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

Het denken in termen van beheersbaar-
heid, controle en opbrengsten lijkt stan-
daard te worden in het onderwijs. Daar-
bij wordt veelvuldig gebruik gemaakt 
van meetinstrumenten die knelpunten 
moeten opsporen en die met passende 
interventies worden bestreden. En waar-
van vervolgens wordt vastgesteld of 
het resultaat bereikt is. We volgen, zegt 
onderwijsbestuurder Jos de Mönnink, 
een lineair, natuurwetenschappelijk, 
maakbaar model. En vergeten dat dit 
model beperkte toepassing kent. Van de 
achterliggende gedachtegang dat je het 

onderwijs beheersbaar kunt veranderen, 
kunnen we, denk ook aan Dijsselbloem, 
voorspellen dat het niet werkt, zegt hij. 
Van de weeromstuit is het nodig dat we 
spreken over duurzaam onderwijs, om te 
benadrukken dat er ook andere benade-
ringswijzen zijn.

Het lineaire model is maar beperkt toe-
pasbaar op het ‘product’ van de school, 
omdat we, afgezien van taal en rekenen, 
sterk van mening kunnen verschillen 
over wat het ‘product’ zou moeten zijn. 
Daarvoor is in het Nederlandse onder-

wijsbestel ook altijd ruimte geweest. 
Bovendien is onderwijs een relationele 
dienst. Leerling en leraar zijn de belang-
rijkste personen in het ‘productieproces’. 
In hun contact kan geen sprake zijn  
van standaarden. Wat wel? Volgens 
wijsgerige Andries Baart is presentie 
de eerste en meest basale laag in alle 
onderwijs. Zij is een professionele 
gestalte van het leraarschap en betekent 
zoveel als ‘er zijn voor de ander’, in dit 
geval voor de leerling. Niet als iets vrij-
blijvends, maar als een betrokkenheid, 
een wederkerig wordingsproces waarbij 

van alles kan gebeuren, vaak ook bij 
toeval. En waarin voor problemen  
‘werkendeweg’ samen oplossingen  
worden gezocht. De praktijk van het 
onderwijs verloopt nooit eenduidig en  
is daarom niet te vatten in tabellen.

Eigenlijk was onderwijs altijd al duur-
zaam, we zijn het alleen wat vergeten.

Gerrit-Jan Meulenbeld

Interview

Thema

Interview

Interview

4.   Ik hoop op een ethische renaissance in het onderwijs
Gerrit-Jan Meulenbeld

Jos de Mönnink heeft een heldere boodschap voor zijn collega-bestuurders: neem afstand van het gangbare, 
durf te twijfelen; help leerkrachten te kunnen onderscheiden en geef ze ruimte voor persoonsontwikkeling. 
Geen geringe ambities, maar De Mönnink is optimist en vindt het onderwijs een te belangrijke sector als het 
om duurzaamheid gaat. Duurzaamheid van ideeën.

28.   Kunst als leermeester tegen geweld
Ton Roumen

In het voorjaar bezochten leerlingen van de derde klas vmbo van het Hooghuis lyceum in Oss de tentoonstelling 
Painful Painting van Ronald Ophuis. Het vroeg zorgvuldige voorbereidingen omdat het werk van Ophuis zeer 
confronterend is, vanwege de keuze voor geweld en oorlogssituaties en de wijze waarop deze verbeeld worden. 
Een opmerkelijk project waarin kunst een leermeester is tegen geweld.

14.   Dicht bij mensen komen
Jan van Oers

Presentie, praktijken en taciet weten zijn de kernwoorden van de presentietheorie van theoloog Andries Baart, 
die hij ontwikkelde op basis van een systematisch en gezamenlijk nadenken met buurtpastores. De input was 
materiaal uit hun werkpraktijk. Welke betekenis heeft zijn theorie voor het onderwijs? Daarnaast in dit nummer 
ook een inleiding op het denken van Baart en een toepassing in de praktijk. 

8.   De liefde moet wel van twee kanten komen
San van Eersel en Isolde van Roekel-Kolkhuis Tanke

Het huidige onderwijs lijkt te worden bepaald door uniformiteit, beheersbaarheid, controle en doelmatigheid. 
Daartoe wordt de werkelijkheid opgedeeld in kleine stukjes en gestandaardiseerd. Ook beleidsmakers denken op 
deze wijze een betere grip te krijgen op het onderwijs. In werkelijkheid leidt deze manier van denken eerder tot 
chaos en verwarring dan tot rust en duidelijkheid.

Duurzaam onderwijs een hype?
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U spreekt 4 november op de Identiteitsdag van de Bond KBO over het thema 

‘Duurzaam onderwijs’. Dat begrip wordt steeds vaker gebruikt. Wat moeten we 

volgens u onder ‘duurzaam’ verstaan?

Als je op zoek bent naar de betekenis van ‘duurzaam’ gaat het volgens 

mij in eerste instantie over de verantwoordelijkheid naar volgende 

generaties en de implicatie dat je zodanig met de actuele behoeften van 

mensen omgaat dat ook volgende generaties diezelfde behoeften nog 

kunnen hebben. Maar welke interpretatie geef je aan ‘actuele behoeften’? 

Vanuit milieutechnisch, ecologisch standpunt is dat misschien nog wel 

makkelijker dan wanneer het onderwijs betreft. Want wat vind je van be-

lang om over te dragen aan volgende generaties zodat je het de kwalifi-

catie duurzaam kunt geven? Wat voor de komende zes jaar als duurzaam 

wordt beschouwd is duidelijk: de kwaliteitsagenda van Dijksma c.s. Die is 

vooral ingegeven door wat nu ontbreekt en volgt een lineair, natuurwe-

tenschappelijk, maakbaar model. Daarvan dienen we eerst vast te stellen 

dat dit model beperkte toepassing kent. Van de onderliggende gedachte-

gang volgens welke je het onderwijs beheersbaar kunt veranderen kun-

nen, we indachtig ook Dijsselbloem, voorspellen dat het niet werkt. Dat 

model-denken wordt in het onderwijs iedere keer opnieuw gehanteerd en 

leidt tot niets. Leerkrachten hebben een zekere resistentie opgebouwd te-

gen deze manier van werken, ofschoon ze na verloop van tijd wel volgen.

De kwaliteitsagenda van de overheid valt op zich wel te waarderen, want 

geeft blijk van het feit dat de overheid verantwoordelijkheid wil dragen 

voor komende generaties en dat niet over wil laten aan het krachtenveld. 

De weg ernaar toe, de methodieken, zijn echter volstrekt ontoereikend. 

Daar maak ik me grote zorgen om. Vanuit organisatiekundig perspectief 

zijn er drie smaken, paradigma’s, om verandering te bewerkstelligen. 

Gerrit-Jan Meulenbeld

De eerste is het moderne, natuurwetenschappelijke model: er is een 

doel en een aanpak met voorbeelden, ter implementatie. De tweede is 

het postmoderne model waarin er geen doelen vooraf of te beheersen 

processen meer zijn, maar waar voortdurend de aandacht uitgaat naar de 

kwaliteit van het gesprek. Dat is een brug te ver. Een derde model is het 

symbolische paradigma, waarin de persoonlijke zin- en betekenisgeving 

leidend zijn. Waar het mis gaat, ook in onderwijs, is de knip tussen wat 

als urgent wordt benoemd en in hoeverre betrokkenen, lees leerkrachten, 

dat als urgent voor zichzelf ervaren. Van dat laatste is geen sprake.

Als je kiest voor de derde aanpak, is het de vraag of je dat aan de overheid 

kunt overlaten.

De vraag is wie verantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs als sector. 

In mijn beleving is dat de sector zelf: leerkrachten en bestuurders, niet 

overwegend de overheid. Maar de sector zit in een enorme spagaat. Aan 

de ene kant is er de resistentie van de leerkrachten, de afwachtende 

houding, wat een logische reactie is, maar niet bijdraagt aan positieve 

beeldvorming rond het onderwijs. Ik heb onderwijs wel eens een ‘ach-

terlijke nis’ genoemd, omdat het altijd achter ontwikkelingen aanloopt, 

zelfs het lineaire, maakbare model is er nog niet volledig doorgedrongen. 

Dat is echter tegelijkertijd het grote voordeel en de andere kant van de 

spagaat. Er liggen voor het onderwijs enorme kansen om als sector op 

een autonome wijze een eigen agenda te kiezen. De kwaliteitsagenda met 

de nadruk op rekenen en taal moet je daarin integreren, want daarover 

hoeft geen discussie te zijn. Waar het op aankomt, is zelf te benoemen 

wat daarnaast ononderhandelbaar, substantieel voor onderwijs is. Wat 

dus duurzaam onderwijs is. Dat perspectief, die rijkere agenda, ontbreekt. 

Het veronderstelt ook een leerkracht die qua persoonsontwikkeling en 

Foto: NFP

JOS DE  MöNNINk

Jos de Mönnink heeft een heldere boodschap voor zijn collega-bestuurders: neem afstand van het gangbare, durf te twijfelen; 

help leerkrachten te kunnen onderscheiden en geef ze ruimte voor persoonsontwikkeling. Geen geringe ambities, maar De Mönnink is optimist en 

vindt het onderwijs een te belangrijke sector als het om duurzaamheid gaat. Duurzaamheid van ideeën.
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kennisbasis een behoorlijke bagage heeft. Dat heeft hij niet, daar voorziet 

zijn opleiding ook niet in. En als hij daarbuiten, in zijn omgeving, op 

zoek zou gaan naar een, ethische, oriëntatie daarvoor, vindt hij die 

niet. Meestal ook niet in zijn eigen organisatie. We zijn teveel geïndi-

vidualiseerd en gefragmenteerd. De makkelijkste manier om daar uit te 

komen is om nostalgisch te worden, terug te grijpen op oude vormen 

van groepsidentiteit: een identiteit gebaseerd op een wij-gevoel ontleend 

aan een duidelijk gemarkeerd groepslidmaatschap. Dat gaat niet werken. 

Waar ik op uit ben is een ethische renaissance en scholen als ethische 

oefenplaatsen.

 

Wat verstaat u onder een ethische renaissance? Wat is daarvoor nodig?

Een ethische renaissance betekent dat we op zoek gaan naar een perspec-

tief, een ‘Bildungsideaal’, zonder te vervallen in het eerste paradigma. 

Want als het gaat om een ethische oriëntatie zijn er geen evidenties. Je 

kunt ook niet teruggrijpen op wat ooit evident, zeker was. Met andere 

woorden: je moet loslaten dat de uitkomst voorspelbaar, beheersbaar en 

controleerbaar is. Ook de overheid meent op dit vlak initiatief te moeten 

nemen, want ze ziet de samenleving versplinteren, en heeft een legitieme 

zorg voor het morele peil van de samenleving. Ze zet daartoe een bepaald 

concept van burgerschap in. Dat is echter op aanpassing gericht en sluit 

volstrekt niet aan bij onze pluriforme samenleving. Ook de invoering van 

dit concept loopt langs de lijnen van een lineair model. Het is dus een 

onmachtige en in zekere zin oneigenlijke interventie. 

Voor een ethische renaissance zijn allereerst bestuurders nodig die 

deze analyse delen en afstand nemen van de schijnzekerheid van het 

maakbare model. Bestuurders dus die fundamenteel durven twijfelen, 

routines kunnen loslaten en een autonome positie kiezen. Bestuurders 

met een open blik en open communicatie. Bestuurders dus die meer doen 

dan alleen op de winkel passen. Dat laatste is begrijpelijk, want de druk 

is groot: scholen worden geacht het maximum uit kinderen te halen en 

bovendien geeft die positie een idee van succes. Want als jij met succes 

doet wat algemeen gangbaar is, waarom zou je daar dan zelf vraagtekens 

bij zetten.

De volgende stap naar een ethische renaissance is dat de bestuurder 

docenten helpt in ieder geval de verschillende leertheorieën te onder-

scheiden. In de gangbare opleidingen gebeurt dat in ieder geval niet, daar 

wordt maar één model gehanteerd. De leertheorieën lopen langs dezelfde 

lijnen als de organisatorische modellen. Telkens krijgt een leertheorie 

het maatschappelijke primaat en is dus in de mode. Ik heb het over de 

empiristische leertheorie, dat wil zeggen er is kennisaanbod, kennisdoel 

en planning; de constructivistische leertheorie die de werkelijkheids-

constructie van de leerling centraal stelt en zich manifesteerde als een 

alternatief voor de empiristische theorie en dus tot de onzalige discussie 

oud of nieuw leren heeft geleid; het culturele leren, dat wil zeggen wat 

vinden wij de moeite waard dat er overgedragen wordt. Leerkrachten 

moeten deze leertheorieën kunnen doorgronden en eclectisch toepassen. 

Dan kunnen zij vanuit een rijk en gedegen handelingsrepertoire het leren 

van kinderen verrijken en verdiepen.

Waar in de opleiding ook geen aandacht voor is, is de identiteitsontwik-

keling van de leerkracht. Ook daartoe zou de bestuurder moeten stimu-

leren en faciliteren. Dat betekent onder andere dat de leerkracht uit zijn 

eigen omgeving gehaald moet worden.

Het valt me op dat binnen het onderwijs opleiding, ondersteuning en on-

derzoek allemaal buiten het onderwijs om georganiseerd zijn. Die zouden 

veel meer binnen het onderwijs zelf een plaats moeten hebben, want daar 

zit relevante kennis. Ik denk dat van zo’n stap enorme impulsen kunnen 

uitgaan, ook voor een ethische renaissance. Docenten zullen ervaren dat 

er zoveel meer uit onderwijs te halen is. Ze komen nu tekort. Binnen onze 

eigen stichting hebben we zogenaamde transformatieteams die verant-

woordelijk zijn voor een cluster van scholen. Betrokkenen ervaren dat 

als heel plezierig. Als je zulke stappen zet, moet je wel accepteren dat die 

veel onzekerheid met zich meebrengen. 

Zullen docenten ook bij zulke stappen van een bestuur niet resistent voor ver-

andering blijven?

Recent onderzoek laat zien dat 70 % van de leerkrachten in het basison-

Wijsgerig pedagoog Jos de Mönnink is 

bestuurder van Veldvest in Veldhoven, een 

stichting met 18 basisscholen, één school 

voor speciaal basisonderwijs en één school 

voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Hij is keynote-spreker op de Identiteitsdag 

van de Bond kBO op 4 november in Ede. Zie 

www.bondkbo.nl

L e e r k r a c h t e n  k o m e n  t e k o r t
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derwijs redelijk tevreden is over zijn autonomiebeleving. Maar dat geldt 

alleen bij de gratie van de eigen groep. In mijn visie gaat het aandeel van 

leerkrachten aan het onderwijs voorbij de eigen groep en de eigen school. 

