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R E D A C T I O N E E L

Jarenlang kreeg het bijzonder onderwijs 
het verwijt naar zijn hoofd dat zijn 
toelatingsbeleid de segregatie in het 
onderwijs en daarmee in de samen-
leving in stand hield. De cijfers laten 
anders zien (het katholiek onderwijs 
heeft 80.000 leerlingen van allochtone 
afkomst), maar de beeldvorming over-
heerste, krachtig bevorderd door enkele 
felle tegenstanders van het bijzonder 
onderwijs.
Beeldvorming lijkt ook de overhand te 
hebben als het gaat om onze maat-

schappelijke cohesie. Turkse en Marok-
kaanse Nederlanders voelen zich door 
het optreden van Geert Wilders niet 
meer thuis in Nederland, terwijl drie-
kwart van de autochtone Nederlanders 
positief tegenover deze groepen staat. 
Ook hier bepaalt het tamboereren, van 
in dit geval Wilders, het beeld.
Toch is er wel een probleem, zelfs eco-
nomisch. Volgens onderzoeker Martijn 
Lampert voelen veel Nederlanders een 
enorme behoefte aan gemeenschaps-
zin, maar verbindt een grote groep 

dat verlangen niet meer met het eigen 
gedrag. In veel gevallen heeft men ook 
verleerd hoe dat werkt: gemeenschaps-
zin. Daarvoor is immers empathie nodig, 
het vermogen om je in een ander in te 
leven. Als je alleen gericht bent op jezelf 
en hooguit enkele personen in je directe 
omgeving, lukt het niet. Hoe belangrijk 
empathie is als element van opvoeding 
en onderwijs komt in verschillende bij-
dragen in dit nummer terug.

Dat de mens alleen zichzelf wordt via 

contacten met anderen is een wezenlijk 
kenmerk van de christelijke traditie, 
zegt theoloog Erik Borgman. Niet door 
de ander te zien als iemand met wie je 
het nu eenmaal moet zien uit te houden 
maar als iemand – een vreemdeling – 
waar wij mee verbonden zijn. Dat laten 
katholieke scholen dagelijks zien.

Gerrit-Jan Meulenbeld

Interview

Thema

Interview

Katern

4. Mijn metafoor voor onderwijs is ‘Etre et avoir’
Gerrit-Jan Meulenbeld

Jan Marijnissen is een van de weinige politici die ook regelmatig schrijft. Daarmee geeft hij er blijk van verder 
te willen kijken dan de (politieke) waan van de dag. Hoe kijkt hij aan tegen een samenleving waarin het indi-
vidu leidend is geworden? Hij is stellig. We moeten meer over opvoeding praten. En hij wijst op het belang 
van relativeren. Onderwijs biedt uitkomst.

2. Conflictoplossing in het onderwijs o.a. interview Alex Brenninkmeijer
Ellen van Domburg, Thérèse Penders en Bas Vorstermans

Verschillen van inzicht worden tegenwoordig steeds scherper uitgespeeld: of je het nu hebt over de overheid 
en burgers; werknemers en werkgevers; ouders en school; schoolorganisaties en hun medewerkers. Het zoeken 
van het gelijk via het recht lijkt in veel gevallen de oplossing, maar is dat altijd zo? Het BKO start per 1 oktober 
2009 met een nieuwe dienst.

26. De mens is pas mens in relatie
Karin Melis

Het beeld van Maria bezit een grote mate van abstractie. Het zachte pastelachtige beige verinnerlijkt het indi-
recte licht van de kapel. Er is een suggestie van opengesperde armen als willen zij geven. Tegelijk nodigen zij uit. 
Het hoofd vertoont eenzelfde geneigdheid in een soort deemoedige bemoediging; kom maar. Een ontmoeting 
met pastoor Ad Verest.

8. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten
San van Eersel

Gebeurtenissen als ‘nine-eleven’ en de kredietcrisis hebben ons de onzekerheden laten zien van een samen-
leving die wordt gekenmerkt door technische rationaliteit en flexibiliteit. Zo’n samenleving biedt het individu 
ongekende mogelijkheden. Maar door de uitwisselbaarheid en toevalligheid van deze mogelijkheden en het ont-
breken van een zingevingskader, hebben veel mensen het gevoel op zichzelf te zijn teruggeworpen.

Verbinding maken
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Mijn metafoor voor 
onderwijs is:  
‘Etre et avoir’TH
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Volgens sommigen is de Nederlandse samenleving uit elkaar aan het vallen of 

in ieder geval sterk gepolariseerd. Deelt u die mening?

De atomisering van de samenleving is al zeker twintig jaar aan de gang 

en eigenlijk al veel langer, dat is begonnen met de emancipatie van het 

individu vanaf de Verlichting. De huidige polarisatie is een andere dan 

tijdens de verzuiling en vormt een nieuw soort klassenstrijd, namelijk 

tussen hoger en lager opgeleiden, tussen ‘kosmopolieten’ en mensen die 

thuis de zaken op orde willen hebben.

Is dat de tegenstelling tussen verandering willen en vast blijven houden aan 

zekerheden?

Het zoeken naar bestaanszekerheid is van alle tijden. Als je vernieuwing 

wilt, geeft dat hoe dan ook wrijving. Hoe je staat tegenover verandering 

heeft te maken met flexibiliteit van de geest, wat enerzijds genetisch 

bepaald is, anderzijds door opvoeding en onderwijs. Ik ben overigens 

blij dat we tegenwoordig ook erkennen dat genetische bepaaldheid een 

rol speelt. Ik kan me de jaren zestig nog herinneren dat elke suggestie in 

die richting werd verworpen als crypto-fascisme. Alleen zijn we nog niet 

gewend om in die termen te denken.

Flexibiliteit is een geesteshouding, zegt u.

Dat heeft vooral te maken met empathisch vermogen. Dat wordt gevormd 

rond het derde levensjaar. Als het dan niet is gelukt, haal je het niet meer 

in. In 1999 publiceerde de SP het boekje ‘Alles kids’ over de noden van 

het kind. Het was in die tijd niet gepast om over opvoeding en peda-

gogiek te spreken. Zeker bij links is opvoeding heel lang weggezet als 

bevoogdend, terwijl opvoeding essentieel is. Als je niet een aantal levens-

lessen krijgt, gaat het mis: dat alles verandert; over mijn en dijn; ‘doe een 

Gerrit-Jan Meulenbeld

ander niet wat jij niet wilt dat jou geschiedt’. Die zaken moeten we actief 

overbrengen en expliciet formuleren als doelstelling van opvoeding en 

onderwijs. Nu blijven ze veel te vaak impliciet. In de jaren tachtig en 

negentig stonden leerkrachten op hun achterste benen als er gezegd werd 

dat zij ook een taak in de opvoeding hebben. Dat is gelukkig aan het 

veranderen.

Toch klinkt uw vaststelling nogal pessimistisch. Hele generaties hebben nau-

welijks opvoeding genoten.

Op heel veel terreinen heeft onze samenleving grote tekortkomingen. 

Maar ondertussen zouden we moeten weten wat wel en niet werkt. 

Heeft de richtingloosheid te maken met een doorgeslagen individualisme? We 

zijn altijd met onszelf bezig en niet met de ander.

Op alle belangrijke momenten in het leven ervaren we emoties strikt 

genomen alleen. Je wordt alleen geboren, gaat alleen dood, wordt alleen 

naar de operatietafel gereden. We zijn individuen. Dat erkennen is een 

vorm van beschaving. Maar daarnaast zijn al die individuen gelijkwaar-

dig. Dat zijn twee uitgangspunten van onze partij. De derde is solidariteit 

tussen mensen. Ik ben niet solidair omdat ik weet dat jij me morgen ook 

helpt, maar omdat het fatsoenlijk is. Ook dat heeft te maken met empa-

thie. Daar ligt een taak voor ouders, maar als samenleving kunnen en 

moeten we ouders helpen. Het gaat vaak om eenvoudige dingen. We kun-

nen ouders iets vertellen over de psychologie van kinderen: hoe werkt 

het? De bekende opvoedprogramma’s op tv zijn niet het goede voorbeeld. 

Als ik zie hoe het er daar aan toe gaat, begrijp ik waarom die kinderen zo 

ongedurig zijn. Het is er nooit rustig of overzichtelijk. De rust, reinheid 

en regelmaat van pedagoge Bladergroen gaan nog steeds op. Daar voeg 

Foto Vincent van den Hoogen/HH

IK  ScHrIK  NIET  VAN DE VErKIEZ INGS-

uITSLAG VAN WILDErS

Jan Marijnissen is een van de weinige politici die ook regelmatig boeken schrijft. Daarmee geeft hij er blijk van verder te willen kijken dan de 

(politieke) waan van de dag. Hoe kijkt hij aan tegen een samenleving waarin het individu leidend is geworden? Hoe denkt hij over opvoeding en 

onderwijs? Marijnissen is stellig. We moeten meer over opvoeding praten. En hij wijst op het belang van relativeren. Onderwijs biedt uitkomst.
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ik nog het element ruimte aan toe. Kinderen kunnen niet meer spelen.

Een goede opvoeding is van het grootste maatschappelijke belang, een 

slechte opvoeding krijgt de samenleving op zijn bord.

Wat is een goede opvoeding? Daar moeten we het toch over hebben?

Ik ben bezig met een boekje over ‘waartoe voeden wij op?’. De vraag 

waarom en waartoe we opvoeden stellen we niet.

Wat vindt u een goede opvoeding?

Behalve zaken als empathie, gelijkwaardigheid en solidariteit vind ik 

opvoeden tot mondigheid en geweldloosheid van belang. En een deugd 

als matigheid. Ik schrik soms van de opgefoktheid van jongeren, ‘wees 

toch eens beleefd’. Maar ook hun grenzeloze consumentisme. Dat symbo-

liseert voor mij dat ze steeds op zoek zijn en het maar niet vinden. Het is 

allemaal surrogaat. Je begeert iets en als je het dan hebt, is er nog geen 

bevrediging. Daar kun je met jongeren heel goed over praten. Alleen 

doen we dat niet.

Ouders laten het liggen omdat ze zelf geen richting kunnen bepalen?

In de opvoeding zijn ouders vaak afwezig en laten ze het over aan de 

school. Ook hier speelt volgens mij de tegenstelling tussen hoger- en 

lager opgeleid, want bij de eersten zie je dat nauwelijks. Hoe komt het 

dat een hoger opgeleide langer leeft dan iemand die lager is opgeleid? 

Dat heeft alles te maken met leefstijl, met de hoeveelheid zorgen en je 

levenshouding. Als je niet aan het stuur van je eigen leven zit en anderen 

beslissen steeds over jou, wat voor veel mensen geldt, dan ga je je daar 

ook naar gedragen. Je wordt gemakzuchtig, ook in de opvoeding van je 

kinderen, ‘zolang ze mij maar niet voor de voeten lopen en het niet uit 

de hand loopt’. Voor mij is er dus na al die jaren in de politiek maar één 

conclusie mogelijk: de sleutel naar vooruitgang is onderwijs, permanente 

educatie. Als je meer begrijpt van de wereld, ben je ook minder bevat-

telijk voor de waan van de dag en kun je beter relativeren. Omdat ik 

een beetje ervaring heb in de politiek weet ik het fenomeen Wilders te 

plaatsen en schrik ik niet van de uitslag bij de Europese Verkiezingen. 

Het hebben van kennis maakt dat je veel beter met verleden en toekomst 

kunt omgaan, niet iedere keer in de stress schiet en net weer de verkeerde 

dingen doet. Daarom zou ik ook willen dat veel vaker mensen uit de 

praktijk voor de klas zouden staan: de politicus, de bouwvakker, verzets-

strijder, de architect die komen vertellen over de liefde voor hun vak, hun 

levensverhaal en levenslessen. Dat doet het onderwijs te weinig. Al blijft 

de helft maar hangen, kinderen kunnen heel veel leren van hoe anderen 

door schade en schande wijs zijn geworden.

Hoe zorg je ervoor dat mensen het belang van opleiding zien? Het aantal drop-

outs is nog steeds hoog.

Aan de jongeren ligt het niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat docen-

ten dat soms denken. Het gaat om jongeren die het echte leven veel span-

nender vinden. Wat helpt als wat ze doen een plaats krijgt in de wijk. Zo 

heb ik ooit prijzen uitgereikt voor de beste voeger en metselaar. Die had-

den in Oss een monument ter herinnering aan verzetsstrijders gemaakt. 

Dat geeft een enorme motivatie. Dat is niet zo moeilijk te organiseren.

Een goede opvoeding betaalt zich maatschappelijk uit, zegt u. Wat kan er nog 

meer voor zorgen dat de samenleving niet uit elkaar valt?

Vroeger waren de familiaire verbanden van groot belang voor de sociale 

cohesie. Een belangrijk substituut daarvoor is de buurt. Als we in staat 

zijn de buurt te revitaliseren, zijn we op de goede weg. De directe om-

geving is de sleutel om de weggevallen familieverbanden te vervangen. 

De wijk waar het buurthuis, de kerk en het bejaardenhuis staan, waar het 

voetbalveld, een politie- en huisartsenpost zijn. Daarbij is in mijn ogen 

een belangrijke rol weggelegd voor al die ouderen die niet meer actief 

zijn op de arbeidsmarkt. Die hebben meestal weinig om handen. Schakel 

hen in om vrijwilligerswerk te doen. Met alleen professionals redden we 

het niet. Maar die rol van de buurt moet je wel organiseren.

In heel veel buurten waar het onderlinge contact normaal was, is de 

buurt van kleur verschoten en is er geen contact meer. Dat hebben 

bestuurders laten liggen. Zij hadden moeten voorzien dat 10 of 20% mi-

granten de limiet was. Dat kun je vergelijken met een klas waarin te veel 

leerlingen zitten die speciale aandacht nodig hebben.

De tweede manier om verbinding tot stand te brengen is een kleinscha-

lige school. Al die verhalen over schaalvergroting en efficiencywinst 

waren zo kortzichtig. En nog steeds is er geld voor scholen die fuseren. 

Mijn metaforen voor onderwijs zijn de film ‘Etre et avoir’ en Galileo die 

zijn leerling uitlegt hoe het hemeluitspansel in elkaar zit. Ik weet dat het 

romantische beelden zijn, maar ze raken wel de kern. Het gaat om leraren 

die hun leerlingen weten te boeien en uit te dagen. Dat kan alleen als 

leerlingen zich gekend voelen. Besturen op afstand is in onderwijs en 

overal waar het om mensen gaat, een doodzonde. Degenen die er werken 

moeten besturen. Ouders, leerlingen en de inspectie moeten een beetje 

een oog in het zeil houden.

Wat me nog steeds raakt is dat meisje dat zegt dat ze de zorg in wil om-

dat ze mensen wil helpen. “Je gaat weinig verdienen.” “Maar ik vind het 

fijn om mensen te helpen.” Zo is het bij negen van de tien leerkrachten 

ook. Die zeggen hetzelfde. Ze willen het beste voor hun leerlingen, het 

onderwijs en zichzelf. Dan moet het toch lukken.

U bent een warm pleitbezorger van een nationaal historisch museum. Ook een 

manier van verbinden, zoals de Nederlandse canon van de geschiedenis?

Ik ben tegen een utilitair gebruik van geschiedenis, dus een nationaal 

historisch museum moet er niet komen omdat het ons zogezegd een 

onderlinge band zou geven, net zo min als een canon. Ik vind kennis en 

inzicht het allerbelangrijkste in onderwijs, de rest volgt later. Ik sta zeer 

kritisch ten opzichte van competentiegericht onderwijs en ben daarom 

een aanhanger van Beter Onderwijs Nederland. Een voorbeeld. Als je 

denkt dat het eiland dat al bijna vijftig jaar door de VS wordt geboycot 

Sri Lanka is, begrijp je het niet, of als je de Tachtigjarige Oorlog verwart 

met de Tweede Wereldoorlog. Kennis is geen overbodige ballast.

Volgens sommigen is religie ook een manier om te verbinden, omdat iedereen 

dezelfde levensvragen heeft.

Een godsdienst kan heel verbindend werken, omdat hij het gevoel ver-

sterkt van zich thuis voelen, erbij horen. Dat geldt ook voor kinderen op 

een school. Het enige wat een kind nodig heeft op school is zich thuis 

kunnen voelen. Dan is herkenning belangrijk en kunnen bijvoorbeeld de 

symbolen, rituelen en feestdagen van de katholieke kerk ondersteunend 

zijn. Dat heb ik zelf ook zo ervaren toen ik op school zat bij de Karmelie-

ten en later de Norbertijnen. In die zin kan religie heel verbindend wer-

ken. Bovendien is het van belang dat scholen het over zingeving hebben. 

Als dat op katholieke scholen meer gebeurt dan op andere scholen, vind 

ik dat een gebrek van die andere scholen. 

Maar niet alleen op school. De vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

mensen hun levensvragen uitspreken, houdt me al jaren bezig. Hoe kun-

nen we de small talk afschaffen? Al dat obligate gepraat over hypothe-

ken, vakanties, voetbal. Als we daar eens mee zouden stoppen, hebben 

we veel tijd over voor gesprekken over zingeving, kunst, cultuur. Zaken 

die echt verbinding tot stand kunnen brengen. Ik ben ervan overtuigd dat 

onze samenleving er dan beter uit zou zien. Als iemand zijn persoonlijke 

verhaal vertelt, zijn we vaak allemaal geboeid en beginnen we te begrij-

pen waarom iemand de dingen doet zoals hij ze doet. Dat is zo produc-

tief. Het levensverhaal van mensen is eigenlijk het enige dat telt. Het zegt 

zo veel meer dan welke verhandeling ook. We maken de dingen vaak 

onnodig ingewikkeld. Zo’n verhaal gaat van mens tot mens. Dat is de es-

sentie. Dat geldt ook voor onderwijs. Iemand weet iets, een paar anderen 

niet, en die vertelt het door. Als dat een beetje met liefde en didactisch 

verantwoord gebeurt, komen die kinderen er wel.

Hoe belangrijk waren de jaren bij de Karmelieten en Norbertijnen voor u?

Die jaren zijn hoe dan ook belangrijk, omdat heel veel dingen ‘de eerste 

keer’ zijn. Als je vraagt wat de vijf belangrijkste momenten in iemands 

leven zijn, geldt voor drie momenten dat ze liggen voor het vijfentwin-

tigste levensjaar. Dat gaat voor mij ook op. Bovendien viel die periode 

samen met de jaren zestig, toen alles in beweging was. Mijn ervaringen 

met de Karmelieten in Oldenzaal, waar ik een jaar zat, zijn negatief. Een 

pater die de Beer genoemd werd omdat hij heel autoritair was, sprong er 

in dat opzicht uit. Jaren later heb ik een brief van iemand gehad die me 

wist te vertellen dat diezelfde pater zijn leven gewijd had aan stervensbe-

geleiding. Dat bewijst voor mij weer eens dat je moet oppassen om men-

sen te snel te beoordelen. Dat heb ik ervan geleerd. De periode bij de Nor-

bertijnen heb ik als veel gemoedelijker ervaren, dat voelde meer als thuis, 

omdat het in Brabant was. Als er iemand is geweest die me gevormd 

heeft en die indruk heeft gemaakt, is het mijn moeder. Een diepgelovige 

vrouw die in haar leven heel wat voor haar kiezen heeft gehad, maar die 

mild bleef en haar kinderen, ook al begreep ze hen vaak niet, altijd een 

warm thuis heeft geboden. Een soort praktische vorm van solidariteit.

In uw boek ‘Nieuw optimisme’ uit 2003 stelt u dat de overheid mensen niet 

gelukkig kan maken, maar dat ze dat zelf moeten doen. Het lijkt erop dat de 

politiek steeds opnieuw belooft de problemen op te lossen, terwijl ze dat niet 

kan waarmaken. De overheid blijft vasthouden aan het idee van de maakbare 

samenleving.

In eerste en laatste instantie is iedereen verantwoordelijk voor zijn 

eigen geluk, maar maakbaarheid gaat over iets anders. Juist de liberale 

gedachte dat niets maakbaar is, heeft ons nu in de problemen gestort. De 

politiek kan heel veel wel regelen. Als we de klassen willen verkleinen, 

gebeurt dat. En natuurlijk maken mensen in een buurt de samenleving, 

maar als politicus kun je wel voor de goede randvoorwaarden zorgen, 

kun je organiseren dat mensen elkaar ontmoeten. In de jaren zestig 

dachten we dat we met architectuur de samenleving konden verbeteren. 

Dat heeft niet veel goeds opgeleverd. Maar ik blijf ervan overtuigd dat 

architectuur die rol kan hebben, alleen al door het materiaalgebruik. Het 

geloof in de maakbaarheid van de samenleving is zoals alles onderhevig 

aan een slingerbeweging.

Vindt u niet dat veel wetgeving gelegenheidswetgeving is.

Gelegenheidswetgeving is niet goed, maar ik denk niet dat er veel voor-

beelden van zijn.

De wetgeving rond goed bestuur en onderwijs. Voor een paar zwakke scholen 

wordt nieuwe wetgeving gemaakt die andere scholen aan de leiband legt en die 

kan leiden tot sluiting van scholen.

Waar ik grote moeite mee heb zijn alle rankings. Het etiketteren van 

scholen in goed en slecht vind ik schandalig en kortzichtig, want het 

aantal variabelen dat de kwaliteit van een school bepaalt is enorm. Na-

tuurlijk moet de inspectie af en toe een kijkje nemen, zeker als een school 

jaren achter elkaar slecht presteert. Dan heeft een bestuur wel iets uit 

te leggen en zijn maatregelen op zijn plaats. Het sluiten van een school 

hoort daar niet bij. Dat vind ik onzinnig. Het zou helpen als er vaker best 

practices uitgewisseld zouden worden.  ■

H e t  l e v e n s v e r h a a l  v a n  
m e n s e n  i s  e i g e n l i j k  h e t  

e n i g e  d a t  t e l t
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Drie soorten verbindingen
In het verlengde van het onderscheid dat 

Hermans (2003) maakt tussen drie soorten van 

gemeenschap, onderscheiden we drie soorten 

van verbindingen: organische verbindingen, es-

thetische verbindingen en morele verbindingen. 

Organische verbindingen zijn ‘natuurlijke’, in 

de zin van vanzelfsprekende, niet-bekritiseerde 

en voorgegeven verbindingen, die behoren tot 

het wezen van het individu. Denk bijvoorbeeld 

aan de banden die er bestaan tussen ouders en 

kinderen, broers en zussen etc., maar ook aan 

de banden tussen de katholieke kerk en de ka-

tholieke school van vóór het Tweede Vaticaans 

Concilie. Kenmerkend voor organische verbin-

dingen is dat ze langdurend zijn en dat ze wor-
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EL Zoals de waard is,  

vertrouwt hij zijn gasten
San van Eersel

De laatste jaren laten een hernieuwde politieke en maatschappelijke belangstelling zien 

voor stabiliteit en continuïteit. Lange tijd hadden deze woorden een negatieve klank, maar 

dat is aan het veranderen. Gebeurtenissen als ‘nine-eleven’ en de kredietcrisis hebben ons 

de gevaren en de onzekerheden laten zien van een samenleving die wordt gekenmerkt door 

permanente innovatie, technische rationaliteit, efficiëntie en flexibiliteit. Een dergelijke 

samenleving biedt het individu een ongekend aantal mogelijkheden. Echter, door de 

principiële uitwisselbaarheid en toevalligheid van deze mogelijkheden en door het ontbreken 

van een overkoepelend zingevingskader, hebben veel mensen het gevoel op zichzelf te zijn 

teruggeworpen. Hierdoor is er een nieuwe behoefte ontstaan om zichzelf aan anderen te 

binden. 

den aangegaan buiten de wil van het individu 

om. Esthetische verbindingen zijn verbindingen 

met een tijdelijk karakter, die mensen aangaan 

vanuit het gevoel ergens door geraakt te zijn, 

zoals door de aanslag op de Koninklijke familie 

tijdens Koninginnedag - even voelden we ons 

als Nederlanders sterk met elkaar verbonden - , 

of door een sterfgeval op school. Na verloop 

van tijd ebt dit gevoel van verbondenheid weg 

en maakt plaats voor andere, tijdelijke verbon-

denheden. Morele verbindingen, tot slot, zijn 

verbindingen voor de middellange termijn, die 

mensen aangaan omdat ze bepaalde waarden 

met elkaar delen die hun handelen motiveren 

en richting geven. Morele verbindingen worden 

niet opgelegd door een externe autoriteit. Ze 

berusten ook niet op een contract, maar op een 

inhoudelijke overeenstemming.

