensdoelen worden juist ook klaarstaan voor 

anderen en je inzetten voor de samenleving 

genoemd. Ze geven ook aan dat ze een richting 

of doel in hun leven ervaren, wat we toch als 

zingeving kunnen duiden. Tegelijk is God voor 

hen niet belangrijk en noemen ze zichzelf niet 

religieus; dat zijn blijkbaar geen begrippen die 

daar voor de jongeren van nu mee te maken 

hebben.

Grote verhalen passé?
Kenmerken van de wereld waarin jongeren 

opgroeien is de 24/7 informatiemaatschappij, 

de ver doorgevoerde en in alle sociale lagen 

doorgedrongen commercialisering, een hoog 

welvaartsniveau, de beeldcultuur van de mas-

samedia en een grote diversiteit aan culturele 

en religieuze verschillen. Hierdoor is de wijze 

waarop jongeren in de wereld staan veranderd. 

Het heeft tot een relativering geleid van de 

grote verhalen, die door de oudere generatie 

vaak als keurslijf werden ervaren. Wat betekent 

dit voor de wijze waarop jongeren zin geven 

aan hun leven? In hoeverre kun je zin geven 

aan je leven, zonder je eigen levensverhaal te 

koppelen aan de grote verhalen uit de geschie-

denis?

Van Dijk: Tja, dat is een lastige vraag. We zien 

dat jongeren kerk, geloof en religie niet meteen 

bovenaan hun lijstje zetten. Maar dat betekent 

niet dat de grote verhalen voor hen hebben af-

gedaan. Ze hebben er vooral van huis uit nau-

welijks nog mee te maken, noch in positieve, 

noch in negatieve zin. Tegelijk is er, juist door 

de enorme mogelijkheden in hun informatie-

de laatste eeuwen; het past bij hun leeftijd om 

drang naar vrijheid te hebben. De ruime keuze 

die er is op het gebied van zingeving dwingt 

jongeren om een keuze te maken, of om zich 

ertoe te verhouden.

Authentic ite it
In ‘Generatie Einstein’ worden drie centrale 

waarden genoemd van de hedendaagse ge-

neratie autochtone jongeren: authenticiteit, 

respect en zelfontplooiing. Voor de allochtone 

generatie jongeren komt daar nog eer bij. 

Authenticiteit betekent voor jongeren ‘echt’ 

zijn. Je hoort er pas bij wanneer je jezelf bent 

en je je niet anders voordoet dan je bent. 

Mensen die zich anders voordoen dan ze zijn 

verliezen het respect van jongeren. Respect 

heeft dan ook vooral betrekking op wat ie-

mand echt kan. Jongeren hebben geen respect 

voor het nadoen van iets of iemand, hoe knap 

of moeilijk het ook is. Zelfontplooiing wordt 

door autochtone jongeren gezien als het hoog-

ste goed. Het leven draait om gelukkig worden 

en plezier hebben. Geld verdienen is daaraan 

ondergeschikt. Het hebben van een goede baan 

betekent vooral dat die baan je de mogelijk-

heid biedt om jezelf te zijn en je als persoon 

te ontwikkelen. Voor allochtone jongeren is 

eer vaak het hoogste goed. Eer bereik je door te 

laten zien dat het goed met je gaat, maar ook 

door je goed te gedragen ten aanzien van je 

familie en je geloof.

Zijn dit de centrale waarden in het leven van 

jongeren of zijn er nog andere waarden die 

richtinggevend zijn voor hen zijn?

Van Dijk: Ik denk dat dit wel de centrale waar-

den zijn voor jongeren. Wij zien deze waarden 

terug in hun eigen taal die we hebben verkre-

gen door hen open vragen te stellen. Hieruit 

blijkt dat respect hebben voor anderen een 

groot goed is. En daarmee ook respect voor hun 

eigen keuzes en vrijheid daarin. We zien steeds 

een soort dubbelprogramma: ruimte voor 

iedereen om te geloven wat hij/zij wil, maar 

niet ten koste van anderen. Je mag geloven in 

God, maar je moet er niet in doordraven. Het 

lijkt alsof jongeren alle opties open houden 

in plaats van zelf echt positie te kiezen. Echt 

authentiek zijn is namelijk lastig, want iets 

(en dus ook jezelf) krijgt pas betekenis als je er 

met anderen over praat. In dat gesprek kan een 

ander je authentiek vinden…, dat is ook een 

interessante tegenstrijdigheid!

Onderwi js
In hoeverre moeten we ons binnen het katho-

liek onderwijs zorgen maken over de wijze 

waarop jongeren zin geven aan hun leven? En 

wat kunnen we doen om hen hierin te onder-

steunen?

Van Dijk: Ik denk dat we ons op zich geen zor-

gen hoeven te maken over de jongeren van nu. 

Voor de jongeren zelf zal dit helemaal niet hoe-

ven trouwens. De zorgen zitten meestal bij de 

mensen die zélf veel aan hun geloof hebben en 

hopen dit aan jongeren te kunnen doorgeven. 

Het belangrijkste lijkt mij dat we hen écht zien, 

en hén respecteren, wat voor jongeren van nu 

ook zo’n belangrijke waarde is. Jongeren zijn 

op een andere manier met geloof en zingeving 

bezig dan ouderen, en dan met name kerkelijk 

betrokken ouderen. Dit komt doordat ze er 

meestal van huis uit niets over hebben meege-

kregen, maar er ook niet meteen een antipathie 

tegen hebben. Ze kennen kerk en geloof echter 

niet (meer) van binnen, maar slechts uit de 

media en het beeld dat daarin van godsdiensten 

wordt geschetst. Als hún verhaal er mag zijn 

naast het Verhaal van God met de mensen, zal 

er zeker ruimte zijn bij jongeren van vandaag 

om daarover in gesprek te gaan. We zien juist 

dat er op internet gezocht wordt naar antwoor-

den op zingevingsvragen. Als ze maar écht zelf 

gehoord worden en niet eigenlijk ‘de kerk in 

gepraat worden’; jongeren lijken haarfijn aan te 

voelen wanneer aandacht echt is of wanneer er 

een soort dubbele boodschap in zit.

Welke verschillen bestaan er op dit gebied 

tussen katholieke, protestante en islamitische 

jongeren? In uw onderzoek lijken katholieke 

leerlingen bijvoorbeeld het meest overeen te 

komen met leerlingen die geen godsdienst heb-

ben. Ze geloven wel dat er ‘iets’ is, maar vinden 

het moeilijk om het nader te specificeren. En ze 

willen wel informatie krijgen over godsdien-

sten, maar niet vanuit godsdiensten… 

Van Dijk: We zien in ons onderzoek (onder leer-

lingen op katholieke middelbare scholen) dat de 

protestantse en islamitische leerlingen dichter 

bij hun geloof lijken te staan en minder seculier 

zijn dan de katholieke leerlingen. Vooral isla-

mitische leerlingen lijken zich meer verbonden 

te voelen met hun geloof, al betekent dit niet 

meteen dat ze heel actief religieus zijn. Juist zij 

zoeken in het spanningsveld tussen de religie 

van hun ouders en de denkbeelden in de meer-

seculiere westerse maatschappij naar wat zuiver 

is aan de islam3. Katholieke leerlingen noemen 

zichzelf gemakkelijker katholiek zonder er 

actief iets mee te doen. Dit komt omdat zij 

‘katholiek zijn’ niet voelen als een individuele 

keuze (ik ben katholiek), maar als een collectief 

gegeven (wij zijn katholiek) dat je van huis 

uit hebt meegekregen. Interessant hierin is de 

studie van Toke Elshof 4.  ■

1   Van haar verscheen in 2008 het rapport 

Godsdienst? Lekker belangrijk!, met mede 

auteurs Jacques Maas en Hans van den Bosch. 

Utrecht: FKT. In het najaar van 2009 zal een 

boek verschijnen over de religie van jongeren 

als uitdaging voor christelijke en islamitische 

instituten in de reeks Utrechtse Studies.

2   Boschma, J. & Groen, I. (2006). Generatie Ein-

stein. Slimmer, sneller en socialer. Communi-

ceren met jongeren van de 21e eeuw. Pearson 

Education Benelux: Amsterdam.

3   Koning, M. de (2008). Zoeken naar een zuivere 

islam. Amsterdam: Bert Bakker.

4   Elshof, T. (2009). Van huis uit katholiek. Delft: 

Eburon.

JOnGEREn En GELOOF

Klaarstaan voor anderen 
belangrijk levensdoel
San van Eersel

Hoe geven jongeren in de 24/7 vercommercialiseerde informatiemaatschappij van vandaag zin aan hun leven? Zijn ze wel bezig met zingeving? Leven ze 

niet alleen voor zichzelf en voor dit moment? Zijn ze wel betrokken op de wereld en op anderen? We vragen het aan Monique van Dijk-Groeneboer, docente 

godsdienstsociologie aan de Faculteit voor Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en onderzoekster op het terrein van jongeren en zingeving1.

netwerk, ruimte om ook grote verhalen uit tra-

dities als het christendom een plek te geven. Ze 

hebben daar geen negatief oordeel over, alleen 

zien we dat het opleggen van zaken die eraan 

gekoppeld worden, zoals een bepaalde manier 

van leven, de plicht om naar de kerk te gaan en 

dergelijke, door hen worden afgewezen. Daarin 

zijn ze overigens niet anders dan jongeren van 

foto: RKK

De paus samen met jonge mensen in Sydney  

(Wereldjongerendagen 2008)
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Volwassenen zeggen dat wel vaker over de 

jeugd, maar dan is het negatief bedoeld. Maar 

die uitspraak deden we dertig jaar geleden ook 

al. En over dertig jaar zal die uitspraak weer 

worden gedaan. Wie is dan die jeugd van nu? 

En die van toen? En van straks? De volwas-

senen van nu waren de jeugd van toen en de 

jeugd van nu zijn de volwassenen van de toe-

komst. Hoe komt het dat deze uitspraak tijdloos 

is? Negatief beschouwd: ja, elke jeugd kent zijn 

eigenaardigheden, die bij de volwassenen niet 

altijd in de smaak vallen. Je kunt de uitspraak 

ook neutraal bezien en dan heeft de jeugd ook 

veel positieve kanten. Zijn de kinderen van nu 

anders dan toen?

Vrol i jk ,  fantas ier i jk en spontaan
Ik vroeg het aan Fia de Jong. Fia is leerkracht 

aan interconfessionele basisschool De Tram-

poline in Leidschendam. Een school die op de 

grens van twee wijken staat. De ene wijk staat 

vol flatgebouwen, waar veel allochtone kinde-

ren wonen. De andere wijk bestaat vooral uit 

eengezinswoningen met gezinnen uit een hoger 

sociaal milieu.

De kinderen op zich zijn niet veranderd is de 

stelling van Fia. En zij kan het weten, want zij 

werkt al 35 jaar in het onderwijs. Al die tijd 

vooral met jonge kinderen. “Vrolijk, fanta-

sierijk, goed kunnen samenwerken en spelen, 

spontaan en vrij tot op zekere hoogte.” Dat zijn 

enkele kenmerken van de kinderen van nu, die 

zij desgevraagd in één adem noemt. “En dat 

waren ze dertig jaar geleden ook”, voegt ze 

eraan toe. 

Kinderen zijn niet veranderd ten opzichte van 

dertig jaar geleden. De omgevingsfactoren 

wel. De maatschappij is sneller geworden door 

computers en internet. De communicatiemoge-

lijkheden zijn ongekend en onbegrensd. Er is 

minder rust en speelruimte voor kinderen. In de 

wijk, maar ook thuis door een druk programma 

met allerlei activiteiten. En de gezinnen zijn 

veranderd. Ouders gaan sneller uit elkaar of 

hebben ingewikkelde relaties. Kinderen voelen 

geen vastigheid meer. Ze worden heen en weer 

geslingerd tussen de opvoedingsvisies van 

vader, moeder, vriendin van vader, vriend van 

moeder, opa en oma en de buurvrouw. En daar 

tussendoor fietst ook de juf op school nog, die 

normen en waarden predikt en vertelt dat je een 

ander niet mag slaan, terwijl vader laatst nog 

zei dat je er wel op los mag slaan als je wordt 

geplaagd. Wat is voor het kind nu het goede 

voorbeeld?

         

Meerwaarde
De jeugd is in de kern niet veranderd. De grote 

snelheid in de huidige communicatiemaat-

schappij beïnvloedt wel hun leergedrag, dat 

daardoor anders is dan toen. Ze kunnen slecht 

luisteren en hebben moeite om de aandacht 

erbij te houden als je iets uitlegt, is de ervaring 

van Fia. 

“Ook de spanningsboog is niet groot. Je moet 

als leerkracht heel veel uit de kast halen en 

met allerlei toeters en bellen komen, wil je de 

aandacht van de kinderen krijgen.”

Op dit andere leergedrag is goed in te spelen 

door het anders aan te pakken. Er zijn nu kor-

tere momenten van instructie, die afgewisseld 

worden met het zingen van een liedje of een 

bewegingsactiviteit. Daardoor houden kinderen 

de aandacht beter vast en nemen ze de leerstof 

beter op. Nieuwe manieren van leren op basis 

van de theorie van meervoudige intelligentie 

hebben ook een meerwaarde. Veel kennis en 

ervaring uit de hele wereld kan heel snel bij 

de kinderen worden gebracht op verschillende 

manieren. Niet alleen door te luisteren, maar 

ook door beelden, door zelf te doen en door 

veel samen te werken, leren de kinderen van nu 

veel gevarieerder dan toen.  

Uit balans
Minder speelruimte en veranderende gezinssitu-

aties beïnvloeden vooral het sociaal-emotioneel 

welzijn van de kinderen. Vanaf zeven uur ’s 

morgens zijn ze bij Debbie, de buurvrouw, die 

ze om half negen naar school brengt. Daar 

hebben ze eerst juf Caroline, die alleen maar de 

ochtend werkt op arbeidstherapeutische basis. 

In de middagpauze ontfermt een aantal vrijwil-

lige moeders zich tijdens de overblijf over hen 

en na afloop van de middagschooltijd, waar ze 

bij meester Kees gymnastiek hebben gedaan en 

bij juf Yvette het overige programma hebben 

gevolgd, gaan ze naar de buitenschoolse op-

vang. Daar hebben ze vandaag meester Rob en 

juf Lucia, maar morgen zijn dat weer anderen. 

Om half zeven komt Mandy, de vriendin van 

vader, ze ophalen, want vannacht moet hun 

eigen moeder onverwacht werken en kunnen ze 

gelukkig bij vader terecht. Omdat het laat is en 

vader aan de andere kant van de stad woont, 

gaan ze eerst bij McDonald’s wat eten. Om half 

negen zijn ze bij vader thuis (?). Dan mogen ze 

nog een half uurtje spelen, maar moeten dan 

naar bed, want de volgende ochtend kan vader 

ze, net voordat hij naar zijn werk gaat om half 

zeven, weer bij de buurvrouw van hun moeder 

afleveren, die ze om half negen weer naar 

school brengt, waar een nieuwe dag begint.

Fia: “Ik zie wel kinderen die niet helemaal in 

balans zijn. Die had je vroeger ook wel, maar 

het zijn er nu duidelijk meer.” Er zit veel onrust 

in kinderen en het is daarom belangrijk om in 

het onderwijs ook rust en ontspanning in te 

bouwen. Yoga-achtige dingen en luisteren naar 

klassieke muziek, noemt Fia als voorbeelden 

om die rust en ontspanning bij kinderen te 

bewerkstelligen. 

Onbewust asociaal  gedrag
Naast ander leergedrag en een ‘onbalans’ bij 

sommige kinderen, ziet Fia een duidelijke 

verandering in sociaal gedrag bij de kinderen 

van nu. “Bijvoorbeeld met twee woorden spre-

ken. Dat is niet van thuis meegegeven. En ook 

kleine dingen. Als er een jas van de kapstok 

is gevallen, lopen ze eromheen. Je moet ze 

bijbrengen dat het wel aardig is als je die jas 

even opraapt.” 

Goed voorbeeldgedrag ontbreekt vaak. Kin-

deren kopiëren gedrag dat ze bij volwassenen 

zien. Mobiel bellende mensen bij de kassa in 

een winkel, niet voor anderen opstaan in het 

openbaar vervoer, rommel op straat gooien. 

Onbewust asociaal gedrag? Fia gelooft daar 

niet in. 

“Je weet toch dat zoiets eigenlijk niet kan. Als 

je dat niet in de gaten hebt, is er volgens mij 

wel wat met je aan de hand. Misschien hebben 

die mensen het vroeger wel meegekregen, maar 

passen ze zich aan aan de normen van deze 

tijd, maar het zijn niet mijn normen. Ik zie het 

vaak bij jonge mensen.”

Op school bij Fia zijn ze bewust bezig om 

De jeugd van  
tegenwoordig?!
Rob Pinkse

“Hé, meneer, zoekt u iets?” vraagt een kleine jongen van een jaar of acht met gitzwart haar en donkere ogen in perfect Nederlands aan mij. 

“Ja, ik zoek de ingang van deze school.” “Kom maar mee, meneer, dan laat ik het zien.” Even later sta ik voor de schooldeur, die grotendeels uit glas bestaat 

en mij een blik gunt in de vriendelijk ogende hal en ik dacht bij mezelf: “De jeugd van tegenwoordig?”

kinderen hele basale dingen op het gebied van 

normen bij te brengen. Ze werken daarbij met 

thema’s als ‘hoe ga je met elkaar om?’ Daarbij 

wordt de kinderen bijvoorbeeld geleerd dat je 

een hand geeft als je je voorstelt aan een ander. 