Als het appèl van bestuurders meeslepend en krachtig genoeg is, blijft de 

leerkracht niet tevreden over zijn huidige situatie en zal hij een veran-

dering ten opzichte van die situatie opgelucht tegemoet treden en nog 

meer ruimte gaan ervaren. We moeten niet verwachten dat leerkrachten 

dat alleen, op eigen kracht kunnen. Dat betekent dus dat bestuurders niet 

mee moeten blijven doen met wat gangbaar is. Anders zal de reputatie 

van het onderwijs niet beter worden. Maar ik ben optimistisch. Onderwijs 

is een ongekend belangrijke sector als het om duurzaamheid in geeste-

lijke zin gaat.

Dat brengt ons bij de vraag wat het belangrijkste doel van onderwijs is. Wat 

vinden we duurzaam?

Behalve taal en rekenen is dat voor mij de persoonsontwikkeling van de 

leerling en daarvoor is de persoonsontwikkeling van de leerkracht van 

essentieel belang. Maar omdat hij een kind van zijn tijd is, het ontbreekt 

ons aan ethische samenhang, is dat nog niet zo gemakkelijk. Een term 

als vervreemding vind ik in dit verband wel passen. We ervaren allemaal 

een gereduceerde werkelijkheid. Als een kind naar school gaat, heeft het 

meestal een natuurlijke vertrouwdheid met de werkelijkheid, maar omdat 

de werkelijkheid op school vaak opgedeeld wordt in vakgebieden en er 

geen verbanden worden gelegd, komt hij in diezelfde vervreemding te-

recht. Het kind verliest de evidentie dat hetgeen de school hem aanbiedt 

over dezelfde werkelijkheid gaat. En nog sterker als de docent dezelfde 

vervreemding ervaart. Als vakinhouden losgezongen raken van ervaring 

en vakgebieden niet langer worden herkend als even zovele invalshoeken 

op eenzelfde werkelijkheid. En wie stelt nog de vraag naar samenhang?

Dan moet je toch overtuigd zijn van samenhang?

In ieder geval moet je er bewust van zijn dat er meerdere perspectieven 

op de werkelijkheid mogelijk zijn, vanuit welk perspectief je zelf kijkt en 

wat het resultaat en de beperking van jouw manier van kijken zijn. Nu 

verheffen mensen vaak hun manier van kijken tot waarheid en ontberen 

ze een kritische grondhouding of volgen ze wat gangbaar is. We zijn bin-

nen het onderwijs erg op aanpassing gericht en volgen dus het heersende 

paradigma. Als je als leerkracht in het heersende paradigma wordt op-

geleid en nooit wordt gewezen op andere mogelijkheden, ervaar je geen 

tekort. Een bestuurder moet beseffen dat de leerkracht naar zichzelf en de 

kinderen waarmee hij een relatie aangaat, een enorme verantwoordelijk-

heid heeft en dat de keuzes die de leerkracht maakt werkelijk belangrijk 

zijn. De existentiële en educatieve gang van de leerling door het school-

systeem is vanuit het perspectief van de leerling uniek en onherhaalbaar. 

Dat vraagt om grote zorgvuldigheid. Daarom moet de bestuurder de 

verschillende perspectieven laten zien, zodat de leerkracht ook in zijn 

eigen praktijk kan variëren. Tegelijk moet de bestuurder ervoor oppas-

sen dat hij niet tot een soort ideologische boodschapper wordt. Neem je 

gesprekspartner serieus en accepteer dat de ander mogelijk niet zoveel 

bagage heeft. Hier voel ik wel twijfel. Misschien voorzien de biografie, 

opleiding en professionele geschiedenis van een bestuurder ook niet 

in mijn analyse, maar dat is geen excuus om het er bij te laten zitten. 

Probeer over de actualiteit heen te stappen en ontwikkel een gevoel voor 

wat een term als ‘adequaat’ kan betekenen en leg verantwoording af 

voor aard en oogmerk van je handelen. Ik pleit dus niet voor een nieuw 

eenduidig model, maar voor variatie.

Hoe komen we aan beelden van ‘ adequater’?

Op dat gebied ben ik wat somberder. We hebben geen kant en klare 

oplossingen. Daar moeten we naar op zoek. Ze moeten zich ook ontwik-

kelen. Het initiatief daarvoor ligt voor mij bij ons als bestuurders. Als we 

niets doen, verliezen we onze legitimatie.  ■

De Stichting Veldvest viert haar 10-jarig bestaan op woensdag  

11 november met de lustrumconferentie ‘Tussen kop van Jut en maat-

schappelijk ondernemer’. Veldvest wil met deze conferentie, georgani-

seerd i.s.m. BMC, inzoomen op de maatschappelijke verantwoordelijk-

heid van de bestuurder. keynote-spreker is hoogleraar Paul Frissen. ’s 

Middags vindt een debat plaats over de plek van het onderwijs in het 

maatschappelijk krachtenveld. Frénk van der Linden is middagvoorzit-

ter. Alle collega-bestuurders uit onderwijs, zorg en andere sectoren 

zijn van harte welkom. Aanmelden kan gratis via info@veldvest.nl 

Zie ook www.veldvest.nl
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Het waartoe van de organisat ie
Duurzaamheid vraagt om het transparant ma-

ken van wat er werkelijk toe doet in het leven. 

Dit laatste ligt vervat in idealen of dromen 

waarin we ons ervan bewust zijn dat we deel 

uitmaken van een groter geheel, dat we met 

anderen verbonden zijn en dat we samen met 

anderen op weg zijn naar onze bestemming. In 

het onderwijs komen deze idealen of dromen 

tot uitdrukking in een gedeeld beeld van het 

‘waartoe’ van het onderwijs. Dit beeld geeft 

richting aan onderwijsprocessen en voorkomt 

dat men vastloopt in allerlei details. Lastige 

discussies binnen het onderwijs worden vaak 

een stuk gemakkelijker wanneer ze worden 

teruggebracht tot de vraag: “Hoe komt ‘het’ 

de kinderen in onze scholen daadwerkelijk ten 

goede?” ‘Het beste nastreven voor elk indi-

vidueel kind’ is een gezamenlijk vertrekpunt 

waarin men elkaar meestal wel vindt. Irritaties 

ontstaan vaak over de vormaspecten of rand-

voorwaarden van onderwijsprocessen, die erg 

ver af lijken te staan van het waartoe van deze 

processen: ‘recht doen aan de kwaliteiten van 
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twee kanten komen

elk kind’. Teveel focus op regels, procedures 

en details maakt dat we afgeleid worden van 

het gedeelde belang en dat we het ‘waartoe’ 

uit het oog verliezen. Hoe minder men uitgaat 

van een gedeeld beeld van waar men naartoe 

wil, hoe meer regels, procedures en systemen 

er komen om ‘iedereen de goede kant op te 

krijgen’.

Dromen en idealen
Een school of schoolbestuur dat oog heeft 

voor de gezamenlijkheid van het ‘waartoe’ 

verliest zich niet in details, maar gaat uit 

van het totale plaatje van de organisatie. 

Door het eenzijdig streven naar uniformiteit, 

beheersbaarheid, controle en doelmatigheid, 

wordt het vrijwel onmogelijk om aandacht te 

besteden aan de dromen en idealen van het 

onderwijs in het algemeen en van de organi-

satie in het bijzonder. Om hieraan tegenwicht 

te bieden is het zaak dat de mensen die in 

het onderwijs werken contact krijgen met 

hun diepste verlangens en idealen. Door deze 

verlangens en idealen te ordenen, te verdie-

pen en richting te geven, kunnen ze effectief 

worden ingezet voor bijvoorbeeld schoolont-

wikkeling of kwaliteitszorg. 

Meerwaarde
De kracht van een school of schoolbestuur 

wordt bepaald door de samenhang in de dro-

men en idealen van de afzonderlijke individuen 

die binnen de organisatie werkzaam zijn. Deze 

samenhang genereert een meerwaarde voor de 

organisatie. De bron van deze meerwaarde is 

gelegen in het ideaal van de oprichter(s) van de 

organisatie, bijvoorbeeld de stichters van een 

school. In hun ideaal liggen de kernwaarden 

van de school besloten. Dit ideaal krijgt vorm 

wanneer de mensen die in de school werken een 

gedeeld beeld hebben van dat ideaal en de koers 

die ze met elkaar volgen om het ‘waartoe’ van 

de school te realiseren in de praktijk: wanneer 

zij dit ideaal kennen, wanneer ze weten waar 

de school voor staat, vanuit welk ideaal de 

school is opgericht, hoe aan de realisering van 

dit ideaal wordt gewerkt, welke waarden hierbij 

belangrijk zijn en hoe die waarden kunnen 

San van Eersel en Isolde van Roekel - Kolkhuis Tanke

Het huidige onderwijs lijkt te worden bepaald door uniformiteit, beheersbaarheid, controle en doelmatigheid. Deze benadering is geïnspireerd door de 

automatisering van het productieproces (lopende band). Kenmerkend voor deze benadering is dat de werkelijkheid wordt opgedeeld in kleine stukjes 

en wordt gestandaardiseerd. Ook beleidsmakers binnen het onderwijs denken op deze wijze een betere grip te krijgen op wat er in het onderwijs gebeurt. 

In werkelijkheid leidt deze manier van denken eerder tot chaos en verwarring dan tot rust en duidelijkheid. Door het opdelen van het onderwijsproces 

in losse stukjes raakt het zicht op het grotere geheel waarvan dit proces deel uitmaakt verloren. En door de standaardisering ervan wordt elke aanzet 

tot creatieve uitwisseling in de kiem gesmoord. Een dergelijke aanpak biedt geen duurzame oplossingen voor de problemen waarmee het onderwijs 

wordt geconfronteerd.
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worden uitgedragen op de eigen werkplek. Om 

tot een gedeeld beeld hierover te komen is het 

noodzakelijk om over dit ideaal met elkaar in 

gesprek te gaan en te blijven. Het doel van deze 

meerwaarde is gelegen in het vinden van je be-

stemming, zowel als individu en als organisatie. 

Een school of schoolbestuur dat oog heeft voor 

de dromen of idealen van haar medewerkers, is 

niet alleen doelgericht, maar juist ook voort-

durend gericht op haar bestemming. Onder be-

stemming (het ‘waartoe’) verstaan we de unieke 

waarde of betekenis die een school of schoolbe-

stuur toevoegt aan haar omgeving. Doelstellin-

gen geven meestal aan wat er op korte termijn 

gehaald of behaald moet worden; bestemming 

geeft aan welke waarden worden voortgebracht 

en ten behoeve van wie. De bestemming van 

een school of schoolbestuur heeft daardoor een 

duurzaam karakter. Ze kan niet elk jaar worden 

geherformuleerd. We maken in dit kader een 

onderscheid tussen verandering en ontwikke-

ling. In een veranderingsproces gaat alle aan-

dacht uit naar wat we willen bereiken. Het doel 

is nauwkeurig omschreven en we kunnen een 

nauwkeurig plan maken met behulp van welke 

stappen en in welk tijdsbestek we dit doel kun-

nen bereiken. Ontwikkeling daarentegen is een 

veranderingsproces waarbij we vaak niet vooraf 

weten waar we zullen uitkomen en wanneer we 

onze bestemming zullen bereiken.

Oog hebben voor de ander
Leidinggevenden binnen het onderwijs hebben 

tot taak om de mensen in hun organisatie te 

helpen hun eigen kracht aan te boren, zodat 

ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Een 

leider helpt mensen om hun eigen bestemming 

te vinden en die is voor iedereen anders. Het 

belangrijkste instrument dat leidinggevenden 

hiervoor ter beschikking staat, is hun eigen 

kracht. Leidinggeven begint bij het kennen 

van jezelf. Zelfkennis is zeker geen kwestie 

van navelstaren, maar van je eigen kracht ten 

dienste stellen van die van anderen. ‘Servant 

leadership’, dienstbaar leiderschap, wordt dit 

genoemd. Tot op zijnsniveau weten wie je bent 

moet ertoe leiden dat je anderen inspireert en 

helpt om hun eigen verlangens en dromen te 

ontdekken en waar te maken. Wezenlijk hierin 

is de aandacht voor de ander. Want het gaat 

er niet om mensen te dirigeren, de kant op te 

sturen die volgens jou de beste is, maar ze de 

ruimte te geven om te ontdekken wat voor hen 

Illustratie: Danai
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de goede richting is. Uiteindelijk is dat wat voor 

mensen zelf het beste is, ook het beste voor de 

organisatie. Uiteraard wel binnen de band-

breedtes van het gezamenlijke ‘waartoe’. 

Ruimte voor dia loog
Hoe meer je vanuit een gezamenlijk ‘waartoe’ 

werkt met elkaar, hoe minder je (in detail) hoeft 

vast te leggen in regels en procedures. Door 

het beperken van regels en procedures ontstaat 

meer ruimte voor eigen, en daardoor verschil-

lende manieren om naar het ‘waartoe’ - ofte-

wel: het gedeelde belang van het overkoepe-

lende geheel - te komen. Regels en procedures 

richten zich op uniformiteit van handelen en 

het uitsluiten van verschillen. Eén belangheb-

bende partij bepaalt wat de ‘goede weg’ is, en 

de anderen moeten zich daarnaar schikken. 

En zo niet, dan wordt het afgedwongen door 

regels, procedures, afspraken en controlesyste-

men. Daarmee wordt ontkend dat de werkelijk-

heid pluriform is: er is niet één juiste manier 

om iets te bereiken. Je kunt op vele manieren 

ergens komen, en die manieren kunnen al-

lemaal goed zijn. Ruimte voor eigenheid en 

verschil staat in een zekere spanning tot het ge-

deelde belang van een school of schoolbestuur. 

Een gedeeld beeld van het ‘waartoe’ is er dan 

ook niet zomaar. Het belangrijkste hulpmiddel 

om tot een gedeeld beeld van het waartoe te 

komen is de dialoog: het regelmatig met elkaar 

in gesprek gaan over de waartoe-vraag, waarbij 

eenieder ook daadwerkelijk wordt gehoord. Bij-

voorbeeld aan de hand van concrete voorbeel-

den, ervaringen en verhalen van medewerkers, 

ouders en kinderen: wat betekenen die voor 

hen en vanuit welke opvattingen en beelden 

handelen ze? Welke gedeelde opvattingen lig-

gen eraan ten grondslag en kunnen we elkaar 

daarin voldoende vinden? Oftewel: wat zijn 

de bandbreedtes van onze gezamenlijke koers, 

waarbinnen ieder zijn unieke bijdrage kan 

leveren? 