Behoefte aan verbondenheid
Organische verbindingen komen, behalve in het 

gezin, nauwelijks meer voor, en ook daar zijn 

ze aan erosie onderhevig. In een tijd waarin 

het individualisme zegeviert, de mens als een 

autonoom wezen wordt beschouwd, en alles 

aan verandering onderhevig is, gaan mensen 

niet langer kritiekloos en vanzelfsprekend een 

langdurige verbinding aan met anderen. Esthe-

tische verbindingen daarentegen worden wel 

door mensen aangegaan. Het aangaan van een 

verbinding voor-zolang-als-het-duurt of voor-

zolang-als-we-ons-daarbij-prettig-voelen, sluit 

goed aan bij een tijdgeest die wordt gekenmerkt 

door individuele vrijheid, verandering en flexi-

biliteit. Nadeel van deze verbindingen is dat ze 

een vrijblijvend karakter hebben en kortstondig 

zijn. Hierdoor ontwikkelen mensen niet de ver-

antwoordelijkheid ten opzichte van elkaar die 

nodig is om de verbinding een zekere stabiliteit 

en continuïteit te geven. Wanneer het gevoel 

geraakt te zijn is verdwenen, komt er een einde 

aan het gevoel van verantwoordelijkheid voor 

en daarmee ook aan het gevoel van verbonden-

heid met de ander. Morele verbindingen bieden 

wel de mogelijkheid om voor een langere tijd 

een gevoel van verantwoordelijkheid voor de 

ander te ontwikkelen, echter zonder dat men 

het gevoel heeft zich voor ´eeuwig´ aan de 

ander te conformeren. Doordat het in deze soort 

van verbinding gaat om het delen van waarden 

en doordat het delen van waarden berust op 

overeenstemming, en dus op een eigen keuze, 

kunnen mensen zich tegelijkertijd verbonden 

voelen met anderen, zonder dat zij het gevoel 

hebben door hen te worden geclaimd. Deze 

soort van verbindingen kan moderne mensen 

daarom zowel aanspreken als een zekere vorm 

van cohesie bewerkstelligen. Samenvattend 

betekent dit dat van deze drie soorten van ver-

bindingen de morele verbindingen het best in 

staat zijn om mensen van nu de mogelijkheid te 

bieden zich aan anderen te binden.

Morele verbindingen op school
In een interview met staatssecretaris Marja 

van Bijsterveldt in Ouders en School (NKO, april 

2009), legt de staatssecretaris uit op welke ma-

nier het onderwijs gestalte zou moeten geven 

aan morele verbindingen. Zij gebruikt hiervoor 

het voorbeeld van school-ouders-partnerschap. 

Volgens de staatssecretaris dragen ouders en 

school een gedeelde verantwoordelijkheid voor 

de ontwikkeling van kinderen. Ten aanzien van 

de opvoeding van kinderen (morele verant-

woordelijkheid) zijn zij te beschouwen als 

educatieve partners (morele verbondenheid). 

Opmerkelijk hierbij is echter dat de staatsse-

cretaris het aangaan van een dergelijk moreel 

verband ziet als het aangaan van een morele 

overeenkomst of zelfs het sluiten van een con-

tract. In deze morele overeenkomst zou vooral 

de betrokkenheid van ouders bij de activiteiten 

van de school geregeld moeten worden, met het 

doel om scholen te wijzen op hun tekortkomin-

gen. ‘Checks and balances’ noemt zij dat. De 

staatssecretaris kiest in haar benadering voor 

een formele en materiële wijze waarop morele 

verbindingen op school dienen te worden 

vormgegeven. Zij uit hiermee de veronderstel-

ling dat morele verbindingen zijn te managen. 

Morele verbindingen laten zich echter niet 

managen in de zin van aansturen of beheersen. 

De kwaliteit van de morele verbinding is geen 

managementkwaliteit, maar een normatieve 

kwaliteit. In een morele verbinding staat niet 

de vraag centraal naar de doelmatigheid van 

de verbinding, maar de vraag naar hoe wij met 

elkaar om behoren te gaan. Morele verbin-

dingen vragen er niet om formeel te worden 

vastgelegd, maar zijn gebaseerd op vertrouwen 

en geloof in het goede van de mens. 

Mate morele verbondenheid
Leerkrachten en/of ouders kunnen zich in 

verschillende mate moreel verbonden voelen 

met een school. De mate waarin leerkrachten 

en/of ouders een morele verbinding aangaan 

met een school is afhankelijk van de mate 
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waarin zij zich identificeren met het beleid van 

de school en van de mate waarin zij betrokken 

zijn bij de activiteiten van een school (Michiel-

sen, Hermans & Sleegers, 2006). Identificatie uit 

zich meestal in betrokkenheid. Leerkrachten en/

of ouders kunnen zich zowel identificeren met 

het beleid van de school als betrokken zijn bij 

de activiteiten die er op school worden georga-

niseerd. Dit hoeft echter niet altijd het geval te 

zijn. Het kan ook voorkomen dat leerkrachten en 

ouders mentaal afstand nemen van de keuzes die 

een school maakt, terwijl ze nog wel deelnemen 

aan de praktijken van de school. Deze houding 

uit zich het sterkst wanneer leerkrachten en/of 

ouders het grondig oneens zijn met het beleid 

van de school of wanneer zij boos zijn op wat 

er gebeurt (boosheid is ook een uitingsvorm van 

betrokkenheid). Een andere mogelijkheid is dat 

leerkrachten en/of ouders zich wel identificeren 

met het beleid van de school, maar niet, of zo 

min mogelijk, deelnemen aan de activiteiten van 

de school. Leerkrachten en/of ouders die deze 

houding aannemen, hoor of zie je meestal niet 

op school, totdat ze het ergens grondig mee on-

eens zijn. Op het moment dat ze zich niet langer 

met het beleid kunnen identificeren stijgt hun 

betrokkenheid, die zich dan vaak uit in boos-

heid. Tot slot is er nog een categorie leerkrachten 

en/of ouders die zich niet identificeren met het 

beleid van de school en zich ook niet betrok-

ken voelen bij de activiteiten van de school. 

Van deze groep kun je amper zeggen dat ze zich 

moreel verbonden voelen met de school. 

Stimuleren aangaan morele verbindingen
Hoe kun je als school stimuleren dat leerkrach-

ten en/of ouders een morele verbinding aangaan 

met de school? Leerkrachten en/of ouders die 

bewust kiezen voor een school, hebben vaak al 

een intuïtief gevoel van verbondenheid met de 

school, met de waarden die door anderen op de 

school worden gedeeld. Dit intuïtieve gevoel van 

het delen van wat waardevol wordt gevonden, 

kan een eerste aanzet zijn voor het gevoel van 

verbondenheid met een school. In tweede instan-

tie is het zaak dat leerkrachten en/of ouders zich 

van deze intuïtief gedeelde waarden bewust wor-

den en dat deze waarden worden geëxpliciteerd. 

Om dit impliciete gevoel van verbondenheid te 

expliciteren is communicatie nodig. Niet alleen 

communicatie over de betrokkenheid bij activi-

teiten, zoals de staatssecretaris suggereert, maar 

ook communicatie over de inhouden van deze 

activiteiten en over de wijze waarop en de mate 

waarin men zich identificeert met de waarden 

en de inspiratiebronnen die aan deze activiteiten 

ten grondslag liggen. Je komt pas van elkaar te 

weten waarom je doet wat je doet en waartoe, 

wanneer je er met elkaar over spreekt. Gesprek-

ken die worden gevoerd met het oog op het 

vergroten van de morele verbondenheid tussen 

mensen, kunnen alleen worden gevoerd op basis 

van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Zon-

der dat deze ´grondwaarden´ het gesprek richting 

geven, wordt het moeilijk om een morele verbin-

ding met elkaar aan te gaan. 

Consequenties bele id
Het stimuleren van het aangaan van morele 

verbindingen in onderwijsorganisaties vraagt om 

leiderschapskwaliteiten (geen managementkwa-

liteiten!) die wezenlijk worden gekenmerkt door 

aandacht voor de (eigen kracht van de) ander. 

Identificatie met en betrokkenheid bij de school 

kunnen worden versterkt door gebruik te maken 

van de eigen kracht van leerkrachten en/of 

ouders, door leerkrachten en/of ouders, en in het 

verlengde hiervan ook kinderen, te helpen om 

hun eigen potentieel aan te boren, zodat ze het 

beste uit zichzelf kunnen halen. Mensen iden-

tificeren zich met en voelen zich betrokken bij 

een organisatie wanneer die organisatie ruimte 

schept voor het ´ik´ van mensen en voor de 

ontwikkeling van dat ´ik´. Anders gezegd, wan-

neer mensen binnen een organisatie het gevoel 

hebben dat ze worden geholpen om hun eigen 

bestemming te vinden, ondanks het feit dat die 

voor iedereen anders is. Vanuit het katholieke 

gedachtegoed heeft deze bestemming niet alleen 

betrekking op het (belang van het) individu, 

maar op het individu in relatie tot de a(A)nder. 

Hiervoor is vertrouwen nodig. Vertrouwen dat 

de mensen op de werkvloer beschikken over 

voldoende en het juiste vakmanschap en dat zij 

bereid zijn dit vakmanschap in te zetten voor het 

welslagen van de organisatie.  ■

Bronnen:
Hermans, C. (2003). De school als gemeenschap:  

introductie. In: Hermans, C. (red.). De school als 

gemeenschap. Participerend organiseren van identiteit. 

Budel: Damon.

Michielsen, S., Hermans, C. & Sleegers, P. (2006). 

School-ouders partnerschap op katholieke basis-

scholen vanuit een cultureel perspectief. In: Her-

mans, C. (red.). School-Ouders-partnerschap. Partner-

schap als waardegemeenschap. Budel: Damon.
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Dick Wijte

Het vorige schooljaar vielen 

de eindexamencijfers van uw 

school misschien tegen. Ze 

lagen wellicht onder het gemid-

delde cijfer, door het beleidsgil-

de ‘de relatieve norm’ genoemd 

en anker van de onderwijs-

inspectie. U bent dus gewaar-

schuwd, maar wat gaat u doen? 

Die vraag is ongetwijfeld ook in kringen van de Vrije scholen gesteld toen 

dit jaar Hilde Steenbergen in haar proefschrift vaststelde dat leerlingen 

van die scholen in het voortgezet onderwijs slecht schrijven en rekenen. 

Vroeger, in de idealistische fase, was het antroposofische onderwijs van  

de Vrije scholen populair. Tegenwoordig zetten wij onze kaarten op de 

cognitieve vakken. Dat zal ongetwijfeld met de huidige tijd te maken  

hebben, die onzeker wordt genoemd en waar een doem op lijkt te rusten. 

Rekenen en taal zijn natuurlijk belangrijk, maar laten we niet doorschie-

ten. Pas op voor onze trendgevoeligheid, onze hang naar mode. Kijk naar 

de financiële wereld.

“Er wordt sowieso heel anders tegen de Rabo aangekeken. Als u mij drie 

jaar geleden had geïnterviewd had u ook gezegd: ‘Bent u nu niet een 

beetje ouderwets, moet u niet naar de beurs?’ Nu is het totaal anders.” Dit 

zei Bert Heemskerk onlangs in een van zijn afscheidinterviews. Hij was 

bestuursvoorzitter van deze bank. In de financiële wereld draaide alles 

om de kwartaalcijfers en de waarde van het aandeel. We weten nu dat dit 

eenzijdige denken dramatische gevolgen heeft gehad.

In een aanloop naar Caritas in Veritate, zijn derde encycliek, die over deze 

tijd gaat en optimisme uitstraalt, zei Benedictus XVI enkele jaren geleden: 

“Winst is niet slecht, winstlogica wel.” Hij bedoelde dat door eenzijdig-

heid (winstmaximalisatie) belangrijke menselijke waarden in het gedrang 

komen.

In het onderwijs is dat natuurlijk ook zo. De nadruk van het kabinet op 

de TIMSS- ranglijst (in een brief van het kabinet in april) en zijn bijna 

verbeten aanpak van zwakke scholen (in een brief in juli) lokken uit tot 

eenzijdigheid. Cijfers moeten omhoog. Maar ten koste van wat? Boven-

dien kent het onderwijs geen hamer-en-spijker problemen, geen één op 

één oplossingen.

Als maatregelen nodig zijn, is het belangrijk bij de bedoeling van 

onderwijs te blijven: een brede vorming van jonge mensen. Over anker 

gesproken.  ■

Weten en wijsheid

Dick Wijte is voorzitter van de Bond KBVO
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O Netwerkbijeenkomsten 

najaar 2009:  
Goede praktijken
Sinds een paar jaar organiseert de Bond KBVO twee 

keer per jaar in samenwerking met de KVSC netwerk-

bijeenkomsten rond een bepaald thema op verschillen-

de plaatsen in ons land. Dit najaar hebben de netwerk-

bijeenkomsten als onderwerp ‘goede schoolpraktijken’. 

Het gaat om normatieve praktijken waarin de identiteit 

van de school een rol speelt. Op drie bijeenkomsten 

zullen verschillende sprekers deze thematiek belichten.

Maandag 23 november in Haar lem
Op de eerste bijeenkomst is Dick den Bakker MBA-ME 

inleider. Den Bakker is directeur van de Vlietacademie, 

opleidingsinstituut van de Besturenraad. Hij schreef het 

boekje Tien notities voor leiderschap. Een van zijn ta-

ken is het trainen van leidinggevenden in het omgaan 

met dilemma’s. 

Dinsdag 24 november in T i lburg
Dr. Bram de Muynck is als lector onderwijs en identi-

teit verbonden aan de Hogeschool Driestar Educatief. 

In het kader van zijn dissertatie verrichtte hij onder-

zoek naar de spiritualiteit van leraren.

Maandag 30 november in Zutphen 
Prof dr Cok Bakker is universitair hoofddocent en se-

nior onderzoeker op het terrein van de godsdienstpeda-

gogiek en – didactiek. Ook is hij als bijzonder hoogle-

raar Levensbeschouwelijke vorming verbonden aan de 

Universiteit Utrecht. Een greep uit zijn publicaties: Hoe 

geef je vorm aan de identiteit van de school? (2002) en 

Een christelijke identiteit vanuit het alledaagse (2006).

De bijeenkomsten beginnen met een korte presentatie 

over een aantal onderwijsactualiteiten. Over het onder-

werp Goede praktijken zal de vierde brochure gaan in 

de serie Katholieke scholen het vertrouwen waard.  ■

Binnenkort volgt meer informatie.  

Zie ook www.bondkbvo.nl
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Lampert geeft aan dat veel mensen de huidige 

tijd beleven als agressief, gejaagd en egocen-

trisch, maar dat er tegelijkertijd een enorme 

behoefte bestaat aan meer gemeenschapszin. 

Mensen verbinden dat verlangen echter vaak 

niet met hun eigen gedrag, hebben in veel 

gevallen ook verleerd hoe dat werkt: gemeen-

schapszin.

Als het gaat om de verhouding tussen Ne-

derlanders en nieuwe Nederlanders stemt het 

beeld van het ontbreken van sociale cohesie 

niet overeen met het onderzoek dat Moti-

vaction jaarlijks onder 1200 Nederlanders 

verricht. Dat gevoel heeft meer te maken met 

beeldvorming door met name de media. Uit 

recent onderzoek voor Netwerk (juni 2009) 

blijkt wel dat ‘nieuwe’ Nederlanders, mede on-

der invloed van uitlatingen van Wilders, zich 

steeds minder thuis voelen in Nederland, maar 

tegelijkertijd is de houding van de ‘autoch-

tone’ Nederlander ten opzichte van die nieuwe 

Nederlander de afgelopen jaren positiever ge-

worden en ligt het weer op het niveau van eind 

jaren negentig. Lampert wijst erop dat alleen 

een bepaald segment van de autochtone Neder-

landers, de groep die zich buitenstaander voelt 

in de samenleving, negatief staat ten opzichte 

van allochtonen. Deze groep heeft de laatste 

jaren alleen een stem gekregen en is daardoor 

veel nadrukkelijker aanwezig in het publieke 

debat. Dat is begonnen met Pim Fortuyn en 

inmiddels is deze groep met Verdonk en Wilders 

ook politiek relevant geworden.

Moderne burger i j
Motivaction hanteert acht mentaliteitsmilieus 

(zie kader) die ten behoeve van overheidsbeleid 

weer zijn opgedeeld zijn in vier burgerschaps-

stijlen: plichtsgetrouwen (16%); verantwoorde-

lijken (28%); pragmatici (24%); buitenstaanders 

(32%). Natuurlijk zijn het modellen, beklem-

toont Lampert, maar de populistische stemmer 

behoort voornamelijk tot de laatste groep. 

Omdat waardenoriëntaties geworteld zijn in 

generaties zijn er ook sterke verschuivingen 

waarneembaar. “De traditionele burgerij, 

plichtsgetrouw en christelijk, vormde heel 

lang de ruggengraat van de Nederlandse 

samenleving, maar is onder invloed van se-

cularisering en individualisering veel kleiner 

geworden. De nieuwe middengroep is de 

moderne burgerij waar deugden als matiging 

en zelfbeheersing niet zo populair zijn. Dat 

betekent ook dat mensen in politieke zin 

vaker extremen opzoeken. Deze groep heeft 

een sterke gerichtheid op het eigen individu, 

maar ook op de ‘nabije’ ander en wil de ‘boze’ 

buitenwereld het liefst op afstand houden. De 

traditionele burgerij denkt veel inclusiever. 

Ontwikkelingssamenwerking en hulp aan 

vluchtelingen is vanuit een christelijke ethiek 

vanzelfsprekend.”

Lampert introduceert in dit verband de ter-

men ‘bonding’ en ‘bridging’ van de socioloog 

Robert Putnam. ‘Bonding’ is de solidariteit 

sociale cohesie in de samenleving op den duur 

toch gevaar loopt? Lampert is van mening 

dat de samenleving dat risico loopt. Hij ziet 

hier naast het onderwijs een taak weggelegd 

voor het verenigingsleven, de jeugdzorg en 

de buurt om waarden als empathie, gemeen-

schapszin, matiging en zelfbeheersing over te 

dragen aan volgende generaties. Jongeren zijn 

gevoelig voor inspirerende personen, dus als 

kinderen een docent of trainer tegenkomen die 

hen andere waarden voorhoudt dan ze thuis 

gewend zijn, kan dat invloed hebben, “maar 

niet iedereen vindt ‘bridging’ vanuit een moreel 

standpunt belangrijk. Een ander belangrijk 

motief om voor ’bridging’ te zijn is onze 

welvaart. De economie bloeit ervan op. Voor 

ondernemerschap, innovatie, mobiliteit is het 

essentieel dat je je in anderen kunt verplaatsen. 

Ook de moderne burgerij wil het beste voor zijn 

kinderen. Vanuit dat perspectief zou ’bridging’ 

ook voor deze groep van belang zijn.”

Uit onderzoek van Lampert e.a. blijkt dat men-

sen met een levensbeschouwelijke oriëntatie 

meer gericht zijn op ‘bridging’. Bij christenen 

komt dat voort uit de notie van naastenliefde, 

bij humanisten uit het idee van ‘de mens 

centraal’. Bij de grote groep spiritueel onge-

bonden heeft het te maken met het idee dat de 

wereld één groot samenhangend geheel is. In 

alle drie gevallen is er sprake van het concept 

van onderlinge lotsverbondenheid. De groep 

buitenstaanders daarentegen is gericht op het 

hier en nu, de eigen beschermde omgeving en 

wenst een ongecompliceerd leven. “Deze groep 

wil veilig en geborgen zijn in de eigen kring, 

voelt zich niet gekend in een grote, anonieme 

samenleving die voortdurend in verandering 

is. Daarin lijken ze dus op veel de nieuwe 

Nederlanders die zich ook steeds minder thuis 

voelen in de Nederlandse samenleving. Ik denk 

dat als de samenleving erin zou slagen minder 

anoniem te worden, de groep buitenstaanders 

ook minder ontevreden zal zijn. Ook hier zie ik 

een rol voor het onderwijs. Als een school erin 

slaagt een veilig klimaat te scheppen voor een 

grotere kring, komt de verbinding makkelijker 

tot stand.”

Lampert nuanceert opnieuw het beeld van een 

groeiende kloof: “Uit ons onderzoek, maar 

ook uit het Europees waardenonderzoek, komt 

naar voren dat Nederlanders over het algemeen 
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Velen hebben het gevoel dat de Nederlandse samenleving uit elkaar aan het vallen is, dat de sociale cohesie steeds minder wordt. Klopt dat beeld met 

de werkelijkheid? We vroegen het Martijn Lampert van onderzoeksbureau Motivaction. Dit bureau is bekend geworden omdat het in zijn onderzoek 

sterk rekening houdt met de waardenoriëntatie van de Nederlander in plaats van de sociaal-economische positie als uitgangspunt te kiezen. 

Motivaction heeft inmiddels grote kennis ontwikkeld over de mentaliteit van de Nederlander.

Nederlanders verlangen 
naar een  
solidaire samenleving
Gerrit-Jan Meulenbeld

Martijn Lampert is binnen  

Motivaction verantwoor-

delijk voor het Mentality 

onderzoeksprogramma. 

Hij werkt sinds 1998 bij 

Motivaction en verdiept 

zich graag in drijfveren, 

waarden en maatschappe-

lijke trends.

gebaseerd op interne (etnische) groepssolida-

riteit en neigt ertoe exclusieve identiteiten en 

homogene groepen te bevorderen. Bindingen 

die naar buiten zijn gericht noemt Putnam 

‘bridging’ en omvatten mensen van verschil-

lende sociale herkomst. De grote, nieuwe 

middengroep is vooral gericht op bonding. Het 

waardepatroon is dus sterk veranderd. Lampert 

wijst erop dat op dit moment vier op de tien 

ouders afkomstig is uit de middengroep die ge-

middeld ook lager opgeleid is, “dat betekent dat 

waarden als matiging, zelfbeheersing of empa-

thie minder worden doorgegeven aan nieuwe 

generaties. Dat heeft onmiskenbaar gevolgen 

voor de samenleving, denk aan een toename 

van overgewicht, maar ook aan de omgang met 

geld. Deze groep is ook op dat terrein impulsief 

wat dus makkelijker leidt tot schulden. Het gaat 

echter niet om de meerderheid van de samenle-

ving, dus het beeld is wat vertekend. Datzelfde 

geldt ook voor het beeld dat deze groep niet be-

trokken zou zijn bij de samenleving. Leden van 

deze groep zijn wel burger, maar op een andere 

manier. Zij stellen zich vaker op als consument, 

ook naar de overheid, zullen dus niet zo snel 

een ingezonden brief sturen, maar willen vooral 

duidelijkheid en daadkracht en geen gepolder. 

Zij participeren vooral door aan het arbeidspro-

ces deel te nemen en leveren op deze wijze hun 

bijdrage, maar stellen zich dus minder op als 

burger met een bredere verantwoordelijkheid 

naar de samenleving.”

Sol idaire volksaard
De vraag is of ‘bridging’ met de groei van de 

moderne burgerij niet onmogelijk wordt en de 
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verlangen naar een samenleving die solidair is 

en minder gericht op prestatie en individua-

lisme. Solidariteit, gemeenschapszin, zit sterk in 

onze volksaard. We zijn ook altijd een egalitaire 

samenleving geweest waarin samenwerken 

belangrijk gevonden wordt. Misschien heeft dat 

te maken met onze strijd tegen het water. Ook 

de moderne burgerij heeft het gevoel dat we die 

gemeenschapzin aan het kwijtraken zijn, maar 

laat dezelfde tijd minder dan andere segmen-

ten zien dat ze het van belang vinden om je in 

anderen te kunnen verplaatsen, wat voor de 

totstandkoming en het onderhoud van gemeen-

schapszin van essentieel belang is.”

Het beeld van de hoger opgeleide, zelfredzame 

Nederlander die zijn eigen keuzes maakt, heeft 

lang geprevaleerd, zegt Lampert. Dat heeft 

bijvoorbeeld geleid tot de invoering van het 

studiehuis. De lager opgeleide groepen die ook 

op zoek zijn naar een eigen identiteit, maar 

die niet kunnen halen uit een hoge opleiding, 

komen in zo’n systeem minder tot hun recht en 

zijn te veel aan hun lot overgelaten, meent hij. 

Deze groepen verlangen juist naar meer duide-

lijkheid en richting, “daarom is het zo ontzet-

tend belangrijk dat ook binnen het lerarencorps 

verschillende oriëntaties bestaan en niet één 

mentaliteit.”  ■

Motivaction hanteert 4 burgerschapsstijlen die zijn onderverdeeld in 8 mentaliteitsmilieus

Pl ichtsgetrouwen z i jn:
De traditionele burgerij (16%) 

De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities 

en materiële bezittingen.