Het wordt ook in de praktijk voorgedaan. Zo 

geeft de juf bij het binnenkomen ’s morgens 

alle kinderen een hand bij wijze van begroe-

ting. Scholen die zeggen alleen onderwijs te 

geven en het opvoeden aan de ouders over te 

laten zijn in de ogen van Fia niet goed bezig. 

Onderwijs en opvoeding zijn niet te scheiden. 

Daar moet je samen met ouders aan werken.

Samenwerken
Scholen doen hun uiterste best om de kinderen 

iets van normen bij te brengen en dat lukt maar 

ten dele, meent Fia. Vaak is het vechten tegen 

de bierkaai als dezelfde kinderen thuis en in de 

samenleving tegenovergesteld voorbeeldgedrag 

te zien krijgen. Het is daarom van groot belang 

om de ouders bij de school te betrekken. Bij-

voorbeeld door een ouderavond te organiseren 

waar informatie wordt gegeven over de visie 

van de school over deze problematiek en hoe 

de school daarmee omgaat. Maar wellicht nog 

belangrijker dan de informatie is de dialoog 

erover, die met ouders op gang moet komen. 

“Het is een illusie om te denken dat de invloed 

van de leerkracht op dit gebied groter is dan de 

invloed die uitgaat van de omgeving van het 

kind. Dat wil niet zeggen dat je er als school 

maar niets aan moet doen. Nee, daarom alleen 

al is het belangrijk dat je samen met de ouders 

aan de slag gaat.” aldus Fia. 

Maar alleen met ouders aan de slag gaan is niet 

voldoende, meent Fia. Alle instanties die met 

kinderen bezig zijn: kinderopvang, peuterspeel-

zalen, sportclubs en noem maar op, zouden de 

handen ineen moeten slaan om de krachten te 

bundelen en in goed overleg en samenspraak 

met elkaar de opvoeding en begeleiding van 

kinderen ter hand nemen. De centra voor jeugd 

en gezin, die nu overal aan het ontstaan zijn, 

zouden hierin een rol kunnen vervullen. Maar 

ook brede scholen, waar diverse instellingen 

samen met kinderen bezig zijn, zouden hun pe-

dagogische visies op elkaar moeten afstemmen 
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met als doel duidelijkheid en eenduidigheid in 

de begeleiding van kinderen.

Toekomst 
Fia ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet 

als het gaat om de jeugd. “Er zal altijd wel een 

percentage blijven, waar men last van heeft, 

maar hopelijk is er een groter percentage dat 

tot harmonische, prettige mensen opgroeit. De 

jeugd heeft de toekomst, zeggen we wel eens, 

maar wij hebben daar als volwassenen wel een 

bijdrage aan te leveren. En wat je daarvoor no-

dig hebt, zijn bevlogen mensen. Mensen die het 

met hun hart doen en het weten over te dragen 

aan anderen. Ik hoop dat ik dat aan al mijn 

stagiaires heb kunnen meegeven”, zegt Fia. 

Zij ziet gelukkig dat er bij jonge collega’s 

een groot enthousiasme is om dingen aan te 

pakken. Mensen met heel veel gevoel voor kin-

deren en die graag een bijdrage willen leveren 

aan een harmonieuze ontwikkeling. Komt het 

dan toch nog goed met ‘de jeugd van tegen-

woordig’? 

Toen ik na afloop van het gesprek met Fia weer 

buiten stond, het was inmiddels vijf uur, vroeg 

ik me af waar ik mijn auto had neergezet. Al 

zoekende stootte ik met mijn tas tegen een 

kind, dat daar aan het spelen was. “Hé, kale, 

ken je niet uitkijken!” was de reactie van dát 

kind, ook een jaar of acht met donkerblond, 

sluik haar en blauwe ogen. En ik dacht bij me-

zelf: “De jeugd van tegenwoordig?”  ■
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Wim van der Geest

De Zeeuwse Hedwigepolder zou 

ter wille van de natuur worden 

ontpolderd, maar tot verbazing 

van alle ecologische deskundi-

gen gaat dit niet door. Zeeuwse 

en Haagse politici willen er niet 

aan. In het belang van diezelfde 

natuur zal worden ingepolderd, 

een tegenovergesteld besluit 

dus. Een criticus hierover: “Je wekt de indruk dat je extra natuur creëert, 

maar je wisselt de ene soort in voor de andere. Het is ‘goochelnatuur’. De 

toeschouwers stuur je naar huis met de illusie dat er toch iets bijzonders 

is gebeurd.”

Doet dit voorval niet aan het Haagse onderwijsbeleid denken? Terwijl we 

weten dat een school een complex geheel is van interne en externe op el-

kaar inwerkende krachten, geen kinderspel dus, wekken beleidsmakers de 

indruk dat je onderwijs ‘in kaart kunt brengen’. Bijvoorbeeld Roel Bosker 

(hoogleraar onderwijskunde): “Meer transparantie over wat er in scholen 

gebeurt, is een goede zaak. Dat vraagt om gestroomlijnde en betrouwbare 

informatie.” Maar ook hij onderkent de problemen met die stroomlijning. 

“Ik herinner me een drie of vier uur durende discussie over overhead en 

bureaucratie. Onmogelijk te meten. Uiteindelijk kun je dan maar het beste 

kijken door de bril van ouders. Hoe zien zij of een school het geld goed 

besteedt? Aan de klassengrootte. Daar hebben we het voor die indicator 

dus maar voorlopig op gehouden.” Maar dat is meer een kunstgreep, geen 

waarachtige aanwijzing voor goede kwaliteit.

Eigenlijk bestaat de kwaliteit van de school uit lagen en kunnen we de 

vruchten daarvan niet rechtstreeks herleiden tot de keuzes in de school. 

Lees onze recente brief daarover aan de Tweede Kamer: www.bondkbvo.

nl/kwaliteitbeleefd. Onderwijskwaliteit hangt af van het eigen ethos van 

de leraar, van de school (als ze tenminste erin slaagt een leefgemeenschap 

te zijn en haar eigen traditie te vernieuwen), van een goede relatie met de 

ouders, van een menselijke maat. Kortom kwaliteit hangt af van aandacht 

voor het geheel. 

Augustinus (354-430), een van de kerkvaders van het vroege christen-

dom, schreef over goed en inspirerend onderwijs, over de diepere lagen 

daarvan. Volgens hem zouden we niet moeten houden “van iets wat we 

met de ogen zien, maar van wijsheid, waarheid, heiligheid, rechtvaar-

digheid, naastenliefde en meer van zulke begrippen.” Besturen vooral 

met behulp van benchmarks, kunstgrepen eigenlijk, is daarom een 

verkeerde beslissing, een dwaling zelfs.  ■

Goochelkwaliteit

Wim van der Geest is vice-voorzitter Bond KBVO

voorzitter Dick Wijte is herstellende van een ziekte

De Oostenrijks-Hongaarse schrijver Ödön von 

Horváth, geboren in 1901, schreef toneel-

werken en drie korte romans. Een deel van 

zijn leven woonde hij in Duitsland, waar hij 

de opkomst van het nationaal-socialisme 

meemaakte en de daarmee gepaard gaande 

onvrijheid. De Duitse samenleving die steeds 

wreder werd, vormde voor hem een belangrijk 

motief om er kritisch over te schrijven. Voor 

Von Horváth bleef dit niet zonder gevol-

gen. Zijn toneelstukken mochten niet meer 

worden opgevoerd, zijn werk werd verboden. 

In opdracht van Joseph Goebbels werd in 

1938 een decreet uitgevaardigd waarin stond 

dat Jugend ohne Gott “wegens de pacifisti-

sche boodschap op de lijst van schadelijke 

en ongewenste geschriften” moest worden 

gezet. Als reactie hierop vluchtte de schrijver 

naar Wenen en Boedapest. Vervolgens keerde 

hij toch weer terug naar Berlijn. Vrienden 

beweerden dat hij met zijn terugkomst het 

nazisme van dichtbij wilde observeren om zo 

materiaal te verzamelen voor een nieuw poli-

tiek getint stuk.

De roman van Ödön von Horváth gaat over 

een docent geschiedenis en aardrijkskunde 

aan een gymnasium in Duitsland. Hij wordt 

tegen zijn zin meegesleept door de verande-

rende mentaliteit in het Duitsland tijdens het 

interbellum. Hij ziet zich in de jaren dertig 

geconfronteerd met het opkomend nazisme 

en de verderfelijke invloed ervan. Weliswaar 

komt hij niet hard en fel in opstand maar hij 

toont zich minder enthousiast over het regime 

dan de rest van zijn omgeving. Volgens 

schrijver Arnon Grunberg komt zijn houding 

tegen het nieuwe regime eerder voort uit 

zijn melancholische levenshouding dan uit 

ideologische overtuigingen. Geschokt merkt 

hij dat hij zijn leerlingen niet mag corrigeren 

als ze discrimineren of oorlogen verheerlijken. 

Over de mentaliteit van de aan het nazisme 

ten prooi gevallen leerlingen schrijft (p. 27) 

hij: “Ze koesteren haat tegen elke vorm van 

denken. Ze hebben lak aan mensen! Ze wil-

len machines zijn, schroeven, tandwielen, 

zuigers, drijfriemen – maar nog liever dan 

machines zijn ze munitie: bommen, shrapnels, 

granaten. Wat zouden ze niet graag creperen 

op een of ander slagveld! Hun naam op een 

oorlogsmonument, dat is de droom van hun 

puberteit.”

Geweld de norm
De veranderende maatschappij waarin geweld 

en gewelddadigheid de norm wordt, is ook 

te zien in de klas. Tijdens een schoolkamp, 

dat overigens bedoeld is als een militaire 

vooropleiding, wordt een jongen vermoord. In 

dit drama neemt de docent de schuld voor een 

deel op zich. In de rechtbank vertelt hij eerlijk 

wat er is gebeurd, omdat hij wil leven vanuit 

waarheid en rechtvaardigheid. Hierdoor ver-

liest hij wel zijn baan. Er is een groot contrast 

met de daadwerkelijke jonge moordenaar die 

weinig emoties toont.

Docent valt  op
De docent valt op omdat hij zijn leerlingen 

andere waarden probeert bij te brengen 

tegen de achtergrond van een steeds wreder 

wordende wereld. Het nationale gewelds-

syndroom heerst namelijk ook in de klas, 

waar het recht van de sterkste geldt en waar 

de visie op mens en wereld alleen wordt 

bepaald door een vals besef van superioriteit. 

De bedenkingen die de docent heeft over de 

heersende ideologie, doet hij overigens zonder 

ook maar iets of iemand te schaden of te be-

kritiseren. In plaats van fascisme en nazisme, 

gaat hij uit van rechtvaardigheid en waarheid. 

Dit wordt al in het begin van het boek dui-

delijk. Als een van de leerlingen schrijft dat 

alle negers boosaardig, laf en lui zijn, gaat hij 

daar tegenin door te laten zien dat ook negers 

mensen zijn. Door zo stelling te nemen, komt 

hij tegenover zijn klas te staan. Zo denkt hij 

(p. 25) het volgende: “Daar zitten ze nu voor 

me. Ze haten me. Ze zouden me het liefst 

ruïneren, mijn bestaan wegvagen, en dat 

alleen omdat ze het niet verdragen kunnen, 

dat een neger ook een mens is.” Zijn morele 

opstelling om te handelen vanuit waarheid 

en gerechtigheid ontwikkelt zich gaandeweg 

in een religieuze richting. Aan het einde van 

het boek (p. 178) zegt de hoofdpersoon: “Zo 

kijkt God bij ons naar binnen moet ik plotseling 

denken. Ooit dacht ik dat hij boosaardige, ste-

kende ogen had – Nee, nee! Want God is waar-

heid.” Als de docent deze innerlijke stem hoort, 

die hij als de stem van God herkent, vindt hij de 

moed om naar zijn geweten te handelen.

Bi jzonder boek
Jeugd zonder God is een bijzonder boek. Helder 

geschreven, goed te lezen ook vanwege de korte 

zinnen die de auteur gebruikt. De hoofdstuk-

ken zelf zijn kort en hebben korte en krachtige 

titels die de leesbaarheid bevorderen. Het boek 

kan gelezen worden als een waarschuwing 

tegen totalitaire staten. Jeugd zonder God is een 

roman die ook vandaag de dag nog actueel is 

en, tegen de achtergrond van het nazisme, een 

profetische boodschap verkondigt.  ■

Geraadpleegde bronnen:
Marco Kamphuis, Leraar van Hitlers jonge horden. 
In: NRC Handelsblad, 20 februari 2009. 
Sander Steggink, Jeugd zonder God, Sandernet.
web-log.nl, 3 maart 2009.
Jeugd zonder God. Door: Ödön von Horvath. Uit-
geverij: L.J. Veen Klassiek, Amsterdam/Antwerpen, 
2008. Oorspronkelijk: Jugend ohne Gott, 1937. Uit 
het Duits vertaald door Bram van Sonderen. 
Jeugd zonder God is opnieuw uitgebracht in de 
vertaling van Bram van Sonderen, met een voor-
woord van Arnon Grunberg en een nawoord van 
Erik Brouwer.
ISBN 978 90 204 0875 1, 190 pagina’s,  
Prijs e 19.90 

Jeugd zonder God
Ton Roumen
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Een verhaal over een schoolcultuur die door 

iedereen gedeeld wordt, van leerling, me-

dewerkers, schoolleiding en bestuur tot en 

met ouders. Een cultuur die elke tijdgeest en 

maatschappelijke verandering doorstaat door 

zorgvuldig bewaakte omgangsnormen, breed 

gedragen verwachtingen en ambities ten 

aanzien van kennis en sociale vorming. Waar 

verschillen van inzicht en conflicten altijd eerst 

met gesprekken worden opgelost. Een school 

van meer dan 1300 leerlingen waar iedereen 

elkaar bij de voornaam noemt. Een klimaat 

waarin alle betrokkenen positief over elkaar 

oordelen en optimisme overheerst. Waar komt 

zo’n schoolcultuur vandaan? Hoe doen ze dat? 

Veel  ruimte om te laten z ien  
wie je bent
Elisa: “We zijn een goede school omdat de 

school op heel veel gebieden leerlingen kansen 

geeft voor persoonlijke ontwikkeling. Vind je 

sport belangrijk, dan is er ruimte om daar iets 

mee te doen, zoals sporttoernooien organiseren. 

Ik vind het presenteren van muziek en theater 

en het organiseren op ons open podium heel 

leuk, naast het schrijven in de schoolkrant. 

Je kunt je dus naast je gewone schoolwerk, 

waar je puur moet presteren en cijfers halen, 

ook storten op eigen interesses.” Recent kwam 

tegen nieuwe leerlingen dat ze moeten voelen 

hoe ze hier straks rond lopen, dat het goed 

voelt erbij te horen. De sfeer die uitgedragen 

wordt is hartstikke warm. Het is een open en 

een zorgzame sfeer, waar oog is voor hoe het 

persoonlijk met je gaat, voor de mens achter de 

leerling.”

Dat de school in het verleden om dezelfde 

reden gewaardeerd werd, maakt dat veel oud 

leerlingen terug komen om docent te worden, 

de school in de krant toen meegedaan werd 

om ‘beste school van Nederland’ te worden. 

Een leerling van Hageveld werd toen gekozen 

tot ‘babe van het jaar’. Over de school zeiden 

leerlingen “Je kunt hier zo lekker je ding doen.” 

Wille: “Op Hageveld krijg je veel ruimte om te 

laten zien wie je bent en wat je kunt. Het gaat 

niet alleen maar om een goed rapport en eind-

examen, je kunt ook je talenten ontwikkelen.” 

De leerlingenparticipatie is groot. Zo is er een 

leerlingactiviteitenbureau gestart met een eigen 

website dat door leerlingen zelf wordt gerund. 

Op de site worden vacatures aangegeven voor 

dingen die in school gedaan kunnen worden.

Elisa is blij met de kansen die haar school biedt. 

Eerst had ze het idee om arts te worden. Nu is 

ze door de buitenlesactiviteiten tot de conclusie 

gekomen dat ze de filmacademie wil gaan doen. 

Elisa: “Het is heel fijn dat je de kans krijgt om 

te zoeken naar wat je werkelijk wilt. Je wordt 

niet gemotiveerd als je niet weet wat je wilt 

gaan doen. Als je weet wat je wilt, ga je daar 

ook voor.” De rector: ”Wij hechten allemaal, 

leerlingen, medewerkers en schoolleiding aan 

de expressie van eigenheid. We hebben bij-

zondere collega’s en heel bijzondere leerlingen 

rondlopen met zeer diverse kwaliteiten en dat 

mag en kan allemaal, als je elkaar maar blijft 

aanspreken over wat je beweegt en wilt. Veel 

kwaliteiten geeft veel gespreksstof. Door veel 

met elkaar te praten kom je tot elkaar.”

Cultuur waar iedereen trots op is
Leerlingen vluchten na de les niet weg van 

school. Er is het Hageveldgevoel. Elisa: “Het 

Hageveldgevoel is een soort thuisgevoel. Je 

denkt niet ‘ik moet naar school’, maar ‘ik wil 

naar mijn school’. Het komt door de sfeer, het 

zijn de mensen, hoe ze met elkaar omgaan, 

het is het gebouw en groen om de school, dat 

alles heeft met elkaar te maken. Het zijn de 

docenten, hoe ze lesgeven, je ontvangen als 

je binnenkomt. We zijn samen trots op onze 

school.” Wille: “Er is een enorme betrokkenheid 

op elkaar. Ik vind het leuk dat Elisa het thuis 

voelen noemt. Dat herinnert aan het oude semi-

nariegevoel. Alsof je één grote familie bent. Die 

vanzelfsprekendheid dat je bij elkaar hoort, is 

er bij leerlingen en medewerkers vanaf dag één. 