Geven en nemen
Iedere medewerker van een school en ieder 

lid van een schoolbestuur draagt verantwoor-
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Men spreekt niet voor niets over een dwang 

tot presteren, mede ingegeven door afspraken 

over economische doelstellingen in Europees 

verband. Wat dominant dreigt te worden is een 

interventionistische aanpak waarbij veelvuldig 

gebruik wordt gemaakt van meetinstrumenten. 

Meetinstrumenten die knelpunten opsporen 

waarna we deze met toegesneden middelen 

(interventies) gaan bestrijden. Vervolgens 

stellen we vast of het resultaat bereikt is! Zo’n 

interventie wordt vaak gepresenteerd onder het 

mom van ‘innovatie dient evidence-based te 

zijn’ (meten is weten!). De vraag is echter of het 

toepassen van dit soort kennis niet alleen haal-

baar, maar ook gewenst is. Komt daarmee niet 

het bijzondere en vaak ook complexe karakter 

van het concrete geval, deze leraar met dit 

kind, in het gedrang? Werken practici werkelijk 

zo? In dit artikel laten we zien dat deze aanpak 

Wat een goede leraar doet…!delijkheid voor de totstandkoming van deze 

gezamenlijke koers. Dat betekent ook dat ie-

dereen er verantwoordelijkheid in moet nemen; 

het betreft niet iets dat een ander ‘voor je kan 

bedenken of regelen’. Anders gezegd: de liefde 

moet wel van twee kanten komen! Ieder creëert 

mede de context waarin hij of zij opereert en 

dus ook of dit een context is waarin meer of 

minder vanuit een gezamenlijk belang en rich-

ting gewerkt wordt. Leidinggevenden kunnen 

hieraan bijdragen door daar de ruimte voor te 

creëren en ervoor te zorgen dat eenieder zich 

ook echt ‘actor’ (beïnvloeder van omstandighe-

den) voelt en kan zijn. Successen op dit terrein 

laten zich maar moeilijk meten. Toch zijn er 

wel enkele ijkpunten te noemen. We formuleren 

ze ter afsluiting van dit artikel in de vorm van 

vragen: is ons idealisme gegroeid?; zijn we 

meer bezield geraakt door het ideaal dat ons 

voor ogen staat?; ervaren we dat de mensen 

binnen de organisatie meer plezier hebben in 

hun werk dan bijvoorbeeld een jaar geleden en 

hebben ze meer aandacht voor elkaar?; hebben 

we meer samenhang weten te creëren binnen de 

organisatie?; hebben we het gevoel dat we rij-

ker zijn geworden, dat we allemaal onze eigen 

en onze gezamenlijke bestemming een stukje 

zijn genaderd?
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Jan van Oers

Wanneer volwassenen opvoeden, leraren 

onderwijzen, proberen zij iets bij jongeren en 

leerlingen te bewerkstelligen, hen te ‘veranderen’. 

Opvoeden en onderwijzen zijn handelingen 

met een duidelijke gerichtheid, ze zijn 

intentioneel. Maar wil dat nu zeggen dat we 

in het onderwijs altijd heel bewust aan het 

afwegen zijn of we zullen ingrijpen of 

afwachten? Ik denk van niet. Die indruk wordt 

echter wel gewekt in de aanhoudende stroom 

van beleidsvoornemens. 

VERVOLG VAN PAGINA 9

D e  b e s t e m m i n g  v a n  e e n  s c h o o l 
h e e f t  e e n  d u u r z a a m  k a r a k t e r
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niet strookt met de praktijkkennis van een 

leraar. Sterker nog: ze eigenlijk bedreigt.

We willen een onderwijscultuur presenteren die 

om te beginnen minder activistisch is en waar-

bij het alledaagse meer voorop staat. We doen 

dat op drie manieren. In de eerste plaats door 

te kijken naar wat basaal is in onderwijs en 

opvoeding, in de tweede plaats door onderwijs 

niet op te vatten als het voltrekken van reeksen 

geplande handelingen, maar als een praktijk en 

in de derde plaats door na te gaan welke kennis 

constituerend is voor zo’n praktijk. Bij onze 

zoektocht maken we gebruik van een begrip-

penapparaat dat afkomstig is van buiten het 

onderwijs en waarmee voor de zorg scherpzin-

nige analyses worden gemaakt. Waar het om 

gaat zijn de begrippen: presentie, praktijk en 

taciete kennis. Ze zijn ontleend aan het werk 

Wat een goede leraar doet…!

van Andries Baart, geestelijk vader van de 

presentietheorie en bijzonder hoogleraar aan de 

Faculteit Geesteswetenschappen, Departement 

Religiewetenschappen en Theologie te Tilburg. 

We hebben ons verder laten leiden door de 

vertaling van zijn denkkader van zorg naar 

onderwijs en daarbij gebruik gemaakt van het 

werk van Annelies van Heijst (Schoolbestuur 

2008, nr. 8) en Bram de Muynck.

Presentie
De Muynck noemt presentie de eerste en meest 

basale laag in alle onderwijs. Zij is een profes-

sionele gestalte van het leraarschap en betekent 

zoveel als ‘er zijn voor de ander’, in dit geval 

voor de leerling. Niet als iets vrijblijvends 

maar als een betrokkenheid, een wederkerig 

wordingsproces waarbij van alles kan gebeu-

ren. Baart heeft het begrip ontwikkeld op basis 

van langdurig onderzoek naar de praktijk 

van pastores in achterstandsbuurten waarbij 

het ging om een radicaal meeleven met 

de zwakste buurtbewoners. Deze pastores 

zochten mensen steeds op en stemden hun 

ritme van werken af op dat van de ander. Wat 

daarbij opvalt, is dat zij de gemarginaliseerde 

buurtbewoner niet koortsachtig bestoken met 

allerlei goede raad, maar naast hem gaan 

staan, hem accepteren zoals hij is en met hem 

in relatie proberen te komen. Vaak lukt dat, 

soms ook niet. Voor problemen worden ‘wer-

kendeweg’ samen oplossingen gezocht, wat 

niet altijd succes heeft. Ondanks alles blijven 

de pastores de bewoners opzoeken.

De Muynck vergelijkt presentie in het on-

derwijs met de pedagogische relatie. Door 

present te zijn ziet de leraar de leerling. Hij 

respecteert hem in zijn waardigheid als kind. 

Foto: Peter Hilz/HH
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De Muynck werkt deze sympathiserende relatie 

verder uit aan de hand van kenmerken die 

Baart aan de relatie onderscheidt. We noemen 

er een paar. Zo spreekt hij over de leraar die 

veelal lijfelijk aanwezig is in leer- en leefsitu-

aties van leerlingen door samen met hen een 

deel van de dag door te brengen. Die aansluit 

bij wat zich voordoet, zich niet op deelaspec-

ten, maar op de gehele leerling probeert te 

richten en zijn denken en handelen daarop 

afstemt. Ook voor de leerling is herkenbaar 

dat de leraar er voor hem is, dat hij bij de 

leraar in tel is. Het draait dus om nabijheid en 

betrokkenheid. Tegelijkertijd moeten we onze 

ogen niet sluiten voor het eigen karakter van 

onderwijs. De relatie tussen leraar en leerling 

kent, aldus De Muynck, een asymmetrie. Ze 

zijn niet gelijk. Die asymmetrie verwijst naar 

de kernopdracht van onderwijs: het ontsluiten 

van de werkelijkheid. De leraar is daarbij een 

gids die bemiddelt tussen leerling en leerstof. 

Dit laatste kan op gespannen voet staan met 

presentie waarbij men van de ander niet van 

alles wil. De Muynck is voorzichtig en spreekt 

daarom liever over het presentiegehalte van 

onderwijs om zo de aantrekkelijke kanten 

ervan in het onderwijs een plaats te geven. 

Daarom ook zal het presentiegehalte in het 

basisonderwijs waarschijnlijk groter zijn dan 

in het voortgezet onderwijs.

Onderwi js  a ls  een prakt i jk
Presentie vraagt om een inbedding, een groter 

geheel. Baart wijst dan op het begrip ‘praktijk’. 

Onderwijs als een praktijk! Wat wil dat zeg-

gen? Voor wat een praktijk is valt Baart terug 

op de Amerikaanse filosoof MacIntyre. Een 

praktijk wordt door deze aangeduid als een 

samenhangende vorm van gemeenschappe-

lijke, menselijke activiteit die in de maatschap-

pij een plaats heeft. Het gaat daarbij om soms 

onoverzichtelijke, complexe en onverwachte 

(ongeregelde) situaties waarvoor je niet alleen 

kennis moet hebben, maar ook wijs moet 

zijn. Een praktijk beoefen je niet in je eentje, 

maar altijd met anderen en zij maakt deel uit 

van het sociale weefsel van een samenleving. 

Praktijken kennen standaarden. Standaarden 

van voortreffelijkheid die je kunt aflezen aan 

het concrete gedrag van beroepsbeoefenaren. 

Verder wordt er een onderscheid gemaakt 

tussen de interne en externe goederen van een 

praktijk. Interne goederen komen meestal ten 

goede van de gemeenschap, externe van het 

individu. 

De vraag is of onderwijs een praktijk genoemd 

kan worden. Het antwoord hierop hangt samen 

met het onderscheid tussen interne en externe 

goederen. MacIntyre zelf beweerde dat onder-

wijs geen praktijk kon worden genoemd omdat 

het slechts opleidt voor andere praktijken. On-

derwijs zou namelijk niet beschikken over eigen 

interne goederen. De Muynck concludeert op 

basis van discussies tussen MacIntyre en andere 

onderwijsfilosofen dat onderwijs wel degelijk 

over eigen goederen beschikt en dat het eigen 

waarden wil realiseren. Hij brengt dat alles 

samen onder het begrip ‘vorming’, waarmee hij 

wil zeggen dat het in het onderwijs niet alleen 

om het toewerken naar goede examenresultaten 

gaat of het voorbereiden op toekomstige beroe-

pen (externe goederen). Vorming daarentegen 

impliceert ontplooiing van eigen gaven en 

talenten, ook toe-eigening en participatie in 

een cultuur. Nauw verbonden hiermee zijn vol-

gens De Muynck ook het wekken van interesse 

bij de leerling, de zorg om hem en het leggen 

van verbindingen met andere praktijken. Het 

beroepsethos van de leraar hangt rechtstreeks 

met deze vorming samen. Vorming is uiteinde-

lijk kwalificerend en normerend voor onderwijs 

als een praktijk. 

Taciete kennis
Wat voor kennis heeft een practicus, iemand die 

een praktijk machtig is, nu nodig? Baart merkt 

op dat we dan niet in de eerste plaats moeten 

denken aan beproefde algemene inzichten 

(evidence-based). Het gaat om een veel bredere 

rationaliteit. Hij komt dan uit bij het vraagstuk 

van de taciete kennis en bij de Hongaarse we-

tenschapper en filosoof Polanyi. Taciete kennis, 

zegt deze, is een verzamelnaam voor wat aan 

kennis, beelden en ervaringen, stilzwijgend in 

ons hoofd en onze handen is opgeslagen. Gro-

tendeels is zij voor de bezitter zelf ontoegan-

kelijk, maar desalniettemin essentieel om goed 

te kunnen handelen. Je zou kunnen zeggen 

dat het eerder om rafelige, smoezelige kennis 

gaat. Nog anders getypeerd: taciete kennis is 

overwegend onbewuste kennis die over een 

lange periode wordt verworven en samenbalt 

als ‘stille’ kennis waarvan wij op een tamelijk 

vanzelfsprekende wijze gebruik maken als we 

voor een bepaalde opgave komen te staan. 

Baart geeft een aantal voorbeelden van dit 

soort kennis, zoals: het hebben van prakti-

sche en geestelijke vaardigheden (het kunnen 

zwemmen, maar ook het logisch kunnen 

denken); het herkennen van patronen in wat 

je waarneemt; het hebben van een fijne neus 

voor iets; impliciete herinneringen; het kun-

nen spreken; diep weggezakte overtuigingen 

en het ingebed zijn in de omringende cultuur, 

traditie en maatschappelijke systemen (zoals 

economie, recht en markt).

De vraag is wat een goede leraar doet als 

hij onderwijs geeft. Op welke taciete kennis 

doet hij dan een beroep? Baart helpt ons een 

stapje verder door in dit verband te wijzen 

op ambachtelijkheid en (vakmatige) wijsheid. 

Een ambachtsman, zo zegt hij, past niet braaf 

allerlei gebruiksaanwijzingen toe, maar heeft 

zijn eigen ervaringskennis. We zeggen van 

zo iemand dat hij het in zijn vingers heeft. 

Hij voert zijn standaarden van excellentie die 

hem een plaats geven in een sociale praktijk. 

Hoe zit dat met een leraar? Waar manifesteert 

zich zijn ambachtelijkheid? Wijsheid vervol-

gens wordt door Baart beschouwd als een 

uitgezuiverd taciet weten. Zij overstijgt het 

louter cognitieve, doet een beroep op intuïtie 

en verbeelding en is gevoelig voor het morele 

aspect van een zaak. Om wijs te zijn moet je 

boven de materie staan en de dingen in een 

ruimer verband kunnen zien. Een wijs iemand 

is niet met handen en voeten gebonden aan 

de uitvoering van allerlei regels. Dat laatste 

noemt Baart geen wijsheid maar eerder braaf-

heid. Ook hier weer dezelfde vragen. Hoe zit 

dat met een leraar? Waar manifesteert zich 

zijn wijsheid? Een ambachtelijke en wijze 

leraar dus! Wat stellen we ons daarbij (nog) 

voor?

Inst i tut ie
Praktijken passen, zo zagen we, in een 

bepaalde maatschappelijke ordening. In dit 

geval een subsidiaire (Schoolbestuur 2009, nr. 

1). Maar daarmee stuiten we tegelijk ook op 

een probleem. Onze samenleving is namelijk 
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niet subsidiair geordend, maar gaat uit van een 

overheid die centraal plannen maakt en de uit-

voering daarvan oplegt aan werkers in het veld. 

Instituties als vormen van geordend samenle-

ven met eigen praktijken (als een repertoire van 

doelen en activiteiten) raken daarmee in verval 

en veranderen in regelsystemen. De institutie 

school wordt op die manier het systeem school. 

De interventionistische aanpak (van bovenaf) 

past bij een systeem. Systemen maken institu-

ties uiteindelijk stuk. Dit belooft niet veel goeds 

voor zaken als ambachtelijkheid en wijsheid. 

Wat te doen? Systemen weer veranderen in 

instituties lijkt niet de meest aangewezen weg. 