Buitenstaanders z i jn:
De gemaksgeoriënteerden (10%) 

De impulsieve en passieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig 

en comfortabel leven.

De moderne burgerij (27%) 

De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne 

waarden als consumeren en genieten.

Pragmatic i  z i jn:
De opwaarts mobielen (13%) 

De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe 

technologie, risico en spanning.

De postmoderne hedonisten (11%)

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale con-

venties doelen op zichzelf zijn geworden.

Verantwoordel i jken z i jn:
De nieuwe conservatieven (8%) 

De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven aan technologi-

sche ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing.

De kosmopolieten (10%) 

De open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren 

met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten.

De postmaterialisten (10%)

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal 

onrecht en opkomen voor het milieu.

Je zou denken dat ‘terugpraten’ moeilijk is 

zonder een eigen vertrekpunt, een verbindend 

verhaal of een taal waardoor je de school als 

het ware verankerd. Is dat een religieus verhaal, 

een antropologisch verhaal of een pedagogi-

sche methode, of wellicht de idee van ‘mense-

lijke natuur’? Of is het de wetenschap mis-

schien (denk aan de beloften van microbiologie 

en neuroscience)? Wat is je verhaal en ben je in 

staat de hele school daar aan te binden in deze 

tijd? Een tijd die modern wordt genoemd, plu-

ralistisch, chaotisch zelfs. Wat zou in deze tijd 

het eigen verhaal van de school kunnen zijn?

Maar wat is die moderne tijd eigenlijk? We 

spreken daar zo gemakkelijk over en praten 

elkaar na. Is het ons wel genoeg duidelijk? 

Misschien is eerst een meer filosofisch inzicht 

nodig alvorens we het over onze scholen kun-

nen hebben.

Iemand die helder over de ontwikkeling van 

onze opvattingen heeft geschreven, is de Ame-

rikaanse filosoof Richard Rorty (1931–2007). In 

een vertaling volgen wij zijn Contingency, Irony 

and Solidarity, verschenen in 1989. Volgens 

hem is het kenmerkend voor deze tijd dat cen-

trale overtuigingen en verlangens contingent 

zijn, tijdgebonden. Anders gezegd: met ‘waar-

heid’ kunnen we niet meer uit de voeten. We 

leven in een denkbeeldige ruimte (die het mo-

derne Europa zou kunnen zijn) waarin niemand 

de waarheid in pacht heeft en waarin ieder het 

recht heeft begrepen te worden. Waarheids-

claims zouden de discussie alleen maar belas-

ten. Iedereen die denkt dat er goed gefundeerde 

theoretische antwoorden bestaan, formules voor 

het oplossen van morele dilemma’s, is in zijn 

hart nog altijd een theoloog of een metafysicus. 

Rorty meent dat wij dat denken zouden moet 

loslaten. Hij ziet een lijn in de geschiedenis die 

ons daar heen voert.

Toeval  en t i jd
Nadat wij eerder een behoefte voelden om iets 

wat buiten de zichtbare wereld lag te ver-

eren, werd de wereld vervolgens stapsgewijs 

ont-goddelijkt. Vanaf de zeventiende eeuw 

probeerden we liefde voor de waarheid in de 

plaats te stellen van liefde voor God. De wereld 

werd behandeld als wetenschappelijk beschre-

ven, als een quasi-godheid. Vanaf het eind van 

de achttiende eeuw probeerden we de liefde 

voor wetenschappelijke waarheid te vervangen 

door liefde voor onszelf, dus onze eigen diepe 

spirituele of poëtische natuur te vereren, ook 

weer als een quasi-godheid. Maar ook deze 

‘positie’ werd gaandeweg verlaten. We zijn nu 

op het punt gekomen waarop we niet langer 

iets vereren, waar we niets behandelen als een 

quasi-godheid, waar we alles – onze taal, ons 

bewustzijn, onze gemeenschap – behandelen als 

product van toeval en tijd. Misschien zijn we 

nog niet helemaal zo ver, maar volgens Rorty 

is dat wel wenselijk. Wetenschappers, filosofen, 

dichters of wie dan ook hebben dan geen pries-

terlijke functie meer die ons in contact brengt 

met een rijk dat het menselijke overstijgt.

Eigenlijk is er volgens Rorty alleen maar taal, 

‘uitspraak-vormige brokken’, zogenaamde 

feiten. Niet om ‘werkelijkheid’ (waarheid) te re-

presenteren maar om als gereedschap te dienen. 

Die brokken maken deel uit van vocabulaires 

en daar zouden we ons op moeten richten, niet 

op losse uitspraken. Vocabulaires, taalspelen, 

helpen ons de wereld te voorspellen. Maar pas 

op. Als het ene taalspel ons de wereld gemak-

kelijker laat voorspellen dan een tweede dan 

betekent dat niet dat de wereld die eerste taal 

spreekt. Rorty: “De wereld spreekt niet. Alleen 

wij doen dat. De wereld kan ons, zodra we ons-

zelf hebben geprogrammeerd met een taal, iets 

doen geloven. Maar zij kan ons niet een taal 

voorstellen om te spreken.” Een vocabulaire is 

niet al daarginds in de wereld, wachtend om 

door ons ontdekt te worden.

Vervolgens is verandering van het ene taalspel 

naar het andere geen wilsdaad of een uit-

komst van een redenering. Het is meer zo dat 

wij geleidelijk de gewoonte zijn kwijtgeraakt 

om bepaalde woorden te gebruiken. Neem de 

Copernicaanse revolutie. We beslisten niet op 

grond van een paar telescopische waarne-

mingen dat de aarde niet het middelpunt van 

het universum was. Het was eerder zo dat na 

ongeveer honderd jaar onbesliste verwarring 

de Europeanen merkten dat zij op een andere 

vanzelfsprekende manier spraken. “Culturele 

veranderingen van deze grootte komen niet 

voort uit de toepassing van criteria (of uit een 

‘arbitrair’ besluit)”, aldus Rorty. Het belangrijk-

ste instrument van deze veranderingen is het 

talent om anders te spreken, veeleer dan om 

goed te redeneren en hij ziet het als een com-

pliment aan schrijvers zoals Newton en Freud 
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EL Binden in ‘onbesliste  
verwarring’

EEN ScHOOL MET  TALENT  OM TEruG TE  prATENNico Dullemans

Uit alle richtingen wordt de school ‘bestookt’ 

vanwege onzekerheden: over veiligheid, over 

haar kwaliteit en die van haar docenten, 

over haar bindend vermogen, haar financiële 

beleid zelfs. Het buzzword is ‘transparantie’. 

Wat doe je als school? Ren je achter al die 

punten aan (al schematiserend en 

rapporterend) of probeer je terug te praten? 

Hoe doe je dat dan?

van wie we het nieuwe jargon nuttig hebben 

gevonden. Daarmee lijkt er toch een (pragma-

tisch en achteraf te hanteren) criterium te zijn: 

bruikbaarheid.

Diensten kopen
In hun Inspireren tot participatie, een onder-

zoek naar ‘inspirerende praktijken en leraren’ 

op katholieke scholen (2008), reconstrueren Aad 

de Jong en Theo van der Zee, twee theolo-

gen, de ontwikkeling van deze scholen in de 

moderne tijd. Na de jaren vijftig van de vorige 

eeuw ontwikkelden katholieke scholen zich 

steeds sterker in wat zij noemen particularisti-

sche richting, een gevolg van individualisering. 

Bij mensen is een gerichtheid op particuliere 

activiteiten, herinneringen en ervaringen 

ontstaan. Mensen zijn in hun actuele denken en 

doen, sterk op het hier en nu, op het moment 

gericht. De Jong en Van der Zee spreken van 

‘particulariserende reducties’. Zij vinden dat die 

overwonnen moeten worden door onze partici-

patie aan sociale verbanden, aan geschiedenis 

en aan het goddelijke leven. Maar is dat nog 

mogelijk? 

Tilman Allert, een Duits socioloog, schrijft deze 

zomer in de Frankfuter Allgemeine Zeitung dat 

instituten zoals gezin, school, universiteit, natie 

minder een eigen sfeer hebben dan vroeger, 

en tegenwoordig meer voertuigen zijn van een 

georganiseerde efficiëntie. Allert: “Goede raad 

en troost, genezing en vorming zijn behoeften 

van deelnemers aan markten geworden.” Zij 

nemen diensten af bij gecertificeerde instellin-

gen. Ze zijn niet meer afhankelijk maar hebben 

de neutrale status van klant. In de termen van 

Rorty: kennelijk zijn we anders gaan praten. De 
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W Je kunt niet alleen  
maar halen, je moet  
ook brengen

Afscheid met een gouden randje
Restaurant ’t Binnenhof in Paasloo, strategisch 

gelegen tussen Steenwijkerwold en Oldemarkt 

in het prachtige Overijssel, is de plaats waar Jan 

Kuit zijn officiële afscheidreceptie krijgt aan-

geboden. Die plaats is niet voor niets gekozen. 

Jan was directeur van twee scholen, de Don 

Boscoschool in Steenwijkerwold en sinds 2002 

ook van de Sint Bernardusschool in Oldemarkt. 

Deze receptie krijgt een bijzonder tintje als 

Jan Kuit door de wethouder een koninklijke 

onderscheiding krijgt opgespeld: ridder in de 

orde van Oranje Nassau. Die onderscheiding 

kreeg hij niet alleen voor zijn veertig dienstja-

ren in het onderwijs. Jan heeft naast zijn baan 

als onderwijzer en later als directeur tal van 

nevenfuncties in de samenleving bekleed. 

Verbindingen leggen
“Nou ja, wat is het als je schoolmeester bent, 

dan kun je ook een pen vasthouden en dus ben 

je al gauw bezig met bestuurlijk werk”, reageert 

hij op mijn vraag hoe dat zo is gekomen en 

hij vervolgt: “In de beginjaren heb ik veel aan 

EHBO werk gedaan, dat is letterlijk verbinden, 

zeg maar. Ik zat in het provinciale bestuur 

van de EHBO, maar dat was veel vergaderen 

en meestal ver hiervandaan. Dus toen ben ik 

kaderinstructeur geworden en heb toen ook 

jeugd EHBO op de scholen geïntroduceerd. Het 

maatschappelijk verbindende werk is begon-

nen als voorzitter van de parochieraad en later 

als vicevoorzitter van het parochiebestuur hier 

in Steenwijkerwold. In die functie heb ik te 

maken met tientallen werkgroepen, waarvan er 

een aantal aan school is gerelateerd. Ik noem 

maar ‘kindje wiegen’, ‘Goede Vrijdag viering’, 

‘Palmpasen viering’ en het kinderkoor. Daar zit-

ten collega’s in en ouders van school, dus dan 

kan ik heel makkelijk ouders even aanschieten. 

‘Goh, we komen iemand te kort, zou u in dat 

groepje willen zitten?’ Zo werkt dat. De een 

kent die weer en de ander weer die, dus dan heb 

je niet veel moeite om die werkgroepen bemand 

te krijgen.”

Link met de kerk
“Wij hebben bewust gekozen om de link met de 

kerk in stand te houden. Wij gebruiken de kerk 

ook als gemeenschapsruimte. De afsluiting of 

de opening van het schooljaar is makkelijker 

te organiseren in de kerk, want dan kunnen we 

de ouders erbij betrekken. Niet iedereen heeft 

meer een band met de kerk en dan worden ze 

allemaal uitgenodigd. De kerk zit dan vol, dat 

is onvoorstelbaar. En de ouders vinden dat al-

Rob Pinkse

Hoe vaak komt het nog voor dat iemand veertig jaar op dezelfde school werkt? Zo iemand weet als geen ander wat het is om verbonden te zijn 

met een gemeenschap en wat het is om verbindingen te leggen in de samenleving. Jan Kuit is zo iemand. Hij nam deze zomer na veertig jaar 

afscheid van de Don Boscoschool in Steenwijkerwold. Ik sprak met hem.

vraag is wel of wij dit taalspel van de markt, dit 

klantmodel, nuttig vinden, we blijven in Rorty’s 

buurt. Allert vindt dat dit model wantrouwen 

veronderstelt, vluchtige bindingen beloont en 

autonomie verzwakt. Je kunt met je zorgen ner-

gens meer heen. Dit model doet mensen te kort. 

De Jong en Van der Zee pleiten voor een ander 

model. In hun taal is de school geen dienst-

verlener, maar een instelling die mensen wil 

helpen eenzijdigheden van de moderne tijd te 

overwinnen. Hoe zouden scholen dit kunnen 

doen?

Modderen
Twee jaar geleden organiseerde de Bond KBO 

een congres over de maatschappelijke opdracht 

van de katholieke school. Eén van de sprekers 

was de bekende theoloog Erik Borgman. Zijn 

bijdrage had de opmerkelijke titel Het verheven 

belang van modderen. Wat bedoelde hij? 

Identiteit, levenbeschouwelijke, katholieke iden-

titeit is eigenlijk modderen. Volgens Borgman is 

de tijd van een omvattende katholieke visie op 

de samenleving voorbij. Misschien is zij er ook 

wel nooit geweest. “Misschien was ook vroeger 

de katholieke identiteit wel veel modderiger dan 

men dacht en werd dat aan het zicht onttrokken 

omdat een hele bevolkingsgroep het gezamen-

lijk dacht, omdat er een welomschreven cultuur 

was met welomschreven gebruiken die in de 

school werd doorgegeven”, aldus Borgman. 

Modderige identiteit dus, maar daarmee niet 

minder waardevol en hij wijst op een mooie 

vergelijking. Jezus geneest een blinde door op 

de grond te spugen en het modderpapje dat zo 

ontstaat op diens ogen te smeren. Met modder 

kan je blijkbaar de ogen openen. Met mod-

deren kan je leren zien. En wel om de ander te 

zien, want daar verwijst de christelijke traditie 

naar. De mens wordt zichzelf via contacten met 

anderen. Niet door de ander te zien als iemand 

met wie je het nu eenmaal moet zien uit te 

houden maar als iemand – een vreemdeling 

– met wie wij verbonden zijn. In de ogen van 

Borgman zouden katholieke scholen dat moeten 

cultiveren. Zo krijgen zij als gemeenschap vorm 

en hebben een bindende identiteit, passend bij 

de geestelijke situatie van onze tijd.  ■

Zie het artikel van Erik Borgman op:  

www.bondkbo.nl/hetverhevenbelangvanmodderen

lemaal prachtig. Het is een brok gemeenschaps-

opbouw, wat mensen met elkaar verbindt. En 

als je dat een aantal keren per jaar doet, dan 

heeft die kerk nog een andere functie dan al-

leen maar voor de eucharistieviering.”

De kracht van kathol iek onderwi js
In een overwegend protestants-christelijk 

gebied is Steenwijkerwold van oudsher een 

katholiek bolwerk geweest. Dat begon in 1893 

toen de toenmalige pastoor C.G. Muiteman van 

de St. Andreasparochie bij de congregatie van 

‘De Voorzienigheid’ in Amsterdam aanklopte 

met het verzoek enige zusters ter beschik-

king te stellen voor zijn ‘liefdesgesticht’. Zo 

kwamen zes zusters van deze congregatie uit 

Amsterdam naar Steenwijkerwold, waar ze aan 

het werk gingen in de normaal-, bewaar- en 

naaischool en oude vrouwen en voogdijkinde-

ren verzorgden. In 1895 kwam er een huis voor 

oude mannen. Het werd steeds groter. Naast de 

zorg ging onderwijs een belangrijke rol spelen. 

Opvang voor weeskinderen, een lagere school, 

kweekschool, kleuterschool, huishoud- en 

landbouwonderwijs en later een internaat. Na 

het vertrek van de zusters en studenten werden 

er asielzoekers ondergebracht voor tijdelijke 

opvang. Dit gebeurde na 1985, toen de laatste 

Illustratie: Olivia Ettema
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zusters vertrokken, omdat hun taken ophielden te 

bestaan. Het onderwijs en de zorgtaken werden 

elders voortgezet. Tegenwoordig zijn vrijwel alle 

gebouwen gesloopt. Ze hebben plaats gemaakt 

voor een woonwijk. Om de geschiedenis levend 

te houden heeft een monumentcommissie ervoor 

gezorgd dat er in 2005 een prachtig bronzen 

beeld van de hand van kunstenaar Jan Bouma uit 

Lucaswolde in de tuin van de pastorie is geplaatst. 

Jan Kuit was voorzitter van die monumentcom-

missie. Zijn school met 190 leerlingen is verreweg 

de grootste in het dorp.

Blijkbaar hebben de ouders veel vertrouwen in deze 

school. Hoe komt dat?

“Ik denk door de uitstraling die het team heeft. Het 

team straalt plezier in zijn werk uit en zorg voor 

het kind. Er is harmonie, enthousiasme en bereid-

heid om te werken. Ze gaan er op de een of andere 

den, dus alles moest leeg. De kinderen moesten 

verdeeld worden over vijf plekken in het dorp. 

Dus ik ben in de kroeg gaan praten, in de kerk, 

in het kruisgebouw, in het dorpscentrum, dat 

toch tegen de vlakte ging en in de sporthal. Ik 

heb overal locaties gevonden om de kinderen 

onder te brengen. Ook alle spullen moesten 

uit die scholen. Voor een deel naar de locaties 

waar de leerlingen werden ondergebracht, maar 

lang niet alles. Dus ik heb een aantal boeren 

in de omgeving gevraagd of ze nog ruimte 

in de stal hadden en daar werd alles naar toe 

gebracht. Niet door mij, maar de boeren zelf 

hebben met veekarren en aanhangwagentjes al-

les leeg gehaald en later weer teruggebracht. Ze 

hebben allemaal gesjouwd: moeders, vaders en 

kinderen. Iedereen hielp mee. Daar sta je niet 

bij stil, maar dat verbindt wel de hele zaak. Die 

hele verbouwing is een enorme verbindende 

factor geweest. Zo kun je van alles bedenken 

wat mensen kan binden. Dat is zo mooi. Het 

heeft ook wat opgeleverd, want we hebben 

geen noodlokalen nodig gehad en die kostten 

40.000 euro. 

In Oldemarkt stond door de gemeentelijke 

herindeling het oude gemeentehuis leeg. Omdat 

ik de mensen ken, heb ik het hele gemeentehuis 

kunnen huren. Er is een hek omheen gezet en 

een zandbakje gemaakt en we hadden eigenlijk 

een complete school met mooie trouwzalen 

waarin vergaderd werd. Het was werkelijk heel 

uniek.” 

Communicat ie

Als u weg bent, vallen ook de voordelen van die 

verbindingen en de opgebouwde contacten weg. 

Wat zou u uw opvolger voor advies willen meege-

ven? 

“Het begint met communicatie. Dat is het 

belangrijkste aspect. Daar ben ik van overtuigd. 

Goed communiceren betekent dat je jezelf 

niet weg hoeft te cijferen, maar ook niet dat je 

jezelf belangrijk moet vinden. Je bent allemaal 

aangesteld ten dienste van de organisatie of je 

nu leerkracht of directeur bent. Dat is voor mij 

belangrijk. Je moet natuurlijk wel leiding geven 

en soms knopen doorhakken. Maar goed, als ik 

straks stop, dan ben ik nog vice-voorzitter van 

het parochiebestuur, dus dat netwerk draait nog 

even door en verder heb ik nog meer bestuurs-

functies, waar ik ook weer mijn netwerken  

heb. Ik neem wel afscheid, maar ik blijf in de 

buurt.”  ■

manier gewoon voor. Uiteindelijk is er wel een 

hiërarchie tussen directeur en teamleden, maar 

die hoef je niet constant te laten zien en juist 

het samen optrekken maakt dat men dat ook 

niet zo voelt en gewoon met elkaar de kar trekt. 

In die zin maak ik geen verschil. Ik praat met 

iedereen hetzelfde of het nu de burgemeester 

of de schoonmaker is. Sociale vaardigheden 

verbinden ook makkelijk. We staan ook altijd 

klaar. Dat is de succesformule van deze school 

en het katholiek onderwijs. Die uitstraling gaat 

van mond tot mond en dat is wat de wethou-

der ook zei in zijn toespraak bij mijn afscheid: 

‘Het is werkelijk fantastisch dat u met uw beide 

scholen zo sterk groeit, want dat is in een 

dorpskern niet eenvoudig’.”

Verbouwing
“Als je ergens wat langer bent is dat een grote 

plus. Je kent heel veel mensen en ze kennen 

jou. Op het gemeentehuis bijvoorbeeld weet 

ik precies waar ik moet zijn. Je hoeft geen 

ellenlange wegen te bewandelen om bepaalde 

dingen bij die persoon te krijgen van wie ik 

denk dat het wel goed komt als hij op de hoogte 

is. Zo gaat dat met meerdere instanties. Maar 

daar staat wat tegenover. Als er een afscheid is 

van de een of ander dan moet je daar wel heen 

gaan. Het is een wisselwerking. Je kunt niet 

alleen maar halen, je moet ook brengen. Dus je 

moet je contacten wel onderhouden. Dat geldt 

voor externe instanties, maar ook intern met 

je team en de ouders. Daar moet je gewoon bij 

zijn.” 

 “Wat ook heel erg verbindend heeft gewerkt, 

is de verbouwing twee jaar geleden van beide 

scholen. Er konden klassen aangebouwd wor-

W i j  h e b b e n  b e w u s t 
g e k o z e n  o m  d e  

l i n k  m e t  d e  k e r k  i n 
s t a n d  t e  h o u d e n

Theo Joosten

In een klas bestaat een complex net-

werk van relaties: tussen de kinde-

ren, tussen de leraar en de kinderen, 

tussen allerlei deelgroepen. Zij liggen 

aan de basis van het onderwijsleer-

proces in een school. Vaak wordt dan 

ook beweerd “zonder goede relatie 

geen goede prestatie”. Hoe je on-

derwijs ook ziet, er kan geen sprake 

zijn van ‘geen relatie’. En dus spelen 

bepaalde opvattingen over relaties altijd een rol. Of: wat vindt de leraar 

(het team) een kwalitatief goede relatie? In feite gaat het over een opvoed-

kundige relatie. De leraar beoogt iets met de kinderen te bereiken zowel op 

het domein van kennis en vaardigheden als ook op dat van de attitude, het 

omgaan met elkaar.

De pedagogische relatie maakt deel uit van het doen en laten tijdens de 

gehele schooldag. De pedagogische opdracht van de school is slechts te 

verstaan als een alles funderend uitgangspunt. Waartoe willen wij kinderen 

opvoeden? Hoe willen we dat we met elkaar omgaan? Wat gaan we daarom 

wel en niet doen?

Een paar maanden geleden sprak minister Plasterk in een interview in NRC 

over ‘nieuwe gestrengheid’. Die zou te verkiezen zijn boven vrijblijvend-

heid. Kansarme kinderen zouden hierbij gebaat zijn. Laat ik even voorbij 

gaan aan de vraag of een minister zich met de kwaliteit van de pedagogi-

sche relaties zou moeten bezighouden, dan rest de vraag of dit een goede 

benadering is.

Vanzelfsprekend heeft elke groep bepaalde regels, discipline nodig om op 

een goede wijze met elkaar om te gaan en om samen en apart te kunnen 

werken. In een democratische opvoeding (niet te verwarren met vrijblij-

vende opvoeding!) staat centraal dat kinderen een ‘gevoel van erbij horen’ 

hebben. Niet meetellen, niet gewaardeerd worden, niet in staat worden ge-

acht een bijdrage te kunnen leveren, leidt onherroepelijk tot een vorm van 

storend gedrag. Ook het eenzijdig opleggen van regels zonder de kinderen 

daarbij te betrekken, zorgt er voor dat het niet hun afspraken zijn en roept 

dan ook verzet op. Dit ondanks de veel gehanteerde uitspraak “jongens en 

meisjes jullie weten toch wat WE hebben afgesproken”. Waarschijnlijk is 

er niets met ze afgesproken, maar is dit een eufemisme voor ‘dat heb ik zo 

bepaald’.