Daarnaast staat kwaliteit hoog op de agenda.” 

Elisa: “Het is vanzelfsprekend dat iedereen zijn 

best doet, dat schept een band. Je moet er hard 

voor werken om hier te blijven, juist die moti-

vatie werkt aanstekelijk.” Patrick:”Als we iets 

doen, dan doen we het goed. De betrokkenheid 

blijkt bij zo’n wedstrijd van Radio 538. De hele 

school doet mee. De energie zindert door de 

school bij bijzondere evenementen. We zeggen 

ook Patrick. Hetzelfde mag blijken uit de immer 

druk bezochte reünie waar zelfs oud-leerlingen 

die in Frankrijk wonen voor terugkomen. Ook 

op het seminarie Hageveld opgeleide priesters 

komen terug. Op de avond dat het beste pro-

fielwerkstuk beloond wordt, overhandigt een 

oud-leerling de prijs. 

Er wordt veel gesproken tussen leerlingen en 

docenten en tussen schoolleiding en mede-

werkers. Daarnaast wordt ook regelmatig met 

ouders over de cultuur van de school gespro-

ken, bijvoorbeeld in de Oudercommissie of op 

de Radenavonden. Wat er ook gebeurt, steeds 

wordt de dialoog opgezocht om voortgang en 

oplossingen te vinden. Het belangrijkste is dat 

ze het er met elkaar over hebben, vinden alle 

drie geïnterviewden. Patrick: “Dat gaat over het 

voelen van betrokkenheid. De keerzijde is dat je 

het met heel veel mensen over van alles hebt.”

Een school als een 
warm thuis

Freek Pardoel

Een school waar bijna iedereen zich goed voelt. Is dat een wonder of een gevolg van consequent beleid? Hageveld is een school 

waar de leerling de ruimte krijgt ‘om te laten zien wie je bent’. Waar leerlingen zich ontfermen over de leerling die 

buiten boord dreigt te vallen. Een school waar duidelijke regels gelden, maar maatwerk overheerst. Waar fouten gemaakt mogen 

worden, als je er maar van leert.

VERVOLG OP PAGINA 26

De koepel van het college in Heemstede weerkaatst de zon zo hevig dat het pijn aan je ogen doet als we aankomen om Elisa Somsen, leerling uit de vijfde 

klas, rector Wille Straathof en patrick Rees, docent muziek en teamleider van drie brug- en drie tweede klassen en betrokken bij de open podia van de 

school, te interviewen. De school, gebouwd als seminarie in 1922, oogt van buiten statig en voornaam. Binnen is de sfeer ongedwongen door de opvallend 

makkelijke omgang van medewerkers en leerlingen en door de lichtval in het oude en nieuwe gebouw. Het vele groen van het landgoed om de school midden 

in het verstedelijkte gebied van Haarlem, Heemstede en de Haarlemmermeer maakt het geheel tot een oase van rust.
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Hoe kan het dat deze waardering overeind blijft, 

ondanks de sterk gewijzigde bevolkingspopulatie?

Wille: “Ouders en leerlingen kiezen bewust voor 

de school op basis van de zorgzaamheid die 

ze waarnemen, de wijze waarop we leerlingen 

aanspreken, hoe leerlingen zich gedragen.” 

Brugklassers krijgen ondersteuning van vijfde 

klassers. Daardoor gaan ze in dezelfde cultuur 

mee. Dat geldt ook voor nieuwe medewerkers. 

Elisa: “Het maakt niet uit waar je vandaan komt 

en wie je bent, je past je aan.” Wille: “Naast de 

mensen die gewoontes overdragen is het ook 

een samenstel van keuzes en beslissingen, van 

organisatorische maatregelen, scholing die het 

personeel volgt, om onze cultuur te behouden. 

Dat vergt voortdurende inspanning. Dat bete-

kent niet dat je het altijd met elkaar eens bent. 

Maar wel dat je er met elkaar uitkomt. Het gaat 

om echte aandacht.”

Het is volgens alle drie steeds weer een mooie 

belevenis om te zien hoe een dertigtal indi-

viduen in een klas de school binnenkomt en 

heel snel een groep vormt die zorgzaam is voor 

elkaar. Natuurlijk wordt dit proces bevorderd 

door de oudere jaars die de ‘bruggers’ begelei-

den, door de mentoruren en introductiedagen. 

Waar veel waarde aan gehecht wordt zijn 

de omgangsvormen. De rector vertelt dat zij 

maandagmorgen les geeft en in het eerste uur 

in de deuropening staat om iedereen een hand 

te geven. “Je weet dan meteen hoe het met 

de leerling gaat”. Elke docent heeft zijn eigen 

manier van welkom heten. Elisa vertelt dat zij 

altijd groet als ze een lokaal binnenkomt en 

weggaat. Het gaat om hele simpele dingen.

Patrick “Als de bel gaat, moet je het niet flikken 

om op te staan. De bel is een signaal dat je 

moet afronden en niet dat je meteen op moet 

staan.” Docenten en leerlingen beïnvloeden 

elkaar en voeden elkaar op. Iedereen noemt el-

kaar op Hageveld van oudsher bij de voornaam. 

De positie van de docenten is ongewijzigd, 

Hoe denken ze op deze school over het vaak 

gehoorde geluid dat de jeugd negatief, arrogant, 

egoïstisch zou zijn?

Wille: “Als mensen dat vinden, heeft dat 

misschien meer met de eigen maatschap-

pelijke opvattingen en minder met de school 

te maken. De meeste leerlingen op Hageveld 

zijn optimistisch over de tijd hier op school en 

over de eigen toekomst en ze zijn zorgzaam 

ten opzichte van elkaar.” Patrick: “Er zijn grote 

verschillen met vroeger, zo zijn leerlingen veel 

mondiger. Docenten moeten daar in meegroei-

en.” De school heeft ervoor gekozen om mee te 

bewegen met wat in de samenleving leeft. Het 

heeft absoluut geen nut om tegen de tijdgeest 

in te gaan. Alles heeft te maken met aandacht. 

Wille: “Je moet als docent echte aandacht heb-

ben voor de leerling. De docent probeert dus 

Anytime, anywhere, anyhow: de digikids van 

2009 zijn veeleisend.

De televisie staat altijd aan, liefst op hun eigen 

kamer, maar wordt gebruikt als radio tijdens 

chat sessies op internet met klasgenoten. De 

mobiel gaat af en moeiteloos schakelen ze over 

naar een boeiend telefoongesprek over de laatste 

relatieproblemen. 

Het sociale netwerk eist dat ze 24/7 bereikbaar 

zijn via sms, facebook of om commentaar te 

ontvangen op een zojuist ge-upload hyves 

filmpje. Geen tekst natuurlijk maar via een 

bewegende emoticon is de afkeur of waardering 

zichtbaar. Te druk voor de finale van X factor, 

maar daar is uitzending gemist voor.

Duizelt het u intussen? Zo niet de multi-tasking 

generatie die het liefst interactief is.

Peuters van nu kijken naar geanimeerde pren-

tenboeken in plaats van ze te lezen. Kleuters 

hebben via de digitale methode leren lezen en 

kinderen uit groep 3 kunnen hun schrijfles-

sen thuis volgen op de computer. Schrijven? 

Ja, want computertypen kan al langer dan een 

decennium. Een digitale doorgaande leerlijn.

Taalles door middel van een game, maar echt 

attractief zijn de MMORG (Massively Muliply 

Online Role Plays) waar jongeren van over de 

hele wereld elkaar online treffen. Ze weken zich 

met moeite los uit hun War craft game waar ze 

leiders zijn in hun virtuele universe om naar hun 

school op het plein te gaan.

Futuristisch? Nee nog steeds 2009. Lopen wij 

achter als we de papieren krant lezen in plaats 

van de kindle te gebruiken. Raadpleeg voor de 

decodering van dit artikel niet de Dikke van 

Dale, maar een internet woordenboek. Natuurlijk 

online.

Zoek onder de f naar followers. Een groep 

mensen die de tweets van de twitteraars volgen. 

Maar het ouderwetse belletje trekken gebeurt 

ook in die community, …van je ding dong ditch. 

Even aandacht vragen. Maar de burgerjournalis-

tiek wint het vaak in snelheid van de profes-

sionele reporters en journalisten. Hyves als 

loopbaanversneller door je talenten in beeld te 

brengen voor een groot publiek. 

Verkeersles op school is heel normaal, er is een 

keuze uit diverse methoden en er wordt in de 

praktijk geoefend. Een praktisch en theoretisch 

examen bereiden de kinderen voor op hun 

actieve en passieve rol in het verkeer. En daarna 

het brommerexamen, de autorijlessen. Tenslotte 

de snelweg op. Even wennen maar voor je het 

weet rijd je Europa door en ontdek je de wereld. 

Gefortuneerde avonturiers halen hun vliegbrevet 

en zweven boven de wereld.

De digitale snelweg wordt zonder voorbereiding 

betreden. Geen routeplanner, geen gebods- of 

verbodsborden, geen maximale snelheid. Geen 

tachograaf die het aantal uren bijhoudt, geen 

veiligheidsgordel. Tijd voor de structurele intro-

ductie van media educatie. Om de kinderen van 

de toekomst mediawijs te maken! Of voeden ze 

zichzelf hierin op en ontdekken ze de onge-

kende mogelijkheden en kansen van het digitale 

tijdperk, waarin zij de natives en wij de digital 

immigrants zijn? U mag het zeggen.

Cathy Spierenburg
Kernlid MediaExpertiseCentrum en bestuurs-

voorzitter ASKO

Cathy.Spierenburg@omroep.nl

Digikids in the driving seat
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maar de drempel in omgang is kleiner gewor-

den. Zo vertelt Wille over een anekdote over 

een brugklasser op de gang: “Dag Wille, mag ik 

u even spreken”. Ondanks het informele bij de 

voornaam noemen blijven de omgangsnormen 

intact. “Wat je niet moet hebben is: ‘Hé Patrick’ 

want dat klinkt als een schoolvrindje en dat 

ben ik niet, dus dat wil ik niet hebben.”

Confrontat ie met behoud van re lat ie
Wille: “Het succes van de school heeft met 

duidelijkheid te maken en de aandacht die we 

voor elkaar hebben.” Elisa: “Als ik als leerling 

ergens mee zit dat aandacht van de school-

leiding nodig heeft, dan kan ik gewoon naar 

Wille gaan.” Op Hageveld kan iedere leerling 

vertellen waar hij mee zit. Dat kan ook in 

georganiseerd verband: resonansgroepen en 

leerlingenraad. Een ander voorbeeld is avonden 

waar bestuur, schoolleiding, oudercommissie 

en leerlingenraad, teamleiders en docenten die 

daar belangstelling voor hebben, deze avon-

den worden radenavonden genoemd. Jaarlijks 

komen zij bij elkaar om thematisch zaken aan 

de orde te stellen. Recent kwam men bijeen op 

initiatief van de leerlingenraad over de vraag 

‘Is de school wel streng genoeg?’ Leerlingen 

vinden dat Hageveld wel streng genoeg is, maar 

dat regels consequenter gehandhaafd moeten 

worden. De rector denkt dat de regels niet altijd 

voor iedereen hoeven te worden toegepast, 

iedere leerling is tenslotte een individu met 

een eigen verhaal. Elisa: “Het ligt wel erg aan 

de situatie die zich voor doet. De docent moet 

oordelen of er goed gewerkt is en of het wat 

soepeler kan met de regeltjes.” Patrick: “Met 

120 collega’s in een school loop je het risico dat 

de schaalgrootte het nakomen van afspraken 

diffuus maakt. Vervolgens ga je dan teveel 

in schema’s opereren en dat gaat weer ten 

koste van de ruimte die we nodig hebben als 

docenten om dicht bij de ontwikkelingen van 

de leerlingen te blijven.” Wille: “We hebben 

een aantal stelregels. Eén daarvan is ‘fouten 

maken mag. Als je er maar van leert’. Dat geldt 

voor iedereen, schoolleiding, medewerkers en 

leerlingen. De tweede regel is ‘confrontatie 

met behoud van relatie’. We gaan botsingen en 

verschillen niet uit de weg onder voorwaarde 

dat je probeert de relatie in stand te houden.” 

Patrick geeft als voorbeeld een leerling die eruit 

gestuurd wordt en niet volgens de regels langs 

gaat bij de teamleider. Er volgt een gesprek met 

die leerling. Waarom loop je weg? De docent 

wil weten wat de oorzaak is. De leerling moet 

langskomen, dat zijn de regels, maar het straf-

fen is veel minder belangrijk dan de bron van 

het gedrag op te lossen. Patrick: “Als je als do-

cent oprecht bent, kun je alles tegen leerlingen 

zeggen.”

Zorgzaamheid overheerst
Brugklassers wennen snel op deze grote school 

voor voortgezet onderwijs. Dat begint al met 

het enthousiasme van de leerlingen die de 

nieuwkomers rondleiden op de open dag of 

voorlichting geven op de onderwijsmarkt. 

Elisa: “Als je verantwoordelijk bent voor een 

aantal brugklassers help je ze met vragen als 

‘Wat is belangrijk op school, hoe ga je om met 

de docenten, bij welke leraar moet je wel je 

mond houden en bij welke kan je af en toe wat 

zeggen’.” De rector vindt deze methode heel 

handig. Nieuwe leerlingen leren waar ze op 

moeten letten, want de mentor gaat dat niet 

vertellen over zijn collega’s. Op deze wijze 

wordt de cultuur van de school snel overge-

bracht. De docenten spreken op de open dag 

tegen de nieuwe leerlingen en niet tegen de 

ouders. De zorgzaamheid van leerlingen op 

de school voor elkaar is heel groot. Autisten 

krijgen automatisch een groep leerlingen om 

zich heen die zorgen voor die leerling. Elisa: 

“Er zijn heel weinig mensen die er alleen voor 

staan. Vanaf dag één ontfermen wij ons over 

buitenbeentjes. We gaan daar al in de eerste 

pauze bij zitten.” Patrick: “Bij het 538 feest 

was het een gekkenhuis. Leerlingen bedenken 

dan zelf dat je autistische leerlingen niet in die 

chaos moet zetten, maar apart nemen, dus die 

zijn door medeleerlingen uit de klas gehaald. 

Ze hebben een ruimte voor ze gezocht om zich 

rustig terug te kunnen trekken als ze het even 

niet aankonden.”

voortdurend aan te sluiten bij de belevingswe-

reld van de leerling, probeert de actualiteit de 

klas in te krijgen, probeert aan hun voorkeur 

en wensen tegemoet te komen voor zover het 

programma dat toelaat. Je probeert nieuwe 

werkvormen en multimedia in te zetten. Dat is 

gewoon je vak. Je luistert naar de leerling in 

de groep, maar je moet ook bereid zijn om een 

leerling individueel te begeleiden.”

Patrick: “Leerlingen komen hier om op het ei-

gen niveau een diploma te behalen. Wij als do-

centen zorgen voor de randvoorwaarden, om de 

capaciteiten helemaal te benutten. Als het niet 

goed met iemand thuis gaat, dan moet je het 

daar over hebben en een vaste basis op school 

bieden. Dan komt de rest vanzelf. Dan moet je 

het dus niet alleen hebben over het feit dat hij 

nooit zijn huiswerk maakt. We draaien het om, 

als je goed in je vel zit, dan komt het werk op 

school vanzelf wel weer.” De rector vertelt over 

een recent voorval waarbij een leerling alle 

aanleiding gaf om geschorst te worden voor 

de rest van het jaar. Dat is echter niet gedaan 

omdat de school het enige houvast is voor deze 

leerling. Hageveld kiest dus voor het belang 

van het kind en dat belang gaat soms voorbij 

aan de eigen regels.  ■

A l s  h e t  b e l a n g  v a n  d e  l e e r l i n g  b i j  o n s  
v o o r o p  s t a a t ,  d a n  g a a t  h e t  m e t  d i e  l e e r l i n g  o p 

s c h o o l  v a n z e l f  g o e d
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Zijn er verschillen tussen nieuwe generaties? 

Volgens Van Steensel is dat wel en niet het ge-

val. Jong zijn, opgroeien is ook een biologische 

kwestie. Jongeren van alle generaties doorlopen 

dezelfde stadia. Jongeren delen een soort al-

gemene gerichtheid op de toekomst, zijn door-

gaans optimistischer dan ouderen en hechten 

aan het uitproberen van paden en denkbeelden 

en manieren van zichzelf opstellen. Maar op-

voedstijlen veranderen. Jongeren worden door 

volwassenen steeds weer anders benaderd en 

daardoor kijken jongeren zelf ook steeds anders 

naar zichzelf en jong zijn. Die wijzigingen 

worden sterk bepaald door wat er speelt in de 

samenleving, “Wat zijn de dominante thema’s? 

Heerst er optimisme of pessimisme? De sfeer in 

de samenleving kan jongeren sterk tekenen, in 

de manier waarop ze naar de toekomst kijken, 

maar ook hoe ze hun opleiding kiezen. Jonge-

ren zijn veel gevoeliger voor externe invloeden 

dan volwassenen, omdat ze juist op die leeftijd 

hun denkbeelden gaan bepalen en daarbij ook 

beïnvloed worden door hun leeftijdgenoten die 

dezelfde invloeden ondergaan”.