Maar wat dan wel? In een eerder gepubliceerd 

interview met Kim Putters (Schoolbestuur 2009, 

nr. 1) sprak deze over ‘een scharrelruimte’ als 

de ruimte op de rand van het systeem waarin 

ambachtelijke en wijze professionals zelf uitma-

ken of en wanneer en hoe er van de regels moet 

worden afgeweken. Om op die manier de druk 

vanuit het systeem te weerstaan! 
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“Nee, dat zie je toch?”  Ze klikt weer driftig met de muis: “Straks 

gaat onze hele familie dood!”, krijst ze. Ze wijst opgewonden. 

“Kijk, daar loop jij en je hebt hartstikke honger!” 

“Lieverd”, probeer ik, “Ik zit hier, kijk”, en ik trek aan haar arm. 

“Dát is een spel en ìk ben echt, weet je nog?” Ze kijkt me aan 

alsof ze het in Keulen hoort donderen. Dan drukt ze nog op wat 

icoontjes, klikt met de muis en ineens klaart haar gezicht op. “Jáaa, 

de trap zit weer goed!”  Ik zucht van opluchting met haar mee. 

Haar virtuele zus loopt de trap af naar de koelkast. “Wat zal ik haar 

geven?“, jubelt mijn dochter. Ik bekijk het keuzemenu: “Nou, doe 

maar muesli, dat lust ze graag.” Ik lijk wel gek. Ik volg hoe haar 

oudste zus drie porties ‘cereals’  krijgt. Gespannen volg ik het ef-

fect. “ Heeft ze nu genoeg?” vraag ik. Mijn dochter knikt:  “Het is 

weer goed. Zullen we nu stoppen, mam?” “O, ja, tuurlijk”, mompel 

ik met een steelse blik op het scherm. Ik denk aan mijn correctie. 

Dat leg ik mijn studenten morgen wel uit.”  
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Morgen wil ik de persberichten over gameverslaving teruggeven 

aan mijn studenten. Maar boven klinkt het geluid van de elektri-

sche gitaar van mijn zoon en naast mij zit mijn oudste dochter 

boven haar wiskundeboek te zuchten. Ik probeer me te concentre-

ren. Ik lees dat ouders een belangrijke taak hebben in het tegen-

gaan van gameverslaving bij hun kinderen. “Meekijken met hun 

computerspelletjes is belangrijk.” Ik voel me aangesproken.

Dan staat mijn dochter van negen ineens briesend voor me. “Je 

moet nù meekomen!”, blèrt ze. Ik kijk haar verstoord aan en houdt 

mijn rode pen bij de regel waar ik gebleven was. Ze stampvoet: 

“Kom nu, want anders gebeurt er iets vreselijks!” “Wat dan?” vraag 

ik geïrriteerd. “Mijn trap is kapot en nu kan Sanne niet eten en dan 

gaat ze dood!” Ik kijk haar verdwaasd aan. Ze speelt het compu-

terspel The Sims en heeft ons gezin nagemaakt. Het is haar ernst. 

Eén blik op de persberichten doet mijn geweten spreken. Achter de 

computer kijk ik met haar mee. Een dolgedraaid animatiepoppetje 

loopt geagiteerd rond op de bovenverdieping. Mijn dochter klikt 

fanatiek met de muis en moppert: “Ga nou naar beneden!” Maar 

het poppetje weigert. “Kun je geen nieuwe trap maken?”, opper ik. 

Gameverslaving 
Annemieke de Schepper
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Het bovengenoemde artikel vormt ook het 

vertrekpunt voor een gesprek dat ik met Baart 

voerde op zijn werkkamer in Utrecht. Aan het 

begin van dat gesprek vroeg hij mij waarover 

ik het graag wilde hebben. Ik antwoordde dat 

ik benieuwd was om van hem te horen wat 

presentie kon betekenen voor het onderwijs. Na 

wat over en weer gesproken te hebben spraken 

we af dat hij zijn verhaal zou vertellen aan 

de hand van de begrippen uit het inleidende 

artikel. Met andere woorden: we zouden het 

hebben over presentie, praktijken en taciet we-

ten. Welke betekenis kunnen die hebben voor 

het onderwijs? Het verloop van het gesprek 

leest u hieronder. Omdat gesprek en inleiding 

een soort van tweeluik vormen, ligt het voor de 

hand om misschien eerst de inleiding te lezen. 

Maar het is natuurlijk aan de lezer zelf om zijn 

volgorde te bepalen. 

Ik ben benieuwd van u te horen welke mogelijkhe-

den u ziet voor presentie in het onderwijs!

Ik moet u zeggen dat onderwijs een onbekend 

terrein voor mij is, al geef ik zelf natuurlijk al 

vele tientallen jaren onderwijs. De presentie-

theorie komt uit de zorg, maar onderwijsmen-

sen die ik spreek, vragen mij regelmatig ook 

iets voor hen te doen. Heel algemeen denk ik 

dat presentie op drie terreinen iets voor het 

onderwijs kan betekenen. Allereerst is dat de 

voortijdige uitstroom van leerlingen. Het gaat 

dan om moeilijke, gecompliceerde leerlingen. 

Probleemleerlingen. Ik denk aan ROC ’s en 

VMBO ’s. Hoe kunnen we die vasthouden? Wat 

moeten we doen om ze niet kwijt te raken? 

Er zijn al allerlei initiatieven in Rotterdam en 

Den Haag om daar aan tegemoet te komen. 

Een voorbeeld daarvan is ontbijt op school. 

Presentie zou een benadering kunnen zijn 

om die kinderen vast te houden, dichter bij 

te komen, beter te begrijpen ook. Het tweede 

terrein heeft van doen met het onderwijs zelf 

en het ambacht van de leraar. Onderwijs is 

momenteel veelal ontdaan van zijn pedagogi-

sche grondslag. Zijn core business zou bestaan 

uit het leveren van beroepskwalificaties, vanuit 

een instrumentele en bureaucratische setting. 

Het onderwijs is eigenlijk murw georganiseerd. 

Alle pedagogische presentie is eruit! Waar moet 

het in het onderwijs om gaan? Toch om de 

vorming van mensen opdat ze straks goed kun-

nen leven. Dat competentiegestuurde onderwijs 

‘vermoordt’ in zekere zin leraren. Daarmee 

zijn we op het derde terrein gekomen waarop 

presentie kan werken. Dat van de leraren zelf. 

Zij dreigen in de onderwijsfabriek over de kling 

gejaagd te worden of worden dat al. Wie is er 

nog present voor onze docenten? Zijn zij voet-

volk dat links en rechts kan worden ingezet of 

afgericht? Het tekent het klimaat op heel wat 

scholen. Ook leerlingen hebben daar last van. 

Het gaat om drie panelen waarop contact-

punten liggen voor onderwijs en presentie. 

Alle drie zijn ze majeur van aard. Ze haken 

in elkaar. Doe je als school iets in het eerste 

paneel dan krijg je ook effecten in het tweede 

en derde paneel en moet je daar ook iets doen. 

Ga je met probleemleerlingen aan de slag dan 

stuit je bijna gelijk op de vraag: wat is onze 

core business? En: zijn onze onderwijsmensen 

wel toegerust om leerlingen zo vast te houden? 

Van de pabo’s kun je helaas niet veel verwach-

ten. We weten inmiddels dat de inrichting van 

die opleiding de studenten niet motiveert in de 

pedagogische, relatiegestuurde en dus presente 

onderwijsvormen. Zij worden aan de hand van 

verregaand competentiegestuurd onderwijs 

vooral ingevoerd in zaakgerichte vakken. Het 

leren kijken naar leerlingen is weggeduwd. 

Leraarschap is toch óók een roeping om 

kinderen te helpen het leven aan te kunnen in 

deze complexe maatschappij. Rekenen en taal 

zijn daarbij hulpmiddelen. Maar die roeping 

staat geweldig onder druk, niet in de laatste 

plaats omdat onderwijs als institutie aan het 

verworden is tot een systeem. Daarbij gaat iets 

essentieels verloren. 

De KPC Groep heeft bij ons aangeklopt. Zij 

wil over deze problemen nadenken en is ervan 

overtuigd geraakt dat je die problemen niet 

kunt aanpakken zonder een levensbeschou-

welijke visie. Het is ontegenzeglijk waar dat 

presentie die visie in zich draagt en kan helpen 

te articuleren. Als wij iets gaan doen met 

onderwijs wordt dat waarschijnlijk iets op het 

eerste paneel. Dat betekent ook dat we onze 

staf zullen moeten uitbreiden met mensen die 
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Dicht bij mensen komen
Jan van Oers

In dit nummer van Schoolbestuur treft u het artikel aan Wat een goede leraar doet… ! Het is bedoeld als een inleidend artikel 

op de theorie van Andries Baart. Baart ontwikkelde zijn theorie op basis van een systematisch en gezamenlijk nadenken met 

buurtpastores. De input was het materiaal uit hun werkpraktijk.
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handelingsfilosoof en mede daardoor heb ik 

wat ik zag in de zorg veel te lang geïnter-

preteerd als handelingen, en dat is ronduit 

schadelijk. Hoewel zorg een complexe prak-

tijk is, zien we toch dat jonge mensen in hun 

opleiding voor hulpverlening of onderwijs 

vooral tientallen losse handelingen aanleren. 

Ze worden opgeleid om handelingen te ver-

richten zoals diagnoses stellen, behandeltra-

jecten ontwerpen, plangestuurde begeleiding 

uitvoeren, evalueren, communiceren etc. 

Maar onderwijs of zorg is geen verzameling 

van losse handelingen, het gaat er niet om 

dat de een dit schroefje in– of aandraait en 

de volgende weer een ander. Zo’n aanpak 

is verwoestend voor de praktijk die zorg of 

onderwijs eigenlijk is. Bij een praktijk gaat 

het om het geheel, dat complex is en een in-

nerlijke aanleg heeft op het voortreffelijk na-

streven van een doel. Om te weten wat goed 

is in zo’n praktijk moet je in die praktijk de 

ervaring opdoen van wat voortreffelijk is, wat 

gepokt en gemazeld zijn in het onderwijs.

Heeft die hele presentiebenadering ook iets van 

doen met uw eigen levensbeschouwelijke achter-

grond?

De toewijding aan kwetsbare mensen, daar 

gaat het in mijn leven om. Ik houd me bezig 

met mensen die lijden, die ‘kapot’ zijn, jong 

en oud. Zij vormen mijn preferente optie. 

Ik ben bijzonder geïnteresseerd hoe we hun 

nabij kunnen komen, troost bieden, hun lijden 

verlichten, present zijn. Dit is mijn persoonlijke 

roeping en daarin zitten uitgesproken religi-

euze motieven. Die achtergrond verberg ik niet, 

mensen herkennen dat ook in de normatieve 

grondslag van mijn theorie. Denk maar aan 

Jahweh die zegt het lijden van zijn volk te heb-

ben gezien en hun nabij komt. Dat persoonlijke 

motief is overigens echt persoonlijk; de pre-

sentiebeoefening is niet levensbeschouwelijk 

gebonden en de mooiste presentiebeoefenaren 

zijn van velerlei pluimage.

Eigenlijk bent u bezig met een lekenbeweging, een 

soort Moderne Devotie, maar dan in onze tijd!

Dat is veel te sterk en exclusief gezegd. Ik voel 

me wel erfgenaam van religieuze ordes en 

congregaties. Religieuzen zien dat zelf ook. Wij 

deden hetzelfde, zeggen zij. In die buurten blij-

ven, bij die kinderen, zorgen voor de menselijke 

maat in ziekenhuizen. Die ordes sterven nu uit, 

maar de presentie slaat in Nederland en daar-

buiten bijzonder goed aan. Overigens herkennen 

velen in de presentie ook andere levensbeschou-

welijke trekjes. Zo kent de presentie de latende 

modus, niet actief zijn, waken, kijken, getuige 

zijn, afwachten, dulden en het uithouden: het 

doet denken aan boeddhisme en mystiek, mer-

ken lezers op. En dat is inderdaad zo. Ik ken die 

bronnen goed.

Onderwijs als praktijk!

Dat had in uw artikel nog wat scherper gekund. 

Praktijken moet je namelijk afzetten tegenover 

(losse) handelingen. Ik ben gepromoveerd als 

Andries Baart is sinds 1991 bijzonder hoogleraar, van 1991 – 2006 aan de katholieke universiteit te utrecht en vanaf 2007 aan de Faculteit 

Geesteswetenschappen, Departement Religiewetenschappen en Theologie te Tilburg. Hij is geestelijk vader van de presentietheorie en doet 

onderzoek naar buurtpastoraat, geestelijke verzorging en meer in het algemeen naar zorg, welzijn en dienstverlening.
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de heerlijkste momenten zijn. Zij laten zien 

wat standaarden van excellentie zijn. Om te 

weten wat voortreffelijk onderwijs is, moet je 

in dat onderwijs je laten onderdompelen om 

vanuit je ervaring te ontdekken wat goed is. 

Vergelijk het met een violist. Hij moet in het 

vioolspel duiken, in zijn viool kruipen om 

zelf te ontdekken wanneer hij werkelijk goed 

viool speelt. De meeste standaarden voor 

onderwijs en ook voor zorg worden nu van 

buitenaf extern aan die praktijken opgelegd. 

Dat is niet altijd slecht maar wel onvolledig. 

Je moet op zijn minst een combinatie hebben 

met die innerlijke standaarden! 

De film ‘Etre et avoir’ tóónt zo’n praktijk. 

Daar is sprake van een presente docent die de 

afzonderlijke sferen (onderwijs en leefwereld) 

bovendien goed bij elkaar houdt. Een andere 

virtuoos is meester Ben in de gelijknamige 

documentaire. Beiden zijn niet onomstreden. 

Een deel van mijn studenten heeft daar kritiek 

op, vindt het te klef. Nog een ander voorbeeld 

zag ik in het Zadkine College. In een van hun 

kamerprojecten moeten leerlingen leren ko-

ken. Daarin trad een docente op die kookles-

sen gaf. Zij had het omgaan met die lastige 

Welke dromen heeft een scholier? Welke plaats 

nemen veel geld verdienen, mooie kleren, 

uitgaan en dus een goed betaalde baan in? De 

berichten over de crisis stemmen niet bepaald 

hoopvol. Het is lang geleden dat de jeugdwerk-

loosheid zo hoog was. Als door een economi-

sche teruggang de arbeidsmarkt verslechtert, 

zijn jongeren meestal het eerst de dupe. In 1983 

liep de werkloosheid onder 15- tot 25-jarigen 

op tot maar liefst 17,3 %. De komende jaren 

wordt door de overheid flink bezuinigd. De 

huidige generatie jongeren kent eigenlijk geen 

economische mindere tijden. Ze zijn over het 

algemeen gewend aan verre vakanties, consu-

meren en onmiddellijke behoeftebevrediging. 