Leerlingen binnen hun mogelijkheden betrekken bij het reilen en zeilen van 

de groep, ze beslissingen laten nemen over zaken waarover ze iets kun-

nen besluiten, leidt tot een veel grotere kans op acceptatie van een aantal 

gedragsregels. We hebben ze inderdaad samen opgesteld en we weten 

waartoe ze dienen. Kinderen daarin bemoedigen lijkt mij een duurzamere 

bijdrage te leveren aan goed omgaan met elkaar dan uitsluitend een vorm 

van gestrengheid.  ■

Gestrengheid?
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Theo Joosten is voorzitter van de Bond KBO
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Bijna een uur sprak Barack Obama voor een 

zeer aandachtige groep jonge mensen in de Al-

Azhar Universiteit in Caïro en via televisie en 

internet bereikte hij op die vierde juni van dit 

jaar velen elders. Zijn betoog was een gebaar 

tot verzoening met de moslimwereld maar 

zonder knieval. Ongetwijfeld is de islam een 

deel van Amerika, aldus Obama. Hij wees zijn 

gehoor erop dat de Amerikaanse regering naar 

het gerechtshof ging om het recht van vrouwen 

en meisjes te beschermen een hijaab te dragen. 

Tegelijkertijd mag onderwijs niet aan hen wor-

den onthouden. Obama: “Ik verwerp de mening 

van sommigen in het Westen dat een vrouw 

die er voor kiest het haar te bedekken minder 

gelijk zou zijn, maar als zij geen opleiding 

mag volgen vind ik dat haar gelijkheid wordt 

ontkend.” En zo trok hij nog meer grenzen. De 

ontkenning van de Shoah noemde hij “onge-

grond, onwetend en hatelijk.” Hij riep op open 

met elkaar te spreken over zaken die ons hart 

raken en te vaak alleen achter gesloten deuren 

worden besproken. Open gesprekken met fair-

minded words, zoals hij het uitdrukte. (Overi-

gens gebruikte hij die uitdrukking niet in Caïro, 

maar een maand eerder in zijn toespraak bij de 

katholieke Notre Dame University waar hij over 

andere zaken sprak: abortus, homoseksualiteit 

en stamcelonderzoek.)

In mei was Benedictus XVI in het Midden-Oos-

ten, waar hij eerst Jordanië bezocht, een land 

dat hij waardeert vanwege zijn godsdienstvrij-

heid, een nogal moeilijke kwestie (mild gezegd) 

in een aantal andere moslimlanden. Ook de 

paus wil de relatie met de islam verbeteren. 

Nadat hij eerder de Blauwe moskee in Istanbul 

bezocht, begaf hij zich in Amman naar de Al-

Hussein Bin-Talal moskee. Net als Obama zoekt 

hij geen ‘intellectueel conformisme’. Hij nodigt 

uit tot een dialoog over de culturele conse-

quenties van religieuze overtuigingen. Daar 

ging zijn toespraak in Amman over. Hij riep op 

tot gezamenlijke initiatieven van christenen en 

moslims opdat zij de samenleving beschermen 

tegen egoïsme, dat volgens hem het verganke-

lijke probeert te verabsoluteren en ‘het uitein-

delijke’ te overschaduwen.  ■
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In Calcutta kijkt een moslimgezin naar Obama in Caïro

De paus terug op het Sint-Pietersplein

foto’s: Reporters
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Het Bureau Katholiek Onderwijs start per 1 oktober 2009 met een nieuwe dienst:  

conflictoplossing. Tegenwoordig worden verschillen van inzicht steeds scherper  

uitgespeeld: of je het nu hebt over meningsverschillen tussen overheid en burgers;  

werknemers en werkgevers; ouders en school; tussen schoolorganisaties en hun  

medewerkers of tussen leerlingen onderling. Het zoeken van het gelijk via het recht  

lijkt in veel gevallen de oplossing.

Maar biedt dit wel in alle gevallen een oplossing? Het recht bepaalt doorgaans wel  

redelijk zwart-wit wie er gelijk heeft, maar bemoeit zich niet met de vraag of partijen  

nog op goede voet staan met elkaar nadat de rechter de knoop heeft doorgehakt. In  

situaties waarin het behouden of het terugvinden van een goede relatie tussen de 

conflictpartijen waardevol is, is het beleggen van een goed gesprek onder begeleiding 

van een bemiddelaar vaak veel vruchtbaarder. Daarnaast is mediation ontwikkeld, een 

methode om partijen zelf in staat te stellen conflicten op te lossen door te zoeken naar 

win-win situaties. Inmiddels is mediation ook door de rechtspraak erkend en nodigen 

rechters partijen in een gerechtelijke procedure vaak uit om door middel van gesprekken 

met een mediator zelf hun conflict op te lossen.

In dit katern over conflictoplossing in het onderwijs treft u interviews aan met de 

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer over de mogelijkheden die mediation  

biedt in het onderwijsveld; een gesprek met Karin Jeremic, personeelsfunctionaris bij 

Laurentius, Stichting voor basisonderwijs en speciaal onderwijs in Delft en omstreken. 

Karin vertelt over haar ervaringen met conflictbemiddeling in de arbeidssfeer. Een  

bijdrage over peer-mediation waarin twee leerlingmediators van 13 jaar oud, een leraar 

en de directie van SBO De Verrekijker in Veldhoven enthousiast vertellen over de  

veranderingen in het klimaat van de school sinds leerlingen bemiddelen bij conflicten 

tussen leerlingen onderling.

Als laatste treft u op de achterzijde van dit katern de mogelijkheden aan die BKO aan-

biedt voor hulp bij conflictoplossing in het onderwijs. Mocht u vragen hebben over 

conflictoplossing, aarzel dan niet ons te benaderen. Onze contactgegevens vindt u op de 

achterzijde van dit katern.

Graag geven wij u vrijblijvend advies of wij met conflictoplossing uw schoolorganisatie 

zouden kunnen helpen in een concrete situatie of om met u de voordelen te bespreken 

van inbedding van conflictoplossing in uw HRM-beleid of scholingsbeleid. 

Ellen van Domburg, Antoinette Cluitmans,  
Thérèse Penders, Bas Vorstermans

Conflictoplossing  
in het onderwijs
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U bent op het terrein van mediation auteur en 

deskundige. Kunt u aangeven op welke wijze u met 

mediation in aanraking bent gekomen?

Ik ben lang rechter geweest, voornamelijk be-

stuursrechter, waarbij ik ook veel ambtenaren-

geschillen deed, zowel in eerste aanleg als in 

hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. 

Nadat ik zo’n twintig jaar daarmee bezig was 

geweest, rees bij mij de vraag: ‘Wat lost dit op?’ 

Als rechter heb ik honderden dossiers behan-

deld. Op een gegeven ogenblik vond ik dat de 

zaken die ik voor mij kreeg om uitspraak over 

te doen, te oud waren om nog effect te kunnen 

hebben op het bestaande conflict. Verder had 

ik het idee dat de conflicten gewoon in stand 

bleven, ook na de uitspraak. Toen ben ik mij 

gaan oriënteren op ADR. Op enig moment heb 

ik ontslag genomen als rechter en ben ik mij 

als hoogleraar steeds intensiever met mediation 

gaan bezig houden. In 2003 ben ik benoemd 

tot bijzonder hoogleraar op de Albada-leerstoel 

voor Arbeidsverhoudingen en ADR aan de 

Universiteit Leiden. Mijn leeropdracht was om 

te bekijken wat je in arbeidsverhoudingen kan 

doen met mediation. Bij het aanvaarden van 

bezwaarschriften. In 70% van de gevallen brengen 

de mediators van het Loket partijen in gesprek en 

wordt het conflict zo opgelost. 15% wordt opgelost 

door een gesprek onder leiding van een van de 5 

mediators. In de laatste 15% wordt een mediation-

traject gestart. Waarbij een mediator wordt aange-

zocht uit de pool van collega-NMI mediators van 

de verschillende ministeries. In incidentele geval-

len wensen partijen mediation met een externe 

mediator. Die wordt dan aangezocht.

Het ministerie van Binnenlandse zaken organi-

seert bijvoorbeeld ook pionierprojecten bij heel 

veel gemeenten en provincies om de inzet van 

mediationtechnieken in bezwaarzaken en bij 

klachten te realiseren. Dat is ook heel effectief. 

Wel merk ik op dat effectieve conflictoplossing 

in een organisatie ingebed dient te zijn: ik zou 

dan ook willen spreken van conflictmanage-

ment (zie kader). Dat stimuleer ik op allerlei 

terreinen. Er zijn verschillende fasen waarin 

een conflict zich kan bevinden, naargelang de 

fase kun je voor een bepaalde mediationbena-

dering kiezen.

Een professionele organisatie zou in zijn HRM-

beleid aandacht moeten besteden aan conflict-

management. Conflicten in organisaties zijn 

economisch gezien een hele belangrijke factor: 

kijk naar de omvang van de uitval en de terug-

gang in productiviteit die ziekte gerelateerd is. 

Uit onderzoek blijkt dat ziekte-uitval voor een 

belangrijk deel zijn oorzaak vindt in allerlei 

conflictsituaties. Als je dat kunt opvangen door 

mediation, dan is dat zowel voor de mensen 

zelf als voor de betrokken organisatie heel 

belangrijk.

We hebben het gehad over arbeidsconflicten in het 

onderwijs. Welke andere conflicten zouden zich 

volgens u in het onderwijs lenen voor mediation?

Medezeggenschap vind ik ook een belangrijk 

onderwerp. Daarmee heb ik mij ook bezig-

gehouden als mediator. Wat mij betreft zou de 

inzet van mediation daar zijn: het creëren van 

goede verhoudingen in de medezeggenschap. 

Die zijn effectief door middel van mediation 

te realiseren. De verhoudingen niet in het juri-
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Ellen van Domburg

Alex Brenninkmeijer is onze nationale Ombudsman, dat wil zeggen dat iedere nederlander 

met klachten over de overheid bij hem terecht kan. Als voormalig hoogleraar bestuursrecht aan 

de Universiteit Leiden hadden arbeidsconflicten bij de overheid zijn bijzondere aandacht. Hij is 

deskundige en auteur op het terrein van Appropriate Dispute resolution (ADr), dat wil zeggen 

effectieve conflictoplossing op maat en heeft als hoogleraar in Leiden onderzoek gedaan naar 

‘effectieve conflictoplossing bij individuele arbeidsconflicten’. Als nationale ombudsman is hij 

breed geïnteresseerd in conflictoplossing op tal van terreinen. Wij spraken met hem over de 

mogelijkheden die conflictoplossing kan bieden in het onderwijs.

het ambt van Nationale Ombudsman, heb ik 

mijn hoogleraarschap opgegeven. Ik vond dit 

nodig vanwege de onafhankelijkheid die dit 

ambt eist.

Het Bureau Katholiek Onderwijs gaat conflict-

oplossing aanbieden aan scholen. In het onderwijs-

veld wordt mediation nog niet zoveel toegepast. 

Heeft u die indruk ook?

Dat klopt. Wat mij opvalt, is dat voor be-

paalde onderwerpen, bijvoorbeeld scheiding en 

omgang en bij conflicten bij de overheid, medi-

ation zich heel sterk ontwikkelt. Daar zijn veel 

initiatieven en die steun ik ook van harte. Maar 

als het gaat om arbeidsverhoudingen ligt dat 

vaak toch wel wat lastiger. Je hebt natuurlijk 

in het kader van de Wet Poortwachter concrete 

aanknopingspunten. Wil conflictoplossing ech-

ter goed werken, dan is als eerste een bewust-

zijn nodig dat het mogelijk is om conflicten ook 

op een andere wijze dan nu vaak gebruikelijk 

is, op te lossen. Probeer de tussenkomst van 

advocaten en procedures te vermijden. Kijk 

vooral in een vroeg stadium naar de mogelijke 

inzet van mediation. Een mooi voorbeeld is de 

dische trekken, maar je richten op constructief 

overleg. Een ander onderwerp is de verhouding 

tussen ouders/leerlingen en de school: niet 

blijven steken in de formele klachtbehandeling, 

maar het zo organiseren dat mensen zich ge-

hoord voelen. Maar wat ik het allerbelangrijkste 

vind is dat op een verstandige manier omge-

gaan wordt in de conflicten die onvermijdelijk 

ontstaan binnen de school. Vooral omdat je 

werkt met een kwetsbare groep: kinderen. Voor 

scholen vind ik ook het onderwerp leerling-

leerling-mediation (peer-mediation) daarom 

van groot belang. Ik noem dit onderwerp omdat 

het voor de ontwikkeling van onze samenle-

ving zo essentieel is dat mensen al vroeg leren 

hoe je op een verstandige manier kunt omgaan 

met tegenstellingen en conflicten. Dat leidt 

tot empowerment en het leidt er ook toe dat 

ongewenst conflictgedrag, waarbij escalatie een 

belangrijke rol kan spelen, voorkomen wordt.

Mediation heeft ook invloed op de schoolcultuur. 

Hoe kijkt u daar tegenaan?

Het nieuwe nummer van het Tijdschrift con-

flicthantering heeft cultuur als onderwerp.  

Cultuurverschillen zijn beter te hanteren en 

zinvol te gebruiken in het kader van mediation-

achtige processen. Op het moment dat je terug-

keert naar de belangen in plaats van vasthoudt 

aan standpunten, vindt je veelal, ondanks 

cultuurverschillen, toch een gemeenschap-

pelijke basis. Deze basis kan worden gebruikt 

om samen verder te gaan, met respectering 

van de cultuurverschillen. Dat vind ik essen-

tieel. Dat geldt voor buren, maar zeker ook op 

scholen, waar je steeds meer cultuurverschillen 

tegenkomt.

Denkt u dat peer-mediation en mediation in 

arbeidsverhoudingen kunnen bijdragen aan een 

positieve en open schoolcultuur?

Naar mijn mening hoort bij een gezond di-

dactisch klimaat dat je het positieve haalt uit 

conflicten. Dat is op zich een leerproces. Dat je 

tegenstellingen juist gebruikt als onderdeel van 

je didactische model. Daar zie ik overduidelijke 

een verbinding. Ik ben zelf heel lang in het 

onderwijs werkzaam geweest en daar heb ik ge-

zien hoe belangrijk het is dat in een didactisch 

model mensen leren om een woordenstrijd in 

de letterlijke zin van het woord, om te zetten in 

een constructieve gedachtewisseling. Daardoor 

leer je elkaars benaderwijze kennen. Bovendien 

ontstaat er ruimte om de verschillende ziens-

wijzen te respecteren. Dat is een andere manier 

van met elkaar omgaan.

In peer-mediation zit wat mij betreft ook ide-

alisme voor de toekomst van de samenleving. 

Als je het zakelijk bekijkt is het in de sfeer van 

arbeidsverhoudingen ook essentieel om goed 

met conflicten om te gaan. Als een school staat 

voor een bepaalde denominatie, dan zie je die 

denominatie gewoonlijk terug in de schoolcul-

tuur. Ook als er conflicten zijn in werkrelaties, 

meen ik dat de schoolcultuur de omgangsvor-

men tussen de medewerkers en de wijze van 

omgang met het conflict dient te bepalen. Ik 

heb de indruk dat nu nog onnodig verlies aan 

energie en menskracht optreedt, maar ook aan 

menswaardigheid, doordat niet goed wordt 

omgegaan met conflicten op het werk. Al-

lerlei ongemakkelijke situaties vertalen zich te 

gemakkelijk in ziekte, in lastige processen van 

re-integratie. Bij die processen kan mediation 

ook goed ingezet worden. Maar ik zou er voor 

pleiten om na te denken over vroegtijdige 

inpassing in je HRM-beleid: hoe herkennen wij 

lastige situaties en zetten wij mediationvaardig-

heden in? En wanneer gaan wij - eventueel met 

een externe mediator - kijken of we de conflic-

ten die al zijn ontstaan, op kunnen lossen.

Ik heb het zelf bij de universiteit gedaan. Ik was 

mediator voor personeelsproblemen bij enkele 

universiteiten. Ik heb steeds de ervaring gehad 

dat mensen heel erg gelukkig werden. Enerzijds 

met de kwesties die opgelost werden die zich 

anders almaar voortsleepten, anderzijds omdat 

mensen ook het gevoel hadden geleerd te heb-

ben van de situatie, ook voor de toekomst.  ■

Inzet van mediation in het onderwijs? Doen!
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Alex Brenninkmeijer, hoofdredacteur van het Handboek Mediation 

(4e druk, SDU 2009), zet in zijn Leidse oratie ‘Arbeidsconflicten bij 

de overheid, Effectieve conflictoplossing bij individuele arbeidscon-

flicten’ (SDU, 2003) uiteen op welke wijze individuele arbeidscon-

flicten bij de overheid effectief en efficiënt kunnen worden aan-

gepakt. Hij beschrijft de voordelen die conflictmanagement heeft 

boven het juridiseren van conflicten. Onder conflictmanagement 

verstaat hij de inzet van communicatie, onderhandelen en media-

tion bij het omgaan met arbeidsconflicten. Conflictmanagement is 

gericht op het de-escaleren van conflicten en het herstel van ver-

houdingen tussen partijen.

situatie bij de Rijksoverheid, de ministeries in 

Den Haag. Daar zijn nu veel initiatieven om bij 

arbeidsconflicten mediation in te zetten.

Bij het ministerie van Binnenlandse zaken is het 

Loket Conflictbemiddeling Rijk actief. Dit Loket 

bemiddelt jaarlijks 1000 conflicten, voornamelijk 

Foto: De Nationale ombudsman
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Hoe is het personeelsbeleid binnen de Laurentius 

Stichting georganiseerd?

Ongeveer vijf jaar geleden is ons schoolbestuur, 

de Laurentius Stichting, begonnen met een 

professionalisingsslag. Er werd een centrale 

directie aangesteld bestaande uit een algemeen 

directeur en een financieel directeur met een 

bestuur op afstand. Daarbij zijn nieuwe afspra-

ken gemaakt tussen de schooldirecteuren en de 

centrale directie over taken en verantwoorde-

lijkheden en beleidsvorming. In dat kader zijn 

diverse kerngroepen opgericht. Een kerngroep 

ontwikkelt beleid voor de gehele schoolorgani-

satie op een bepaald terrein. Wij onderscheiden 

de kerngroepen Financieel, Materieel, Onder-

wijs, ICT, Communicatie, Identiteit en Perso-

neel. Deelnemers in de kerngroep Personeel zijn 

de centrale directie, de personeelsfunctionaris, 

de voorzitter van het directieberaad, de iden-

titeitsbegeleider en een aantal andere (school)

directieleden. Wij werken met kerngroepen 

omdat op die manier de schooldirecties en 

de centrale directie gezamenlijk en integraal 

werken aan het beleid voor alle scholen waarbij 

onze kernwaarden ‘eigenheid’, ‘samen’, ‘open-

heid’, ‘groei’, ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’ 

belangrijke bouwstenen zijn. Deze kernwaarden 

bepalen ons denken en handelen in alle gele-

dingen van de organisatie en geven daarmee 

sturing aan onze professionalisering en aan 

goed onderwijs.

De kerngroep Personeel heeft er bijvoorbeeld 

ders in het oog, met name als er geen uitzicht 

is op een oplossing binnen de organisatie. In 

dat geval ga ik te rade bij de Bond KBO. Ook de 

ontwikkelingskant van een medewerker houd ik 

in het oog.

Ik gebruik in mijn bemiddelaarsrol de inzich-

ten van de ‘dramadriehoek’ (zie kader). In een 

recente zaak was er sprake van een leerkracht 

die gedurende een langere periode regelma-

tig uitviel wegens ziekte. Ik heb de directeur 

ondersteund in zijn relatie met deze medewer-

ker. De medewerker plaatste zichzelf vaak in de 

rol van ‘slachtoffer’. We hebben deze situatie 

kunnen doorbreken door een beroep te doen op 

zijn eigen verantwoordelijkheid als leerkracht. 
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aan gewerkt om de gesprekkencyclus formeel 

onderdeel te maken van het personeelsbeleid. In 

de gesprekken met medewerkers gaat het naast 

werkinhoudelijke onderwerpen o.a. ook over: 

wie ben je, wat wil en kan je, maar ook over 

hoe gaan we met elkaar om? Wij kennen hier 

een cyclus van vier jaar, behalve voor begin-

nende leerkrachten. De zeven competenties 

van SBL hebben wij geïntegreerd in onze eigen 

competentielijst, waarin ook Laurentius-eigen 

competenties zijn opgenomen op het gebied 

van identiteit.

Welke taken horen bij u als personeelsfunctionaris?

Ik werk aan alle zaken die met instroom, door-

stroom en uitstroom van medewerkers te maken 

hebben, uiteraard in nauwe samenwerking 

met de schooldirecties en de centrale directie. 

Ik houd op aanvraag mobiliteitsgesprekken 

met medewerkers. Denk aan medewerkers die 

aangeven dat ze vastlopen of aan de leiding-

gevende die na uitvoerige gesprekken met zijn 

medewerker constateert dat het beter zou zijn 

dat hij naar een andere school gaat. Dan ga 

ik met hen in gesprek om te praten over de 

overstap naar een andere school binnen de 

organisatie. In de regel zie ik dat een nieuwe 

werkomgeving heel positief uitpakt.

In hoeverre houdt u zich ook bezig met conflict-

bemiddeling in arbeidsrelaties?

Mijn conflictoplossende rol is door de jaren 

heen gegroeid. De rol is ingebed in ons be-

leidskader. Alle scholen hebben de vrijheid en 

verantwoordelijkheid om in eerste instantie zelf 

de dialoog aan te gaan met de medewerker. Als 

een directeur echter vindt dat hij het conflict 

niet zelf kan oplossen, bijvoorbeeld omdat 

hij zijn vinger niet achter het dieperliggende 

probleem kan krijgen, dan kan hij contact 

opnemen met mij. Ook een leerkracht kan mij 

benaderen, bijvoorbeeld als hij een negatief 

beoordelingsgesprek heeft gehad met de direc-

teur en hij zich niet herkent in datgene wat de 

directeur over hem heeft gezegd en zij er in een 

gesprek samen niet uitkomen.

Hoe pakt u conflictbemiddeling in de praktijk aan?

Als een leerkracht (of een directeur) mij in 

vertrouwen benadert, ga ik eerst met partijen 

individueel in gesprek om het probleem te 

achterhalen. Uiteraard vraag ik wel om toe-

stemming voordat ik de andere partij benader. 

Vertrouwelijkheid speelt een belangrijke rol. De 

daarop volgende stap is dat we met zijn drieën 

bij elkaar komen. In dat driegesprek zit ik meer 

op afstand. Ik laat de deelnemers in dat conflic-

toplossende gesprek zélf met elkaar in gesprek 

gaan. Ik ben meer een procesbewaker. Ik ga 

niet op de stoel zitten van een van de partijen. 

Ik stuur niet richting een oplossing. Ik geef 

wel een kader aan en zonodig benoem ik wat 

er gebeurt tijdens het gesprek. Ik houd in een 

bemiddelingszaak ook de arbeidsjuridische ka-

Bas Vorstermans en Ellen van Domburg

In haar functie als personeelsfunctionaris heeft Karin Jeremic te maken met 

conflicten in de werksfeer. De meeste verschillen van inzicht worden op 

schoolniveau opgelost, soms wordt haar expertise gevraagd. In een aantal 

gevallen schakelde zij de afgelopen jaren een externe conflictbemiddelaar in, 

vaak een mediator. We vroegen naar haar ervaringen.

Conflictbemiddeling bij de Laurentius Stichting
Ik vraag in zo’n proces ook de betreffende 

directeur om zijn visie. We maken duidelijke af-

spraken over hoe nu verder. De directeur heeft 

samen met de medewerker een plan van aanpak 

opgesteld met een uitgebreid coachingstraject.

Heeft u ook voorbeelden waar u een externe con-

flictbemiddelaar of mediator heeft ingeschakeld?

In sommige gevallen sta ik te dicht bij de direc-

teur of de medewerker of gaat het om een inge-

wikkeld conflict. Dan schakel ik een (externe) 

mediator in. Ik heb een voorbeeld van enige 

jaren geleden. Het ging om een conflict tussen 

een directeur en een leerkracht. De leerkracht 

vertoonde een spoor van problematisch gedrag 

door de jaren heen. Het ging met name mis op 

het gebied van de communicatie naar col-

lega’s en leidinggevende en met name naar de 

duopartner. Als de directeur deze medewerker 

aansprak op zijn gedrag, leverde dat vaak een 

conflictsituatie op. Er waren voortdurend span-

ningen. De destijds van buiten aangetrokken 

externe mediator heeft met partijen afzonderlijk 

en samen gesproken. De zaak is uitgemond 

in een soort van samenwerkingscontract 

met daarin opgenomen een aantal afspraken 

rondom de communicatie. Jaren later kan ik 

zeggen dat het een zeer succesvolle interventie 

is geweest. Inzet van zowel de medewerker als 

de leidinggevende is overigens allesbepalend 

voor de slagingskans van mediation.

Welke ervaring heeft u met mediation en wat zou u 

mogelijk anders willen?