Maakbare samenleving
Onderzoek specifiek naar jongeren is begon-

nen in de jaren dertig van de vorige eeuw. 

bepaald) of nurture (hoe groot is de invloed van 

de omgeving). Van Steensel stelt vast dat de na-

druk steeds meer komt te liggen op het eerste. 

Het valt haar bovendien op dat we nauwelijks 

nog praten over de lange termijn, over welke 

samenleving we willen. “Als je ouders vraagt 

wat ze voor hun kinderen willen, zeggen ze 

‘gelukkig worden’, maar dat moet je invullen. 

Het zegt niets over wat ze belangrijk vinden. Ik 

geloof wel dat de behoefte aan een lange ter-

mijnvisie weer zal groeien”. Van Steensel meent 

dat de ongewisheid in de opvoeding sterk te 

maken heeft met het taboe om kinderen te veel 

te sturen. Kinderen moesten kunnen worden 

wie ze wilden. Dat is weer het gevolg van het 

denken van de babyboomgeneratie die zich bo-

vendien sterk afzette tegen de druk van ouders 

op de opvoeding van kinderen, “De generatie 

Niks heeft nog hetzelfde individualisme, maar 

Sindsdien zijn er verschillende generaties te 

onderscheiden, zegt Van Steensel, ofschoon 

het natuurlijk altijd om een globaal beeld gaat. 

Individuele kenmerken of omstandigheden kun-

nen sterk verschillen. De babyboomgeneratie is 

intensief in kaart gebracht. Vertegenwoordigers 

van deze generatie dachten directe invloed op 

hun omgeving te hebben en vonden ook dat ze 

dat moesten hebben, alles draaide om hen. Een 

generatie die zich dus kenmerkt door een sterk 

geloof in de maakbaarheid van de samenle-

ving. Dat werkt nog steeds door. “En nu deze 

generatie tegen zijn pensioen aanzit, maakt ze 

een draai en wil ze alles behouden wat ze heeft 

bereikt. Ook de volgende generatie, de mensen 

geboren tussen 1965 en 1975, de generatie 

Niks, laat een globaal beeld zien. Deze generatie 

had het gevoel dat het niet uit wat ze ging 

studeren, want iedereen werd toch werkeloos. 

Dus kozen mensen enerzijds voor studierichtin-

gen als economie of bedrijfskunde, anderzijds 

voor wat ze leuk vonden. Het is een generatie 

geworden van harde werkers en sterk gericht op 

carrière en eigen ontplooiing. Voor de generatie 

daarna ligt het weer anders”.

Jongerenonderzoekers onderscheiden over het 

algemeen periodes van twaalf tot vijftien jaar, 

meestal ingeluid door een belangrijke gebeur-

tenis. Voor de babyboomgeneratie was dat de 

Tweede Wereldoorlog. Van 9/11 werd hetzelfde 

gedacht, maar dat is niet gebeurd. Van Steensel 

denkt dat de kredietcrisis weer zo’n breuk zal 

opleveren, “Op het moment dat jongeren in hun 

omgeving zien dat mensen werkloos wor-

den, dat de keuzes die ze kunnen maken veel 

beperkter zijn dan ze dachten, heeft dat invloed 

op hun houding en denken. 9/11 heeft op het 

leven van jongeren geen directe invloed gehad, 

behalve op allochtone jongeren”.

Lange termijn
De vraag naar overeenkomsten en verschillen 

tussen de generaties raakt de discussie nature 

(hoe sterk is de mens biologisch en genetisch 

zonder het optimisme: je moet het zelf doen. 

De generatie daarna kenmerkt zich ook nog 

door een sterk individualisme, dat wil zeggen is 

zich sterk bewust van zichzelf, weet wat ze wil, 

maar zegt tegelijkertijd dat ‘worden wie je bent’ 

alleen zinvol is als je een sociale context hebt. 

Dat betekent dat je relaties onderhoudt en dat 

die relaties een claim op jou kunnen leggen. Er 

is wederkerigheid in de relaties”.

Volgens Van Steensel is bij deze generatie 

een omslag te zien. Zo komt uit onderzoek bij 

jongvolwassenen naar voren dat ze van de vrij-

heid die hun ouders hen gaven hebben genoten, 

maar dat ze ook graag wat vaker antwoorden 

van hun ouders hadden gehad, “We hebben 

jongeren te lang weinig houvast gegeven en ze 

tegelijkertijd het idee gegeven dat ze zelf hun 

weg kunnen bepalen. Maar daar zitten grenzen 

aan, met name als je kijkt naar de onderkant 

van de samenleving. Het is een heel elitaire 

gedachte, kunnen worden wie je wilt. Als het al 

kan, is het alleen weggelegd voor de bovenkant 

van de samenleving”.

Dat jongeren geen grenzen ontmoeten is ook 

strijdig met hun natuurlijke gedrag, zegt Van 

Steensel. Tijdens de pubertijd rijpen de herse-

nen en draait alles in de ogen van de puber om 

hem. Dat heeft een functie. Het kunnen afzetten 

tegen structuren, het opzoeken van grenzen, 

spelen met verwachtingen en patronen, is nodig 

om je positie te bepalen en hoort bij het natuur-

lijke rijpingsproces van jongeren.

Internet
Met de stelling van Willem Koops dat de 

scheidslijn tussen de volwassen- en jeugdwe-

reld is vervaagd door met name de opkomst 

van internet, is Van Steensel het maar gedeel-

Onder de jeugd is een  
omslag gaande
Gerrit-Jan Meulenbeld

Babyboomgeneratie, generatie Niks, Internetgeneratie, Millennials. Iedere nieuwe generatie krijgt zijn eigen etiket. Is iedere generatie zo anders? 

De generatiekloof is van alle tijden. Terecht? Volgens jongerenonderzoekster Karin van Steensel is de waardering voor jong zijn nog nooit zo groot geweest, 

maar vertaalt zich dat niet in bijvoorbeeld onderwijsinvesteringen. Ouderen hebben geen aandacht voor jongeren of alleen in negatieve zin.

Karin van Steensel is directeur van Bureau Aetios, dat gespecialiseerd is in jongerenonderzoek.  

Zij schreef verschillende boeken over jongeren, waaronder het trendsettende Internetgeneratie (2000).

E r  i s  b e h o e f t e  a a n  e e n  l a n g e  t e r m i j n  v i s i e

foto NFP
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telijk eens. Er is lang een scheidslijn geweest 

die kunstmatig was gecreëerd. Die is aan het 

vervagen. Door internet hebben ook jongeren 

toegang tot zaken die alleen voor volwasse-

nen toegankelijk waren, maar dankzij inter-

net hebben jongeren juist ook een heel eigen 

wereld kunnen creëren, waar volwassenen 

geen toegang toe hebben en niet begrijpen wat 

er gebeurt. Jongeren gebruiken internet ook 

anders dan volwassenen. Er is weinig reden tot 

verontrusting. “Jongeren gebruiken internet 

vooral om contacten met vrienden te onderhou-

den. Ze staan via msn bijna constant met elkaar 

in contact en delen allerlei details. Anderzijds 

gebruiken ze internet ook om zichzelf te laten 

zien, dus om er achter te komen wat anderen 

van je vinden. Het verschil is dat dat vroeger 

binnen een overzichtelijke kring gebeurde, nu 

kan dat anoniem. Als je jongeren vraagt hoe ze 

die verschillende contacten waarderen, geeft de 

grote meerderheid aan dat ze hun echte vrien-

den persoonlijk kennen en slechts een kleine 

meerderheid dat de contacten via internet even 

waardevol zijn als met vrienden.”

Jong z i jn het paradi js
Het beeld dat volwassenen van jongeren heb-

ben is over het algemeen tamelijk negatief. 

Waar ligt dat aan? Volgens Van Steensel heeft 

het vooral te maken met het feit dat iedere 

nieuwe generatie een potentiële bedreiging is 

voor de bestaande verhoudingen in de samen-

leving. Zij noemt in dat verband nogmaals 

de behoudzucht van de babyboomgeneratie. 

Maar aan de andere kant moeten jongeren zich 

een positie verwerven en in dat kader ontwik-

kelen ze met elkaar een cultuur met een eigen 

taal, codes en communicatiekanalen, die voor 

volwassenen bovendien niet goed te volgen is. 

“Dat hoeft geen bedreiging te betekenen, wel 

dat verhoudingen wijzigen. Alleen is er vaak 

sprake van strijd omdat al snel de vraag aan de 

orde is wat de beste visie is. Maar de visie van 

een ouder persoon hoeft niet per se beter te zijn 

dan van een jongere. Natuurlijk heeft de oudere 

mogelijk is. Dat vind ik nog belangrijker dan 

weten wat we willen. Dat hebben de jaren zes-

tig laten zien, toen we heel goed wisten wat we 

wilden, maar voorbijgingen aan de realiteit”, 

zegt Van Steensel, “de afgrendeling van sociale 

lagen die we nu vaststellen, past helemaal niet 

bij het beeld dat we van Nederland hebben, een 

open samenleving, waar iedereen kansen heeft. 

Dat geldt alleen voor een bovenlaag die kan 

schrijven en ideeën formuleren over Nederland. 

Het is van belang vast te stellen hoe jonge-

Ook het komende jaar verzorgt SchoolZakelijk Studiecentrum/FiAC een 

aantal cursussen en trainingen op het terrein van bedrijfsvoering, finan-

cieel management, personeelsbeheer en marketing. Leden aangesloten bij 

de Bonden KBO en KBVO ontvangen 10 % korting op de cursusprijzen. In 

totaal omvat de kortingsregeling ongeveer 20 cursussen en trainingen.

Om in aanmerking te komen voor de korting dient de school gebruik te 

maken van het aanmeldingsformulier op de www.bondkbo.nl. of  

www.bondkbvo.nl en het formulier op te sturen naar het Bureau Katholiek 

Onderwijs. Alleen dan komt de school in aanmerking voor de korting.

Op deze websites vindt u ook het complete overzicht met alle cursussen 

en trainingen die in het schooljaar 2009/2010 onder de kortingsregeling 

vallen. Een greep:

Arbeidsrecht in het voortgezet onderwi js
Juridisch inzicht en kennis van actueel arbeidsrecht zijn voor elke P&O 

stafmedewerker en - functionaris onontbeerlijk. De tweedaagse cursus 

biedt de deelnemers een goed overzicht van de huidige wetgeving en ju-

risprudentie met betrekking tot het arbeids- en ambtenarenrecht. Deelne-

mers leren systematisch risico’s in de arbeidsrelatie te inventariseren en 

te analyseren. Tijdens de tweede dag van de cursus bestaat de mogelijk-

heid eigen case-situaties en dossiers onder de aandacht te brengen.

Dienstverband en de arbeidsovereenkomst; omgaan met arbeidsconflicten 

en disciplinaire maatregelen; ziekte en arbeidsongeschiktheid; ontslag-

procedures; dossier opbouw in arbeidszaken; actuele ontwikkelingen in 

arbeidsrecht.

Personeelsmedewerk(st)er  in het po/vo
Voor (beginnende) personeelsmedewerk(st)ers is het vaak lastig om een 

goed inzicht te krijgen in de verschillende procedures en de inhoud van 

de verschillende rechtspositie-, vergoedings- en tegemoetkomingsrege-

lingen. De driedaagse introductie cursussen  ‘Personeelsmedewerk(st)er in 

het po en vo’ gaan in op verschillende instanties en formulieren waarmee 

de medewerker in de praktijk te maken krijgt. Ook is er veel aandacht 

voor de salarisadministratie en arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals 

dienstverband en arbeidsovereenkomst, ziekte en arbeidsongeschiktheid 

en het beëindigen van een dienstverband. 

Aanstelling en salarisinpassing; CAO PO; de salarisadministratie en 

bruto-nettoloonberekeningen; personal benefits; instanties regelingen 

en formulieren; wet- en regelgeving bij aanstelling, ontslag en ziekte; 

dossieropbouw.

meer ervaring en zelfkennis en zal die niet 

snel dezelfde fouten maken, tenzij hij verstart. 

Omstandigheden wijzigen voortdurend en dus 

kan de oudere niet zeggen dat hij het allemaal 

al gezien heeft. Er herhaalt zich veel, maar niet 

altijd op dezelfde manier, dus zullen er aspecten 

in de context zijn die een jongere beter begrijpt 

en vice versa.”

Door de tijden verandert het beeld dat volwas-

senen van jongeren hebben wel. Van Steensel 

wijst erop dat de waardering van jong zijn de 

laatste decennia sterk is gestegen. Jong zijn 

is het paradijs op aarde geworden en wordt 

geassocieerd met geen verantwoordelijkheden 

hebben, ultieme vrijheid en alles ligt open. Oud 

zijn is synoniem geworden voor beperkt zijn. 

Daar staat tegenover dat die waardering zich 

niet vertaalt in veel aandacht voor jongeren 

zelf, in een sterk jeugdbeleid of in onderwijs-

investeringen. Dat heeft volgens haar vooral 

te maken met de getalsmatige macht van de 

babyboomers, “de demografische druk achter 

jeugdissues is klein en waar die wel aanwezig 

is, is dat in negatieve zin. Ouderen klagen over 

jongeren en zijn gefocused op wat fout gaat. 

Dat leidt weer tot repressief beleid”. In het 

verlengde daarvan komt zij tot de conclusie dat 

ook onderwijs geen topprioriteit heeft. Iedereen 

belijdt met de mond het belang van onderwijs, 

maar er wordt weinig geïnvesteerd in onder-

wijs. Volgens Van Steensel wordt onderwijs 

gezien als een kostenpost, omdat de generatie 

die beslist over de investeringen zelf geen direct 

belang meer heeft bij die investering. “En als je 

het als een kostenpost ziet, wil je berekenen wat 

het oplevert en dat is in het geval van onder-

wijs erg lastig na te gaan. Hoe becijfer je of 

iemands vorming geslaagd is?”.

Generat ie Einstein?
Van het onderwijs wordt vaker gezegd dat het 

heel lang nauwelijks rekening heeft gehouden 

met nieuwe generaties jongeren. Welk beeld 

heeft Van Steensel? Zij meent dat het onder-

wijs wel hard bezig is om te veranderen, alleen 

vaak op basis van beelden van jongeren die 

niet kloppen. Zij refereert aan de invoering van 

het competentiegerichte leren in mbo en in het 

verlengde daarvan in het vmbo. Daar ligt de 

vooronderstelling onder dat vmbo’ers exponen-

ten zijn van de Internetgeneratie, de generatie 

Einstein, die zich bewust is van wat ze wil en 

kan. Zij heeft in opdracht van kenniscentrum 

Hiteq onderzoek gedaan onder vmbo’ers en 

daaruit komt naar voren dat deze groep een 

sterke hang heeft naar structuren, “die hebben 

ze nodig voordat ze zichzelf doelen kunnen 

stellen, maar dan zijn ze al een stuk ouder. Jon-

geren kun je niet in iedere gewenste mal gieten, 

ook al vraagt de samenleving om competentie-

gericht onderwijs. Het is opvallend hoezeer het 

boek over de generatie Einstein in de totstand-

koming van competentiegericht onderwijs een 

rol heeft gespeeld. Het is een hartstikke leuk 

boek, maar het beeld dat erin naar voren komt, 

past niet bij de vmbo-leerling, maar bij een 

mondige bovenlaag die overal kansen ziet”.

Het brengt Van Steensel terug bij het ideaal van 

de jaren zestig: iedereen heeft de mogelijkheid 

om te klimmen op de maatschappelijke ladder. 

Zij stelt dat dat ideaal voor mensen aan de on-

derkant van de maatschappelijke ladder nu veel 

lastiger te realiseren is dan twintig jaar geleden. 

Onderzoek laat zien dat sociale lagen sterker 

zijn afgegrendeld en minder doorlaatbaar dan 

toen. De opleiding van de ouders is weer een 

voorspeller van de carrière van de kinderen ge-

worden, “wrang genoeg is dat het resultaat van 

het succes van het emancipatie-ideaal. De bo-

venlaag is altijd bezig om de verworven positie 

te behouden. In het primair onderwijs gingen 

hoog opgeleide ouders als eerste actief op zoek 

naar de beste school voor hun kind. Dat heeft 

geleid tot scholen waar 80% uitstroomt naar 

het VWO, tot zwarte scholen en witte scholen 

waar 80% uitstroomt naar het vmbo. Dat zijn 

allemaal tegendelen van een afspiegeling van 

de samenleving. Dat is veel sneller gegaan dan 

we in de gaten hadden”.

De toekomst
Ofschoon jongerenonderzoek, zoals alle sociaal-

wetenschappelijk onderzoek, altijd alleen maar 

achteraf kan kijken, kan het bijdragen aan de 

vraag waar we als samenleving naar toe willen. 

“Want als we niet weten wat er in de context 

verandert, kunnen we ook niet weten wat er 

ren reageren op een veranderende context, 

bijvoorbeeld om te kijken hoe je onderwijs en 

bedrijven vormgeeft.”

Op de vraag of Van Steensel vooruit zou willen 

kijken, antwoordt zij dat ‘de maakbaarheid van 

de samenleving’ uit gaat raken en het idee van 

‘alles is nature’ in, “waardoor we het kind met 

het badwater weg zullen gooien. Dat heeft ook 

zijn weerslag op onderwijs, want de vraag naar 

het nut van onderwijs is niet meer relevant en 

wordt overgelaten aan individuele ouders en 

leerlingen en is geen maatschappelijke vraag 

meer. Het aantal privé-scholen zal toenemen.” 