Zijn ze flexibel genoeg om te beseffen dat ze 

straks wellicht langer moeten doorsparen voor 

het nieuwste technische vernuft? Zou het onze 

kinderen uit hun slaap houden?

Kijken we naar de Verenigde Staten, meestal 

een voorloper op onze economische toestand, 

dan zie je dat de gemiddelde Amerikaanse 

scholier meer tijd besteedt aan geld verdienen 

dan aan onderwijs. Dat pakt in weinig gevallen 

goed uit; jongeren stoppen vroegtijdig met hun 

opleiding en komen bedrogen uit als ze tegen 

hoge woonlasten en kosten voor levensonder-

houd aanlopen. Opeens blijkt er minder geld 

over voor ‘leuke dingen’. Ook in Nederland 

blijken scholieren steeds meer tijd te besteden 

aan bijbanen. Onlangs bleek uit cijfers dat zo’n 

92 % van de hbo-studenten in Nederland een 

bijbaan heeft van gemiddeld 13 uur (CBS).

Het is bekend dat we, als het op duurzaam-

heid aankomt, gespleten zijn. Aan de ene kant 

willen we als burger dat er gewerkt wordt aan 

een duurzame samenleving: schone lucht, 

voldoende energie uit veilige bronnen, schoon 

en voldoende drinkwater, welzijn voor mens 

en dier. Aan de andere kant wil de mens als 

consument het mooiste en het beste, zonder in 

acht te nemen dat veel electrische hebbedin-

gen energie slurpen. We gebruiken volop en 

gedachtenloos drinkwater en maken vliegreizen 

over de wereld.

We zijn als burger voor goed onderwijs, maar 

als het erop aankomt nemen we als betrok-

kenen niet altijd de verantwoordelijkheid om 

dat onderwijs aan de maat te laten zijn. Goed 

onderwijs komt niet zomaar aanwaaien!

Voor duurzaam onderwijs is een goede rol-

verdeling nodig. Te beginnen bij de leerling, 

de student. Zonder een actieve houding in het 

onderwijs, zonder voldoende tijd voor de studie, 

boek je geen optimale resultaten. Uiteraard heb-

ben ouders hier ook een belangrijke rol in. Als 

je deze actieve houding van de leerling, van de 

student vraagt, moet je als leraar de onderwijs– 

en leertijd goed benutten, en een uitdagende 

leeromgeving bieden. De schoolleider moet 

zorgen dat de leerkracht gebruik kan maken 

van de gegevens van andere klassen en van 

andere scholen. Ook kan de schoolleider leraren 

stimuleren om in teams over de opbrengsten 

en toetsgegevens te spreken. Hier ligt vaak een 

bron van informatie voor scholen.

Het management ondersteunt de leraren ook 

door te werken aan een opbrengstgerichte cul-

tuur. Kwaliteitszorg en leerlingenzorg kunnen, 

hoe goed de leerkracht ook, zonder onderwijs-

kundig leiderschap niet tot stand komen.

Het bestuur zal ook de opbrengstgerichte 

cultuur moeten stimuleren door dit actief te 

agenderen bijvoorbeeld door naar de resultaten 

te vragen  en deze te vergelijken op leerling-, 

klas- en schoolniveau. Recent onderzoek van 

SCP wijst uit dat besturen vaak op afstand 

sturen. Als het gaat om de kwaliteit van het 

onderwijs neemt het bestuur in 31 % van de 

gevallen een formele beslissing, en slechts in 10 

% van de gevallen neemt het bestuur het initi-

atief. De inspectie constateert ook dat besturen 

vaak onvoldoende weten over de kwaliteit van 

hun scholen (onderwijsverslag 2007/2008). Te 

vaak merken onze inspecteurs dat het bestuur 

overvallen wordt door het bericht dat de school 

zwak, dan wel zeer zwak is. Ze hebben het vaak 

niet eens aan zien komen!

Een opbrengstgerichte cultuur is succesvol 

als die gedragen wordt door alle betrokkenen: 

ouders, leerlingen, leraren, schoolleiding en 

bestuur. En daar is een bestuur op aanspreek-

baar. Het belang van duurzaam onderwijs is 

verweven met het dagelijks denken en hande-

len. Oog hebben voor die rolverdeling en zelf 

de verantwoordelijkheid nemen, is een eerste 

vereiste om kwaliteit van onderwijs duurzaam 

te laten zijn.  ■

Annette Roeters
Inspecteur-generaal van het onderwijs

Duurzaam onderwijs vergt een goede rolverdeling
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jongeren prachtig in haar vingers. Hoort u: in 

de vingers, belichaamde kennis dus.

Dat brengt ons bij taciete kennis.

Taciete kennis is niet alleen van belang, maar 

de onvermijdelijke basis van alle expliciete 

weten. Goede onderwijzers beschikken over 

een ruim stuwmeer van taciete kennis en 

wenden deze ook aan. Ik wijs op een scene 

uit de documentaire over meester Ben. Op een 

gegeven moment moeten er vissen worden 

gekocht. Abdoellah, een probleemjongetje, gaat 

mee om die vissen te kopen. Je ziet hem op de 

voorbank zitten. Die onderwijzer begrijpt, voelt 

aan dat die jongen, deze beschadigde jongen, 

erkenning moet krijgen. Hij laat hem daarom 

– bewust of niet – voorin zitten en de vissen 

dragen, al kan hij er niets van. Dat je dat ziet, 

aanvoelt of bedenkt. Wat een verschrikkelijk 

goede onderwijzer! Daar wordt dat taciete 

kennen verzilverd. Tijdens de opleiding leren 

we vooral expliciete vaardigheden. Dat is goed. 

Waar zouden we zijn als een dokter of een 

piloot zijn vak niet verstond? Maar alleen die 

vaardigheden toepassen maakt iemand nog niet 

tot een goede dokter of een goede piloot. Als 

onderwijs er alleen uit zou bestaan dat leraren 

hun gecodificeerde kennis mogen toepassen 

dan ben ik er zeer pessimistisch over of dat wel 

een goede praktijk oplevert. Taciete kennis is 

onvermijdelijk. We kunnen niet zonder, maar 

moeten haar ook niet heilig verklaren. Taciete 

kennis omvat praktische wijsheid, maar helaas 

ook praktische domheid. 

Is er een pabo die studenten in contact brengt 

met zulke onderwijsvirtuozen? Van wie studen-

ten kunnen leren door af te kijken. Het is net 

als vroeger: je leert het van heiligen, van de 

meester, van Florence Nightingale en Gandhi. 

Van concrete mensen aan wie je je kunt optrek-

ken. Leren hoe zo iemand bijvoorbeeld naar 

kinderen kijkt en weet wanneer iets gevaarlijk 

is en wanneer iets nu wel of juist niet kan.  

Dat leren mee voltrekken. Wat we moeten zien 

te voorkomen is dat docenten in een compe-

tentieval lopen, er is ook een ambachtelijk 

gedeelte waarin competenties ingebed behoren 

te zijn.  ■
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Dick Wijte

Mensen aan de top lijken hun 

leven niet meer zeker. Hun de-

claraties staan op internet, hun 

beloningen staan ter discussie, 

hun moraal wordt tegen het 

licht gehouden. Bestuurders, 

managers en politici worden 

op het schavot gebracht. In alle 

sectoren zien we het gebeuren. 

Hoe komt dit toch? Laten we eens inzoomen op de publieke sector. Wat is 

daar veranderd?

Politici zoals Wim Deetman en Enneüs Heerma (overleden in 1999) 

hebben destijds op een voortvarende manier scholen en wooncorpora-

ties verzelfstandigd. Als leerlingen van Abraham Kuyper wilden zij zijn 

leerstuk ‘soevereiniteit in eigen kring’ een nieuwe impuls geven. Maar 

hun maatschappelijke werkelijkheid verschilde inmiddels enorm met die 

van Kuyper. In zijn tijd konden mensen nog rekenen op kringen: gezin, 

school, onderneming, overheid, tegenwoordig twijfelen wij daarover. Toen 

zorgden de kringen voor zichzelf, stuurden zichzelf, gedreven door een 

stevige levensbeschouwing, nu zijn we in onze kringen onzeker en op 

onszelf aangewezen, we zoeken naar houvast. Onze intrinsieke motiva-

tie, gevoed door geloof, zelfrespect en vakmanschap, lijkt verdwenen en 

extrinsieke prikkels moeten zorgen dat we weer de goede dingen gaan 

doen. Vandaar de prestatiecontracten met benchmarks, de regels, codes, 

competenties, het toezicht, de controle. Welke leiders horen bij deze 

nieuwe werkelijkheid?

Herders? Volgens mij niet. Ik lees over ze in het proefschrift van Ilse 

Geerinck uit 2006. Zij is een godsdienstpedagoog. Herders hebben de ver-

antwoordelijkheid over elk schaap; ze zoeken naar de verloren schapen. 

De slechte dingen, net als de goede dingen die een schaap kunnen over-

komen, zijn ook een zaak van de herder. De goede herder offert zichzelf 

op voor zijn kudde, voor de fouten en tekortkomingen van zijn schapen. 

Hij betaalt ze af met zijn eigen ziel: hij stelt haar bloot aan hun zonden. 

Hij neemt ze over en de schapen gaan vrijuit. Waar het in deze relatie om 

gaat is de wederzijdse verstandhouding.

Ongewild hebben Deetman en Heerma arena’s gecreëerd. Een machtspel 

is gaande. Leiders van maatschappelijke instellingen bekvechten over hun 

bedrijfsresultaten met de overheid en zoeken tijdig een goed heenkomen. 

Of niet. Herders overleven daar in ieder geval niet. Maar als we hen weer 

willen, hebben wij eerst een aggiornamento* nodig.  ■

* De term ‘aggiornamento’ wordt vaak gebruikt in verband met het 

Tweede Vaticaans Concilie en betekent ‘bij de tijd brengen’.

Huurling of herder?

Dick Wijte is voorzitter van de Bond kBVO
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“Onze school heeft een visie op de manier waarop 

we met ouders willen omgaan. Die visie hebben 

we samen met de ouderraad geformuleerd en komt 

erop neer dat we werken met dezelfde doelstel-

ling, samen verantwoordelijk zijn voor het kind, 

en ieder een eigen rol daarin hebt. De essentie is 

dat je als gelijkwaardige partners met elkaar in 

gesprek gaat”, zegt Jessica Sonnemans, sectordi-

recteur havo/vwo bovenbouw van de Philips van 

Horne Scholengemeenschap in Weert. Sonnemans 

heeft deelgenomen aan de studietweedaagse over 

ouderbetrokkenheid die KPC Groep in februari 

organiseerde. Het onderwerp – Ouderbetrokkenheid 

en presentie – had haar belangstelling omdat het 

aansloot bij de fase waarin de ouderraad op dat 

moment verkeerde. Sonnemans “We hebben een 

goed werkende ouderraad. De manier waarop we in 

de ouderraad met elkaar omgaan is exemplarisch 

voor hoe we met ouders omgaan, ook in individu-

ele gesprekken. Het belangrijkste is dat je bereid 

bent naar elkaar te luisteren en alles met elkaar te 

bespreken. Daarvoor is vertrouwen in elkaar nodig. 

De presentiebenadering is in mijn ogen een goede 

manier om dit uitgangspunt vorm te geven.”

Partnerschap
Het creëren van een partnerschap waarbij school 

en ouders elkaar als gelijkwaardig zien, is niet 

eenvoudig, is de ondervinding van Lenie van 

Lieverloo, adviseur van KPC Groep en be-

trokken bij het door KPC Groep uitgevoerde 

project ‘Ouders aan zet’. “Een inspirerende visie 

van de school en een passende structuur zijn 

belangrijke voorwaarden voor het goed kunnen 

vormgeven van partnerschap. Ze zijn belangrijk 

omdat ze voor de mentor, die in de school vaak 

degene is die het meest directe contact heeft 

met ouders, inzichtelijk maken wat de school 

belangrijk vindt in het contact met ouders, 

welke informatie sowieso met ouders bespro-

ken moet worden en op welke momenten dit 

gebeurt.”

Als ouders wordt gevraagd wat zij belangrijk 

vinden in het contact met de mentor blijken 

andere zaken doorslaggevend in het vertrou-

wen dat ze hebben in het partnerschap met 

de school dan wat de school overwegend als 

belangrijk ziet. “Partnerschap blijkt pas echt 

als het wat moeizaam gaat of als de relatie wat 

onder druk komt. Je moet als ouder niet het 

gevoel krijgen dat jij steeds weer het initiatief 

tot een gesprek moet nemen”, zegt een van 

de ouders die hebben deelgenomen aan het 

project. “Als je kind wat meer zorg nodig heeft, 

dan verwacht je als partner dat je het probleem 

samen onderzoekt, de probleemstelling deelt, 

tot eventueel gezamenlijke acties besluit en die 

ook samen evalueert.” 

Bredere vraag
Wat is eigenlijk de vraag die ouders aan de 

school stellen op het moment dat zij hun kind 

naar school brengen? Gaat het om goede 

eindexamenresultaten? Gaat het om goede 

taal- en rekenvaardigheden? Gaat het om de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind? 

Uit gesprekken met ouders blijkt dat achter deze 

vragen meestal een bredere vraag ligt. Impliciet 

vragen ouders eigenlijk aan de school om te 

erkennen wie hun kind is, te erkennen wat de 

specifieke achtergrond en thuissituatie van een 

kind is en ook willen zij inzicht in de manier 

waarop de school hun kind begeleidt in de 

ontwikkeling naar een volwassen en zelfstandig 

mens. Deze vraag gaat verder dan de vraag 

naar de cognitieve en sociaal-emotionele ont-

wikkeling van de leerling. Het vraagt ook meer 

van de docent dan de didactische en pedago-

gische vaardigheden die in de opleiding aan 

bod komen. De grondhouding van de docent 

in contact met de ouders blijkt van doorslag-

gevend belang.