De ervaring die ik met mediation heb zijn op 

zichzelf positief. In lastige zaken tussen mede-

werkers, met name waar wrijving bestaat op re-

lationeel vlak, brengt een mediator het conflict 

terug tot de menselijke maat. Ik bespreek vooraf 

met de mediator de randvoorwaarden. Ik heb 

de ervaring dat het hele proces van mediation 

daarna een zwarte doos is: er zijn gesprekken, 

maar als personeelsfunctionaris krijg ik over 

de inhoud geen informatie. Dat is weliswaar 

terecht, mede in verband met de vertrouwelijk-

heid, maar toch heb ik daar moeite mee. De 

louter procesmatige terugkoppeling vind ik 

lastig omdat er in de mediation zaken worden 

besproken die een veel wijdere personele con-

sequentie in zich dragen dan alleen het conflict 

tussen de betrokken individuen. Bij mediation 

heb ik in het verleden gezien dat er bij de op-

lossing inhoudelijke afspraken worden gemaakt 

in de beslotenheid van de mediation die ook 

het beleid van de Laurentius Stichting raken. Ik 

mis de nazorg bij mediators. Zijn taak zit erop 

bij de ondertekening van de overeenkomst, 

terwijl het na ondertekening van een overeen-

komst niet klaar is. Dan begint het pas. Voor 

een goede afloop van een mediation zou ik het 

prettig vinden om voorafgaand met de betrok-

ken directeur afspraken te maken over zijn 

mandaat. Helemaal ideaal zou zijn als ik als 

adviseur op Laurentiusniveau in het mediation-

proces inhoudelijk betrokken wordt. Dan kan 

ik meewerken aan voor de (school)organisatie 

en voor de medewerker werkbare oplossingen 

en zodoende de inbedding van de oplossing in 

de totale arbeidsrelatie op mij nemen. Ook de 

nazorg neem ik dan graag op mij.

Hoe kiest u voor een bepaalde mediator?

Ik heb zowel juridisch als psychologisch opge-

leide mediators ontmoet. De vragen die ik mij 

stel zijn: welk type mediator heb ik nodig bij 

deze concrete zaak, de aard van het probleem 

voor ogen hebbende? Daarbij is van belang: 

wat is zijn stijl, is hij oplossingsgericht of juist 

procesgericht? Of meer relatiegericht? 

Tenslotte. Mediation wordt bij ons in de Lau-

rentius Stichting nog niet zo vaak gebruikt. 

Volgens mij is het belangrijk dat we beleid gaan 

maken om verschillende vormen van conflict-

bemiddeling in te gaan zetten. Hierbij denk ik 

aan bemiddeling in de relatie ouder-leerkracht; 

tussen leerkrachten onderling; tussen leer-

kracht-kind; tussen schooldirectie-leerkracht 

etc. Ook is het denkbaar dat aan dit rijtje ‘Peer 

Mediation’ wordt toegevoegd.  ■

De Laurentius Stichting omvat 23 basisscholen en  

1 school voor speciaal VO in Delft en omstreken
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De drie rollen (slachtoffer, redder en veroordelaar) vormen een 

zichzelf in stand houdend systeem. Als deelnemers stevig in hun 

rol zitten, dan blijft het systeem in stand. Om de rollen te door-

breken is het nodig de deelnemers van hun rol bewust te maken 

en hen te helpen hun rolpatroon te doorbreken. Een voorbeeld:

Een leerkracht zit in de ‘slachtofferrol’. Hij geeft als grond voor 

zijn ziektemelding aan dat “mijn schoonmoeder is overleden én 

ik word niet voldoende gefaciliteerd door de directeur én ik heb 

een moeilijke groep.” Vervolgens spreekt de personeelsfunctiona-

ris deze leerkracht aan op zijn verantwoordelijkheid. Als reactie 

daarop gaat deze leerkracht in 

de veroordelaarsrol zitten: “De 

directeur heeft … (niet) gedaan, 

daarom zit ik nu ziek thuis.“  

De derde rol in de dramadriehoek 

(naast slachtoffer en veroorde-

laar) is de ‘redder’. In deze casus 

heeft de betrokken directeur te 

lang in de rol van de ‘redder’ gezeten door telkens de vraag te 

stellen: “Waarmee kunnen we je helpen?” Daardoor stapt deze 

directeur in de valkuil van te weinig sturen. De leerkracht komt 

met zijn gedrag weg door zijn probleem bij de directeur op het 

bord te leggen. Omdat de directeur de reddersrol op zich neemt, 

kan de leerkracht comfortabel in de slachtofferrol blijven zitten. 

De rol van personeelsfunctionaris kan in dergelijke situaties zijn 

dat hij medewerkers (de leerkracht, maar ook de directeur) in een 

dergelijke positie een spiegel voorhoudt: kijk wat er gebeurt. Om 

vervolgens concrete afspraken te maken voor verandering van 

gedrag.

Foto: NFP
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Op een mooie zomerdag, kort voor de vakantie, 

loop ik De Verrekijker binnen. Ik zie een meisje 

in gymkleren met een bloedende bovenlip 

door de hal lopen. Ze krijgt van één van de 

leerkrachten een handdoek met ijs om het 

bloeden te stelpen. Centraal in de hal staat een 

groot bord met wel twintig foto’s van leerling-

mediatoren. Ik herken op het bord het meisje 

met de gymkleren en lees dat ze Danique heet. 

Even later spreek ik met een alweer herstelde 

Danique en met Jos, ook leerlingmediator. Zij 

voeren bemiddelingsgesprekken met leerlingen 

die op het schoolplein ruzie hebben gekre-

gen. Om de tafel zitten ook Jac Schepens, de 

leerkracht die het proces tot het opleiden van 

leerlingmediator vanaf het eerste uur heeft 

begeleid, Maria Bogaerts (MT-lid) en Ton van 

Eijndthoven (voormalig directeur). 

Jac vertelt dat hij nog goed weet hoe de 

school keek naar de vertoning van een DVD 

waarop een mediatie werd getoond. Hij gebaart 

lachend: “We stonden toen met grote ogen te 

kijken. We dachten eerst dat de mediatie in 

scene was gezet, maar dat was niet zo. Overi-

gens ging het in de DVD om een SBO-school. 

We dachten nog ‘hoe kan het dat kinderen dit 

kunnen? Dat kunnen ze hier nooit’. Een jaar 

later wisten we wel beter.”

De Vreedzame School
Jaren geleden heeft De Verrekijker na een 

aangeven waar ze tegen aan lopen en wat de 

begeleiding van deze kinderen verwacht. De 

leerlingmediatoren leggen met behulp van 

rollenspelen in de groepen uit hoe mediatie in 

de praktijk werkt. Sommige goede mediatoren 

helpen ook bij de opleiding van de nieuwe 

mediatoren.

Danique is dertien jaar en zit in de bovenbouw. 

Inmiddels heeft ze twaalf conflicten behandeld, 

alle in de onderbouw. Jos is veertien jaar en 

heeft drie conflicten in de bovenbouw behan-

deld. Daar kunnen ze, zegt hij, al beter met 

conflicten omgaan.

Hoe gaat dat nu in zijn werk, het mediaten? 

Jos en Danique vertellen dat er altijd twee 

leerlingenmediatoren op ieder schoolplein 

aanwezig zijn. “We spelen gewoon met de 

andere kinderen mee. Wij dragen gele hesjes 

zodat de andere leerlingen weten dat wij die 

dag mediator zijn.” Jos noemt een voorbeeld 

van een ruzie: “Een kind speelde met een bal 

die tegen een ander kind aankwam. Ze kregen 

ruzie, terwijl het kind met de bal al zijn excuses 

had aangeboden. Het andere kind zei dat niet 

gehoord te hebben.” Jos benadrukt dat de 

leerlingen dan zelf eerst moeten proberen het 

conflict op te lossen. “Lukt dat niet dan mogen 

ze ons, de twee leerlingmediatoren, vragen 

om te bemiddelen. Maar ook een van de twee 

surveillanten (leerkrachten) op het schoolplein 

kan ons inschakelen. In principe surveilleren 

alle leerkrachten om en om op het schoolplein. 

Omdat alle leerkrachten het programma hebben 

gevolgd, weten ze allemaal bij welk conflict 

ze de kinderen met de twee leerlingmediatoren 

mogen meesturen. We mogen maximaal twee 

ruziënde kinderen meenemen. Maar”, heel se-

rieus, “wij als mediatoren mogen niet zelf naar 

de leerlingen toestappen.” 

Jac lacht: “In het begin, bij de eerste mediaties, 
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onderzoek naar de cultuur van de school heel 

bewust gekozen voor het concept van ‘De 

Vreedzame School’. Dit concept richt zich op 

de verbetering van het sociale en emotionele 

klimaat in klas en school. De uitgangspunten 

van het programma zijn: leerlingen leren op 

een andere manier met conflicten om te gaan; 

leerlingen meer verantwoordelijk maken, een 

stem geven, op eigen benen zetten; de klas en 

school tot een democratische gemeenschap 

maken, waarin iedereen zich betrokken en 

verantwoordelijk voelt. Iedereen op school leert 

om beter met conflicten om te gaan. Maria, Ton 

en Jac beklemtonen dat het voor het welsla-

gen van ‘De Vreedzame School’ essentieel is 

dat de hele school als gemeenschap meedoet. 

Iedereen binnen de school spreekt dan dezelfde 

taal. De kinderen weten daardoor dat ze bij alle 

leerkrachten vanuit hetzelfde gedachtegoed 

benaderd worden. Maria benadrukt dat dit voor 

kinderen, zeker SBO-kinderen, een veilig gevoel 

geeft. De leerkrachten volgen in het tweede jaar 

het programma mediatie (conflicthantering) met 

de kinderen van hun groep. Daardoor weten 

alle kinderen wat met mediatie bedoeld wordt. 

Ouders zijn actief betrokken door middel van 

twee ouderavonden georganiseerd door de 

schoolraad, deelname aan een les zoals die 

in het programma was uitgewerkt en via het 

nieuwsbulletin. Ze reageren enthousiast. “De 

Vreedzame School leert kinderen over normen 

en waarden en over respect”, zegt een ouder, 

“dat vinden we thuis ook heel belangrijk. Het 

geeft me een prettig gevoel dat mijn kind lessen 

conflicthantering krijgt.”

Danique en Jos zijn nu al een jaar mediator. Ze 

hebben vorig jaar in drie middagen het examen 

voor de opleiding tot leerlingmediator gehaald. 

Het diploma is officieel in de school uitgereikt. 

Jac: “Dat geeft ze veel zelfvertrouwen. Maar 

voordat ze aan de opleiding mochten beginnen 

hebben ze een zorgvuldige selectieprocedure 

doorlopen. Die procedure begint in de klas-

sen zelf.” Maria vertelt: “Het leuke is dat in de 

sollicitatieprocedure soms kinderen uit de groep 

naar voren komen die eigenlijk talig niet zo 

sterk zijn, maar die wel een bepaalde uitstra-

ling naar drukke kinderen hebben die juist die 

kinderen heel prettig vinden. Een wat terug-

getrokken leerling kan op zijn manier toch in 

staat zijn te mediëren. Bijzonder is dat kinderen 

in de klassikale sollicitatieronde soms aangeven 

dat ze een bepaalde leerling geschikt vinden (en 

ook waarom) om mediator te worden, terwijl 

die leerling zichzelf niet had opgegeven. Met 

die leerlingen praten we dan natuurlijk ook.” 

Met de kinderen die de opleiding tot mediator 

volgen, worden bepaalde afspraken gemaakt. 

Op de terugkomdagen kunnen de kinderen 

Thérèse Penders

Al drie jaar lang bemiddelen leerlingmediatoren succesvol bij ruzies op het schoolplein van 

SBO De Verrekijker. Het sociale en emotionele klimaat in de klas en de school zijn sterk 

verbeterd. Mediator Jos (14 jaar): “Vroeger was er iedere dag ruzie op school. De juffen en 

meesters konden het niet bijbenen met oplossen.” 

liepen de mediatoren de leerlingen achterna. 

Dat was leuk om te zien, maar toch niet de 

bedoeling. En dat werd ook besproken bij de 

terugkommiddagen.

Jos vervolgt: “We nemen ze dan even mee naar 

binnen naar de mediatorenhoek in de school en 

vragen of ze mediatie willen. Als de leerlingen 

te druk zijn dan kunnen ze even naar de time-

out hoek gaan om rustig te worden en te ont-

spannen. Daarna begint dan de mediatie of op 

een later tijdstip.” Danique vult aan: “Dan ver-

tellen we de regels voor het gesprek volgens het 

stappenplan.” Jos begint aan de opsomming, 

maar komt even niet verder. Hij verontschuldigt 

zich, hij heeft al een tijdje geen conflicten meer 

gehad, het gaat nu zo goed op school… 

 

En het stappenplan? 

“Aan het begin van de mediatie”, zegt Jos, 

“stellen we onszelf eerst even voor.” Jac 

enthousiast, “en dat is grappig, ze doen het 

ook als ze elkaar al goed kennen.” Waarop Jos 

zegt, “dan vragen we of ze het conflict willen 

oplossen. Als ze ‘nee’ zeggen, dan gaan ze terug 

naar hun klas en gaan wij mee om aan de juf of 

meester uit te leggen wat er aan de hand is. Als 

ze ‘ja’ zeggen, gaan we verder. Ze mogen elkaar 

niet onderbreken. Ze krijgen een waarschuwing 

als ze zich daar niet aan houden. Bij drie waar-

schuwingen gaan ze terug naar de klas. Als ze 

mediatie willen, dan vragen we aan de twee 

partijen wat er is gebeurd. Ze hebben ieder vijf 

minuten om te vertellen wat er aan de hand is.”

Danique en Jos samen, zelfbewust: “Dan para-

fraseren we dat en vragen we: weten jullie een 

oplossing? Soms wel, soms niet.” Danique: “En 

dan vragen we ‘vind je deze oplossing goed of 

die’? Er moet wel altijd een win-win-oplossing 

uitkomen.” Jos: “In mijn voorbeeld was de 

oplossing ‘je moet het rustig zeggen als je je 

excuses aanbiedt en je moet niet in de gang 

gaan staan waar kinderen met een bal aan het 

spelen zijn’. Dat was al voldoende.”

Is het conflict dan afgelopen? 

Danique en Jos beamen dat: “Ze geven elkaar 

dan een hand en dan lopen we mee naar de juf 

of meester om uit te leggen wat er is gebeurd 

en of het goed is gegaan. We schrijven dan in 

de map welke kinderen het betreft, wat er aan 

de hand was, of er een oplossing is gevonden 

en zo ja welke dan. De map ligt in de mediato-

renhoek.”

Waarom wilden jullie mediator worden? 

Jos vindt het leuk om andere kinderen te helpen 

bij het oplossen van hun problemen. Danique 

vindt het ook leuk om andere kinderen beter te 

leren kennen. Het geeft een veilig gevoel. “De 

kinderen kunnen hun gevoelens niet altijd goed 

verwoorden. Wij vragen dan door, anders gaan 

ze met een rotgevoel naar huis. Het is toch het 

fijnste als het goed is uitgepraat.”

Jac: “In het programma, tijdens de lessen, komt 

aan de orde welke gevoelens je kunt hebben en 

hoe je daarmee kunt omgaan. Ben je boos of 

verdrietig of chagrijnig? Het is voor de kinderen 

dan ook makkelijker om hun gevoel te kunnen 

uitspreken.”

Jos vertelt dat in de klas het omgaan met 

gevoelens wordt geoefend. “We gebruiken drie 

petjes met verschillende kleuren. Rood staat voor 

boos, blauw voor verdrietig, teruggetrokken, als 

je wegloopt en geel betekent dat je voor jezelf 

staat, een oplossing wilt. In principe kun je zelf 

een oplossing bereiken, zo niet dan kun je ervoor 

kiezen om gemedieerd te worden. En als dat niet 

lukt, dan komt de juf of meester eraan te pas. Er 

liggen dus ook echt petjes in de klas en die kun 

je opzetten.” 

Wat levert het mediaten voor jullie als mediatoren 

zelf op? Ga je anders om met je mede scholieren? 

Doe je er thuis iets mee of met je vrienden? En wat 

vinden je ouders? 

Jos: “Thuis help ik ook wel eens met oplossen. 

Dan doe ik het anders dan vroeger. Mijn ouders 

vinden het een goed idee.” Danique: “Ik denk 

dat mijn ouders er ook iets van hebben geleerd. 

Soms heb ik ruzie met mijn broertje. En dan 

zeggen mijn ouders. Ja Danique, jij kunt het toch 

oplossen? Leer jij het je broertje maar.”

Volgend jaar gaan jullie naar de middelbare school. 

Worden jullie weer mediator?

Jos: “Daar worden conflicten niet met bemidde-

ling opgelost. Er zal wel vaak straf worden ge-

geven. Veel leerlingen hebben op de basisschool 

niet geleerd conflicten op te lossen en uit te 

praten en dat vind ik jammer. Het zou misschien 

goed zijn om zoiets als ‘De Vreedzame school’ 

ook in het voortgezet onderwijs te gebruiken.”  ■

Leerlingen bemiddelen

Foto’s: SBO De Verrekijker
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Elke organisatie, ook een school, krijgt een keer te maken met gevoelens van 

onvrede. Soms mondt dat uit in een conflict. Het Bureau Katholiek Onderwijs 

kan u bij conflicten of dreigende conflicten bijstaan. Oplossing van conflicten 

in een zo vroeg mogelijk stadium blijkt zeer effectief te zijn. De dienstverlening 

bij conflictoplossing is laagdrempelig, snel en persoonlijk. Heeft u een (drei-

gende) conflictueuze situatie dan belt u de Helpdesk van BKO Conflictoplossing 

en krijgt u een van onze medewerkers aan de lijn. 

Voor wie?
De dienstverlening is bestemd voor betrokkenen rond de school. Daarbij denken 

we aan schoolbesturen, het management, individuele ouders en eventueel 

medewerkers van scholen. Maar ook voor de (gemeenschappelijke) medezeg-

genschapsraden, de deelraden, de ouderraden en dienstverleners aan scholen. 

Voorwaarde voor conflictoplossing is dat de deelnemers in het conflict eerst 

aantoonbaar zelf hebben geprobeerd om er met elkaar uit te komen. 

Wat biedt BKO Confl ictoploss ing?
Bij de intake van het conflict onderzoekt de adviseur samen met u en uw 

deelnemer in het conflict welke aanpak van het conflict het meest passend is. U 

kunt kiezen uit bemiddeling light of mediation. Maar u kunt BKO Conflictoplos-

sing ook vragen als bindend adviseur op te treden. BKO Conflictoplossing geeft 

ook trainingen over conflictbemiddeling, zodat scholen vertrouwd raken met 

schoolnabije conflictoplossing in het onderwijs.

1. Bemiddel ing l ight
Doel van de bemiddeling is dat de deelnemers onder leiding van de adviseur 

in één, hooguit twee gesprekken werken aan een oplossing van hun conflict. 

De rol van de adviseur tijdens de bemiddeling is die van neutrale en onafhan-

kelijke procesbegeleider. Personen die een conflict met elkaar hebben kunnen 

ook kiezen voor online conflictbemiddeling, dat wil zeggen bemiddeling via 

internet.

 
2 .  Mediat ion
Het kan zijn dat uw conflict niet in één of twee gesprekken tot een oplossing 

komt. Of dat het zich niet leent voor bemiddeling light. Onder elk verschil van 

mening ligt echter wel een oplossing verscholen die voor alle partijen aan-

vaardbaar of zelfs aantrekkelijk is. Soms is dat moeilijk voorstelbaar, omdat de 

verhoudingen gedurende het conflict verslechterd zijn. Ervaring uit de praktijk 

heeft echter bewezen dat mediation ook in deze situaties goed kan werken. Bij 

mediation gaat u samen met de andere deelnemer aan de slag om een oplossing 

voor het probleem te zoeken. Dat doet u onder begeleiding van een mediator 

die bij BKO Conflictoplossing werkzaam is. Al onze mediators zijn tenminste 

geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Zij hebben een door 

het NMI erkende opleiding gevolgd (meer informatie: www.nmi-mediation.nl). 

De mediators van BKO Conflictoplossing hebben ervaring met mediation en 

met conflicthantering. 

Als de deelnemers liever een externe mediator willen, dan zal BKO Conflictop-

lossing hen verwijzen naar een mediator van goede naam die bekend is met het 

onderwijsveld.

3. Bindend adviseur
Indien u wilt dat een derde de knoop doorhakt en u wilt niet meteen naar de 

rechter, dan kunnen u en uw deelnemer in het conflict BKO Conflictoplossing 

vragen als bindend adviseur op te treden. Bij bindend advies spreken partijen 

in een bindend adviesovereenkomst af dat zij hun geschil voorleggen aan een 

onafhankelijke derde, dus geen rechter, en dat zij de uitspraak van deze derde 

nakomen. Bindend advies komt in Nederland vooral voor bij consumenten-

geschillen. Niet alle conflicten zijn geschikt voor bindend advies. Bovendien 

moet u in het onderwijs soms een speciale procedure volgen. Daarover kan BKO 

Conflictoplossing u informeren.

Kosten?
De aan bemiddeling / mediation / bindend advies verbonden kosten komen 

voor rekening van de partijen zelf. Zij kunnen natuurlijk samen een andere af-

spraak maken. Het uurtarief bedraagt in 2009 e 125,- voor leden van de Bond 

KBO en Bond KBVO (vrijgesteld van BTW). 

Meer weten?
Wilt u meer informatie over conflictoplossing en onze dienstverlening?  

Neem dan contact op met een van de adviseurs van BKO Conflictoplossing:

mr Antoinette Cluitmans; mr Ellen van Domburg; mr Thérèse Penders;  

mr Bas Vorstermans.

Zij zijn bereikbaar op 070 – 3568111 (Helpdesk) of 070 356 8600 (algemeen 

nummer) of helpdesk@bkonet.nl

Verdere informatie op:

www.bondkbo.nl/dienstverlening 

www.bondkbvo.nl/dienstverlening
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Met ledenvoordeel
Hieronder vindt u het overzicht van de cursussen en trainingen op het terrein van bedrijfsvoering die het komende jaar door het SchoolZakelijk Studiecen-

trum/ FiAC worden verzorgd. Het aanbod omvat cursussen en vaardigheidstrainingen op het terrein van bedrijfsvoering, financieel management, personeels-

beheer en marketing.

Ledenvoordeel
Leden aangesloten bij de Bond KBO of Bond KBVO ontvangen 10 % korting op onderstaande cursusprijzen. In totaal omvat de kortingsregeling 19 cursussen 

en trainingen uit het aanbod van SchoolZakelijk Studiecentrum.

Belangri jk
Om in aanmerking te komen voor de korting dient uw school gebruik te maken van het aanmeldingsformulier op www.bondkbo.nl. of www.bondkbvo.nl. Al-

leen dan komt de school in aanmerking voor de korting.

Overzicht Cursussen Bedrijfsvoering 2009-2010

De kortingsregeling 2009-2010 geldt voor de volgende cursussen en trainingen: 

Cursus/training Startdatum  Aantal Kosten PO/VO    

  dagen  (excl.korting)

Algemeen management

Managementvaardigheden 1   (met acteurs) 06-11-09 4 1.595,- PO/VO  

Leidinggeven is theater 09-11-09 2 1.175,- PO/VO

Marketing en (Internal) Branding 03-11-09 2 1.075,- PO/VO

Personeelsgesprekken voor managers  (met acteurs) 13-11-09 2    925,- PO/VO

Leidinggeven aan een team (met acteurs) 04-03-10 4 1.595,- PO/VO

 

Financieel management

Financieel management in het PO 18-11-09 3  1.005,- PO

Financieel administratief medewerk(st)er   13-11-09 3  1.015,- PO/VO

Leergang financieel management in het onderwijs             05-03-10 6 1.775,- PO/VO

Financiële berichtgeving, financiële analyse en bijsturing     05-03-10 3 1.075,- PO/VO

Studiedag belastingen/ Onderwijs en de Fiscus   19-11-09 1    625,- PO/VO

Financieel management voor non-financials   09-12-09 2    860,- PO/VO

Inrichting administratieve organisatie en handboek AO 26-03-10 2    860,- PO/VO

 

Personeel & Organisatie

De personeelsmedewerk(st)er VO        28-10-09 3  1.005,- VO

De personeelsmedewerk(st)er PO        18-11-09 3  1.005,- PO

Praktische vaardigheden P&O -manager (met acteurs) 17-11-09 2    925,- PO/VO

Arbeidsrecht PO 02-12-09 1    545,- PO

Praktisch personeelsmanagement 15-01-10 2    860,- PO/VO

Arbeidsrecht VO 03-03-10 2    860,- VO

De personeelsfunctionaris/ senior pers.medewerker        06-04-10 3  1.005,- VO

Voor inhoudelijke informatie over de cursussen kunt u kijken op www.schoolzakelijk.nl. Alle cursussen vinden plaats te Utrecht.  