Kijkend naar een komende generatie, de jonge 

kinderen van nu, denkt zij dat die het minder 

gemakkelijk zal krijgen, maar ook serieuzer zal 

zijn, met het idee dat het hebben van vrijheden 

gepaard gaat met verantwoordelijkheden. Maar 

ook een generatie die minder voeling heeft met 

andere sociale lagen.  ■

Cursussen en trainingen 2009-2010  
SchoolZakelijk Studiecentrum/FiAC
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De bijdragen in het kwartaaltijdschrift Christen 

Democratische Verkenningen van lente 2009 

roepen bij de lezer iets van dat beeld op. In de 

bundel krijgen jonge mensen, twintigers en 

dertigers, alle ruimte om te vertellen hoe zij 

tegen de toekomst aankijken. Wat bij een eerste 

lezing al opvalt is hun idealisme, de samen-

stellers spreken over een praktisch idealisme. 

Opvallend is het hoe jongeren hun kijk op de 

samenleving aangedreven door een economisch 

en technisch vooruitgangsgeloof, combineren 

met begrippen als duurzame ontwikkeling en 

immateriële (morele) vooruitgangsidealen. Wie 

ervan uitgaat dat de jonge generatie er een is 

van apathie en onverschilligheid, van scepsis 

en instant gratification: ‘we want it all and we 

want it now’, komt bij het lezen van de verha-

len wat bedrogen uit. 

Omslagpunt
Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

laat met de bijdragen zien een fijne neus te 

hebben voor wat zich onder jongeren op dit 

moment afspeelt. Geen onderzoeksgegevens 

met de onvermijdelijk daaraan gekoppelde 

trends, maar beschouwingen en verhalen. Het 

jezelf’ (Hema) en ‘Wees jezelf, er zijn al zoveel 

anderen’ (7up). De grote vraag is echter: wat 

is dat dan? Wat wil mijn hart? En vooral: wat 

betekent het om dicht bij mezelf te zijn? Lopen 

we hiermee het gevaar om in het vaarwater 

terecht te komen van een hyperindividualisme? 

Waar is met andere woorden het handvat te 

vinden om het eigen zelf, de eigen identiteit te 

kwalificeren? In de bijdrage van Johan Roeland 

en Jonathan Soeharno worden als voorbeelden 

Herman Brood en André Rouvoet opgevoerd. 

De eerste was authentiek omdat hij dicht bij 

zijn primaire behoeften en driften bleef, de 

tweede vanwege zijn trouw aan een principe 

dat hij als leidend voor zijn leven beschouwt. 

Beide personen zijn authentiek, maar er zit nog 

al wat verschil tussen beide idealen. De vraag 

is intrigerend te lezen dat iemand met een 

diploma van de Hes op zak waarmee je ‘zo 

een vet salaris en een leasebak hebt’ toch de 

keuze maakt voor het onderwijs en adjunct-

directeur wordt van een school voor speciaal 

basisonderwijs. Of een ander die voor de 

politie kiest omdat hij daarmee dienstbaar wil 

zijn aan de samenleving, door een bijdrage te 

leveren aan de handhaving van de rechtsstaat, 

en vervolgens door met zijn twee broers in 

zijn vrije tijd te gaan zitten in de normen en 

waardecommissie van zijn voetbalvereniging 

om de interne rechtsorde van de club te helpen 

bewaken. Natuurlijk, niet te snel generaliseren, 

ook enkele zwaluwen maken nog geen lente. 

Maar toch! Betekenen deze bijdragen een breuk 

met het denken in termen van ‘als maar meer’, 

‘het leiden van alleen maar een onbekommerd 

leven’? Duiden zij op een omslagpunt? In dit 

verband is de titel van de bundel Tegengif in 

crisistijd niet helemaal een gelukkige. Crisistijd 

slaat op de financiële en economische neer-

gang van dit moment waarbij morele idealen 

als tegengif moeten dienen. In de afzonderlijke 

bijdragen krijg je toch een andere indruk van 

de relatie tussen die twee, namelijk dat de crisis 

een zuiverende werking op mensen kan heb-

ben, dus ook op jongeren. Daardoor komen er 

nieuwe mogelijkheden in het vizier als het her-

vinden van duurzame relaties, niet alleen voor 

het persoonlijk leven, maar ook het zakenleven. 

Uitdagingen als het hervinden van de ander, 

maar ook het (her)vinden van het geloof. Op 

één uitdaging willen we wat verder ingaan. Die 

van de authenticiteit.

Dicht bi j  jezelf  b l i jven
Veel auteurs uit de bundel benadrukken dat het 

belangrijk is om je eigen weg te kiezen en je 

eigen leven uit te stippelen, om te dromen over 

je eigen individuele vrijheid en zelfontplooi-

ing. Dat uitstippelen van je leven moet dan op 

een authentieke wijze gebeuren. De komende 

generatie, aldus sommigen, moet de generatie 

worden van intimiteit, originaliteit en echtheid. 

Opvoedingsidealen spreken over het volgen 

van je hart en dat je toch vooral jezelf moet 

worden; de nieuwe media bieden daartoe op 

hun beurt alle gelegenheid. In de reclamewereld 

wordt op alle mogelijke manieren gerefereerd 

aan persoonlijke authenticiteit. Geslaagde 

voorbeelden daarvan zijn slogans als: ‘Altijd 

is of authenticiteit als richtinggevende waarde 

voor de inrichting van een leven wel toereikend 

is. Er is iets anders bij nodig: een maatstaf 

waartegen de eigen invulling kan worden 

afgewogen. De beide auteurs introduceren een 

tweede waarde, die van de prudentie. Zij vereist 

dat we bij het maken van keuzes recht doen aan 

de situatie, de omgeving, de betrokkenen, de prin-

cipes en overtuigingen van anderen. Daarvoor 

is een afwegingsproces nodig, een deliberatie 

waarin wordt gezocht naar de juiste keuze en het 

optimale handelen. Het is heel wat anders dan 

wanneer iemand bij een handeling zegt dat ‘het 

goed voelt’ of ‘dat dit nu eenmaal zijn principe is’. 

Tussen iets willen en ernaar handelen zit nu een 

moment van reflectie.

Het aantrekkelijke van deze Aristotelische deugd 

is dat we door prudent te handelen niet opge-

sloten worden in onze eigen subjectiviteit, de 

situatie waarin we ons op dat moment bevinden, 

of de generatie waartoe we behoren, maar dat we 

tegelijkertijd verbonden zijn met de generaties 

voor ons, het verleden, met breder gedragen en 

ontwikkelde normen, waarden en wijsheden. Een 

Jongeren.  
De belichaming 
van een nieuw 
begin!

Jan van Oers

De woorden in de titel zijn ontleend aan de filosofe Hannah Arendt die stelt dat we dankzij de conditie van nataliteit (geboorte als symbool voor het nieuwe) niet 

volledig bepaald worden door natuurlijke krachten, menselijke machten of economische processen. We kunnen daar tot op zekere hoogte aan ontsnappen. 

W i e  v o e r t  o n s  
u i t  d e  c y c l u s  

v a n  p r o d u c e r e n  e n 
c o n s u m e r e n ?

foto Spencer Platt/Getty Images

Welgestelde Libanese jongeren bekijken de verwoestingen die Israëlische bombardementen in een woonwijk van de hoofdstad Beiroet hebben aangericht.
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‘ IK VOND  
HET  
ONDERWIJS  
SAAI , 
BEKROMpEN 
EN  
KLEINEREND’

Waarom onderwi j s?
Addie Smolders was altijd graag met kinderen 

bezig en organiseerde kindervakantieactivitei-

ten. In 1966 is zij de pedagogische academie 

gaan doen. “Toen koos je op een andere manier 

dan nu. Ik kom uit een agrarisch gezin, dus het 

was al heel wat dat ik een onderwijsopleiding 

kon gaan volgen. Ik wilde het lesgeven ook 

graag anders doen dan hoe ik het zelf erva-

ren had. Ik vond het onderwijs destijds saai, 

bekrompen en kleinerend. Kinderen moet je 

inspireren, prikkelen en uitdagen. Schooltijd 

moet leuk en verrijkend zijn voor kinderen.” 

Na één jaar op een basisschool gaat Smolders 

werken in de sector speciaal onderwijs voor 

zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ze geeft 

les en is daarna directeur in het (voortgezet) 

speciaal onderwijs. Ook heeft ze een aantal 

jaar onderwijsgerelateerd werk gedaan in de 

jeugdhulpverlening.

Uw grote  voorbee ld?
Verschillende mensen zijn voor Smolders een 

inspiratiebron geweest, zoals de schrijvers Louis 

Paul Boon en Redl en Wineman. “Louis Paul 

Boon schreef met sociale betrokkenheid en be-

vlogenheid over mensen in achtergestelde situ-

aties. Redl en Wineman hebben veel geschreven 

over de behandeling van moeilijk opvoedbare 

kinderen.” Maar ook ontmoette zij vele inspi-

rerende collega’s: kinder- en jeugdpsychiater 

Treffers, R. Verstegen en H. Lodewijks, de 

auteurs van de Interactiewijzer. “Mensen met 

toewijding, betrokkenheid, gedrevenheid, wijs-

heid en creativiteit zijn voorbeelden voor mij.”

Uw moois te  moment?
Een mooi moment is bijvoorbeeld wanneer een 

individuele leerling met een complexe hulp-

vraag op een dag een klein stapje verder komt. 

Smolders herinnert zich uit haar beginjaren als 

leerkracht in het zmok een leerling die weken-

lang geen enkel werkje maakte en zich soms 

letterlijk verstopte onder zijn tafeltje. Ze bleef 

hem uitnodigen om mee te doen en kan nog 

goed voor de geest halen hoe hij op een dag 

voor het eerst een taalwerkje maakte en tien 

zinnen in zijn schrift schreef. “Een bijzonder 

moment in een tijd dat we nog niet zoveel ken-

nis hadden over bijvoorbeeld autisme.” In die-

zelfde periode had ze een leerling van 10 jaar 

die nog niet kon lezen en ook zeer weigerachtig 

was. Door aan te sluiten bij zijn voorliefde voor 

indianen, die hij aldoor tekende op elk beschik-

baar stukje papier kwam zij op het idee om hem 

te leren lezen met behulp van stripboeken over 

indianen en het werkte. Ze geniet van de betrok-

kenheid en het enthousiasme van de medewerkers 

van de stichting. Dat is zichtbaar op de tweejaar-

lijkse studiedag voor alle medewerkers. “Ik ben er 

trots op dat medewerkers hun collega’s deelgenoot 

maken van hun deskundigheid door bijvoorbeeld 

presentaties te geven over programma’s en me-

thodieken die ze ontwikkeld hebben. Zo heeft een 

projectgroep onlangs een presentatie gehouden 

over arbeidstoeleiding van onze schoolverlaters.”

Waar in  ge loof t  u?
“Ik geloof in de kracht en talenten van mensen. 

Dat geldt voor kinderen, maar ook voor volwas-

senen. Onze medewerkers hebben talent voor 

onderwijs, ze hebben voor dit vak gekozen en zijn 

betrokken bij leerlingen. Ik geloof ook in het ver-

binden van mensen, de kracht en chemie wanneer 

mensen en instellingen samenwerken. Het goede 

zoeken in ieder mens en dat combineren zodat het 

nog beter wordt.” Smolders is katholiek opgevoed 

en hecht waarde aan begrippen zoals solidariteit, 

delen en iets voor elkaar over hebben. Met het 

instituut kerk kan ze zich minder identificeren. 

“Ik schaam mij voor het instituut kerk wanneer de 

Paus tijdens zijn bezoek aan Kameroen verkon-

digt dat condooms niet de oplossing zijn voor het 

aidsprobleem. Dat is niet van deze tijd.”

De toekomst?
De toekomst van de stichting hangt nauw samen 

met hoe in de toekomst passend onderwijs 

ingevuld gaat worden. “Ons motto is ‘partners in 

speciaal’, SSOE wil een onmisbare partner zijn 

voor alle reguliere scholen in het basis, voortge-

zet- en middelbaar beroepsonderwijs.” Flexibiliteit 

is een van de sleutelwoorden in de koers voor 

de toekomst van SSOE. De stichting heeft vijf 

scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met 

kinderen van 3 tot 20 jaar in cluster 2 en 3. Dat 

zijn kinderen met ernstige spraaktaal moeilijk-

heden en slechthorendheid. Of kinderen met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking; soms er 

een combinatie van problematiek, de meervou-

dige gehandicapte leerlingen. “Onze scholen gaan 

onderling steeds meer samenwerken om voor spe-

cifieke hulpvragen een nieuw aanbod op te zetten. 

Ook naar het reguliere veld wordt op flexibiliteit 

ingestoken door duale trajecten en arrangementen 

aan te bieden. Onze scholen zullen een laboratori-

umfunctie krijgen om verschillende methodieken 

te ontwikkelen zodat we leerlingen met een com-

plexe hulpvraag goed onderwijs kunnen (blijven) 

bieden. En dat zullen we nog meer dat nu al het 

geval is doen in samenspraak met ouders.”

Natalie Jasper

De keuze van Addie Smolders

A L G E M E E N  D I R E C T E U R  S S O E :  S T I C H T I N G  S P E C I A A L  O N D E R W I J S  E I N D H O V E N

foto Marijn van Rij / NFP

goed voorbeeld daarvan is de katholieke traditie 

als traditie van de katholiciteit, dat wil zeggen 

als een traditie die in elke tijd de zorg om het 

kath’holon, het geheel en de integriteit koestert. 

We kunnen ons door het eeuwenlange spoor 

van die traditie, dat uitgezuiverde, veelal be-

dachtzame perspectief laten leiden. Zo’n traditie 

opgevat als een reservoir van aanbod en niet 

als een geheel van verboden. Authenticiteit ge-

koppeld aan prudentie gaat dus verder dan het 

creëren van een eigen levensstijl, maar houdt 

tevens het zoeken in van het goede leven, dat 

samen gevonden wordt. Voor het onderwijs 

betekent dat het ontsluiten van het verleden, de 

rijkdom van voorafgaande generaties, in meer 

schoolse termen uitgedrukt: het socialiseren 

van de jonge generatie opdat authenticiteit tot 

wasdom komt.

Terug naar Hannah Arendt
Terug voor een kritische kanttekening. Het 

ideaal van authenticiteit, van dicht bij jezelf 

blijven krijgt extra reliëf wanneer we het in 

verband brengen met het onderscheid dat 

Arendt in The Human Condition maakt tussen 

arbeiden, maken en handelen. Al arbeidend 

zijn wij verwikkeld in een eeuwige cirkelgang 

van produceren en consumeren. Als makend 

wezen vervaardigen wij bruikbare (nuttige) 

producten die duurzaamheid aan ons ver-

gankelijk bestaan verlenen. Al handelend ten 

slotte richten wij ons onmiddellijk tot anderen 

zonder tussenkomst van dingen of materie, 

door daden te stellen en woorden te spreken 

en in die hoedanigheid, zegt zij, funderen we 

het publieke (politieke) domein. Het handelen 

nauw verbonden met de conditie van nataliteit, 

veronderstelt pluraliteit: mensen in meervoud. 

De uitkomsten van het handelen zijn ongewis 

en daarom soms ook frustrerend. Bij alle drie 

de activiteiten verhouden we ons tot ons zelf, 

maar pas bij de laatste activiteit benutten we 

onze mogelijkheden ten volle. We zijn dan niet 

langer ‘een wat’ van goedbedoelde interventies, 

zoals vaak in onderwijs en zorg, maar ‘een 

wie’ dat als een subject handelt. Nu wil het dat 

de samenhang binnen de menselijke conditie 

op verschillende momenten in de geschiede-

nis verstoord is geraakt. Er zijn verschillende 

breuklijnen aan te wijzen, maar belangrijk hier 

is die uit de negentiende eeuw toen we een 

samenleving zijn geworden van consumen-

ten, gevangen in de cyclus van produceren en 

consumeren. Zowel het maken als het handelen 

kwamen onder druk te staan en werden naar 

de achtergrond gedrongen. Economie werd de 

prominente wetenschap. Het echte publieke 

domein verdween daarmee. Dat verklaart ook 

waarom het zo moeilijk is, niet alleen voor 

jongeren maar ook ouderen, om echt ‘een wie’ 

te worden: een authentiek en prudent zelf. Het 

consumentschap zit ons daarbij behoorlijk in 

de weg. Dit zou wel eens de echte crisis kunnen 

zijn die schuilgaat onder de huidige financiële 

en economische recessie. De crisis van gegijzeld 

te worden door de cyclus van produceren en 

consumeren. De vraag is hoe we daaraan kun-

nen ontsnappen. Wie voert ons daaruit? Is dat 

de nieuwe generatie? Als nieuwkomers staan 

zij nog dicht bij nataliteit en bezitten daarom 

meer dan anderen de capaciteit om iets nieuws 

te beginnen.  ■
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Instemmingsgeschi l len getoetst
De Landelijk Geschillen Commissie WMS (LGC 

WMS) heeft sinds 1 januari 2008 zo’n zeventien 

keer uitspraak gedaan. Het merendeel betrof 

interpretatievragen. Vijf maal was er sprake van 

een geschil over het onthouden van de instem-

ming door de MR of een geleding van de MR 

aan een voorstel. De commissie heeft in twee 

gevallen daarvan geoordeeld dat de PMR de 

instemming in redelijkheid heeft kunnen ont-

houden en dat er geen sprake was van bepaalde 

zwaarwegende belangen die het voorstel van 

het bevoegd gezag rechtvaardigden.