Trage vragen
“Op de tweedaagse begonnen we met het for-

muleren van vragen. We moesten ‘trage vragen’ 

stellen, zonder meteen antwoord te krijgen of te 

geven”, vertelt Sonnemans. “Ik ben zelf nogal 

oplossingsgericht, maar vaak is het beter om 

eerst verder te vragen. Bijvoorbeeld: ‘Noem iets 

wat je ontzettend heeft geraakt in positieve zin 

en wat je ontzettend heeft geraakt in negatieve 

zin in contact met de ouders’. Vervolgens is de 

vraag waarom dat je nu zo raakt. Deze aanpak 

leidt je snel naar je eigen gevoel.” Dat eigen 

gevoel is een belangrijk aangrijpingspunt in de 

presentiebenadering. De presentiebenadering is 

ontwikkeld door Andries Baart, andragoloog en 

gespecialiseerd in praktische theologie. Baart 

heeft de presentiebenadering onder meer toe-

gepast in het buurtpastoraat, binnen de zorg en 

bij defensie. In het onderwijs is de benadering 

nog relatief onbekend. Tijdens de startfase van 

het project ‘Ouders aan zet’ is de presentiebena-

dering voorgelegd aan vertegenwoordigers van 

verschillende scholen en aan ouders. Aan hen is 

gevraagd in hoeverre zij deze benadering pas-

send vinden voor het onderwijs. De reacties van 

de aanwezigen waren positief. Presentiebeoefe-

ning in het onderwijs werd gezien als een goede 

manier om de grondhouding meer expliciet te 

maken en een nadere uitwerking hiervan zou in 

de ogen van de aanwezigen bij de expertmee-

ting zeker toegevoegde waarde kunnen hebben 

voor het onderwijs. De taal waarin de presen-

tiebenadering is uitgewerkt werd wel gezien als 
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Vertrouwen in elkaar
Susan de Boer

Wie wil dat ouders participeren in de school, moet toe 

naar partnerschap. Dat houdt in: vertrouwen hebben in 

elkaar, aandacht hebben voor de ander, bereid zijn 

naar elkaar te luisteren en alles te bespreken. 

De presentiebenadering biedt hiervoor aangrijpingspunten. 

In het project ‘Ouders aan zet’ van KPC Groep is 

‘presentie’ een belangrijk thema.
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duidelijk behorend bij de praktijk van pastoraal 

werk en zorg en welzijn. Er zal daarom een 

vertaalslag naar het onderwijs gemaakt moeten 

worden voor het vinden van aansluiting bij de 

onderwijspraktijk. 

Vruchten
“De essentie van presentietheorie is volgens 

mij dat je het gevoel uitstraalt dat je ondanks 

drukte en dagelijkse beslommeringen er kunt 

zijn voor iemand”, zegt Sonnemans. “Als 

leidinggevende wil ik er zijn voor mijn col-

lega’s, voor docenten en voor ouders. Collega’s 

kunnen binnenlopen met de vraag: ‘Heb je 

even?’ Ik ben dan natuurlijk bezig met iets wat 

dringend af moet, maar zie tegelijk dat er iets 

aan de hand is. Wat ik nu doe is het vraagstuk 

wat voorrang moet krijgen voorleggen aan de 

persoon zelf. Ik zeg dat ik het druk heb, maar 

er graag wil zijn voor haar of hem. Dan laat 

ik de keuze aan mijn collega of het wel of niet 

urgent is. En dan maken mensen daar bijna 

altijd de goede keus in. Als ze zeggen: ‘het is 

urgent’, dan is het ook echt gierend urgent.” 

Volgens Sonnemans werpt het veel vruchten 

af als je mensen het gevoel kunt geven dat je 

alle aandacht voor ze hebt. “Mensen willen 

gezien worden. Door presentie kom je meer in 

contact met je organisatie. Mensen vertellen je 

meer. Ik wil weten wat belangrijk is, maar ik 

heb geen definitie van ‘belangrijk’. Dat kan iets 

persoonlijks zijn, maar ook dat iemand met de 

kPC Groep organiseert op 25 november 

een kleinschalige conferentie waarop de 

toepasbaarheid van de presentiebenadering 

in het onderwijs opnieuw centraal staat. 

Andries Baart verzorgt op deze dag een 

inleiding en reflecteert met de drie deelne-

mende scholen aan het project ‘Ouders aan 

zet’ op hun ervaringen. Er is nog plaats voor 

een beperkt aantal deelnemers. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met 

Mariëlle Rutten, E. m.ruttenkpcgroep.nl,  

T 06 1080350.

Foto: KPC
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universiteit van Maastricht heeft gepraat over 

samenwerking.” In de schoolpraktijk wordt 

een leidinggevende vaak uit zijn of haar werk 

gehaald. “Je maakt een planning om aan lange 

termijnonderwerpen te werken, met ruimte voor 

incidenten, maar zo werkt het helemaal niet op 

een school. Je wordt voortdurend onderbroken. 

Presentie maakt dat je snel kunt schakelen, dat 

je je aandacht onmiddellijk kunt richten op de 

persoon die voor je staat. Dat vind je niet in de 

gemiddelde handreiking over leidinggeven. En 

het komt op iedere school altijd voor.” Niet al-

leen op het persoonlijke vlak brengt Sonnemans 

presentie in praktijk. “We gaan de kwaliteitsgel-

den inzetten voor de mentoraten. Wat we onder 

meer constateren is dat we een betere sociale 

begeleiding van kinderen door de jaren heen 

willen. De essentie voor ons is dat ieder kind zich 

gekend voelt.” 

Ci jfers
Bij de vormgeving van presentie is ook de rol 

van het bestuur een belangrijk aspect. “Het werkt 

het prettigst als anderen ook vanuit deze benade-

ring werken”, zegt Sonnemans. “Als het bestuur 

ervan overtuigd is dat het bij een school alleen 

om cijfers en meetinstrumenten draait is dat 

lastig communiceren. Het bestuur moet ook oog 

hebben voor de zachte kanten van de organi-

satie, voor sfeer, en de vraag belangrijk vinden 

waarom iemand zich prettig voelt op een open 

dag. Voor deze ontwikkeling is duidelijk ruimte 

binnen onze school.”   ■
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“Door goed katholiek onderwijs is het leven 

van duizenden kinderen veranderd”, aldus 

aartsbisschop Wuerl van Washington, die dit 

zei naar aanleiding van het overlijden van se-

nator Ted Kennedy. Hij prees hem om zijn inzet 

voor katholieke scholen.

Levensbeschouwing is belangrijk in het onder-

wijs en toch wordt tegenwoordig geprobeerd 

dit te omzeilen met het beleid: kwaliteit = de 

gecertificeerde instelling. Maar zo eenvoudig 

werkt het niet en iedereen voelt dat eigenlijk 

wel aan. Daarom is de Bond KBVO een aantal 

jaren geleden begonnen met de reeks Katho-

lieke scholen: het vertrouwen waard. De nieuwe 

brochure, die wij tijdens de najaarsnetwerken 

zullen presenteren, gaat over ‘praktijken’. En 

ook onze inleiders zullen het daarover hebben. 

De netwerken organiseren wij samen met de 

KVSC. Wat mag u verwachten?

We willen het over onderwijsculturen hebben, 

die om te beginnen minder activistisch zijn en 

waarbij het alledaagse meer voorop staat. We 

doen dat op drie manieren. In de eerste plaats 

door te kijken naar wat basaal is in onder-

wijs en opvoeding. In de tweede plaats door 

onderwijs niet op te vatten als het voltrekken 

van reeksen geplande handelingen, maar als 

een ‘praktijk’, een normatieve praktijk. En in 

de derde plaats door na te gaan welke ken-

nis belangrijk is voor een dergelijk praktijk. 

Bij onze zoektocht gebruiken wij begrippen 

als menslievendheid, aandacht en presentie, 

kortom de medemenselijke betrekking. Wat 

is haar betekenis voor ‘onderwijspraktijken’? 

Wat is een goede betrekking? Wat is een goede 

praktijk?

Maandag 23 november,  Haar lem
Op deze bijeenkomst is Dick den Bakker inlei-

der. Den Bakker is directeur van de Vlietacade-

mie, opleidingsinstituut van de Besturenraad. 

Een van zijn taken is: leidinggevenden trainen 

in het omgaan met dilemma’s. In zijn inleiding 

zal hij ingaan op het hoe, het van waaruit en 

het waartoe in het spreken over identiteit. Ook 

stelt hij een paar dilemma’s aan de orde waar 

bijzondere scholen mee te maken hebben.

Dinsdag 24 november,  T i lburg
Dr. Bram de Muynck is lector in het hoger 

beroepsonderwijs en opleider van leraren. 

Onderwijs krijgt als het ware kleur door de per-

soon van een leraar. De Muynck: “Het profes-

sioneel bezig zijn, is helemaal ingegeven in zijn 

manier van leven.” Wat betekent de Wet BIO en 

bijvoorbeeld orthopedagogische instrumenten 

in zijn benadering?

Maandag 30 november,  Zutphen
Cocky Fortuin-van der Spek is managing 

consultant CPS onderwijsontwikkeling en 

advies. Ze begeleidt scholen op het gebied van 

visie en identiteit. Zij zal spreken over brede 

identiteitsontwikkeling als voedingsbron voor 

verbondenheid, diversiteit en kwaliteit, zoals 

zij dat samen met haar collega’s vorm geeft op 

scholen middels het project Dialogica.

De bijeenkomsten beginnen met een korte pre-

sentatie over een aantal onderwijsactualiteiten.

Ook is er aandacht voor een nieuwe publica-

tie van de Bond KBVO: Katholieke scholen, 

het vertrouwen waard, deel 4: Vertrouwen in 

schoolpraktijken.

De netwerkbijeenkomsten beginnen om 16.00 

uur en eindigen om 18.00 uur. Aansluitend is er 

een eenvoudige maaltijd.

U bent van harte uitgenodigd!

Meer informatie vindt u op www.bondkbvo.nl

U kunt zich aanmelden bij Irma Verbeek: E 

i.verbeek@bkonet.nl

Goede praktijken
Netwerkbijeenkomsten Bond KBVO november 2009
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Kortgeleden publiceerde de inspectie ‘De sterke 

basisschool, definitie en kenmerken’. Daarin staat 

onder andere dat sterke basisscholen worden 

gekenmerkt door een betere kwaliteitszorg en een 

betere leerlingenzorg. Herkent u dat?

“Ja, een goede leerlingenzorg en een goede 

kwaliteitszorg staan borg voor de kwaliteit 

van scholen. Ik denk dat dat de pijlers zijn van 

kwalitatief goed onderwijs. Kwaliteitszorg zit in 

alle lagen van de organisatie, geen enkele laag 

uitgezonderd. Het begint bij de leerkracht voor 

de groep en geldt met dezelfde aspecten voor 

de leidinggevende en vervolgens ook voor het 

College van Bestuur en de Raad van Toezicht. 

Kwaliteitszorg zit al in het wervings- en selec-

tiebeleid dat daaraan voorafgaat. Je hebt het 

dan over de kwaliteiten van de mensen.” 

Vis ie
Maar alleen de kwaliteiten van de mensen in 

de organisatie garanderen niet dat er ook kwa-

litatief goed onderwijs wordt gegeven. Om de 

kwaliteiten van de mensen ook de kwaliteit van 

het onderwijs te laten zijn heb je op de eerste 

plaats een visie nodig, meent Van den Hoogen. 

Een visie op ‘hoe wil ik onderwijzen? Wat is 

voor mij belangrijk?’ Die visie moet helder en 

zichtbaar zijn in de diverse schoolplannen en 

schoolgidsen en naar ouders toe goed zijn ver-

woord. En als de mensen in de organisatie daar 

een goed beeld van hebben en zij in die optiek 

werken, dan staan de kwaliteiten van de men-

Het kind komt steeds meer 
centraal te staan

HET  IS  GEEN ‘VAkJESDENkEN’  MEER

sen in dienst van goed onderwijs. Ze worden 

daarin gecoacht en begeleid. Er wordt richting 

aan gegeven, zodat alles in dienst staat van de 

visie en de kwaliteit die je wilt neerzetten. 

Van den Hoogen: “In de visie van de SKOGU 

staat dat elk kind telt. In de dagelijkse praktijk 

zie je dat men in veel situaties individu-

eel gericht is op kinderen en is er een begin 

gemaakt om te werken in de geest van de z.g. 

‘één-zorgroute’, waarin je voorafgaand aan het 

moment waarop je les gaat geven als leerkracht 

bepaalt wat er voor dat kind noodzakelijk is om 

tot ontwikkeling te komen. Dus je stelt eigenlijk 

een handelingsgericht plan op dat ervoor moet 

zorgen dat het kind aan die aspecten werkt die 

voor dat kind belangrijk zijn.” 

Leer l i jnen en leer l ingvolgsysteem
“Je zult in de organisatie en je klassenmanage-

ment moeten zorgen dat het hanteerbaar is. Je 

kunt dus niet voor elk kind een individueel plan 

opstellen, maar je werkt wel met leerlijnen. Die 

leerlijnen bepalen in hoge mate wat het kind 

nodig heeft, maar geven ook de richting aan 

voor de leerkracht. Waar moet ik me op welk 

moment mee bezig houden? Wat goed is voor 

het kind wordt in eerste instantie bepaald door 

de signaleringen en de registraties daarvan in 

een goed leerlingvolgsysteem. Het volgen van 

het kind is een belangrijk aspect van het kijken 

naar de mogelijkheden die een kind heeft. En 

dat doe je ook door allerlei instrumenten met 

elkaar te verbinden. Wat je vaak in het verleden 

zag was dat je wel signaleerde, maar dat je 

nauwelijks toekwam aan diagnosticeren, laat 

staan aan het doorstarten naar een handelings-

gerichte aanpak op basis van de diagnose.” 

Die speciale zorgroutes zijn er voor de kinderen 

die het wat moeilijker hebben. Of een kind het 

moeilijk heeft is in de visie van Van den Hoog-

en niet afhankelijk van de norm die je stelt. Als 

je naar een zorgroute kijkt, dan moet je naar 

het kind kijken. Het kind moet centraal staan, 

niet de norm van een bepaalde leeftijd. “Kwali-

teit houdt ook in dat je controleert of de dingen 

die je doet ook de goede dingen zijn en daar-

voor heb je een systematiek nodig. Resultaat is 

niet vanzelfsprekend. Het betekent niet dat als 

een kind aan het eind van een groep overgaat 

naar de volgende, dat dan ook automatisch het 

resultaat is bereikt. Resultaat moet blijken aan 

de hand van een doel dat gesteld is en dat doel 

gehaald is na een bepaalde periode.” 

Sociale context

Er wordt veel gesproken over opbrengstgericht 

onderwijs. De inspectie legt niet voor niets de 

nadruk op de resultaten van rekenen en taal. Maar 

is dat het enige? 