De hierboven opgenomen cursussen zijn vrijgesteld van BTW.
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Hendrikse benadrukt dat er geen verschil zit 

tussen de achterban van de school en van het 

bestuur, ook niet in het geval van een groot 

schoolbestuur als OMO. “Je zou bij wijze van 

spreken kunnen zeggen dat wij vijfenveertig 

keer éénpitter zijn, want iedere school heeft 

zijn eigen profiel. Dat sluit sterk aan bij de om-

geving van die school. Het verschil met ‘echte’ 

eenpitters zit wellicht enkel in wie op welk 

moment met wie communiceert. De school bij 

monde van de rector communiceert vooral met 

de directe omgeving en is daar het gezicht van 

OMO. Wij als Raad van Bestuur zijn als ‘be-

voegd gezag’ van die scholen weer het gezicht 

naar de overheid en binnen de sector, dus als 

het gemeenschappelijk belang in het geding is. 

Op de vraag naar het eigenaarschap van de 

school antwoordt Hendrikse dat deze ligt bij 

het bestuur, omdat het eindverantwoordelijk is 

en daarom ook verantwoording moet afleggen, 

maar dat de docenten de intellectuele, profes-

sionele eigenaars zijn. De verankering van wat 

je zou kunnen noemen het ‘mentale’ eigenaar-

schap ligt bij de ouders en de omgeving. “Als 

die zich afkeren van de school, houdt het op. 

Het eigenaarschap betekent ook de verant-

woordelijkheid voor de levensbeschouwelijke 

en pedagogische identiteit van een school. 

Die horen bij de opdracht die iedere school 

voor voortgezet onderwijs heeft, namelijk 

beroepsvoorbereiding en cultuuroverdracht. 

De identiteit is de grondslag voor bekostiging. 
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En via de Raad van Toezicht komt de Brabantse 

samenleving als geheel binnen.”

Dienstbaarheid
De achterban bestaat uit een hele reeks groe-

pen. In termen van verbondenheid is de eerste, 

meest vanzelfsprekende en natuurlijke groep de 

leerlingen en hun ouders, ofschoon Hendrikse 

benadrukt dat die verbondenheid een andere is 

dan in het primair onderwijs. Daar is het belang 

van een vloeiende lijn tussen thuis en school 

belangrijk, in het voortgezet onderwijs heeft de 

school juist de taak om leerlingen vertrouwd te 

maken met ‘de grote wereld’. De tweede groep 

wordt gevormd door de toeleverende scholen, 

het primair onderwijs, en het onderwijs dat 

leerlingen van OMO afneemt. De derde groep 

zijn de organisaties in de maatschappelijke 

setting van OMO-scholen zoals jeugdzorg, 

politie en bijvoorbeeld sportclubs waarmee 

wordt samengewerkt. De vierde groep is het 

bedrijfsleven waaronder het MKB, als toeleve-

rancier, maar ook als samenwerkingspartner. 

“Deze groepen waren vroeger niet in beeld, nu 

gelukkig wel, de school is veel meer gericht 

op de omgeving”, zegt Hendrikse, “Een school 

ontleent voor een belangrijk deel zijn bestaans-

recht aan zijn dienstbaarheid aan de omgeving. 

Daar horen al deze groepen bij. De kerk niet 

altijd vanzelfsprekend, omdat het katholiek 

voortgezet onderwijs in tegenstelling tot het 

primair onderwijs, die traditie niet heeft.” 

Dus een schoolbestuur is verplicht de identiteit 

te borgen. Hoe? Daarvoor ligt een bijzondere 

verantwoordelijkheid bij de leraren, want zij 

zijn de dragers van de identiteit, van het le-

vensbeschouwelijke en pedagogisch profiel. Zij 

moeten zich daarmee verbonden weten, anders 

is het een lege huls. En zij moeten zodanig in-

houd geven aan het profiel dat ouders zich erin 

herkennen. Als bestuur en schoolleiding moeten 

wij de docenten daarin uitdagen, faciliteren en 

ondersteunen. Dat is nog niet zo eenvoudig, 

want ouders kunnen erg verschillende opvattin-

gen hebben als het bijvoorbeeld over waarden 

en normen gaat. Ouders zijn van harte welkom 

als ze mee invulling willen geven aan dat pro-

fiel. Zij kunnen de leraren scherp houden. Maar 

de docenten moeten het doen, zij zijn op school 

de cultuuroverdragers.”

Transparantie
Een school zonder hechte verbondenheid met 

ouders is een onvolledige school, meent Hen-

drikse, maar ouders zijn steeds meer voorbij-

gangers geworden. Ze hebben geen tijd voor 

betrokkenheid of weten niet wat er van hen op 

dat gebied verwacht wordt. Dat zouden scholen 

zich moeten aantrekken, “juist omdat ouders 

meer voorbijganger zijn geworden, moeten 

we er alles aan doen om ze erbij te betrekken 

en volledig transparant zijn over onze doelen, 

hoe we die willen bereiken en welke resultaten 

we boeken. Dat doen we nog steeds niet goed. 

Gerrit-Jan Meulenbeld

Pieter Hendrikse, lid van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), schuwt de discussie niet. Regelmatig prikkelt hij de spelers in het 

onderwijsveld met interessante stellingnamen. Hij deinst er daarbij niet voor terug om de hand in de eigen boezem van het voortgezet onderwijs te steken. In zijn 

nieuwjaarstoespraak roerde hij het onderwerp van de legitimatie van het bijzonder onderwijs aan. Zijn stelling is dat het bijzonder onderwijs een helder 

antwoord moet hebben op de vraag wat zijn levensbeschouwelijke identiteit is, omdat anders, de politiek voorop, zijn legitimatie in vraag wordt gesteld. Dat is al 

vaker aan de orde geweest. Die legitimatie, zegt Hendrikse, kan alleen gevonden worden in de achterban van de school en zijn bestuur.

B i j z o n d e r  o n d e r w i j s  k a n  n i e t  z o n d e r  h e l d e r  l e v e n s b e s c h o u w e l i j k  p r o f i e l

De katholieke traditie  
bindt de OMO-scholen tot 
op de dag van vandaag

Foto: OMO
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Daarin staan we pas aan het begin. Zolang het 

de privacy niet schendt, moet alle informatie 

beschikbaar zijn en moeten we alles wat we 

doen kunnen uitleggen. Maar ik distantieer me 

van consumentengedrag van ouders, van ‘u 

vraagt, wij draaien’, de school is en blijft wat 

mij betreft een gemeenschap. En nogmaals, 

daarin hebben bestuur en docenten een eigen-

standige verantwoordelijkheid als het gaat om 

het (extra-) curriculum. Als ouders zich daar in 

kunnen vinden, uitstekend, zo niet dan heeft 

een andere school wellicht een beter aanbod. 

Vraaggericht werken vind ik wel van belang 

als het gaat om passende arrangementen voor 

individuele leerlingen.”

Hoe kan een school ouders meer betrekken bij 

het reilen en zeilen van de school? Volgens 

Hendrikse allereerst langs de formele lijn van 

inspraak en medezeggenschap. Scholen moeten 

ouders die zich willen engageren het gevoel 

geven dat ze welkom zijn. Maar ook ouder-

panels en –enquêtes en de ‘klasseouder’ zijn 

instrumenten om betrokkenheid te genereren. 

“De school moet daarnaast voortdurend stevige 

verbindingen aangaan met de directe en rele-

vante maatschappelijke omgeving. Zo hebben 

OMO-scholen een College van Advies waarin 

mensen uit allerlei branches en geledingen zit-

ting hebben en dat de rector kan adviseren.”

Verbindingen leggen
Ook de scholen van OMO vormen een gemeen-

schap. In de kern is de opdracht van de OMO-

scholen “de goede dingen doen en die dingen 

ook goed doen. Het goede is het aanbieden van 

het mooiste en meest kwaliteitsrijke onderwijs 

voor kinderen van 12 tot 18, geïnspireerd door 

de katholieke traditie in al zijn gradaties en met 

al zijn obstakels. Dat bindt de OMO-scholen tot 

op de dag van vandaag. Daarmee is tegelijker-

tijd de bandbreedte aangegeven waarbinnen 

voldoende mogelijkheden om in zulke gevallen 

in te grijpen.”

Die bemoeizieke houding van de overheid komt 

volgens Hendrikse voort uit onmacht. Het is het 

bedrijven van gelegenheidspolitiek. Een goed 

voorbeeld vindt hij dat er zo weinig is gebeurd 

met de aanbevelingen van de commissie Dijs-

selbloem. “Geen politicus heeft die handschoen 

opgepakt. Er is kennelijk weinig eer te behalen 

met een pleidooi dat het voortgezet onderwijs 

vooral zelf aan zet is. Overigens beperkt die 

overheidshouding zich niet tot het onderwijs, 

maar heeft de hele publieke dienstverlening er 

Na de Tweede Wereldoorlog steeg in Nederland 

de welvaart snel en kregen steeds meer mensen 

een steeds hogere scholing. Eén en ander heeft 

onmiskenbaar geleid tot een sterke individuali-

sering binnen onze samenleving. Talloze men-

sen krijgen de ruimte tot verdere ontwikkeling 

en zelfontplooiing. De individualisering werkt 

door tot in onze gezinnen. In veel gevallen zijn 

de huizen groter en de gezinnen kleiner gewor-

den. Menig kind heeft, vaak al op jonge leeftijd, 

zijn eigen kamer met eigen muziekset, televisie 

en computer. Nogmaals: voor veel mensen 

biedt dit tot op de dag van vandaag ruimte tot 

ontplooiing.

Maar zoals alle cultuurontwikkelingen kent 

ook de individualiseringstendens een keer-

zijde. Steeds duidelijker komt in beeld dat niet 

weinigen in een individualistische cultuur in 

een sociaal isolement dreigen te komen. Ik 

denk niet alleen aan veel ouderen die minder 

mobiel zijn geworden maar ook aan jongere 

mensen zonder betaalde baan, met weinig geld 

en een uitermate klein sociaal netwerk. Menig 

pastor of predikant kent schrijnende verhalen 

van mensen die sociaal gemarginaliseerd zijn. 

Achter veel voordeuren is er door deze stand 

van zaken verborgen verdriet.

Vanuit katholiek perspectief moet iedere sa-

menleving zoeken naar een goede balans tussen 

individu en gemeenschap. Het is overigens 

veelbetekenend dat in het katholiek sociaal 

denken liever wordt gesproken over persona-

lisme dan individualisme. Ieder mens is een 

unieke persoon, geschapen naar Gods beeld en 

gelijkenis. Maar de mens als persoon is geen 

los atoom. Integendeel, een mens komt pas tot 

echte uitbloei in verbondenheid met anderen en 

uiteindelijk met de Ander. Ons hart is onrus-

tig totdat het rust vindt in God ( Augustinus). 

In het bijbelse denken vormt ‘verbond’ een 

centrale notie. Israëls God is de God van het 

verbond. En christenen geloven dat God zijn 

verbond in Jezus Christus heeft vernieuwd en 

bezegeld. Gods verbond in Christus wil ook 

gestalte krijgen in het samenleven van mensen. 

Wij zijn aan elkaar gegeven.

In de hedendaagse cultuur heeft de katholieke 

school een opdracht om een bijdrage te leveren 

aan de sociale cohesie. Het is prima als jonge 

mensen hun talenten en gaven zo goed moge-

lijk ontwikkelen. Maar dan niet alleen om zelf 

een goed belegde boterham te verdienen, maar 

ook om een bijdrage te leveren aan de opbouw 

van onze samenleving. Niet voor niets zijn 

binnen het katholiek sociaal denken solidariteit 

en de inzet voor het algemeen welzijn ( ‘bonum 

commune’) belangrijke noties. Dit jaar gedenkt 

de kerk de 150ste sterfdag van Jean Marie 

Vianney, de pastoor van Ars. Op zijn naam 

staat een levenswijsheid die ik nog wel eens aan 

vormelingen, veelal jonge mensen die aan het 

begin van het volwassen -worden staan, mee-

geef. Die wijsheid luidt: als je andere mensen 

gelukkig maakt, zul je zelf gelukkig worden. Ik 

denk dat het katholiek onderwijs een relevante 

bijdrage levert aan de maatschappelijke cohesie 

als die levenswijsheid in de vorming van onze 

jonge mensen een belangrijke plaats krijgt.

Mgr. Dr. G. J. N. De Korte

Bisschop van Groningen – Leeuwarden en binnen 

de Rooms Katholieke Bisschoppenconferentie  

referent voor Kerk en Samenleving

Verbond

scholen zich kunnen profileren. Het besturen 

van een openbare of Islamschool is voor OMO 

ondenkbaar en in mijn ogen ook ongewenst.”

Hendrikse geeft nogmaals aan dat de Raad van 

Bestuur verantwoordelijk is om ervoor te zor-

gen dat op schoolniveau beleid op het vlak van 

de levensbeschouwelijke profilering wordt ont-

wikkeld. Daaraan kan een OMO-school zich niet 

onttrekken. Hij heeft zijn hoop in deze geves-

tigd op de jonge, aankomende docenten. Deze 

groep zal over niet al te lange tijd de grootste 

groep docenten vormen. Voor die groep zijn 

her en der allerlei cursussen en programma’s 

ontwikkeld die hen kunnen helpen om een 

verbinding te leggen tussen zingeving en hun 

eigen professionaliteit. OMO wil die cursussen 

een structurele plek geven in het schoolbeleid 

zodat deze jonge docenten ook voeling krijgen 

met de verhalen uit de katholieke traditie. 

“Het gaat dan om begrippen als naastenliefde, 

solidariteit, rentmeesterschap, vergeving, maar 

ook om rituelen en momenten van bezinning. 

De oudere groep docenten is nog vertrouwd 

met die verhalen, maar verdwijnt op termijn. De 

middengroep is veel kleiner en opgegroeid in 

een periode die niet gunstig was voor een ‘iden-

titeitsrijk’ klimaat en vertelt de verhalen dus 

veel minder. Mijn indruk is dat de jonge groep 

juist vaak nieuwsgierig is naar verhalen rond 

spiritualiteit en levensbeschouwing. Gelukkig 

constateer ik dat de katholieke traditie nu nog 

sterk aanwezig is op onze scholen, dat merk 

je aan de manier waarop mensen met elkaar 

omgaan. Ouders ervaren dat ook zo. Iedere ou-

der wil het allerbeste voor zijn kind. Blijkbaar 

sluit katholiek onderwijs daarbij aan en is het 

nog steeds zo populair. Dat betekent niet dat 

we achterover kunnen leunen, we zullen eraan 

moeten blijven werken. De populariteit is niet 

vanzelfsprekend.”

Van de nieuwe voorzitter van de Raad van 

Bestuur, Eugène Bernard, zouden OMO-scholen 

daarom nog meer ‘broeinesten’ van vernieu-

wing op allerlei vlakken mogen worden, zo 

weet Pieter Hendrikse te melden. Hij is het  

daar van harte mee eens. Bernard is van oor-

deel dat docenten die identiteit uitdragen in 

samenhang met een - op alle niveaus - acade-

mische houding, de hoofdcomponenten  

vormen van dergelijke broeinesten.

Voor Hendrikse is ook essentieel dat de maat-

schappelijke waardering, inclusief het daarbij 

behorende gezag en respect voor docenten 

eindelijk weer eens een stevige groei gaat door-

maken. Toen hij als jong docent begon zag hij 

geen verschil tussen de klasgenoot die arts of 

advocaat was geworden en hem zelf als docent 

maatschappijleer. Dat is volledig gekanteld. 

OMO wil daarom ook weer meer academici in 

de docentengelederen.

Overheid
Hendrikse wijst nog om een andere reden op 

het belang van profilering, “als we naar de 

omgeving blijven opeisen dat we bijzonder zijn, 

zullen we dat ook moeten laten zien, afgezien 

van het feit dat je marktaandeel wilt houden in 

een krimpende markt. Ouders moeten voor alle 

zaken, ook het profiel, bij de school antwoord 

kunnen krijgen. Op het punt van kwaliteitszorg 

en verantwoording, twee zijden van dezelfde 

medaille, hadden we het als sector veel beter 

kunnen doen. Het meest markante voorbeeld 

vind ik in dit verband de kwestie van de vader 

in Roermond die de school ter verantwoor-

ding riep over lesuitval. Uiteindelijk heeft deze 

kwestie geleid tot de 1040-urennorm. De school 

had geen afdoende antwoord voor de vader. 

Vervolgens heeft de overheid ingegrepen. Mis-

schien hebben we wel te lang vertrouwd op de 

intrinsieke kwaliteit van onze scholen.”

Hendrikse vindt wel dat de overheid ondanks 

het streven naar deregulering, nog te vaak op 

de stoel van de school gaat zitten. Dat was 

het geval bij de 1040-urennorm, maar is nog 

sterker het geval bij de voorgenomen wetgeving 

rond ‘goed bestuur’. “De overheid gaat hier een 

grens over, ofschoon ik me tegelijkertijd de 

vraag stel hoe het zover heeft kunnen komen. 

Daar hebben we als sector ook een rol in. Maar 

als de wetgeving is bedoeld om wat er mis is 

gegaan bij enkele scholen te voorkomen, gaat 

hij aan zijn doel voorbij. De minister heeft 

mee te maken. De overheid blijft vasthouden 

aan het idee van sturing vanuit Den Haag door 

van incident naar incident te ‘reguleren’. Leg 

de verantwoordelijkheid waar hij hoort, bij de 

schoolbesturen en scholen en eis verantwoor-

ding over iedere euro. Aan de andere kant 

constateer ik ook dat het voortgezet onderwijs 

veel tijd heeft nodig gehad om aan de lumpsum 

te wennen.”

Meer zeggenschap voor het bijzonder onderwijs 

door meer de eigen broek op te houden, vindt 

Hendrikse niet na te streven, “want de kans op 

elitescholen op grond van financiële criteria is 

dan groot. Dat zit niet in onze OMO-‘genen’. 

Vanaf het ontstaan van OMO in 1916 is het 

doel geweest om er voor alle kinderen te zijn. 

Bovendien is het voortgezet onderwijs voor een 

belangrijk onderdeel wettelijk verplicht voor 

alle kinderen. Dan is een situatie waarin er 

financieel onderscheid is tussen scholen of kin-

deren, onwenselijk. Het mooie in Nederland is 

dat scholen met overheidsbekostiging een eigen 

profiel mogen ontwikkelen. Maar dat moet je 

wel waarmaken.”  ■

J o n g e  d o c e n t e n  h e b b e n  e e n  s l e u t e l r o l  i n  
d e  p r o f i l e r i n g  v a n  o n z e  s c h o l e n
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De kapel is net zoals de woning van de pas-

toor van de Eindhovense parochie Heilig Hart 

van Jezus gebouwd in de stijl van de Bossche 

school. De ruimten zijn een uitgekiend spel 

van vlakverdelingen en licht. Veel licht is 

indirect of stroomt uit hoog geplaatste ramen. 

Er is weinig afleiding. Ad Verest: “Alles is er 

op gericht om je te concentreren zodat je de 

dimensie van God kunt ontvangen. Hier,” op-

nieuw een wijds gebaar, “in mijn woonkamer 

ontvang ik ook mijn parochianen. Ik maak 

me leeg zodat ik kan ontvangen. Ook voordat 

jij kwam.” Hij heeft gelijk. Bij binnenkomst 

vroeg ik me af wat ik toch in de behuizing 

van Ad Verest gewaar werd. Ik kon niet 

kiezen tussen somberte en iets wat zich aan 

mijn verstandelijke vermogens onttrok dat me 

op mijn gemak deed voelen. Op dat snijvlak 

van het gevende, ontvangende Mariabeeld 

en de ruimte die de verhoudingen van het 

menselijk lichaam weerspiegelt, ontspint 

zich het gesprek. Gedurende ruim anderhalf 

uur zijn vorm en inhoud één. De wederzijdse 

hartelijkheid is tevens inhoud. Of, om met de 

kunstenaar-zwager van Ad Verest te spreken 

als die aan het schilderen is: “Kijk eens wat er 

gebeurt.”

van zijn woorden? Hij spreekt ongehinderd, 

vrijmoedig. Erop vertrouwend dat er daar in die 

woonkamer contact ontstaat die maakt dat de 

som der delen meer is dan het zichtbare geheel. 

“Er is altijd een derde aanwezig en die draagt 

de relatie.” Het is nadrukkelijk geen theorie 

die hier ontvouwd wordt: “Nee, geen ideolo-

gie, een set of ideas die inwisselbaar is. Hier is 

sprake van een gevoelde werkelijkheid. Dat is je 

bronervaring en die kan alleen maar gebeuren 

in de relatie. Ja, natuurlijk, vaak zijn mensen 

afgesneden van die ervaring. Of ze herkennen 

haar niet als zodanig. Het is dan belangrijk om 

die te duiden.”

Duiden, duiden, denk ik en in een flits zie ik al 

die momenten langs komen dat schroom me 

belette te spreken of de keren dat de vrijmoe-

digheid in me postvatte en ik het gevoel had 

dat ik voor mijn beurt sprak. Ad Verest glimla-

chend: “Het is je beroep om tegen de haren in 

te strijken. Dat gebeurde ook bij de profeten. 

De profeet is de spreekbuis van God.” Mijn 

gesprekspartner spreekt over hoe hij woorden 

geeft die in hem ontstaan. Opwellen, noemt 

hij dat en weer zegt hij: “Je moet woorden 

geven aan die wie je bent. Dat is de algemene 

bestemming van ons allemaal, dus ook van 

Respect voor l i ttekens
“Ons innerlijk moet ongefilterd geopenbaard 

worden,” zegt de pastoor. “Met al onze verwon-

dingen moeten we in gesprek met de ander on-

der Gods aanschijn gebracht worden. Nee, niet 

altijd en overal en aan iedereen. Je hoeft je ziel 

en zaligheid niet zomaar op straat te gooien. 

En je verwondingen hoeven niet altijd opnieuw 

opengereten worden. Je mag respect koeste-

ren voor je eigen littekens en voor die van de 

ander.” De relatie staat bij Ad Verest centraal: 

“Die is het mooiste en het moeilijkste van het 

leven. En die is ons gegeven in het symbool 

van de drie-eenheid. Die is een vruchtbare en 

gedifferentieerde relatie. De God die relatie is. 

En de mens is pas mens als hij in de relatie is.” 

Hij vertelt hoe wij mensen op weg zijn naar een 

groeiende authenticiteit waarin wij zelf zonder 

voorbehoud tot spreken komen. Dat kan alleen 

maar op plekken van vrijheid. Inderdaad, daar 

waar liefde is. Moeiteloos maakt Ad Verest een 

spinnenweb van verwijzingen en mogelijkhe-

den.

“De vanzelfsprekendheid van kerk en gods-

dienst is weg. Maar de katholieke identiteit is 

geen gegeven uit het archief. Zij is de vrucht 

van een attitude en behelst een visie op mens 

en maatschappij. Maar ten diepste is zij au-

thentieke liefde. Daar streeft zij naar. En daar 

gaat het om: om leren liefhebben en leren 

te ontvangen. Je moet leren jezelf te geven. 

Dan kun je ook ontvangen. Ik signaleer dat 

mensen vaak gebukt gaan onder een negatief 

zelfbeeld. Dat verhindert dat je kunt thuisko-

men en thuis kunt zijn bij jezelf. We hoeven 

niet zo onbarmhartig over onze negatieve 

kanten te zijn. Bij de jeugd zie je vaak hoe 

zij lijden aan perfectionisme en dat leidt 

altijd tot verslaving. Het getuigt van een 

gebrek aan zelfvertrouwen. Het is verschrik-

kelijk hoe er soms gesproken wordt over 

de jeugd, als ware zij de prullenbak van de 

geschiedenis. De jeugd is ook een kans, want 

de jongeren zijn religieus gezien veel minder 

geconditioneerd. Zij kennen het keurslijf niet 

en mogen zich dus veel vrijer bewegen.”

Vri jheid in re lat ie
Verest geeft toe dat het een kunst is om bij 

jezelf thuis te zijn. Een kunst die niet solis-

tisch kan worden uitgevoerd, maar die van 

oorsprong in de relatie is ingebed. Daarbin-

nen ervaren we vrijheid. De woorden van Ad 

Verest spreken mij aan. Of is het de kracht 

de katholieken. Dit betekent te leven vanuit 

de bronervaring die God is en die ons draagt. 