 

In deze twee uitspraken wordt voor het eerst 

sinds de invoering van de WMS de nieuwe 

maatstaf voor de toetsing in instemmingsge-

schillen in de volle omvang toegepast. Dat wil 

zeggen dat de commissie beoordeelt of de MR 

in redelijkheid de instemming heeft kunnen 

onthouden of dat er sprake was van bepaalde 

zwaarwegende omstandigheden die het voorstel 

van het bevoegd gezag rechtvaardigen. In beide 

geschillen was de instemming onthouden aan 

het formatieplan van de school. Hierna volgt 

eerst kort een samenvatting van deze twee 

oordelen.

Onzorgvuldige procedure
Het eerste geval betreft een voorstel voor een 

formatieplan dat grote personele bezuinigin-

gen inhield. Het voorstel werd kort voor de 

vergadering waarin het aan de orde diende te 

komen aan de PMR ter beschikking gesteld. Het 

bevoegd gezag heeft zonder de instemming van 

de PMR te hebben verkregen aan het formatie-

plan uitvoering gegeven. Partijen hebben over 

en weer vele argumenten aangevoerd voor hun 

standpunt. 

De commissie komt tot de conclusie dat de PMR 

op grond van procedurele omstandigheden 

in redelijkheid de instemming heeft kunnen 

onthouden. De commissie oordeelt – kort weer-

gegeven - dat de termijnen die gegeven zijn 

om zich op de besluitvorming voor te berei-

den onzorgvuldig kort zijn geweest en dat het 

overleg tussen het bevoegd gezag en de PMR 

als onvoldoende kan worden gekwalificeerd. 

Dat vindt de commissie des te meer klemmen 

nu de PMR aan de hand van het formatieplan 

werd gevraagd in te stemmen met belangrijke 

bezuinigingen terwijl het bevoegd gezag niet 

eerder aan de PMR aan de hand van andere do-

cumenten de grondslag voor die bezuinigingen 

had voorgelegd. 

Het bevoegd gezag heeft nog aangevoerd dat 

het forse tekort op de financiële reserve en een 

onacceptabel laag weerstandsvermogen van 

de desbetreffende school een zwaarwegende 

omstandigheid is die ingrijpende maatregelen 

vergt: de Commissie honoreert dit argument 

niet en is van oordeel dat financiële beleidsbe-

slissingen in een ander voorstel aan de (G)MR 

thuis horen.

(LC WMS 08.003)

Taakbele id
In het tweede geval zijn het bevoegd gezag 

en de PMR het niet eens geworden over een 

wijziging van het taakbeleid, dat een bezui-

niging inhield die het bevoegd gezag nood-

zakelijk achtte. In het verlengde daarvan zijn 

partijen het ook niet eens geworden over het 
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formatieplan. Het bevoegd gezag heeft daarop 

het voorstel voor het taakbeleid ingetrokken 

en meegedeeld het bestaande taakbeleid ‘naar 

de letter’ te zullen uitvoeren. Hierna heeft geen 

inhoudelijk overleg meer plaatsgevonden tus-

sen partijen over het aangepaste formatieplan. 

De PMR heeft de instemming onthouden. De 

commissie concludeert dat het formatieplan 

geen kenbare vertaalslag van het taakbeleid of 

algemeen beleid bevat. Aldus heeft de PMR uit 

het voorgestelde plan niet kunnen opmaken of 

en zo ja welke verandering in het taakbeleid is 

opgetreden of wat de strikte toepassing van het 

taakbeleid inhoudt. Onder deze omstandigheden 

heeft de PMR naar het oordeel van de com-

missie in redelijkheid de instemming kunnen 

onthouden. De commissie stelt verder vast dat 

niet is gesteld of gebleken dat er sprake was 

van bepaalde zwaarwegende omstandigheden.

(LCG WMS 08.026)

Toets ingsmaatstaf WOR en WMS
Ter gelegenheid van de invoering van de nieu-

we Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is 

op 3 november 2006 een studiedag gehouden. 

In zijn bijdrage heeft prof. mr. L. Sprengers de 

toetsingsnorm van artikel 32 WMS, de toetsing 

door de geschillencommissie van een instem-

mingsgeschil, belicht. Prof. Sprengers deed dit 

aan de hand van opvattingen en jurisprudentie 

betreffende de toetsingsnorm van artikel 27, lid 

4, van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 

Het is namelijk de bedoeling van de wetgever 

geweest dat voor artikel 32 WMS dezelfde norm 

wordt gehanteerd. Hoe de norm moet worden 

toegepast is beschreven in de wetsgeschiedenis 

bij artikel 27 lid 4 WOR. Deze kan – toegepast 

op de WMS - als volgt worden weergegeven.

In de eerste plaats vindt een weging plaats van 

de redelijkheid van de standpunten van beide 

partijen aan de hand van hetgeen zij naar 

voren hebben gebracht. Is de uitkomst van de 

weging dat het standpunt van het bevoegd 

gezag redelijker is, dan zal de conclusie van 

de commissie zijn dat de MR zijn instemming 

niet in redelijkheid heeft kunnen onthouden. 

Is de conclusie dat het standpunt van de MR 

redelijker is of dat beide standpunten (even) 

redelijk zijn dan zal het oordeel zijn dat de MR 

in redelijkheid zijn instemming heeft kun-

nen onthouden. In dat geval komt het tweede 

element van de beoordelingsnorm aan bod: de 

commissie dient te beoordelen of het bevoegd 

gezag bepaalde zwaarwegende omstandigheden 

naar voren heeft gebracht van een zodanig 

gewicht dat zij het voorstel van het bevoegd 

gezag rechtvaardigen. De LCG WMS heeft deze 

werkwijze als toetsingskader overgenomen (zie 

haar uitspraak 08.008 van 24 april 2008).

Rechtspraak WOR en WMS
Kijkend naar de rechtspraak met betrekking 

tot artikel 27 lid 4 WOR1 laat de vraag zich 

stellen of de rechter zich bij zijn beoordeling 

in het door de wetgever beoogde schema laat 

dwingen. In sommige van de in de voetnoot 

vermelde uitspraken blijkt dat de rechter moeite 

heeft met de gescheiden weging. 

De zwaarwegende redenen spelen dan al een rol 

bij de (eerste) weging van de redelijkheid van 

de standpunten van beide partijen, waardoor 

de eerste afweging al in het voordeel van de 

ondernemer wordt beslist. Een aanpak die 

overigens ook wel voor de hand lijkt te liggen. 

Een scheiding in ‘gewone’ redenen en zwaarwe-

gende redenen doet theoretisch aan. En de maat 

waaraan een reden of omstandigheid moet 

voldoen om zwaarwegend te zijn is moeilijk te 

bepalen. Het resultaat is dat wanneer de eerste 

weging in het nadeel van de ondernemer uit-

valt, de rechter veelal slechts als een soort slot-

conclusie constateert dat ofwel de ondernemer 

geen zwaarwegende redenen heeft aangevoerd 

ofwel dat deze er niet zijn of deze niet gebleken 

zijn. Ook de LGC WMS lijkt gelet op de uitspra-

ken hierboven deze kant op te gaan.  

‘Zwaarwegende omstandigheden’  a ls 
gewicht in de schaal
De vraag is of er voor het bevoegd gezag niet 

meer uit te halen moet zijn. In de beide geval-

len die aan de LCG WMS zijn voorgelegd valt 

op dat er ofwel geen beroep is gedaan op ofwel 

onvoldoende onderbouwing is gegeven aan het 

bestaan van ‘bepaalde zwaarwegende omstan-

digheden’. Dat is jammer omdat nu juist het 

bevoegd gezag een extra kans wordt geboden. 

In ieder geval is het aan te bevelen om in de 

procedure de zwaarwegende omstandigheden 

uitdrukkelijk als zodanig aan te voeren, als 

extra gewicht in de schaal voor het geval er een 

patstelling ontstaat op basis van de ‘gewone 

‘argumenten. Met name in de situatie waarin 

een MR de instemming in redelijkheid heeft 

kunnen onthouden om procedurele redenen, 

zoals ook in een van de hierboven beschreven 

geschillen het geval was, lijkt het mogelijk dat 

bepaalde zwaarwegende – inhoudelijke - rede-

nen toch de balans kunnen doen doorslaan ten 

gunste van het bevoegd gezag.

Advies: geef zwaarwegende omstandigheden 

het gewicht dat ze moeten hebben!   ■

mr. M. de Bont-Hanenkamp werkt voor het Ken-

niscentrum/helpdesk medezeggenschap en klacht-

recht.

1   Ktr. Tilburg, 23 mei 1996, ROR 1996,19; Rb 
A’dam, 25 juni 1997, ROR 1997,27; Ktr. Hoorn 
19 mei 2003, ROR 2003,34; Ktr. Zierikzee  
11 april 2006, ROR 2006, 15

De landelijke Geschillen Commissie WMS dient een geschil op grond van artikel 32 Wet medezeggenschap op scholen (WMS) volgens een bepaald 

schema te beoordelen: heeft de MR in redelijkheid tot het onthouden van de instemming kunnen komen of is er sprake van bepaalde zwaarwegende 

omstandigheden die het voorstel van het bevoegd gezag rechtvaardigen. Artikel 27 lid 4 Wet ondernemingsraden (WOR) heeft dezelfde opzet. 

Hoe gaat de kantonrechter daarmee om en wat is daar van te leren?

Nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen

Een instemmingsgeschil:  
balans kan omslaan op grond  
van ‘bepaalde zwaarwegende  
omstandigheden’

Marie-Ginette de Bont-Hanenkamp
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neergezet. Soms wordt het speellokaal al als 

klaslokaal ingezet. Dan is opvang in school 

onmogelijk. Vaak is bij oudere gebouwen 

meer mogelijk, lokalen zijn vaak groter en er 

zijn nissen of zolders. Soms is er sprake van 

leegstand of kan de ruimte van de peuter-

speelzaal dubbel worden ingezet.

Hoe zit het met dubbel gebruik van een 

leslokaal? Bso erin en school eruit na drieën 

is vaak geen optie. Lokalen worden dan 

nog gebruikt. Daarnaast moet de periode na 

schooltijd wel aantrekkelijk zijn. Je moet wat 

kunnen aanbieden waar kinderen enthousiast 

van worden.

Ik denk, en dat is ook de prognose, dat de 

vraag naar bso alleen maar zal toenemen. 

Meer vrouwen aan het werk en langer aan 

het werk is de trend, ook op plekken waar nu 

nauwelijks gebruik wordt gemaakt van bso. 

De vraag is of daar op school al voldoende 

over na wordt gedacht.

Trend: bso als  pr
Op het moment dat bso in het schoolgebouw 

komt, willen directeuren er iets over te zeg-

gen hebben. Dat is echt iets van het laatste 

jaar. Steeds meer scholen hebben de neiging 

meer zelf te doen. Bso wordt steeds meer een 

pr-middel voor nieuwe leerlingen. Als een 

werkende ouder via een bepaalde school geen 

opvang kan afnemen door een wachtlijst, is 

de kans groot dat die ouder voor een andere 

school kiest die wel plek heeft. Ouders kiezen 

dan voor de school met bso. Dat maakt dat 

schooldirecteuren meer beseffen dat ze mee 

moeten denken om bso op school binnen te 

halen. Gemeenten kunnen daar ook een rol 

bij spelen, bijvoorbeeld door lokalen aan de 

onderwijsbestemming te onttrekken.

Brede school
Wij benadrukken steeds bij nieuw- of 

verbouw goed moeten na te denken over 

de toekomstige behoeften. Is het gebouw 

alleen voor onderwijs of ook voor andere 

activiteiten neergezet? De stap om daar 

Verschi l lende werelden
Totdat de verplichte aansluiting tussen bso en 

school in werking trad, wisten partijen weinig 

van elkaar. Schooldirecteuren wisten niet welke 

kinderen naar welke bso gingen. De kinderop-

vang wist wel van welke scholen de kinderen 

kwamen, zij halen de kinderen immers bij de 

scholen op. Maar overleg was er nauwelijks. 

Ook werd bij nieuwbouw weinig rekening ge-

houden met een groeiende vraag naar bso. Het 

begrip voor elkaar ontwikkelt zich snel. Men 

begrijpt elkaars vragen. Dat maakt samenwer-

king makkelijker.

Bij capaciteitsuitbreiding van kinderopvang 

in samenwerking met scholen gaat het om 

twee verschillende werelden, met afzonderlijke 

doelen, financieringsstromen en regelgeving. 

Gemeenten spelen sinds de invoering van de 

Wet Kinderopvang in 2005 geen rol meer bij de 

huisvesting van kinderopvang, maar wel bij de 

onderwijshuisvesting. Om uitbreiding te kunnen 

realiseren is het handig als partijen bij elkaar 

gebracht worden en zij goed geïnformeerd zijn 

over elkaars knelpunten en mogelijkheden.

Een ander verschil is gelegen in het aantal van 

25/30 kinderen per leerkracht in het onderwijs 

en 10 kinderen per pedagogisch medewerker 

in de bso. In eerste instantie wordt dat vreemd 

gevonden. Als je erover doorpraat blijkt on-

derwijs toch meer een gestructureerde situatie. 

Tijdens de bso is sprake van vrije tijd en hebben 

kinderen veel keus om te doen waar ze zin in 

hebben. Veel indianenverhalen doen de ronde 

over veiligheidseisen in de bso. Elk jaar moet 

een Risico Inventarisatie veiligheid en gezond-

heid worden uitgevoerd. Meestal vallen de 

risico’s erg me.

Het onderwi jsveld
Schoolbesturen hebben vaak vragen over hoe 

zij de samenwerking met kinderopvang kun-

nen aanpakken. Wij gaan het land in op zoek 

naar interessante voorbeelden die vervolgens 

worden uitgewerkt. Wij organiseren regionale 

bijeenkomsten, meestal naar aanleiding van 

een signaal uit het veld. Die aanpak werkt. 

Steeds worden kinderopvang, onderwijs en 

gemeenten tegelijk uitgenodigd. Opvallend 

is dat de mensen uit het onderwijs het minst 

vertegenwoordigd zijn op die bijeenkomsten. 

Dat is wel begrijpelijk omdat opvang één van 

de vele thema’s is. Het Netwerkbureau heeft 

zich tot doel gesteld om in 2009 100 basisscho-

len te bezoeken. Ik heb al meerdere bezoeken 

afgelegd. Dat levert een duidelijk beeld op over 

de samenwerkingsmogelijkheden.

Mogel i jkheden
Meestal kijken we bij een bezoek eerst naar de 

situatie van de school, is er sprake van krimp of 

groei? Is er een wachtlijst? Hoe is opvang ge-

regeld? Samen met de directeur wordt gekeken 

wat de mogelijkheden zijn om opvang in het 

schoolgebouw onder te brengen. Daarbij zijn 

drie vragen van belang: zijn vierkante meters 

beschikbaar? Welke mogelijkheden zijn er om 

samen gebruik van te maken van ruimtes? In 

welke mate is men bereid om andere partij in 

school toe te laten?

Er zijn scholen waar geen mogelijkheden 

zijn. Ook bij nieuwbouw, die vaak erg krap is 

actief keuzes in te maken wordt steeds meer 

gezet door schooldirecteuren. Het is jammer 

dat bij nieuwbouw de vierkante meters van de 

verschillende partijen vaak bij elkaar worden 

opgeteld. Probeer ruimten multifunctioneel te 

gebruiken. Dan moet er wel wat extra’s worden 

gedaan, bijvoorbeeld voor extra kastruimte of 

schuifwanden. Maar dan heb je altijd minder 

ruimte nodig dan wanneer je de vierkante me-

ters optelt. Kijk bij het ontwerp van het gebouw 

of je ruimtes kunt neerzetten die na schooltijd 

door de kinderopvang benut kunnen worden. 

Door een aantrekkelijk gebouw neer te zetten 

wordt één plus één drie. Alle partijen hebben 

daar profijt van, zeker ook de kinderen. Zo kan 

de school goed concurreren.

Ook gemeenten spelen een rol. Wat willen ze 

extra investeren in een brede schoolgebouw, 

onder andere in verband met wijkontwikkeling? 

Daarbij zijn echt drie of meer partijen nodig. 

Wanneer gemeenten alleen de VNG-norm on-

derwijshuisvesting willen investeren red je het 

niet, zij moeten echt wat extra’s doen. Dat geldt 

ook voor schoolbesturen en de kinderopvang. 

Dat vraagt vooraf veel van de partijen, maar 

het resultaat is er dan wel naar.

Helaas zijn brede scholen vaak bedrijfsverza-

melgebouwen, waarbij samenwerking moeilijk 

van de grond komt. Van tevoren moet in kaart 

worden gebracht welke vierkante meters nodig 

zijn, maar vooral ook hoe ze gebruikt gaan 

worden. Door goede synergie denk ik zelfs dat 

brede scholen echt goedkoper kunnen.

Relatie met Steunpunt Brede Scholen en Ser-

vicecentrum Scholenbouw

Het Steunpunt gaat meer over inhoudelijke 

samenwerking. Het is belangrijk om samen te 

werken, dat gebeurt ook. Ook bij het Service-

centrum Scholenbouw moet worden benadrukt 

dat vooraf goed moet worden nagedacht over 

wat de wensen en eisen zijn, met betrekking tot 

het ruimtegebruik en de materiaalkeus. Wan-

neer je nu een gebouw neerzet, denk dan na 

over de langere termijn.