Van den Hoogen: “Vanuit het onderwijs gezien 

niet, want het allerbelangrijkste is dat het kind 

zich mag ontwikkelen en dat die als zelfstan-

dige burger in de maatschappij kan functio-

Rob Pinkse

Een school kan enkel kwaliteit ontwikkelen als er een heldere visie aanwezig is. En rekening houdt met de context. Ouders zouden daarom veel 

meer bij het onderwijs betrokken moeten worden. Aan het woord is Frans van den Hoogen, algemeen directeur van de Stichting Katholiek Onderwijs 

Gemeente Uden. De SKOGU beheert 12 basisscholen en 1 speciale school voor basisonderwijs.
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neren. Dat is een heel mooi doel en daar zal 

rekenen en taal ongetwijfeld een bijdrage aan 

leveren. Maar er zijn wel allerlei factoren in de 

maatschappelijke context, zoals een veran-

derende gezinssituatie, waardoor het kind in 

een bepaalde fase niet datgene haalt wat die 

zou moeten halen. Juist in dat soort complexe 

zaken die meer buiten en rondom de school 

spelen, zal de energie om tot goede resultaten 

te komen anders gericht worden. Daarom moet 

je je als school in de kwaliteitszorg wat breder 

oriënteren dan alleen maar op onderwijs. Je 

moet eigenlijk kijken hoe de sociale context 

rond de school is ingericht en daar moet je dan 

op inspelen. Daardoor is het ook van belang 

voor de kwaliteitszorg van de school dat ouders 

nadrukkelijk betrokken worden bij het geheel. 

Ouders zitten met een heleboel vragen waar je 

als school iets mee zou kunnen doen. Wij heb-

ben op een school een ouderservicepunt (OSP) 

opgezet. Daar worden ouders uitgenodigd om 

over opvoedingsproblematiek te praten. Ik denk 

dat je dit soort zaken ook binnen brede school-

ontwikkelingen moet aanpakken. Je krijgt dan 

een soort kindcentrum, waar allerlei functies 

die nu nog los staan, straks wellicht in een 

geheel kunnen worden aangeboden: onderwijs, 

voorschoolse educatie, peuterspeelzaalwerk en 

kinderopvang in de meest brede zin.” 

Tafelt jesmiddag

Er is veel aandacht voor de periode vóór de basis-

school, maar hoe zit het met de overgang van de 

basisschool naar het voortgezet onderwijs? 

“Daar zit toch nog wel een behoorlijk stevige 

knip in, waardoor de ontwikkeling van het kind 

sterk kan terugvallen. Ze komen in een moei-

lijke periode van hun eigen groei en moeten 

daar veel energie insteken en dan komen ze ook 

nog in een compleet andere wereld. Je zou eens 

moeten kijken of groep 7 - 8 niet gekoppeld 

kan worden aan groep 1-2 van het voortgezet 

onderwijs, zodat je daar een cluster krijgt. Ik 

denk dan aan een soort brede schoolgedachte, 

waarin ook het vo betrokken wordt.”

Zijn er concrete plannen voor zo’n cluster van 

groep 7/8 en groep 1/2 van het vo?

“We hebben met het basisonderwijs en het 

voortgezet onderwijs in Uden afgesproken een 

keer in de maand op bestuurlijk niveau bij 

elkaar te komen om eens te kijken welke za-

ken we zouden moeten aanpakken. Daarnaast 

functioneert het zogenaamde BOVO-overleg. 

Daarin zitten mensen van het basisonderwijs 

en het voortgezet onderwijs, die met elkaar 

allerlei activiteiten die te maken hebben 

met de overgang regelen en afstemmen. Een 

tafeltjesmiddag is een van de activiteiten die 

daaruit is voortgekomen. Daarin worden kin-

deren die overgegaan zijn van groep 8 naar 

het vo besproken. De docenten die op dat 

moment in het vo met die kinderen werken en 

de belangrijkste mensen van de basisschool 

bij de advisering: de IB-er, de leerkracht van 

groep 8 en misschien zelfs de directeur als je 

dat belangrijk vindt, sluiten aan bij die tafel 

en spreken over de kinderen. Daardoor wordt 

de schriftelijke overdracht van gegevens een 

soort warme overdracht, waar je de gegevens 

nog verder uitdiept. Daarna ontvangen we 

de resultaten over de ontwikkelingen van 

het kind in het vo. Op die manier blijf je als 

basisschool het kind ook nog volgen nadat 

die is weggegaan.” 

Foto: Rob Pinkse
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Themamiddag
“Een keer in het jaar hebben we met het po en 

het vo een gezamenlijke studiemiddag, waar we 

een bepaald thema centraal stellen. Zo hebben 

we pas een themamiddag gehad over rekenen. We 

hebben gekeken naar wat er in het basisonderwijs 

en in het voortgezet onderwijs gedaan wordt op 

dat gebied en waar hiaten zitten. Daar zijn een 

aantal signalen uitgekomen, waar een werkgroep 

op gezet is van mensen uit het basisonderwijs en 

het voortgezet onderwijs die gaan kijken hoe ze 

het vak rekenen beter kunnen inrichten. Daar lig-

gen dus allerlei kansen om dat in een doorgaande 

lijn met elkaar af te stemmen, waardoor die knip 

minder wordt of zelfs verdwijnt.”

Uitwissel ing
“Naast die themamiddagen komen leerkrachten uit 

het voortgezet onderwijs kijken in de klassen van 

het basisonderwijs. Hoe pakken jullie de kinderen 

aan, hoe organiseren jullie een les, wat gebeurt er 

in die lessen en wat is er te zien? Omgekeerd gaan 

onze mensen naar het vo, een echte uitwisseling 

dus. In eerste instantie krijgen ze het idee dat 

het in het vo toch heel anders is ingericht, maar 

vervolgens beginnen ze elkaar ook aan te vullen. 

Een bewustwording in het belang van het kind en 

tevens reflectie op het eigen handelen.”

Ziet u al resultaten van deze gang van zaken rond het 

volgen van kinderen?

“Resultaten zijn er zeker daar waar het gaat over 

de 0 tot 12 jarigen. Daar zie je toch steeds meer 

dat mensen geïnteresseerd raken in elkaar. Het 

zijn nog afzonderlijke organisaties en eigenlijk 

zou je er één organisatie van moeten maken. Men 

is er wel van overtuigd dat wat de een doet net 

zo goed is voor de ontwikkeling van het kind als 

wat de ander doet. Het is geen vakjesdenken meer. 

Het kind komt steeds meer centraal te staan. Als 

ik naar het voortgezet onderwijs kijk zie ik een 

sterke bereidwilligheid van mensen om samen aan 

de slag te gaan in het belang van het kind. Ik vind 

dat mensen steeds meer bereid zijn om binnen het 

kwaliteitsproces het kind centraal te stellen.”  ■

Theo Joosten

Aandacht voor de economie is groot 

en zeker in tijden van recessie. Ook 

de recente Troonrede en de Miljoe-

nennota besteden bijzonder veel 

aandacht aan economische zaken. 

En vanzelfsprekend is het op orde 

hebben, dan wel krijgen van het 

nationale huishoudboekje van belang. 

De beschikbare financiële middelen 

hebben invloed op het realiseren van 

plannen. En zowel in tijden van voor- als tegenspoed moeten afwegingen 

worden gemaakt over de wijze waarop de ter beschikking staande middelen 

worden besteed. Vanzelfsprekend hebben die ook invloed op hetgeen er voor 

onderwijs beschikbaar is. Keuzes maken is ook hier onvermijdelijk.

Een andere, veel ingrijpender invloed op onderwijs is echter die van het 

‘economistisch denken’ over onderwijs. Ik bedoel daarmee dat onderwijs nog 

slechts een economisch doel heeft en daarom voortdurend ook zelf langs de 

economische meetlat wordt gelegd. Een denken dat zich al jaren opdringt 

aan besturen en hun scholen.

Meerwaarde, resultaatgericht, opbrengstcultuur, kengetallen als sturingsmid-

delen, afrekenen, standaarden, normering prestatiecontracten, bonussen, 

leerling gebonden budgetten, klanten. Zo maar een greep uit het jargon dat 

tegenwoordig in veel publicaties van en over onderwijs is te lezen. Zijn deze 

termen en de wereld die er achter schuil gaat bepalend aan het worden in 

het denken over goed onderwijs? En zo ja, moeten we ons er dan zorgen 

over maken?

Ik denk dat het gevaar groot is dat een dergelijk denken leidend aan het 

worden is. Het vormt inderdaad een risico, omdat het voorbij gaat aan de 

eigen pedagogische basis van onderwijs. Die basis wordt gevormd door een 

relationele en geen productverhouding, een menselijke verhouding die ge-

richt behoort te zijn op de vorming van heel het kind. Die verhouding vormt 

het hart en de ziel van hetgeen er in scholen behoort te gebeuren. Dergelijk 

opvoedend onderwijs staat ten dienste van de ontwikkeling van het goede 

voor ieder. Dat is recht doen aan menselijke waardigheid, dus ook aan 

kinderen! Zij hebben niet het recht slachtoffer te worden van een eenzijdige 

marktbenadering. Waardigheid als belangrijk principe van subsidiariteit zou 

ook in deze zin een pedagogische invulling kunnen krijgen.

Katholiek onderwijs is onderwijs dat in de volle breedte aan de vorming van 

kinderen wil bijdragen. Daartoe ontwikkelt het eigentijdse beelden. Daarbij 

hebben we elkaar nodig om inhoud te geven aan wat goed is voor kinderen. 

Als ook om een krachtige stem te hebben in het tijdig signaleren en keren 

van hetgeen ons onderwijs bedreigt. En om in dit ontwikkelingsproces op de 

eerste plaats te rade te gaan bij economische bronnen lijkt twijfelachtig, zeker 

als we in huis rijkere bronnen hebben, met meer waarde voor onderwijs.  ■

Economie en onderwijs
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Theo Joosten is voorzitter van de Bond kBO
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“De oorzaak van een niet optimaal verloop 

van de loopbaan van de leerling wordt teveel 

bij de leerling zelf gelegd. Wij moeten naar 

onszelf kijken. De school moet de mogelijkhe-

den en verwachtingen van de leerling kennen 

en helpen de beste kansen te benutten”, vertelt 

Jan van Nierop. Het DaCapo College heeft heel 

bewust gekozen voor talentontwikkeling als 

kernwaarde van beleid. “We willen talentont-

wikkeling in het hele lesrooster terug zien. 

We vragen ons steeds af: is dit goed voor de 

ontwikkeling van het talent van de leerling? 

We ontwikkelen dit verder naar loopbaanleren, 

doorgaande leerlijnen en inzetten op waar de 

leerling in uitblinkt. Je moet een leerling niet 

dwingen rekenachterstanden in te halen ten 

koste van die vakken waar hij wel goed in is. 

We komen er steeds meer achter dat uitvoerig 

en diepgaand met de leerling gepraat moet 

worden: wat is je sterke kant, waar ben je goed 

in? Ze moeten goed naar zichzelf kunnen kij-

ken om een keuze te kunnen maken voor hun 

loopbaan. Als school moet je daar bij helpen. 

Centraal staat de vraag: is dit wat je wilt? Om 

de talenten naar boven te halen hebben we in 

het reguliere lesprogramma van de onderbouw 

vier periodes die over de ‘belevingswereld van 

de jeugd’ gaan, verplicht gesteld. In totaal kan 

men uit vijftien verschillende onderwerpen 

(van Technostroom tot Filosofie) kiezen. Daar-

naast volgen leerlingen de praktische sectorori-

entatie (PSO) in klas twee.” 

Een wonder
Het vmbo moet waakzaam zijn voor veran-

deringen die de overheid voorschrijft en trots 

zijn op wat al is bereikt. Het is een wonder 

dat in Nederland honderdduizenden kinderen 

afkomstig van laaggeletterde ouders bin-

nen tien jaar een enorme achterstand hebben 

ingelopen. Deze leerlingen zitten vooral op 

het vmbo. Scholen richten zich steeds meer op 

talentontwikkeling en onderwijs op maat om de 

vroege selectie in Nederland te compenseren, 

maar gelijktijdig dreigt door een terugloop van 

leerlingen het vmbo in haar kwalitatieve aan-

bod verder in de knel te komen. Een ander aan-

dachtspunt is het vastpinnen van basisberoeps 

gerichte leerlingen (bbl) aan een vakkenpakket 

waar ze nauwelijks mee door kunnen stromen. 

Van Nierop fel: “Ze krijgen vanaf het begin 

minder theoretische vakken waardoor je ze 

direct de kans ontneemt later door te stromen. 

Onze verwachtingen van bbl leerlingen zijn 

over het algemeen altijd te laag geweest. Terwijl 

je juist deze leerlingen moet blijven stimuleren 

en uitdagen, laten doen waar ze sterk in zijn en 

competenties moet helpen ontwikkelen waar 

ze iets aan hebben: het aanleren van passende 

vaardigheden zoals zorgen dat je op tijd komt 

en leiding accepteren.” Van Heumen vult aan: 

“Als mijn computer vast loopt, ga ik naar de 

aula en roep ‘wie heeft hier verstand van com-

puters?’ Binnen 20 seconden loopt die compu-

ter weer. Dan kan je toch niet zeggen ‘dit is een 

bbl-kind, dat kan niet zo veel’. Ik geloof echt in 

meervoudige intelligentie, kinderen kunnen zo 

veel”. Er volgen voorbeelden van leerlingen uit 

Sittard die topvoetballer zijn geworden bij Roda 

of door te stapelen de Pabo hebben gedaan. 

“Elke vmbo leerling heeft recht op geschiedenis 

omdat hij wil weten in welke maatschappij hij 

leeft. Ook hij moet straks kiezen.” Hij vertelt 

over zijn ontmoeting in een café met neonazi’s. 

Op zijn vraag of zij wisten wat nazisme inhoudt 

bleven ze het antwoord schuldig. Ze waren niet 

verder dan Napoleon gekomen op school.

Vmbo één geheel
“Er bestaat geen koninklijke weg voor een 

bepaalde leerroute, via de havo naar het hbo of 

via het mbo naar het hbo. Als er een konink-

lijke weg is, dan is dat de leerroute waar elke 

leerling voor zich het meeste baat bij heeft. Wil 

die leerling liever leren door bezig te zijn in 

plaats van 32 lesuren in de bankjes zitten, dan 

is het voor die leerling een stuk prettiger als 

die naar het mbo gaat”, vindt Van Nierop. Nu 

ontstaat een tweedeling tussen leerlingen die 

beroepsgerichte routes in het vmbo volgen en 

TH
EM

A
-A

R
TI

K
EL Talentontwikkeling is geloven in kinderen

Freek Pardoel 

“Maak van het vmbo één geheel waarin de leerling zijn eigen opleidingstraject kiest, waarbij voldoende middelen beschikbaar blijven voor het geven van

 extra zorg”,  zegt Jan van Nierop, voorzitter van het bestuur van het DaCapo College. Pim van Heumen, Unit directeur Begeleiding en Ondersteuning, 

vertelt hoe leerlingen binnen een relatief beschermde omgeving begeleidt worden om door te groeien naar een leerweg binnen een andere locatie van 

het DaCapo College.
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die de algemeen vormende richtingen volgen. 