Je opdracht is dus om mensen bij zichzelf te 

brengen zodat ze in vrede kunnen zijn met 

hun eigen bron. Laat die bron gaan spreken en 

stromen. Let the river flow. Daarin gebeurt Gods 

liefde in die plek.”

Zijn om elkaar heen cirkelende woorden 

roepen het beeld van Maria in de kapel op. 

Die ontvangende, gevende liefde moet wel een 

voorbeeld voor pastoor Verest zijn. In een in-

terview met het Katholiek Nieuwsblad vergelijkt 

hij zichzelf ook wel met een vroedvrouw. Die 

behelst onmiskenbaar het verlossende karakter. 

Barensweeën zijn evenwel pijnlijk: “Ja, maar 

het lijden kan ook louterend zijn omdat het 

ons terugwerpt op wezenlijke dingen. En die 

wezenlijke dingen brengen ons vaak vreugde, 

in liefde geboren.”

Leven als  leerschool
De pastoor wiens eerste en grootste liefde God 

is, is op de ervaring gericht. Hier geen theolo-

gisch vertoog of kloppende theorie: “Theologie 

is studie. Het leven is de leerschool,” zegt hij 

fijntjes. En al klinkt het allemaal blij en verheu-

gend, ik breng opeens ook in ons gesprek dat 

liefde eng en gevaarlijk is. De blijde boodschap 

komt me voor als een zware opgave, want 

de werkelijkheid met al haar weerstrevende 

mensenbelangen is weerbarstig. “Ja”, beaamt 

Ad Verest, “Jezus vraagt niet iets van je, maar 

alles, dus ook van de katholieken. Je hebt daar 

zeker moed voor nodig. Moed is een kardinale 

deugd. Het woord kardo komt van de Romeinen 

die bovenaan de deur een spil hadden waardoor 

de deur geopend kon worden.” Hij staat op en 

laat bij de deur van de woonkamer zien wat hij 

zegt.

Nadat we het Mariabeeld in de kapel heb-

ben aanschouwd, lopen we langs de keuken. 

Ad Verest houdt van koken. Hij toont me een 

Italiaanse soep die hij gemaakt heeft. We ruiken 

eraan. Na ontmoetingen breekt de stilte aan en 

is het tijd om te koken. Zo krijgen belevenis-

sen een plek. Leegmaken, ontvangen en weer 

weggeven.  ■

* Het Mariabeeld in de kapel is ontworpen door 

de Italiaanse kunstenares Ave Cerquetti.

De mens is pas mens 
in relatie
Karin Melis

Het beeld van Maria bezit een grote mate van abstractie. Het zachte pastelachtige beige verinnerlijkt het indirecte licht van de kapel. Er is een 

suggestie van opengesperde armen als willen zij geven. Tegelijk nodigen zij uit. Het hoofd vertoont eenzelfde geneigdheid in een soort deemoedige 

bemoediging; kom maar. “De vorm van het beeld drukt spiritualiteit uit. Maria heeft ontvangen, maakt zichzelf leeg, geeft het door, zonder dat er 

iets aan haar beklijft.” Terwijl pastoor Ad Verest over het beeld vertelt, beweegt hij onwillekeurig zijn armen in één vloeiende beweging. 

Of beter: een eindeloze beweging van ontvangen en geven zodat die beiden één en hetzelfde worden.

Foto: NFP
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De aanhouder wint! 

Is het instrumentarium van de overheid onvoldoende 
toereikend om (zeer) zwakke scholen te corrigeren?

Red van den Bout

Een verslag van de weg die een basisschool 

aflegt na een slechte beoordeling van de 

inspectie in 2004. De weg van zeer zwak 

naar voldoende op alle onderdelen. Zonder 

tussenkomst dus van een bewindvoerder 

zoals de Onderwijsraad voorstaat in zijn 

advies Minimum leerresultaten, interventie 

en intern toezicht van april 2009 aan de 

Tweede Kamer. Tijdelijke bewindvoering 

kan volgens de Onderwijsraad een extra 

mogelijkheid bieden om ernstige problemen 

in zwakke scholen aan te pakken. 

De vraag hierbij is of het bestaande 

sanctie-instrumentarium en het 

inspectietoezicht niet voldoende 

toereikend is om zwak presterende scholen 

te corrigeren? Basisschool De Wingerd is op 

eigen kracht van zeer zwak naar voldoende

 gegaan. 

Eind 2006 vond er opnieuw een inspectieon-

derzoek plaats op de basisschool De Wingerd in 

Oosterhout als vervolg op een eerder onderzoek 

uit 2004, waaruit naar voren was gekomen dat 

de kwaliteit van het onderwijs zwak was. Het 

oordeel in 2006 was dat de kwaliteit van het 

onderwijs nog kwetsbaar was en de verbete-

ringen niet of onvoldoende geborgd. Daarom 

kwam in december 2008 de inspectie opnieuw 

voor onderzoek terug. Adri Op de Beek, cluster-

directeur en Nicole Hanegraaf, locatiedirecteur, 

beiden werkzaam bij de stichting Delta Onder-

wijs Oosterhout, vertellen.

Hoe hebben jullie het onderzoeksresultaat in 2006 

ervaren?

Adri Op de Beek: Het gaf toch wel wat weer-

stand, omdat we het idee hadden dat we een 

groot aantal zaken op de rails hadden. Voor ons 

gevoel was die borging er. We waren echt in 

ontwikkeling. Bepaalde zaken hebben gewoon 

tijd nodig. We hebben heel bewust gekozen 

voor zorgvuldigheid, zodat het team niet zou 

bezwijken onder de druk. Er waren gebieden 

waarvan wij wisten ‘dat komt wel goed, maar 

nu nog niet’. De intentie was er. Alleen was het 

nog niet allemaal waarneembaar. We hadden 

het idee dat we beter beoordeeld hadden mogen 

worden. Aan de andere kant heeft het ons toch 

inspiratie gegeven om er nog eens extra hard 

tegenaan te gaan.

Waarom hadden jullie beter beoordeeld moeten 

worden?

Adri Op de Beek: Met de plannen van aanpak, 

waren we al een heel eind gevorderd. Alleen 

nog niet waar we wilden zijn. Daarvoor hadden 

we tijd nodig. Vooral voor de professionalise-

ring van leerkrachten. Dat is de kern van wat 

we de afgelopen jaren hebben gedaan. Mensen 

bekwamen in de manier waarop we graag wil-

den dat ze in hun onderwijs zouden staan.

Nicole Hanegraaf: Het gaat ook niet om een 

paar mensen. Het hele team moet mee!

Welke maatregelen hebben jullie naar aanleiding 

van het inspectiebezoek in 2006 genomen?

Nicole Hanegraaf: Heel planmatig werken: 

waar gaan we onderwijsinhoudelijk intensief 

op inzetten? Wat moeten we gaan borgen, 

waar moeten we nog ontwikkelen en wat moet 

schoolpraktijk gaan worden? Voor deze keuzes 

hebben we een plan gemaakt met doelen en een 

den het gevoel dat we heel serieus bezig waren 

en wilden dat vooral volhouden. Door een 

goede kwaliteitscyclus en door te investeren 

in onze mensen. Dat is niet iets wat wij willen, 

maar wat het hele team wil. Dat is erg trots op 

wat we doen. De inspectie interesseert ons in 

feite niet meer. Dat was ook het gevoel in 2008. 

‘Laat ze maar komen’. We hebben zelfs gezegd: 

we hopen dat ze komen, want we willen graag 

laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs 

goed is.

We kregen aanvankelijk nog een paar onvol-

doendes. Dat hebben we als zo onrechtvaardig 

ervaren. De locatiedirecteur is daarop opnieuw 

in de slag gegaan met de inspectie. Ze heeft 

de laatste onvoldoendes kunnen weerleggen. 

Daarmee hebben we op alle onderdelen van het 

laatste inspectieonderzoek een drie of hoger 

gescoord.

Als voorbereiding hebben we ons op het 

zorgplan laten bevragen door een adviseur 

van BMC (een oud inspecteur). Dat is daarna 

verbeterd. Verder hebben we een docent van de 

Avans Hogeschool gevraagd om scherpe vragen 

te stellen over de kwaliteit van het onderwijs op 

de Wingerd. Dat was een prima voorbereiding.

Nicole Hanegraaf: Met alle collega’s hebben we 

voor het inspectieonderzoek besproken hoe we 

gewoonlijk werken, om ze vertrouwen te geven 

over de manier van werken. 

Zeggen jullie daarmee ook dat het onderzoek van 

inspectie globaal, oppervlakkig is? Dat de inspectie 

tijdens het onderzoek niet alles waarneemt?

Nicole Hanegraaf: Nee, je hebt zelf een idee wat 

de inspectie tijdens het onderzoek graag wil 

zien. En dan ben je haast geneigd om dat ook te 

laten zien, terwijl dat wat je normaal doet veel 

beter is. 

Adri Op de Beek: We werken met een beleids-

team en bouwcoördinatoren. Die mensen waren 

er die dag ook bij om meteen op vragen te 

kunnen reageren. Je moet niet afwachtend zijn, 

maar zelf een plan hebben om informatie te 

kunnen geven. Organiseer een dergelijke dag 

met het team. Het beste is gewoon laten zien, 

wat je doet.

De voorlopige resultaten met een paar onvoldoen-

des zijn in 2008 met jullie besproken, nadat jullie 

schriftelijk hadden gereageerd. 

Nicole Hanegraaf: Ja, ze wilden het hebben 

over die drie punten, die drie onvoldoendes 

tijdpad voor bijvoorbeeld taal en lezen. Daarbij 

zijn we gaan werken met trendanalyses. Goed 

je resultaten in beeld brengen. Welke interven-

ties zijn noodzakelijk. En hoe gaan we daarmee 

verder. Daarnaast zijn er ook veel klassencon-

sultaties gedaan en persoonlijke ontwikkelings-

plannen gemaakt. 

Dat klinkt erg instrumenteel? Klassenconsultaties, 

pops, trendanalyses. Wat is het resultaat?

Nicole Hanegraaf: Bewust worden van wat je 

als leerkracht doet en welke effecten dat heeft 

op de resultaten. In de deelteams kijken we hier 

samen naar en bespreken we hoe het onderwijs 

beter kan. Daarover maken we afspraken die we 

vastleggen. Daarbij komen de (klassen)consul-

taties. Ook de groepsplannen controleren: doen 

we wat we ons voorgenomen hebben?

Adri Op de Beek: Een voorbeeld: door een 

interventie op spelling of technisch lezen, zie 

je na een paar weken resultaat. Dan wordt het 

voor de mensen ook vanzelfsprekend om deze 

zaken te bespreken. Het doet er toe. Dat is de 

fase waarin we verkeren. Het is hun manier van 

werken geworden.

Nicole Hanegraaf: Als je deze manier van 

werken niet of niet voldoende helder borgt, dan 

word je kwetsbaar. De inspectie stelt vragen, 

waarvan je denkt dat doen we wel en dat ge-

beurt ook. Maar op het moment dat het niet op 

papier staat, word je daar hard op afgerekend. 

Jullie spreken regelmatig over borgen. Hoe doen 

jullie dat eigenlijk?

Nicole Hanegraaf: Je kunt zeggen dat borging 

voor een groot deel controle is van de wijze 

van werken. Het curriculum, de doelen en de 

manier van werken met methoden en het the-

matisch werken (de wereldoriëntatie) niet alleen 

schriftelijk vastleggen, maar ook controleren en 

eventueel bijsturen. 

Adri Op de Beek: Ja, het serieus nemen van de 

gegevens en daar iets meedoen. Dat is het meest 

wezenlijke in het hele proces geweest. Ook 

kijkend naar de leerkrachten: kunnen ze het op 

die manier uitvoeren of hebben ze daar wellicht 

scholing voor nodig?

Op deze wijze hebben jullie je voorbereid op het 

nieuwe onderzoek in 2008? 

Adri Op de Beek: Eigenlijk is het geen voorbe-

reiding geweest. We zijn gewoon doorgegaan 

op de manier waarop we bezig waren. Wij had-
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‘GOD 
BEsTAAT 
NIET 
zONDER 
MENsEN’

Waarom onderwi j s?
Hans van Rooijen wilde altijd al iets met men-

sen gaan doen. Hij twijfelde tussen geschiede-

nis, psychologie en Nederlands. “In het laatste 

jaar van de HBS heb ik uiteindelijk gekozen 

voor Nederlands, vanwege een inspirerende le-

raar Nederlands. Ik heb ook voor het onderwijs 

gekozen omdat ik op die manier een bijdrage 

kon leveren aan het verbeteren van de maat-

schappij.” Ooit begon hij als leraar Nederlands 

in Amsterdam. Sinds 4 jaar woont en werkt hij 

weer in Amsterdam. “Amsterdam is erg veran-

derd. Het is nu een geïntegreerde multiculturele 

stad. Ik zie in de praktijk wat een multicul-

turele samenleving betekent. Ongeveer 50% 

van onze leerlingen is niet blank, maar ook 

niet allochtoon, want hun ouders zijn volledig 

geïntegreerd en in Nederland geboren, soms 

ook hun grootouders. Deze leerlingen doen het 

net zo goed als onze witte leerlingen. Dat geeft 

een goed gevoel. Allochtoon is een onbruikbaar 

begrip geworden.”

Uw grote  voorbee ld?
Hans heeft geen groot voorbeeld, maar er zijn 

wel mensen die belangrijk en inspirerend voor 

hem zijn geweest. “Mijn moeder straalde altijd 

kracht en zin in het leven uit.” In de jaren zes-

tig waren monseigneur Bekkers en Dom Helder 

Camara belangrijk voor hem. En later vooral 

inspirerende collega’s uit het onderwijs. “Prettig 

gestoorde mensen die iets bijzonders kunnen 

met kinderen en collega’s, zoals Kees Visser van 

de Open Scholengemeenschap in de Bijlmer. 

Hij is helaas een aantal jaren geleden, veel te 

vroeg, overleden.”

Uw moois te  moment  op 
schoo l?

Momenten waar je met mensen samenwerkt, men-

sen ontmoet en in gesprek bent met elkaar, vindt 

Hans mooie momenten. Sinds 1 januari 2009 

werkt hij als rector op het St. Nicolaas. Hij heeft 

toen 15 minuten gesprekken gehouden met alle 

medewerkers. “Ik vind het bijzonder dat mensen je 

vertrouwen en hun problemen bij je neer durven 

leggen.” Ook de diploma-uitreiking blijft hij een 

mooi moment vinden. “Wanneer er persoonlijke 

dingen worden gezegd en je ziet hoe leerlingen en 

hun ouders reageren. Ik weet nog dat ik hijgend 

binnenkwam bij de diploma-uitreiking van mijn 

oudste zoon, omdat ik daarvoor net een diploma-

toespraak had gehouden op mijn eigen school.”

Waar in  ge loof t  u?
“Ik geloof in mensen. Situaties zijn bepalend 

voor wat mensen uit zichzelf halen. De rol van 

leidinggevenden en leraren is dat je de situatie zo 

optimaal mogelijk moet maken. En ik geloof in 

God, maar dan als inspiratie voor de relatie tussen 

mensen. God bestaat niet zonder mensen die in 

hem geloven.” Hans gelooft in het horizontale 

christendom van Schillebeeckx. Ook de school 

moet een identiteit hebben. Hij heeft al op twee 

scholen een stilteruimte achter gelaten. Een stil-

teruimte geeft een stukje van die identiteit weer. 

Ook op de nieuwbouwlocatie van het St. Nicolaas-

lyceum wordt een stilteruimte ingericht. “Ik vind 

het belangrijk om stil te staan bij goede en minder 

goede momenten. Zowel individueel als geza-

menlijk, zoals bij het overlijden van een leerling, 

ouder of docent, want dat komt helaas voor.”

De toekomst?
Hans is positief over de toekomst van de school. 

Over twee jaar is het nieuwe schoolgebouw klaar, 

wat mogelijkheden biedt voor het vernieuwen 

en verbeteren van de school. “Ik kijk er erg naar 

uit. Ook vind ik het een enorme meerwaarde in 

de multiculturele stad Amsterdam te werken.” 

Hij ziet veel toekomst in de moeilijke discussie 

over integratie die we in het land voeren. “Het 

onderwijs heeft een belangrijke rol te vervullen 

bij de integratie van alle bevolkingsgroepen in 

Nederland. Het is eigenlijk dezelfde strijd die ook 

de katholieken in de vorige eeuw voerden voor 

hun emancipatie in Nederland. Ik zie de samenle-

ving stap voor stap beter worden. Kijk maar hoe 

goed de leerlingen op onze multiculturele havo/

vwo-school het doen! Wat we nodig hebben is 

geloof en tijd.”

Natalie Jasper

foto Marijn van Rij / NFP

waar wij het niet mee eens waren. Zij zijn een 

halve dag terug gekomen om bijvoorbeeld in 

het leerling-administratiesysteem gegevens van 

groepsplannen en zorgplannen in te zien. Die 

hadden zij eerder niet kunnen vinden. Ze kwa-

men nu kijken of die gegevens wel aanwezig 

waren. Kwestie van techniek van de software 

van het leerling-administratiepakket, waardoor 

de inspectie het niet had kunnen vinden. We 

hebben het allemaal op papier en je kunt het in 

de klassen zien. Het gebeurt dus wel.

Adri Op de Beek: Wel een dik compliment, dat 

de inspectie daar dus een ochtend voor terug-

komt. Dat ze je heel serieus nemen. Ze kwamen 

weer met z’n tweeën.

Maar er hangt toch ook een hoop van af. Het mag 

ook wel!

Adri Op de Beek: Dat is ook zo. In één dag 

kan de inspectie niet alles op de juiste manier 

beoordelen, ondanks onze actieve rol om de 

inspectie goed te informeren.

Nicole Hanegraaf: We hadden drie onvoldoen-

des en dat werden op basis van onze schriftelij-

ke weerlegging en het bezoek twee voldoendes. 

Eén op zorg en één op afstemming. We hadden 

al bedacht ‘ze gaan nooit alle drie ineens vol-

doende maken’. Eén punt ‘een analyse van de 

verzamelde gegevens waarop de school de aard 

van de zorg bepaalt voor de zorgleerlingen’ 

bleef dus onvoldoende. Maar wij wisten dat is 

geen onvoldoende. We hebben toen opnieuw 

een documentatiepakket van de groepsanalyses 

en groepsplannen samengesteld en opgestuurd 

naar de inspectie. Na een paar weken gaf de 

inspectie aan, dat de laatste onvoldoende ook 

van de baan was.

De aanhouder wint? Als je terughoudender bent, 

houd je onvoldoendes.

Adri Op de Beek: Ja, als je heel gelaten bent, 

dan………

Van zwak naar een voldoende op alle onderdelen. 

Hoe ervaren jullie dat? Kunnen jullie iets zeggen 

over die tijdsinvestering?

Nicole Hanegraaf: Als je het inspectiebezoek 

als doel ziet, dan kost het veel tijd. Als je het 

inspectiebezoek ziet als een momentopname 

waarin de kwaliteit van onderwijs wordt beoor-

deeld, die je toch goed wil hebben ongeacht de 

inspectie, dan is het gewoon werk. Ik heb niet 

het gevoel, dat ik voor de inspectie heb gewerkt. 

Heb je de inspectie eigenlijk wel nodig?

Adri Op de Beek: de vraag is of er eerst ingebro-

ken moet worden om je huis te gaan beveiligen? 

Als je dat vergelijkt met andere scholen, denk ik 

‘we hebben het hier - zonder die andere scholen 

tekort te doen - veel beter op orde gekregen’. 

Wil je daarmee aangeven, dat de resultaten van 

2008 bereikt zijn dankzij de inspectie?

Adri Op de Beek: Het onderzoek van de inspec-

tie? Dat kun je ook binnen de stichting Delta 

Onderwijs zelf regelen. Dat de stichting zelf 

voor zijn scholen de zaken beter in beeld moet 

zien te krijgen. Dat je een school kunt aanspre-

ken op zijn resultaten.

Samenvattend: er is een gedrevenheid, een houding 

om op eigen kracht goed onderwijs te realiseren. 

Dus nogmaals: heb je de inspectie eigenlijk nodig?

Nicole Hanegraaf: Ik vind het een interessante 

vraag. Te danken aan de inspectie………?

Het is goed dat een externe instantie, een ex-

terne persoon geregeld naar de school kijkt. Dat 

kan mede de start zijn van een nieuw verbeter-

traject.  ■

VERVOLG VAN PAGINA 29

De keuze van Hans van Rooijen

R E c TO R  S T.  N I c O L A A S Ly c E u M  V O O R  H AV O / V W O  T E  A M S T E R D A M
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Ambit ies in gevaar
De haalbaarheid van Passend onderwijs is discutabel. Dat schreven we 

ver voordat de Tweede Kamer in juni tot eenzelfde conclusie kwam.1 

We vrezen dat de ambitie van de Bond KBO- en de Bond KBVO-leden 

om elk kind Passend onderwijs te geven ten ondergaat aan de politieke 

wens naar het terugdringen van budgetten en het creëren van uniform 

controleerbare regionale zorgbesturen. Zo’n agenda is ver verwijderd 

van de realiteit van de scholen. Op scholen hoor je de roep om meer 

handelingsvrijheid, minder regelgeving voor bijvoorbeeld bekostiging 

en indicatiestelling en de komst van de door de Bond KBVO zo bepleitte 

regionale loketvoorziening voor ouders in het onderwijs. Scholen zijn 

zelf professioneel en nemen hun verantwoording om tot een continuüm 

van zorgvoorzieningen te komen. Verschillen in de doelstellingen tus-

sen overheid en onderwijs zijn ook aan de orde als het om de vrijheid 

van inrichting gaat. “Stop de overheidsbemoeienis met het leerplan van 

de school”, stelt bestuursdeskundige Paul Frissen.2 Frissen benadrukt 

dat kwaliteit tot stand komt bij de gratie van verschillen in het primaire 

proces. Juist leerlingen met problemen ontwikkelen zich niet rechtlijnig 

en passen niet in het ideale draaiboek van de jaarlijks, door de overheid 

voorgeschreven, ‘toegevoegde waarde’. Voor het volgen van een succes-

volle leerloopbaan van de leerling is veel aanpassing, stuurmanskunst 

en improvisatie vereist van docenten. Vertrouwen moet je vooraf geven 

en niet achteraf verdienen op basis van louter direct meetbare op-

brengsten. Een overheid die alleen wil controleren op standaarden van 

normatieve waarden verzaakt haar gedeelde verantwoordelijkheid ten 

opzichte van het onderwijs. Schoolbesturen willen de ruimte om voor-

waarden te creëren zodat leerlingen, docenten, ouders en ander direct 

betrokkenen het zorgonderwijs verder gezamenlijk kunnen vormgeven. 

Voor de overheid is het voldoende besturen te vragen of er voldoende 

informatie verstrekt wordt, er klachten zijn en of er geen leerlingen 

Passend onderwijs missen. Het voortdurende, en voor iedereen en alles 

geldende controlemechanisme waarin nu voorzien wordt, zegt meer 

over het gebrek aan kennis bij de overheid over onderwijs dan over de 

kunde van de scholen zelf.

Het regiocircus voorbi j?
Zowel de Bond KBO als de Bond KBVO vinden dat in de eerste plaats 

de scholen zelf de juiste zorg voor een kind moeten regelen. De 

schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid, dus moeten zij ook de 

financiële middelen ter beschikking krijgen. De overheid wil bestu-

ren aansprakelijk stellen voor elke leerling die uitvalt, de regionale 

zorgplicht zou daarvoor de oplossing moeten bieden, inclusief de 

bekostiging via het regiobestuur.3 Echter, de overheid die het bestuur 

van de school verantwoordelijk stelt via een regionaal bestuur, ontkent 

de goede bedoelingen van de scholen. ‘Stel het onderwijsproces van 

leerlingen en docent centraal’, dat is al jaren het uitgangspunt voor de 

Bond KBO4. De Bond KBO is van begin af aan voorstander geweest van 

het inrichten van zorglijnen vanuit het primaire proces en via eigen 

‘natuurlijke’ netwerken.5 Dat betekent netwerken aanleggen indien deze 

nodig zijn en niet alle scholen verzamelen in een door de overheid be-

dachte geografische eenheid, die te ver weg staat van de voor het kind 

noodzakelijke directe verbanden tussen docent en zorgspecialist of tus-

sen jeugdzorg en school. Bij de Bond KBVO is bovendien weinig animo 

voor grotere samenwerkingsverbanden en tevredenheid over de huidige 

samenwerkingsverbanden VO.6 Beide bonden pleiten wel voor sluitende 

afspraken met jeugdzorg en andere maatschappelijke voorzieningen.7 

Een centrale rol van de gemeente als regievoerder en in ‘noodgevallen’ 

bij uitblijvende plaatsing met een doorzettingsmacht, is ongewenst. 