Het Netwerkbureau, Steunpunt en Servicecen-

trum moeten gaan samenwerken op de verschil-

lende terreinen. Dat maakt sterk. We moeten 

gezamenlijk dingen proberen te doen, eigenlijk 

ook in die volgorde. Het netwerkbureau moet 

aan de voorkant roepen ‘let op: de stijgende 

vraag naar bso komt eraan, houd rekening met 

extra activiteiten’. Daarna komt het steunpunt 

om het samenwerkingsproces aan te jagen.  

Op nummer drie komt dan het Servicecentrum 

met de vertaling wat dat voor het gebouw 

betekent.  ■

Websites

www.netwerkbureaukinderopvang.nl

www.bredeschool.nl

www.scsb.nl

Ilse Bakker

Alles ruikt ‘nieuw’. De brede school is net

in gebruik. Toch is er nu al te weinig ruimte 

voor de buitenschoolse opvang (bso). Ook 

zijn de klaslokalen krap en ontbreekt het 

aan voldoende flexibel inzetbare ruimtes. 

Kortom: u heeft het verkeerde gebouw! 

Een probleem dat helaas vaker voorkomt. 

Het goede nieuws: dit is te voorkomen. 

Maar hoe? Door vóór de bouw van een 

brede school na te denken over je wensen-

pakket en je te bezinnen op samenwerking 

met andere partijen. Yvette Vervoort van het 

Netwerkbureau Kinderopvang vertelt.

‘We hebben het verkeerde gebouw’

Het Netwerkbureau Kinderopvang
Door de sterke groei van wachtlijsten in de bso 

was één van de aanbevelingen van de Taskforce 

BSO het oprichten van een netwerkbureau 

Kinderopvang. Het netwerkbureau is gericht op 

het stimuleren van capaciteitsuitbreiding van 

de kinderopvang en is op 1 september 2008 

gestart voor een periode van 3 jaar.

Taken
Het netwerkbureau is opgericht om op prak-

tische en oplossingsgerichte wijze kinderop-

vangorganisaties, scholen en gemeenten te 

ondersteunen en te stimuleren bij het realise-

ren van meer capaciteit in de kinderopvang. 

Het netwerkbureau heeft als taak om mensen 

uit verschillende sectoren bij elkaar te bren-

gen, te enthousiasmeren, te informeren, goede 

voorbeelden te verzamelen en kennis te ver-

spreiden. Daarom werken er bij het netwerkbu-

reau medewerkers met ervaring in de sectoren 

onderwijs, kinderopvang en gemeentelijke 

overheid. Uit een eerste monitor blijkt dat de 

capaciteitsuitbreiding in de bso spectaculair is.

Via de website is actuele informatie terug te 

vinden, zoals aansprekende voorbeelden, fei-

telijke informatie en veel gestelde vragen. Ook 

kan worden gezocht op thema, is het mogelijk 

om vragen te stellen of zelf voorbeelden toe te 

voegen.



40

Schoolbestuur | nummer 4 | juni 2009 | Schoolbestuur | nummer 4 | juni  2009 |

D E  L O B BY

Open br ie f  aan  de  s taatssec reta r i s 
voor  p r ima i r  onderwi j s  en  de  
l eden  van  de  Tweede  Kamer

Bijzonder onderwijs 
betaalt godsdienstles op 
openbare school

Mei 2009

De Bond KBO vindt het onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer in december 

2008 met ruime meerderheid een amendement heeft aangenomen, waarin 

het kabinet wordt gevraagd structurele bekostiging te regelen voor het 

godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GHVO). De middelen 

voor de uitvoering van het amendement moeten komen uit de personele 

component van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs.

Dat betekent niet alleen dat bestaande middelen een geheel andere doel-

stelling krijgen, maar ook bevoordeling van het openbaar onderwijs ten 

opzichte van het bijzonder onderwijs. De Bond KBO is voorstander van 

kwalitatief goed GHVO in het openbaar onderwijs voor de kinderen die 

daarvoor zijn aangemeld door hun ouders. Katholiek en ander bijzonder 

onderwijs stellen zichzelf vanuit zijn levensbeschouwelijke opdracht ten 

doel godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs in de volle breedte te 

verzorgen. De Bond wil anderen het recht op de keuze voor GHVO in het 

openbaar onderwijs niet ontzeggen, maar de Bond KBO is het principieel 

oneens met steun van de overheid aan zendende organisaties of ouders 

om GHVO binnen het openbaar onderwijs te laten verzorgen ten laste 

van de reguliere bekostiging. Het bijzonder onderwijs ontvangt daarvoor 

immers ook geen extra financiering, maar betaalt methoden, de profes-

sionalisering van de leraren en begeleiding uit het reguliere budget. 

In dit geval worden besturen in het bijzonder onderwijs dus op twee 

fronten benadeeld. Middelen bestemd voor personeelsbeleid worden ont-

trokken en ingezet voor een ander doel. En de keuze voor GHVO in het 

openbaar onderwijs krijgt extra steun van de overheid, godsdienst- en 

levensbeschouwelijk onderwijs in het bijzonder onderwijs niet. Dit lijkt 

strijdig met ieder gevoel van billijkheid.

Begrip 
De Bond KBO begrijpt de positie van het GHVO. In artikel 50 van de WPO 

is wettelijk vastgelegd dat ouders van kinderen op openbare scholen, 

wanneer zij daar behoefte aan hebben, kunnen kiezen voor godsdienst-

onderwijs dan wel humanistisch vormingsonderwijs. Bij de behandeling 

van de Wet BIO (2004) heeft de Tweede Kamer een amendement aange-

nomen waarin de regels van de Wet BIO ook van toepassing worden ver-

klaard op docenten GHVO. Dit betekent dat docenten GHVO aan een ba-

siskwaliteit moeten voldoen. Om dat te bereiken zijn extra investeringen 

nodig. Omdat in het verleden gemeenten via subsidies de aanbieders van 

GHVO in het openbaar onderwijs ondersteunden en deze ondersteuning 

de laatste jaren afneemt, moet dit geld ergens anders vandaan komen. 

Voor de Bond KBO is het altijd bespreekbaar geweest wanneer zittende 

docenten eenmalig door de rijksoverheid in de gelegenheid worden ge-

steld aan de eisen van de Wet BIO te voldoen. 

Posit ie bewindspersoon 
Ook de verantwoordelijke bewindspersoon is steeds terughoudend 

geweest met extra financiering. De Onderwijsraad heeft in oktober 2006 

een advies over dit onderwerp uitgebracht. Deze pleit om te komen tot 

een landelijke uitzendorganisatie. Over de wijze van financiering geeft 

de raad geen duidelijk advies. De staatssecretaris reageert in maart 

2007: zij is bereid voor enkele jaren financiële ondersteuning te bieden 

om de kwaliteitsslag te maken waar de Wet BIO om vraagt, maar wenst 

geen structurele financiering van deze docenten. Vervolgens is door Jan 

de Vries (CDA) met brede steun van de Tweede Kamer een motie inge-

diend waarin staat dat deze docenten voortaan salaris moeten krijgen 

van de overheid. Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven niet tot de 

gevraagde bekostiging over te gaan, onder andere omdat “de discus-

sie kan ontstaan over de vraag waarom godsdienstonderwijs van de 

bijzondere school wel geheel vanuit het formatiebudget van die school 

moet worden betaald.” 

Het amendement van december 2008 van Jan Jacob van Dijk (CDA) 

volgt op een petitie en een plan van aanpak van een groot aantal 

samenwerkende organisaties bij GVHO met het verzoek te komen 

tot een structurele financiering van docenten GVHO.

Oproep 
De Bond KBO roept de staatssecretaris en de Tweede Kamer op 

geen middelen uit de reguliere bekostiging (lumpsum) te besteden 

aan subsidie voor het GHVO. Bij het beschikbaar stellen van extra 

financiële middelen voor het GHVO deze naar rato ook aan het 

bijzonder onderwijs ter beschikking te stellen. Dat voelt wel als 

billijk handelen.  ■

Cijfers 
Aan GHVO in het openbaar onderwijs nemen ongeveer 70.000 leerlingen 

deel. In totaal zitten zo’n 500.000 leerlingen op openbare basisscholen. 

Indien voor de leerlingen die GHVO volgen structureel 10 miljoen Euro 

beschikbaar komt, zou dat voor het katholiek onderwijs met ongeveer 

580.000 leerlingen neerkomen op een extra bijdrage van 82 miljoen 

Euro. Indien de 10 miljoen uit het personele deel van de lumpsumbekos-

tiging wordt gehaald voor de subsidiëring van het GHVO, betekent dat 

een daling van inkomsten van ongeveer € 6 per leerling in het katholiek 

basisonderwijs. Bij een gemiddelde schoolgrootte is dat ongeveer 225 x € 

6 = € 1350. Dat betekent dat ongeveer 45 minuten per week minder aan 

lerarenuren beschikbaar is.

Vrijdag 13 maart overleed op 77-jarige leeftijd in Twaneen, Zuid-Afrika, 

Nol Janssen, van 1982-1991 voorzitter van de Bond KBO. Nol Janssen is 

donderdag 19 maart in Pietersburg (Zuid-Afrika) gecremeerd. 

Op 16 mei om 11.00 uur is in Grave in de St. Elisabethkerk een herden-

kingsdienst. De urn wordt bijgezet in het columbarium (urnengalerij) van 

het kerkhof in Grave.

Drs. (Nol) A.M.A.J. Janssen werd per 1 september 1982 als eerste voltijd 

voorzitter van de Bond KBO benoemd. Hij had bestuurlijk een ruime erva-

ring opgedaan als directeur van een aantal landelijke katholieke instel-

lingen voor bejaarden- en gezondheidszorg en was lid van het dagelijks 

bestuur van de KVP en het CDA. 

Nol Janssen was een echte Brabander, een verenigingsbestuurder, geen on-

derwijsspecialist. Hij predikte het subsidiariteitsbeginsel: “School, meesters 

en juffen, directeuren, schoolbesturen en ouders: Maak je eigen beleid!”. 

Organisatorisch betekende hij veel voor de Bond KBO. Hij gaf inhoud en 

vorm aan de vereniging Bond KBO. Deze werd ingericht met een dekkend 

netwerk van 32 regionale afdelingen van samenwerkende schoolbesturen. 

Deze afdelingen werden veelal ondersteund door een professioneel regio-

naal onderwijsbureau dat beheerd en bestuurd werd door deze schoolbe-

sturen. 

Communicatie stond hoog in zijn vaandel. In 1983 verscheen de eerste 

Nieuwsbrief van de vereniging Bond KBO om de schoolbesturen en de af-

delingen van de Bond KBO te betrekken bij het landelijke beleid. Nol Jans-

sen werd een veelgevraagd spreker op afdelingsvergaderingen. Het waren 

drukbezochte bijeenkomsten, met spreekuur en professionele inleiders van 

het landelijk Bureau uit Den Haag. 

In 1990 werd het landelijk Centrale Bureau voor het gehele Katholiek On-

derwijs in Den Haag heringericht. Beheer, beleid en verantwoordelijkheden 

van het bureau werden ontrafeld en er werd een afzonderlijk bureau van 

en voor de Bond KBO ingericht, naar het model van de regionale onder-

wijsbureaus. De Bond KBO kon zich regionaal en landelijk meer profileren 

als belangenbehartiger van de doelgroep, de schoolbesturen. Voor de over-

koepelende activiteiten van het katholiek onderwijs werd, voor rekening 

van de schoolbesturen, een afzonderlijk bureau ingericht, het bureau van 

de Nederlandse Katholieke Schoolraad. 

‘In ons goeie vaderland’ was een bekende relativering van deze markante 

voorzitter tijdens zijn vele spreekbeurten. Nol Janssen zette de Bond KBO 

als vereniging van katholieke scholen op de landelijke en regionale kaart. 

De Bond KBO kwam als belangenbehartiger van schoolbesturen van ka-

tholieke scholen – mede dankzij hem - zeer regelmatig in de krant, op de 

radio en TV. 

Per 1 januari 1991 nam de Algemene Ledenvergadering afscheid van Nol 

Janssen. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Officier in de Orde van 

Oranje Nassau en ontving hij de pauselijke onderscheiding Commandeur in 

de Orde van Sint-Silvester. Geheel onverwacht verruilde Nol Janssen - in 

stilte - ‘ons goeie vaderland’ voor Zuid-Afrika.  ■
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Oud-voorzitter Bond KBO Nol Janssen overleden
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Eva Prins

Het stimuleren van goed beeldend onderwijs 

op basisscholen. Dat is de missie én passie van 

Mech Benjaminsen, docent kunst en cultuur en 

beeldende vorming aan de Pabo Hogeschool 

Domstad in Utrecht. Met haar man en twee 

collega’s nam ze daarom het initiatief voor 

de Stichting Beeldend Onderwijs. Via www.

beeldendonderwijs.nl bieden ze leerkrachten 

kant-en klare lessen aan. 

Een uit de hand gelopen hobby. Zo zou je de 

site kunnen noemen. Het begon in 2001 met 

‘Laat maar zien’, een didactiekboek voor beel-

dend onderwijs, geschreven door Jos van Onna, 

docent aan de I-Pabo in Amsterdam. Het boek 

sloeg enorm aan. Inmiddels wordt het op 99% 

van alle Pabo’s gebruikt. ‘Eigenlijk zouden er 

voorbeeldlessen bij moeten komen’, bedachten 

de auteur, zijn collega Robert Stieltjes en diens 

vrouw Mech Benjaminsen. Zo ontstonden de 

eerste lessen.

Meer dan nadoen
Inmiddels telt de site er ruim tweehonderd, alle-

maal opgebouwd volgens de methode van ‘Laat 

maar zien’. Elke les begint met een verhaal om 

het onderwerp te introduceren en de kinderen 

te enthousiasmeren. Vervolgens is er uitgebreid 

beeldmateriaal in de vorm van foto’s of dia’s 

over het onderwerp – om kinderen te leren kij-

ken. Daarna volgt uitleg over het te gebruiken 

materiaal en de techniek, de opdracht en aan 

het eind een evaluatie.

‘Een goede les beeldende vorming besteedt aan-

dacht aan zes elementen’, legt Mech uit. ‘Bete-

kenis, vorm, materiaal, beschouwing, onderzoek 

en werkwijze.’ Op die manier wordt beeldend 

onderwijs echter maar zelden gegeven. Op veel 

scholen is het niet veel meer dan ‘nadoen’, 

weet Mech. ‘Juf maakt een werkje, de kinderen 

maken het na. Maar op die manier ontwikkelen 

kinderen geen creativiteit.’

Ondanks subsidie vanuit de overheid is beel-

dend onderwijs op veel basisscholen volgens 

haar een ‘ondergeschoven kindje’. Mech: ‘De 

trend is al jaren dat er, ook vanuit de inspec-

tie, vooral aandacht is voor taal en rekenen. 

Kunst- en cultuureducatie wordt vaak gezien 

als bijzaak.’ Doodzonde, vindt ze, want beel-

dend onderwijs levert, mits goed gedaan, een 

wezenlijke bijdrage aan zowel de zintuiglijk 

cognitieve, de sociaal-emotionele, de motori-

sche en de creatieve ontwikkeling van kinderen. 

Bovendien doet de nadruk op cognitieve vaar-

digheden kinderen die visueel leren of die leren 

door te doen, tekort.

Kant en klaar
De soms geringe aandacht voor beeldend on-

derwijs heeft ook met tijdgebrek te maken, weet 

Mech. En soms met schroom. ‘Leerkrachten 

voelen zich niet bekwaam genoeg.’ Met de site 

willen ze het leerkrachten daarom zo makkelijk 

mogelijk maken. De lessen zijn kant-en-klaar 

en bovendien te zoeken op onderwerp of thema 

zodat ze makkelijk in te passen zijn in andere 

lessen of projecten. Dat is ook het ideaal: beel-

dende vorming als geïntegreerd onderdeel van 

de lessen. ‘Lessen beklijven daardoor beter en 

sluiten beter aan bij hoe kinderen leren.’

Jacqueline Oudejans, leerkracht in groep 5/6 

van de St. Jozefschool in De Rijp, gebruikt de 

lessen regelmatig op die manier. Zo gingen haar 

kinderen bij natuuronderwijs bijvoorbeeld aan 

de slag met het tekenen en kleien van vissen. 

‘Een fantastische les’, vertelt ze enthousiast. 

Superhandig of creatief hoef je er volgens haar 

niet voor te zijn. Integendeel. ‘De lessen zijn zo 

goed opgebouwd en uitgewerkt dat iedereen er 

mee aan de slag kan.’ 

De lessen stimuleren kinderen om zelf ontdek-

kingen te doen en creatieve oplossingen te be-

denken, vertelt ze. Bovendien gaat volgens haar 

het niveau én de variëteit van de werkjes enorm 

omhoog. ‘Dat is het mooie van de methode: 

elk kind kan op zijn of haar eigen manier en 

niveau aan de slag.’ 

Mech heeft inmiddels zeker duizenden uren 

vrije tijd in de lessen gestoken. Wat bezielt 

iemand om dat te doen? ‘Ik vind het belangrijk 

en bovendien bereleuk. Lessen maken is naast 

lesgeven, het leukste dat er is.’

Beeldend onderwijs
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Vanwege een scheefgroei in de samenleving – 

één mensbeeld domineert, een mensbeeld met 

een sterk accent op nut en prikkel, op hier en 

nu – hebben de beide katholieke onderwijs-

bonden het initiatief genomen om een film te 

laten maken over katholieke scholen. Rond deze 

film, gemaakt door Ton Verlind en Letty van 

der Geest, organiseerde de Bond KBVO met de 

KVSC een aantal netwerkbijeenkomsten. In de 

uitnodiging aan de leden staat dat katholieke 

scholen een eeuwenoud verhaal hebben, waar-

mee ze een krachtig schoolprofiel en een eigen 

identiteit kunnen verwoorden. Er is aandacht 

en zorg voor het individu. Ook zijn gemeen-

schapszin en solidariteit belangrijk. Humaniteit 

en menselijk maat staan centraal. Ton Verlind 

is op zoek gegaan naar scholen en personen 

die dat gevoel (humaniteit en menselijke maat) 

kunnen laten zien en onder woorden brengen. 

Is dit initiatief van de bonden de moeite waard 

geweest?

Natuurlijk is er scepsis. Het Brabants dagblad 

bijvoorbeeld vindt dat de film om de hete brij 

heen draait. Scholen zouden hun katholiciteit 

op een niet-kerkelijke manier gestalte geven. 

Volgens de krant is dat vrijblijvend. In die lijn 

is ook het commentaar van de bekende priester 

Antoine Bodar. Zijn reactie is dat je in de film 

niets hoort over Bijbel, kerk en sacramenten. 

Volgens hem is echt goed bijzonder onderwijs 

niet zo vaag als in de film.

Ontnuchterend. En vervreemdend, want Ellen 

Koemans van het Alfrink College, Sandra Pop-

pelaars van de Sint Antoniusbasisschool en 

Michiel van Veen van het Theresialyceum, drie 

leraren in de film, zijn in hun onderwijs niet 

vaag en vrijblijvend. Juist niet. In hun reële 

situatie verbeelden zij waar het uiteindelijk om 

gaat en vertellen verhalen over liefde, een-

zaamheid, feest, over menswaardigheid. En ze 

zijn vooral zichzelf. In hun doen en zijn tonen 

ze hoe onderwijs een verhaal kan hebben. 

Deze leraren doen precies wat de theoloog Erik 

Borgman bedoelt met ‘het gewone is heilig’. Hij 

‘Het is een moedige onderneming, een pelgrimstocht’
Onderwijsdocumentaire Kiezen en delen. De kracht van het katholiek onderwijs

Nico Dullemans

zegt: “Op school wordt het samenleven geleerd: 

van alles wordt naar binnengebracht en daar 

doe je iets mee. Daarmee wordt geleerd om 

een gemeenschap te zijn en vervolgens wordt 

dat naar buiten gebracht. Aldus ontstaan er 

gemeenschappen met identiteit en met een 

positieve visie op de eigen taak. Mensen zijn op 

nieuwe manieren geraakt en geïnspireerd.” (In: 

Katholieke scholen: het vertrouwen organise-

ren, een uitgave van de Bond KBVO, november 

2008, p. 52)

Frans van der Knaap, schoolleider en voorzitter 

van de KVSC, noemt de film een pelgrimstocht. 

Heel lang is niet gesproken over de levens-

beschouwing van de school, maar nu kan 

het weer, er is veel belangstelling, ook onder 

oudere docenten. 

Hij is niet enige die zo reageert. “Het is een 

moedige onderneming geworden”, zegt Pieter 

Hendrikse over de film. Hendrikse is bestuur-

der van Ons Middelbaar Onderwijs. Hij is 

ook docent geweest en schoolleider. Eerder, 

tijdens zijn nieuwjaarstoespraak, heeft hij het 

belang benadrukt van levensbeschouwing 

op school. We weten dit, maar we moeten er 

beter op letten. Volgens hem is vooral nu “veel 

behoefte aan inspirerende en tot de verbeelding 

sprekende cultuuroverdracht en beroepsvoorbe-

reiding.” Katholiek onderwijs heeft een heleboel 

antwoorden, maar het heeft zich lange tijd stil-

gehouden. De film geeft volgens hem een veel-

zijdige indruk van die antwoorden. Toch mist 

hij iets in de film. Hendrikse wil een sterkere 

verbinding met wat hij noemt ‘het sacramentale 

gedachtegoed’. Antoine Bodar heeft een punt. 

 

U kunt de DVD bestellen via www.bondkbo.nl of 

www.bondkbvo.nl of door een e-mail te sturen 

aan info@bkonet.nl. De dvd heeft een lengte 

van 45 minuten en kost e 19,50 (exclusief 

verzendkosten).

foto Stichting Beeldend Onderwijs
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Hoe ver moet je gaan?
foto Jurgen Huiskes
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Wilma der Weduwe

Een vraag die werkgevers zich nogal eens 

stellen als het gaat om de invulling van 

hun verantwoordelijkheid jegens hun 

medewerkers. “Ik ben toch niet van plan 

om de hele organisatie te gaan aanpas-

sen”, als het gaat om de re-integratie van 

een zieke werknemer. Of “Ik ga toch niet 

naast iedere medewerker iemand neerzet-

ten om toezicht te houden”, als het gaat 

om het waarborgen van de veiligheid van 

de werkplek. In hoeverre werkgevers een 

juiste grens hebben gesteld aan hun ver-

plichtingen bespreek ik aan de hand van 

een tweetal uitspraken.

Re-integrat ie
Een leerkracht was uitgevallen met 

rugklachten. Na een lange periode van 

arbeidsongeschiktheid werd geconclu-

deerd dat ze vanwege haar rug niet langer 

geschikt was voor haar eigen functie. 

Daarop werd een loopbaanbegeleidings-

traject uitgezet waarbij remedial teaching 

een schot in de roos bleek te zijn. Het 

schoolbestuur stelde de leerkracht in de 

gelegenheid op zijn kosten een specifieke 

opleiding te doen en was behulpzaam 

bij het vinden van een stageplaats in het 

kader van de RT-opleiding. Bij het einde 

van de wachttijd voor de WIA besliste het 

UWV dat de leerkracht weliswaar blijvend 

arbeidsongeschikt is voor de eigen functie 

in verband met de rugbelastende taken, 

maar wel geschikt is voor andere functies 

zoals remedial teacher. De werknemer 

kwam dus niet in aanmerking voor een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. Toen had 

het schoolbestuur een probleem.

Op de verschillende scholen die onder 

het gezag van het schoolbestuur vallen 

wordt namelijk wel remedial teaching 

gegeven. Op één school voor speciaal 

onderwijs is het zelfs bijna een dagtaak 

van een leerkracht. Remedial teaching is 

echter op alle scholen geen afzonderlijke 

aardig. Bovendien krijg ik een enorm mooi bruin achterhoofd.

Op tweede Pinksterdag zijn de buren vergezeld van nog meer 

vrienden wederom het heilig barbecuevuur aan het ontsteken. De 

ware Pinkstergeest lijkt nu echt op hen neergedaald want onder 

invloed van sterkere spiritualiën brullen ze Nederlandse levenslie-

deren van een tekstniveau waar ik mijn rode pen in zou zetten. Ik 

doe mijn vingers in mijn oren om me te kunnen blijven focussen. 

Het moet af. Ik heb het beloofd. Nog tien adviesrapporten te gaan. 

Dinsdag loop ik tevreden mijn klas binnen met mijn boodschap-

pentas vol gecorrigeerd werk. De studenten bekijken het met een 

nonchalance alsof ik niet drie dagen heb zitten zwoegen. Maar 

ach, dat begrijp ik. Morgen mijn vrije dag. Even echt rust. In de 

file terug ontspan ik me en wrijf over mijn pijnlijk verbrande nek. 

Thuis zie ik mijn man gebogen staan over de zoveelste lekke fiets-

band van een van de kids. Hij kijkt me niet eens aan: “Annemieke, 

kan jij even het eten doen?“ Ik zucht. “Enne… o, ja er stond iets op 

de mail over je column: uiterlijk morgen aanleveren. Deadline of 

zoiets.”…  ■
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Annemieke de Schepper

Het is 11 uur ’s avonds. Ik zit nog te werken. Mijn pc werpt een 

blauw schijnsel op de wit gestuukte muur. Een vriendin smst: 

“Lekker aan het uitrusten?” “Nee, dus”, antwoord ik. Het is hectisch 

in het laatste lesblok waarin zoveel vrije dagen vallen: Pasen, Ko-

ninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart. Ik doe niets anders dan 

achter de feiten aanhollen. Ik herzie mijn lesplanning keer op keer, 

beloofd correctiewerk komt later en het conceptadvies voor de cur-

riculumherziening stel ik uit. Ik moet nog een presentatie voor de 

open dag maken, ik sta ineens ingeroosterd als tweede examinator 

voor vijf scripties, de modulehandleiding moet nu echt af en mijn 

collega kirt dat ze enorme zin heeft om samen met mij de syllabus 

eens grondig te herzien. De huilmail van mijn collega met haar 

net-niet-doorbrekende burn-out of ik een stagebezoek van haar 

kan overnemen, beantwoord ik dit keer bot met ‘nee.’ Het enige wat 

ik kan zien is de stapel correctiewerk die af moet. Thuis zigzag ik 

om de rommel heen en sluit mijn ogen voor de berg ongestreken 

wasgoed. “Die broek kan echt nog wel een keer aan, jongens!”

Gelukkig is het Pinksterweekend en mooi weer. Terwijl de buren 

barbecueën en lallend door de tuin gaan, concentreer ik me op de 

korte verhalen uit mijn keuzecursus Creatief schrijven. Het lukt 

Correctiedrukte 

functie, maar een taak binnen de functie 

leerkracht. Het functiegebouw was met 

opzet op die manier ingericht zodat bij 

een teruglopend aantal uren remedial 

teaching de verschillende leerkrachten hun 

‘gewone’ taken weer kunnen oppakken en 

kunnen terugvallen op de benoeming als 

leerkracht. Omdat de betreffende werkne-

mer echter arbeidsongeschikt was geacht 

als leerkracht kon dat ‘vangnet’ voor haar 

niet worden gebruikt. Het schoolbestuur 

meende dan ook dat er geen passend werk 

voorhanden was en wilde de arbeidsover-

eenkomst beëindigen. 

De werknemer was echter van mening dat 

het schoolbestuur alles in het werk moest 

stellen om haar een RT-functie aan te 

bieden. En als die functie er niet was, dan 

moest die maar worden gecreëerd. Hetzij 

door alle RT-uren van de andere leer-

krachten aan haar af te staan, hetzij door 

haar de functie op de school voor speciaal 

onderwijs te geven. Het schoolbestuur was 

het daar niet mee eens. Niet alleen zou dat 

het beleid en de opzet van het functiege-

bouw doorkruisen. Het zou ook betekenen 

dat andere leerkrachten uren zouden moe-

ten afstaan ter wille van de werkgelegen-

heid van de betreffende werknemer, nog 

afgezien van het feit dat andere leerkrach-

ten konden bogen op meer dienstjaren. 

In deze casus was de kantonrechter het 

met het schoolbestuur eens. Geoordeeld is 

dat ter wille van de werkgelegenheid van 

één werknemer niet kan worden gevergd 

dat een andere werknemer wordt ontsla-

gen of van taken ontheven. Evenmin kan 

worden gevergd dat het bestuur meer of 

anders georganiseerde RT-diensten gaat 

aanbieden dan in het normale onderwijs-

programma passen, om aldus passend werk 

te kunnen aanbieden aan die werknemer.

Veiligheid

Bij de praktijklessen houtbewerking op 

een vmbo-afdeling wordt gewerkt met 

lokaal bezig blokjes hout te zagen met een 

machine. In een moment van onoplettend-

heid heeft hij zijn hand te dicht bij het zaag-

blad gehouden en is tijdens het zagen een 

deel van zijn hand in aanraking gekomen 

met het draaiende zaagblad. Een duidelijk 

arbeidsongeval.

Hoe betreurenswaardig ook, het schoolbe-

stuur is van mening dat hem in de gege-

ven situatie geen blaam treft: het was een 

goedgekeurde machine, er was voldoende 

beveiligingsmateriaal, de medewerker was 

voldoende geïnstrueerd, hij wist hoe hij 

de machine moest gebruiken. Daar komt 

nog bij dat hij nota bene zelf toezicht moet 

houden op een juist gebruik. Meer kun je als 

schoolbestuur toch niet doen. 

De Arbeidsinspectie denkt daar toch anders 

over. Omdat het ongeval heeft plaatsge-

vonden stelt de Arbeidsinspectie vast dat 

sprake is geweest van – kort gezegd – 

onzorgvuldig gebruik. Het is helemaal waar 

dat het schoolbestuur de nodige voor-

zorgsmaatregelen in acht heeft genomen. 

Maar in de visie van de Arbeidsinspectie 

heeft het schoolbestuur er niet alles aan 

gedaan wat redelijkerwijs mocht worden 

verwacht om het onzorgvuldig gebruik te 

voorkomen. Daarvan is pas sprake als er 

adequaat toezicht is gehouden en dat heeft 

hier ontbroken. Volgens de Arbeidsinspectie 

had er in deze situatie op de medewerker 

toezicht moeten worden gehouden bij het 

uitvoeren van zijn werkzaamheden. Het 

feit dat hij zelf als toezichthouder fungeert 

voor de leerlingen is niet relevant, omdat de 

uitgevoerde zaagwerkzaamheden daar geen 

verband mee hielden. 

Het standpunt van de Arbeidsinspectie komt 

er eigenlijk op neer dat er altijd toezicht 

aanwezig moet zijn om te controleren of 

iemand de gekregen instructies over het 

gebruik van de machine voldoende naleeft. 

Van een eigen verantwoordelijkheid van 

een medewerker lijkt geen sprake meer. Wat 

het schoolbestuur betreft is hier het laatste 

woord nog niet over gesproken.

Juridische dienstverlening

T. 070 356 87 30

E. secrjur@bkonet.nl

allerlei machines. Het spreekt voor zich 

dat die machines aan strenge veiligheids-

eisen moeten voldoen. Ze worden dan ook 

regelmatig gekeurd. Daarnaast worden de 

leerlingen uitgebreid geïnstrueerd over het 

gebruik van de machines. Welke voor-

zorgsmaatregelen ze in acht moeten ne-

men, hoe ze de machine moeten gebruiken, 

wat ze moeten doen en vooral ook wat ze 

moeten laten. Omwille van de veiligheid 

is er bovendien in de praktijklessen naast 

de docent extra toezicht aanwezig om een 

oogje in het zeil te houden of de instruc-

ties allemaal worden nageleefd. Ook voor 

de docent en deze toezichthouder geldt 

dat zij regelmatig geïnstrueerd worden 

over het juiste en veilige gebruik van de 

machine. Op verzoek van de docent was 

de toezichthouder ter voorbereiding van 

een les tijdens een tussenuur alleen in het 
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Polarisatie staat volop in de be-

langstelling. In media, politiek en 

op straat leidt het aanscherpen van 

tegenstellingen tot heftige emoties. 

Sommigen duiden polarisatie ne-

gatief: het is slecht voor de sociale 

cohesie en de democratie. Anderen 

pleiten juist voor meer polarisatie 

omdat dit het inhoudelijke debat 

bevordert. 

In deze bundel van de Raad voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling be-

lichten auteurs van uiteenlopende 

disciplines oorzaken en gevolgen 

van polarisatie. In heldere essays 

gaan ze in op onder meer de 

volgende vragen: Welke histori-

sche voorbeelden van polarisatie 

verschaffen nieuwe inzichten? Wat 

leren psychologische, sociologi-

sche en politicologische inzichten 

ons over polariseren? Hoe denken 

klassieke en hedendaagse filosofen 

over nut en gevaar van polarisa-

tie? En hoe kunnen we in onze 

huidige samenleving het beste 

omgaan met polarisatie? 

De Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling (RMO) is de advies-

raad van de regering en het parle-

ment op het terrein van participa-

tie van burgers en stabiliteit van 

de samenleving. De RMO werkt 

aan nieuwe concepten voor de 

aanpak van sociale vraagstukken.

Polarisatie: bedreigend en verrijkend

Auteurs: Willem Schinkel, Evelien 

Tonkens, Jan Pieter van Oudenhoven 

e.v.a.

256 blz. Prijs: e 19,90

ISBN: 9789088500138

Info: www.polarisatie.swpbook.com

Iedereen geeft wel eens geld aan 

een goed doel, doet iets aardigs 

voor een buurman, wast op 30°C 

in plaats van 60°C en drinkt ‘eerlij-

ke’ koffie. We willen nog wel meer 

goed doen, maar het ontbreekt ons 

aan tijd en aandacht. Hoe weet je 

bijvoorbeeld wat goede koffie is? 

Als nieuwe kleding goedkoop is, 

betekent het dan dat er gebruik 

is gemaakt van kinderarbeid? En 

hoe weet je of een hulporganisatie 

corrupt is? Praktisch idealisme, 

lijfboek voor de wereldverbeteraar 

laat zien wat je allemaal wél kunt 

bijdragen aan een betere wereld.

Sinds de verschijning van dit 

lijfboek in 2003 is praktisch idea-

lisme uitgegroeid tot een stroming: 

politici, een televisieomroep en 

talloze andere wereldverbeteraars 

noemen zich nu trots ‘praktisch 

idealist’. Natasja van den Berg en 

Sophie Koers schreven een tijdloze 

inspiratiebron, die onmisbaar is 

voor iedereen die het streven naar 

een betere wereld niet heeft op-

gegeven. Deze evergreen is nu, na 

vijf drukken, geheel herzien.

Praktisch idealisme, lijfboek voor de 

wereldverbeteraar

Auteurs: Natasja van den Berg, Sop-

hie Koers

Prijs e 14,50

ISBN 9789057590207

Info: www.uitgeverijpodium.nl 

Polarisatie: bedreigend en verrijkend

Praktisch idealisme
L I J F B O E K  V O O R  D E  W E R E L D V E R B E T E R A A R
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