De gemeente dient partner te zijn in samenwerking met onderwijs in 

plaats van het stellen van eigen, politieke onderwijsdoelen. Juist de 

verschillen houden ‘de geesten’ scherp, de verplichting tot besluiten en 

afhankelijkheid van de zwakste schakel in de regionale rechtspersoon, 

maakt de schoolinzet kwetsbaar en onnodig afhankelijk.

Stel  het onderwi jsproces centraal
Docenten moeten meer dan nu het geval is in staat worden gesteld 

om preventief te werken om escalatie in zorgbehoefte bij leerlingen te 

voorkomen. Daarvoor is scholing nodig, training door specialisten die 

nu nog zelf deze leerlingen begeleiden of in teams werken om kennis 

te verdelen en te delen. Om zo’n professionalisering te bewerkstelligen 

is tijd nodig. Deze rol van docenten wordt gesteund door de WRR in 

haar rapport over de oorzaken van vroegtijdig schoolverlaten. De WRR 

wil scholen niet dwingen om leerlingen met problemen intensieve zorg 

te bieden, maar scholen die dat wel doen, verdienen alle financiële 

steun.8 “Zonder betrokkenheid van scholen is onderwijs aan probleem-

leerlingen weinig effectief”, schreef het NRC Handelsblad op 29 januari 

2009 en dat is precies ons standpunt. Het zijn de docenten waar het om 

draait, daar willen we ons op richten. Het zijn diezelfde docenten die 

zich vanuit hun hart inzetten. Besturen die Passend onderwijs effectief 

willen inrichten geven het direct betrokken personeel verantwoorde-

lijkheid voor handelen. De Bond KBVO heeft er bij de overheid op aan 

gedrongen investeringen voor scholing van personeel te doen.9 Het 

heeft ons recent nog eens verwonderd dat de docent blijkbaar niet in 

beeld is bij de besprekingen over nieuwe wetgeving voor Passend on-

derwijs.10 Juist met docenten kan in dit schooljaar onderzocht worden 

welke zorglijnen het beste passen, uitbesteden of inclusief en preventief 

onderwijs. Daarmee kan niet gewacht worden. Dat geldt ook voor het 

intensiever betrekken van ouders. 

Hoe nu verder?
De vraag is of Den Haag er nog uitkomt. Laat uw ambitie niet afhangen 

van uitblijvend landelijk beleid. Bestaande zorgpraktijken bieden vol-

doende basis om u verder kwalitatief te ontwikkelen.  ■

1  ‘Passend Onderwijs Dijsselbloem-proof?’, Schoolbestuur, mei 2008, p. 26

2  Paul Frissen in Schoolbestuur, april 2006 en Frissen, P. (2007) De staat 

van verschil.

3   Brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer ‘Voortgang 

Passend onderwijs’ d.d. 5 juli 2009, kenmerk JOZ/119233

4  Commentaar van de Bond KBO op het advies Groeistuipen in het speci-

aal onderwijs. Februari 2007 

5  De jeugd centraal bij gemeenteraadsverkiezingen 2006! Special van de 

Bond KBO, 2006. 

6  ‘Sluitende zorgvoorzieningen, inclusief havo/vwo’.  

Schoolbestuur, februari 2007.

7   Brieven van de Bond KBVO aan de Kamerleden op 18 mei 2006 en 2 

juli 2007.  

8   WRR rapport Vertrouwen in de school (2009), o.l.v. Pieter Winsemius en 

Wim van de Donk.

9   Brieven van de Bond KBVO aan de Kamerleden op 2 juli 2007.

10  Nieuwsbrief Bond KBVO 1 juli 2009: ‘Verstrikt in structuren’, ‘Stel de 

school centraal en in het bijzonder de docent’.

Narthex, tijdschrift voor  
levensbeschouwing en educatie
Narthex is een tijdschrift voor de ontwikkeling van de school als een waardege-

richte gemeenschap. Het is gericht op schoolleiders en docenten GL. Elk nummer 

van Narthex heeft een centraal thema. We laten de mensen uit de praktijk veel 

aan het woord. Daarnaast is er aandacht voor poëzie, beeldende kunst en recent 

verschenen boeken.

Zeg wat je denkt!
Op zoek naar authentieke meningsuiting

‘Je mag toch zeggen wat je denkt’, lijkt in onze tijd de norm geworden. Ook op 

onze scholen worden we geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Het idee dat de 

vrijheid van meningsuiting grenzen heeft, komt veel jongeren vreemd voor. In dit 

nummer van Narthex verkennen we de rol van scholen en van het vak Godsdienst/

Levensbeschouwing in het bevorderen van ‘authentieke meningsuiting’. 

Meer inhoudelijke informatie: www.bondkbvo.nl/publicaties.
De Bond KBVO maakt dit tijdschrift met de Besturenraad, de KVSc en de VDLG.
Het verschijnt 6 keer per jaar.

Bestellen
Voor een proefexemplaar, bestelling of abonnement
T 0495 – 499 319 E info@damon.nl
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Eva Prins

Kinderen zoveel mogelijk bagage meegeven en 

verschillende talenten laten ontwikkelen. Dat is 

de motivatie achter het langlopende kunst- en 

cultuurproject ‘Tussen Kunst en Krispijn’ van 

basisschool Pius X in Dordrecht. De school 

werd er eerder dit jaar voor beloond met de 

derde prijs van de Onderwijsprijs van de pro-

vincie Zuid-Holland.

In de gangen van basisschool Pius X is het 

deze ochtend een gekrioel van kinderen en 

ouders. Groepsgewijs trekken ze door gangen 

vol werkstukken van lokaal naar speelzaal 

naar schoolplein. Ze kunnen er kralen rijgen, 

klompen beschilderen en kinderen zien dansen, 

zingen en trommelen. Het is vandaag de fees-

telijke jaarafsluiting en de eindpresentatie van 

het project ‘Tussen Kunst en Krispijn’.

Straatnamen
Dit omvangrijke project beleefde 

afgelopen schooljaar haar derde 

editie. Een jaar lang is er onder en 

na schooltijd door alle kinderen 

gewerkt aan tientallen kunst- en 

cultuuractiviteiten rond een thema, 

vertelt Angelique Baars, adjunct-

directeur en coördinator van het 

project. Het thema wordt elk jaar 

ontleend aan de straatnamen van 

kunstenaars in Krispijn, de wijk 

rond de school. 

“Een onuitputtelijke bron”, aldus Baars. Zo heb-

ben kinderen de afgelopen jaren onder andere 

foto’s gemaakt van de straten, een rap van de 

straatnamen, een website over de kunstenaars, 

een thriller over Vincent van Gogh en een mu-

sical over Rembrandt. Dit jaar is gekozen voor 

vier werelddelen waardoor kunstenaars zich 

hebben laten beïnvloeden. Groep 1 en 8 zijn 

bezig geweest met Afrika (en Joseph Israëls), 

groep 2 en 7 ‘ontdekten’ Zuid-Amerika (en 

Jacob Maris), groep 3 en 6 verdiepten zich in 

Europa (Nederland) en George Breitner en groep 

4 en 5 hadden Azië en Eduard Douwes Dekker 

(Multatuli) als onderwerp.

Verdieping
Het resultaat laten de kinderen deze vrijdag-

ochtend trots aan elkaar en hun ouders zien. 

Elk werelddeel heeft een eigen gang. In de 

‘Afrika-gang’ hangen door groep 8 gemaakte 

informatieborden van alle landen en staat 

een enorm Afrikaans dorp van klei. De Zuid-

Amerika-gang ziet eruit als een jungle en in 

de Azië-gang leert juf Annemarie, in kimono, 

de bezoekers (rozijnen) met stokjes eten. In de 

‘Nederland-gang’ staan van karton gemaakte 

grachtenpanden en kunnen bezoekers houten 

klompen beschilderen. 

“Door voor één thema te kiezen, brengen we 

meer samenhang en verdieping in de verschil-

lende culturele activiteiten die op school en in 

de verlengde schooldag worden gedaan”, vertelt 

Baars. Maar het project past niet alleen binnen 

lessen handvaardigheid. “Kinderen zijn tegelij-

kertijd bezig met geschiedenis, aardrijkskunde, 

taal of zelfs rekenen”, zegt directeur Pieter 

Remeijsen. “Zo beklijft het beter.”

In de wi jk
“Het project stimuleert de creativiteit van de 

kinderen en is nauw gekoppeld aan de kerndoe-

len”, oordeelde de jury van de Onderwijsprijs 

Zuid-Holland die het eerder dit jaar beloonde 

met de derde prijs. Veel lof van de jury was 

er ook voor de samenwerking met diverse 

instanties als de Dordtse Welzijnsorganisatie 

en kunststichting To Be, en voor ‘de verbinding 

met de omliggende wijk’.

Krispijn is een achterstandswijk, de school in 

de woorden van de directeur een ‘grijze school’. 

Met het project wil Pius X de kinderen - én de 

wijk - ‘iets extra’s’ bieden: een bredere kijk, de 

mogelijkheid meer talenten te ontwikkelen. Om 

dat te onderstrepen gaat het na de presentaties 

op school in een lange stoet naar het verderop 

gelegen ‘Oranjeplein’ waar speciaal hiervoor 

een podium is neergezet. De kinderen tonen 

hier opnieuw hun kunsten: spelen djembé, 

‘dansen’ de capoeira. In de tegenover gelegen 

tent wordt ondertussen weer naar hartenlust 

geschilderd en geknutseld. Door kinderen, 

ouders, grootouders en een enkele buurtbewo-

ner. “Kind, ouders, school, wijk. Het komt in het 

project allemaal bij elkaar”, glundert directeur 

Remeijsen. “Je ziet nu dat kinderen hun ouders 

meeslepen naar het museum. Wat wil je nog 

meer?”

straatnamen als inspiratiebron
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foto Stichting Beeldend Onderwijs

Passend onderwijs voor iedere leerling: één van de 

belangrijkste veranderingen op het gebied van primair 

onderwijs op dit moment. De intentie van de overheid is 

nobel: de leerling centraal. Maar hoe voorkomen we dat 

deze grootschalige innovatie opnieuw tot een procedu-

rele benadering van kwaliteit leidt? Met nog meer for-

mulieren en nog meer management, los van de inhoud. 

Waarbij het kind wordt gereduceerd tot indicatoren die 

via testen kunnen worden gemeten. Waarbij het ver-

trouwen in de leraar nog verder wordt ondermijnd.

Kan het ook anders?
Jazeker! Door een gezamenlijke visie te ontwikkelen 

vanuit een pedagogisch perspectief.

Dat impliceert een antwoord op de vragen:

Wat stuurt innovatie?

Kernvraag van elke innovatie zou moeten zijn: wat is 

goed voor kinderen? Zonder een pedagogische oriënta-

tie op de zorg voor kinderen mist elke verandering zijn 

doel.

Wie stuurt innovatie?

Het doel van elke innovatie is het handelen van de 

leerkracht in de klas. Hier ligt het primaat.

Alle andere lagen in de en om de school zijn ondersteu-

nend.

Waarover communiceer je met ouders?

Over wat goed is voor het kind. Niet alleen over proble-

men of testindicatoren.

Deze en vele andere vragen zullen tijdens de Identi-

teitsdag aan bod komen om samen een andere visie op 

passend onderwijs te ontwikkelen. Kortom, een inspire-

rende dag over duurzaam onderwijs met een breed scala 

aan activiteiten die zal leiden tot nieuwe inzichten.

Woensdag 4 november 2009

Congrescentrum De Reehorst Ede

Inschrijven

De deelnamekosten bedragen € 60,-. Inschrijven kan tot eind 

oktober.

Meer informatie en aanmelding

Instituut voor Katholiek Onderwijs, Nijmegen

T 024-3611147, E info@iko.ru.nl, www.ru.nl/iko

K i n d e r k u n s t  i n  K r i s p i j n

Identiteitsdag Bond KBO 2009: Duurzaam onderwijs
EEN aNDErE k I Jk  OP PaSSEND ONDErWIJS
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Tekent u hier maar… foto Jurgen Huiskes
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Regelmatig worden directeuren van scho-

len, maar ook schoolbesturen, gebeld door 

bedrijven die vertellen dat deze bedrijven 

al zaken zouden doen met u, als school-

directeur of schoolbestuur. En als u zegt 

dat u dit niet meer weet, wordt veelal als 

reactie gegeven dat uw vorige telefoon-

gesprek opgenomen zou zijn (op band) en 

dat u, uiteraard tegen betaling van een 

willekeurig te noemen bedrag, de opnamen 

van dit gesprek zou mogen beluisteren. 

Ook zijn deze bedrijven dan zo ‘behulp-

zaam’ om u een faxbericht toe te sturen 

waar alles op staat; u hoeft deze fax alleen 

maar even - door u ondertekend - retour te 

Of het nu over de prehistorie of de Tweede Wereldoorlog ging. 

“Legendarisch”, mijmert mijn zoon.

Of hij de Tweede Wereldoorlog inderdaad heeft meegemaakt, 

houdt hij in het midden. Maar hij is het icoon van de school, door 

leeftijd en vaste patronen. Ook onderscheidt hij zich door zijn 

aanspreektitel. Waar de juffen Evelien, Lisa en meester Pim zich 

laten tutoyeren, laat deze meester zich als enige van de school bij 

de achternaam noemen. De meeste leerlingen kunnen zich niet 

eens voorstellen dat deze leerkracht überhaupt een voornaam 

heeft. Ook mijn jongste en haar vriendinnetje vinden dat doodnor-

maal. “Hoe was het bij meester Van den Berg?”, vraag ik. “Leuk”, 

zegt mijn dochtertje onbevangen. Haar vriendin kijkt bedenkelijk: 

“Maar hij maakt wel flauwe grappen.” “O, ja welke? vraag ik. “Uhh, 

nou dat heb ik van mijn zus gehoord.” Ze is vastbesloten om niet 

om de meester te gaan lachen. Dan vragen ze of de tv aan mag. Ik 

grinnik. Goed. Ik zet hem aan en hoor mezelf zeggen: “Dan druk ik 

even op de plee van de vieze Tilly.”

Sommige leerkrachten zijn bij leven gewoon al legendarisch.”  
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“En dan druk ik op de ‘plee’ van de vieze Tilly.” Meester Van den 

Berg drukt op de aan-toets van de televisie. Mijn jongste dochter 

van 8 heeft dit jaar deze oud-gediende in groep 6 van de basis-

school. Bij het horen van diens naam raken haar oudere broer en 

zus bijna emotioneel. “O, fantastisch!”, roept haar zus, “hij had 

altijd van die flauwe grappen.” En ze vertelt de anekdote over het 

goed zittende haar. “Hij snapte nooit waarom wij zolang aan ons 

haar zaten te frunniken!”, grinnikt ze. “Ik doe altijd één keer zo, 

zei hij.” Mijn dochter haalt haar rechterhand langs haar neus en 

strijkt vervolgens door haar haar. “En dan zit het goed, zei hij.” Ze 

gruwelt nog bij de herinnering.

Zoonlief vond deze meester geweldig. Naast de gevleugelde 

uitspraken als ‘op de plee drukken’, ‘vieze Tilly’ en ‘zere neus’ in 

plaats van serieus, genoot hij oprecht van de geschiedenislessen. 

Die konden meester Van den Berg en mijn zoon niet lang genoeg 

duren. De meester vertelde tot in details spannende verhalen over 

oorlogen, leven in de middeleeuwen en dinosaurussen. Als de leer-

lingen bewonderend aan hem vroegen: “Hoe weet u dat allemaal 

meneer?”, gaf hij steevast hetzelfde antwoord: “Ik was er zelf bij.” 

Supermees 

faxen. Deze handtekening zou, volgens uw 

telefonische gesprekspartner dan bevesti-

gen dat u: ofwel inderdaad zaken doet (en 

heeft gedaan) met dit bedrijf ofwel juist 

helemaal niet (meer) zaken zult doen met 

dit bedrijf. Op het faxbericht staat groot de 

naam van u en uw school vermeld, dus dat 

klopt, en in alle hectiek waar een school en 

een schoolbestuur mee te maken heeft, is 

het dan heel gemakkelijk (en snel) om even 

dat faxbericht inderdaad te ondertekenen 

en terug te faxen, temeer nog omdat uw 

telefonische gesprekspartner daar zo op 

aandringt.

Aan deze vorm van zaken doen door 

bedrijven met namen als DCM, AMN (en 

bijvoorbeeld Juriflex als incassobureau 

quenties van ondertekening heeft gereali-

seerd of gerealiseerd behoorde te hebben, 

waarna betrokken ondertekenaar alle kosten, 

dus ook van de gerechtelijke procedure, 

diende te betalen.

Jur idisch advies
Wij kunnen u er niet genoeg op attende-

ren dat u zich, na een telefoontje waarin u 

wordt gevraagd ‘iets simpels’ te onderteke-

nen, goed moet realiseren welke risico’s u 

loopt, ook persoonlijk.

Als een telefonische verkoper blijft aandrin-

gen, kunt u altijd contact met onze juridi-

sche afdeling opnemen. Met behulp van uw 

verhaal kunnen we de juridische consequen-

ties in kaart brengen, de contacten met de 

telefonische verkoper van u overnemen en 

de gehele vervolgprocedure in goede banen 

helpen leiden.

Dat zal u zeker heel veel ergernis, tijd en 

energie, maar bovendien ook geld, besparen.

(*) andere/volledige namen zijn:

Landelijkbedrijvengids.nl - allround marketing 

Nederland 

Regionale bedrijvenwijzer - ICOS 

www.onlinebedrijfsgegevens.nl - D.M.O. Ser-

vices B.V. 

www.Bedrijven2day.nl - VKM Advertising BV 

Telefoongids.com - Juriflex 

Regionale Bedrijvenwijzer Regio N-N. -  Digi 

Com Media 

Database regionale-bedrijvenwijzer.nl - Digi 

Com Media 

Stadsgidsonline.nl 

Scholengids.com - Digi Com Media 

Gemeente infogids 

Eurotext - Uniken advies 

Infosite B.V. - Juriflex

(**) Schoolbestuur, jaargang 28, april 2008, 

pagina 29: ‘Dubieuze advertentiewerving’ door 

mr J.M.V. Dubelaar, advocaat. Op aanvraag 

wordt u een afschrift van deze aflevering van 

Jurisprudentie toegezonden.

Juridische dienstverlening

T 070 356 87 30

E secrjur@bkonet.nl

van deze bedrijven) (*), veelal gevestigd te 

Groningen, is in het aprilnummer van de vo-

rige jaargang van Schoolbestuur (**) al eens 

aandacht besteed. Omdat wij constateren dat 

dergelijke verkooppraktijken regelmatig weer 

de kop opsteken en er nu – zo vlak na de 

(zomer)vakantie – weer een golf van vragen 

over deze (of vergelijkbare) problematiek 

wordt gesteld, maken wij u opnieuw attent 

op mogelijke, zeer ongewenste, gevolgen van 

zulke schijnbaar zo simpel lijkende telefoon-

tjes door dergelijke ‘marketingbedrijven’.

Jur idische consequenties
Wat is er juridisch gezien gebeurd als u doet 

wat de telefonische verkoper u vraagt: u 

ondertekent de fax en u faxt deze terug.

Het antwoord is dat u, geheel rechtsgeldig, 

een overeenkomst bent aangegaan waar-

uit verplichtingen voortvloeien. En als u 

hiermee de grenzen van uw volmacht zou 

hebben overschreden, dan heeft u niet het 

schoolbestuur, maar uzelf – persoonlijk dus 

– verbonden om bedragen aan de telefoni-

sche verkoper te betalen. In extreem kleine 

lettertjes – vaak door de faxapparatuur bijna 

onleesbaar, maar toch onmiskenbaar aan-

wezig – staan teksten als: “Wanneer u van 

bovenstaande opdrachtbevestiging gebruik 

wilt maken, verzoeken wij u om een over-

eenkomst tot stand te brengen door onder-

tekening door een daartoe bevoegd persoon. 

Mocht controle bij de KvK uitwijzen dat geen 

nadere gegevens omtrent de bevoegdheid van 

de ondertekenaar bekend zijn, dan verklaart 

deze per ondertekening de bevoegdheid vanuit 

zijn of haar functie te hebben verkregen, 

hetzij dat deze handelt in opdracht van een 

daartoe bevoegd persoon. Indien akkoord 

wordt de bovenstaande advertentietekst als 

basis gebruikt voor uw Internetpresentatie”. 

Dit is een heleboel tekst om aan te geven dat 

u door uw ondertekening willens en wetens 

een overeenkomst aangaat, waarbij u in ieder 

geval uzelf – persoonlijk – bindt.

Oordeel  rechter
De rechter heeft in meerdere soortgelijke ge-

vallen geoordeeld dat van de ondertekenaar 

verondersteld wordt dat hij zich de conse-

Annemieke de Schepper

Sophie van Hien
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Het religieuze landschap verandert: ge-

loof is geen zaak meer van vaststaande 

formules. Nederland is verstrikt geraakt 

in wij-zij tegenstellingen. Krijgen cul-

tuurpessimisten gelijk en valt Nederland 

uit elkaar? In dit boek gaan de auteurs 

op zoek naar antwoorden op de vraag 

wat er nodig is om een ‘nieuw wij’ in 

Nederland te vinden. Een ‘wij’ dat niet 

op het principe van uitsluiting berust, 

maar dat erin slaagt álle Nederlanders 

een thuisgevoel te geven. Voorbij de 

bindingsangst en met een open vizier 

gericht op de toekomst.

Negen prominente intellectuelen, 

zoekers en visionairs - onder meer 

Jean-Jacques Suurmond, Joep Dohmen, 

Willem Schinkel, Halleh Ghorashi en 

Hans Alma - vertellen hoe zij hierover 

denken. Hoe kijken zij aan tegen het 

idee van een ‘nieuw wij’ dat verschillen 

tussen mensen weet te verbinden zonder 

uit te sluiten? Alle geïnterviewden heb-

ben zich laten verleiden tot een open 

en persoonlijk gesprek. Aan de hand 

van hun ervaringen schetsen zij hun 

spirituele en intellectuele zoektocht naar 

wat voor hen van waarde is en wat tege-

lijkertijd hun eigen wereld overstijgt met 

het oog op het goede leven voor allen.

Met hart en verstand, twijfelend en 

toch ook vasthoudend aan hun eigen 

inzichten en overgeleverde wijsheden 

verkennen zij nieuw land - een land 

waar mensen met verschillende levens-

overtuigingen mogen en willen wonen. 

Kortom, een W!J-land.

WIJ-land (titel)

Voorbij de bindingsangst (ondertitel)

Auteurs: Bart Brandsma & Manuela 

Kalsky

138 blz. Prijs e 16,90

ISBN 9789025959593 

Info: www.uitgeverijtenhave.nl

Waardegericht onderwijs is onderwijs 

dat zich bewust en bedoeld ten doel 

stelt om het bewustzijn van waarden en 

normen te stimuleren alsmede de reflec-

tie op en het waarderen van waarden en 

normen. Waardegericht onderwijs geeft 

vanwege de inhoudelijke en metho-

dische opzet van het leren, leerlingen 

aanleiding om waarden en normen te 

leren kennen, deze te bespreken en te 

evalueren en er consequenties uit te 

leren trekken voor het eigen handelen. 

Leerlingen begeleiden bij waardege-

richt onderwijs vraagt systematische 

aandacht van de leerkracht voor de 

verschillende stappen in het proces van 

waardestimulering bij leerlingen. In dit 

rapport wordt ingegaan op de verschil-

lende manieren waarop het waardege-

richt begeleiden van leerlingen in de 

klas en op school kan plaatsvinden. 

Speciale aandacht wordt besteed aan 

waardegericht onderwijs in multicultu-

rele settings en aan de eisen die dat stelt 

aan het begeleiden door leerkrachten. 

Op basis van onderzoek en literatuur 

over interculturele communicatie en 

het lesgeven in een multiculturele klas 

worden in dit rapport suggesties en 

aandachtspunten geformuleerd die van 

belang zijn voor het waardegericht 

begeleiden van allochtone of moslim-

leerlingen.

Begeleiden van waardegericht Onderwijs 

(Titel)

Uitdagingen en problemen in onder andere 

multiculturele settings (ondertitle)

Auteur: C. Klaassen

62 blz. Prijs: e12,78 

ISBN 978-90-7996-002-6

Info: www.kortlopendonderzoek.nl

WIJ-land

Begeleiden van waardegericht Onderwijs
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