Er moet één vmbo-diploma komen zonder 

schotten, waarin vakkenpakketten op de mo-

gelijkheden van iedere leerling zijn afgestemd, 

waarin verschillende niveaus voorkomen. Met 

het vervolgonderwijs moet voor elke leerling 

een doorstroomprofiel afgesproken worden. Dat 

geldt ook voor de leerlingen die doorstromen 

naar de havo. Het DaCapo laat deze leerlingen 

altijd acht vakken volgen. “Veel te veel leerlin-

gen zitten op de mavo terwijl ze veel beter af 

zijn als zij een meer beroepsgerichte opleiding 

volgen. Deze visie sluit het beste aan bij hoe wij 

denken over het ontwikkelen van het talent van 

onze leerlingen.”

 

Idealen Passend Onderwi js
Jan van Nierop ziet parallellen tussen de 

huidige ontwikkeling om zorgleerlingen meer 

op te nemen in het regulier onderwijs en de 

opheffing van svo-lom in het verleden. “Je kon 

er toen idealiter niet tegen zijn en dat geldt 

nu ook voor Passend Onderwijs.” Hij omarmt 

het motto ‘integreren waar kan, separeren 

waar het moet’. Er is echter veel expertise van 

de lom scholen verloren gegaan door een te 

snelle integratie en verdeling van specialisten 

over het regulier onderwijs. Dezelfde idealen 

dreigen nu Passend Onderwijs te doen omval-

len. Van Heumen stelt: “De groep leerlingen die 

vroeger naar het svo-lom ging , is er niet meer. 

Leerlingen die toen de theoretische leerweg 

haalden, volgen nu vaak met tegenzin de bbl. 

Door het wegvallen van de lomscholen werden 

andere voorzieningen als ‘op de rails’, ‘herstart’, 

rebound en time-out noodzakelijk.”

Beroepsor iëntat ie en doorlopende  
leer l i jnen 
Aan de ene kant kalft de huidige ketenverant-

woordelijkheid af door klachten over elkaars 

onderwijs. De structuurwijziging in het mbo 

vindt geheel zonder betrokkenheid van het 

vmbo plaats. Aan de andere kant is het vmbo 

in Sittard de banden met het ROC juist aan het 

versterken. Er wordt samengewerkt in ‘aan-

val op uitval’ en bij Passend Onderwijs heeft 

DaCapo erop aangestuurd dat het ROC in de 

werkgroep kwam. “Je moet heel veel met elkaar 

praten over wat het beste voor elke leerling 

is die naar het ROC gaat. Dat betekent verti-

cale zorgroutes met het ROC opzetten; goede 

afspraken maken over niveau 2 trajecten bij het 

vmbo; het aantrekken van de relatie met jeugd-

hulpverlening; niet het ROC het wiel opnieuw 

Talentontwikkeling is geloven in kinderen

foto: NFP

Links Jan van Nierop, rechts Pim van Heumen
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uit laten vinden; bij ondersteuningswensen 

van leerlingen vooral een wederzijdse vertrou-

wensband opbouwen in plaats van kritiek op 

elkaar leveren. De tweedeling vmbo-ROC is 

geen goede zaak, je zou één beroepsopleiding 

moeten hebben totdat de leerling klaar is”, 

meent Van Nierop. DaCapo gaat samen met het 

ROC bouwen aan beroepsgerichte leerwegen. 

Alle vmbo leerlingen van DaCapo gaan zich 

straks oriënteren op het ROC, of op de havo. 

“Door mee te lopen op het ROC of op de havo 

kunnen ze wennen aan het pedagogisch kli-

maat. Loopbaanleren en loopbaanoriëntatie zijn 

de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste 

jaren in het vmbo Deze verkenning moet je niet 

doen met hulp van het boekje en internet, maar 

ter plekke, binnen je vervolgopleiding.”

Li jn van inspect ie le idt tot onderbenut-
t ing van talenten
“Lastig is dat je als school niet kan zeggen 

‘als hij hier niet had gezeten, dan had hij het 

nooit gehaald’, want dat kun je niet bewijzen.” 

In Sittard wordt een schifting gemaakt tussen 

gewone lwoo leerlingen en lwoo+ leerlingen. 

De laatste groep gaat een aantal jaren naar 

de aparte locatie Eysenhegge. Deze leerlingen 

hebben leerachterstanden en stevige soci-

aal emotionele problemen en doen vaak drie 

jaar over de onderbouw. De inspectie is zeer 

tevreden over de inhoud van het onderwijs, de 

manier van lesgeven en het feit dat alle leerlin-

gen uiteindelijk een diploma halen. Desondanks 

krijgt de school een ‘oranje’ beoordeling in 

de opbrengstenbox en wordt ze bedreigd met 

de betiteling ‘Zwakke school’ met als uiterste 

maatregel het inhouden van de bekostiging. 

“Natuurlijk vinden we dat we ons moeten 

verantwoorden over de besteding van middelen 

en onze resultaten. Maar het probleem is dat 

de inspectie oordeelt op basis van landelijke 

‘gemiddelden’ en ‘die mooie zogenaamde toege-

voegde waarde’ bewezen wil zien. Hier schuilt 

een duivels dilemma, immers hoe meer het zor-

gonderwijs integreert in het regulier onderwijs, 

des te moeilijker wordt de bewijslast over het 

effect van investeringen”, volgens Van Nierop. 

Van Heumen vult aan: “Als hier leerlingen 

binnenkomen met een redelijke intelligentie en 

ze kunnen een theoretische leerweg doen, dan 

kan ik dat niet in twee jaar afraffelen, want ik 

moet wel vijftien maanden inhalen. Als je ze 

in het derde jaar doorstuurt naar het regulier 

onderwijs moeten ze al in november de eerste 

PTA doen en dat lukt dan niet. Als je maar twee 

jaar hebt is er geen tijd om iets aan de sociaal-

emotionele problematiek te doen, laat staan dat 

ze de theoretische leerweg aankunnen. Als je de 

inspectielijn toepast volgt dus onderbenutting 

van talenten.”

Herverdel ing lwoo middelen kan vmbo 
aanbod doen verschralen
Passend Onderwijs kan er toe leiden dat de 

huidige zorgmiddelen anders worden ingezet. 

De meest optimale situatie is het volledig weg-

werken van achterstanden in het basisonderwijs 

door meer ambulante begeleiding. De extra 

zorgmiddelen in het voortgezet onderwijs zou-

den dan in het primair onderwijs terechtkomen. 

Op het DaCapo bestaat de angst dat deze ideale 

situatie niet wordt bereikt. Leerlingen komen 

weliswaar met minder achterstand het vmbo 

binnen, maar nog altijd met een achterstand, 

echter niet genoeg om nog in aanmerking te 

komen voor lwoo. De extra zorg in het vmbo 

ontbreekt waardoor de kans op het behalen 

van een diploma sterk verminderd. “Hier ligt 

een uitdaging om investeringen in de loopbaan 

van de leerling gezamenlijk aan te pakken 

met behoud van kwaliteit. Daarbij komt dat 

de huidige financiering hard nodig is voor het 

inrichten van kleine groepen, het behoud van 

kleine afdelingen en extra individuele zorg”, 

zegt Van Nierop.

Geloven in de kracht van docenten en 
leer l ingen
DaCapo en zijn  personeel hebben een duidelijke 

visie op deze wijze waarop talentontwikkeling 

de meeste kans heeft in het vmbo. Heeft dat ook 

te maken met de wijze van omgang met elkaar? 

Volgens van Nierop gaat het om de manier 

waarop je collega’s aanspreekt en wat je met 

elkaar afspreekt. “Dat werkt bij de kinderen 

ook zo, zij overtuigen elkaar. Talenten moet je 

maximaal benutten, daar moet je het personeel 

voor opleiden. Natuurlijk was er ook verzet. 

Dat heeft gedeeltelijk te maken met angst 

voor het onbekende en vermoeidheid voor de 

zoveelste verandering.” DaCapo is met allerlei 

werkgroepen gestart die aan innovaties werken. 

Daarin moet het personeel elkaar overtuigen, 

directeuren moeten die rol niet nemen. Op het 

DaCapo is het personeel en het bestuur anders 

gaan kijken naar de kracht en talenten van 

leerlingen, leraren en ander personeel. Zo heeft 

het DaCapo ook juniorcoaches die conflictjes in 

de pauzes helpen oplossen..”Daar begin je  heel 

sceptisch aan”, zegt Van Heumen, “leerlingen 

hebben hiervoor een opleiding gehad en een 

diploma gekregen. Nu zie je kinderen onderling 

een conflict op lossen. Dan ontdek je talenten: 

die leerling heeft leidinggevende capaciteiten, 

kan overtuigen. Dat zijn competenties waar je 

later iets mee kan. Je moet het hebben over wat 

kinderen wel kunnen en niet over wat ze niet 

kunnen. Geloven in kinderen, daar gaat het 

om”.  ■

D e  i n s p e c t i e  i s  z e e r  t e v r e d e n ,  
d e s o n d a n k s  k r i j g t  d e  s c h o o l  e e n  ‘ o r a n j e ’ 

b e o o r d e l i n g
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‘ IK 
gELOOf 
IN DE 
KRACHT 
VAN 
MENsEN’

Waarom onderwi j s?
“Onderwijs gaat over het vormen van jonge 

mensen. Het heeft me altijd al getrokken om 

aan de ene kant kennis en vaardigheden en aan 

de andere kant normen en waarden aan jonge 

mensen over te dragen.” Vanuit zijn gezin heeft 

Henk tevens meegekregen om iets voor een 

ander over te hebben, rekening te houden met 

anderen en met elkaar op te trekken. Ook mees-

ter Keizers, een inspirerende leraar van groep 

vier heeft hem doen beseffen dat hij graag 

schoolmeester wilde worden.

uw grote  voorbee ld?
“Meester Keizers straalde een soort rust, veilig-

heid en geborgenheid uit, waarvan ik dacht, dat 

zou ik ook zo willen doen.” Naast meester Kei-

zers hebben traditionele onderwijsvernieuwers 

waar hij tijdens zijn opleiding kennis mee heeft 

gemaakt, zoals Maria Montessori, Peter Petersen 

en Helen Parkhurst hem ook geïnspireerd.

uw moois te  moment  op 
schoo l?
Zo’n tien jaar geleden is het plaatselijke onder-

wijs bestuurlijk heel effectief bij elkaar gebracht 

door één bestuur te vormen met scholen van 

verschillende denominaties zonder dat de 

scholen ‘eenheidsworst’ werden. De SSBA heeft 

zeven scholen, waarvan vijf katholieke, één 

openbare en één christelijke basisschool. Alle 

scholen hebben hun eigen onderwijskundige en 

levensbeschouwelijke identiteit. “Het bestuur 

bepaalt niet de identiteit van de school, maar is 

vooral bezig de gekozen identiteit te waarbor-

gen. Dus als een school een katholieke school 

wil zijn, dan vragen we aan die school ‘wat doe 

foto: Piet Magielsen/NFP

De keuze van Henk Hoek

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

je om die specifieke katholieke identiteit uit te 

dragen’? Verder zijn we als bestuur vooral faci-

literend bezig.” Ook de overstap van directeur 

van een school naar bovenschools manager was 

voor Henk een mooi moment. Hij is nu zeven 

jaar directeur onderwijs bij SSBA, waar hij 

kwaliteitszorg, identiteit en personeelsbeleid in 

zijn portefeuille heeft. Hij is graag bezig met de 

inhoudelijke kant van het onderwijs. Hij is ooit 

als leraar begonnen op een school in Den Haag, 

heeft daarna in Ruurlo gewerkt, is directeur 

geweest van een school in Cuijk en later in 

Oude Wetering en is nu dus directeur onderwijs 

bij de SSBA.

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

van jonge mensen om te ontwikkelen en de 

kracht van leerkrachten om elke keer weer 

nieuwe wegen te vinden om het beste uit kin-

deren te halen. Daarin zie ik als katholiek mens 

ook het werk van God, het geloof in God zie ik 

vooral in mensen gespiegeld.” Henk is katholiek 

en bezoekt vaak op zondag de kerk om verbin-

ding te hebben met mensen die op zoek zijn 

naar de kracht in elkaar om elkaar te helpen. 

“Dat vind ik ook het mooie van onderwijs. Het 

onderwijs moet uit verbindingen bestaan tussen 

mensen die elkaar helpen om er samen iets 

moois van te maken.”

De toekomst?
“Voor de toekomst zou ik graag zien dat er 

steeds meer passend onderwijs komt voor alle 

leerlingen. Dus dat kinderen die het goed doen 

ook uitgedaagd blijven en dat kinderen die 

achterblijven ook in hun behoeften worden 

voorzien. Als bestuur moet je ervoor zorgen 

dat je de leerkrachten daarin faciliteert en 

ondersteunt, bijvoorbeeld door extra handen in 

de klas, kleinere groepen en het creëren van een 

grote mate van collegialiteit op de werkvloer. 

Ook de politiek moet meer geld beschikbaar 

stellen zodat we echt werk kunnen maken van 

passend onderwijs.” Ook aan de toekomst van 

de stichting wordt gewerkt. Bij SSBA zijn op al-

lerlei thema’s platforms opgezet. Collega’s van 

de verschillende scholen ontmoeten elkaar bij 

zo’n platform en delen hun zorgen en successen 

zodat andere scholen daar weer van leren. Op 

bestuurlijk niveau is een zorgbudget ingericht 

als LGF of zorgarrangement (WSNS) niet toe-

reikend zijn. “Stapje voor stapje proberen wij 

gestalte te geven aan mooi onderwijs waarin 

de kracht van mensen daadwerkelijk tot hun 

recht komt. Ik vind het schitterend om daar een 

bijdrage aan te leveren.”  ■

Natalie Jasper



28

Schoolbestuur | nummer 6 | oktober 2009 |
IN

TE
R

V
IE

W

Pi jnl i jke schi lder i jen 
Karin Schipper, medewerkster educatie van het 

Museum Jan Cunen vertelt dat het Hooghuis 

Lyceum in 1999 een eerste samenwerking is 

gestart met het museum. Deze samenwerking 

heeft de afgelopen tien jaar geleid tot prachtige 

museumprojecten, maar ook tot de realisatie 

van de eerste Nederlandse Museumschool in 

2003, waarbij kunst uit de collectie van het 

museum in de school hangt. Daarnaast kregen 

docenten taakuren om de cultuurprofielschool 

verder mee vorm te geven. In heel Nederland 

zijn overigens meer dan twintig cultuurprofiel-

scholen. Ze worden getoetst en begeleid door 

KPC Groep en SLO. Voor cultuurprofielscholen 

is het belangrijk dat het onderdeel cultuur 

stevig is ingebed in het schoolcurriculum. Karin 

Schipper: “Het museum voert ieder jaar een 

project uit met het Hooghuis lyceum, voor het 

vmbo. Toen vorig najaar de expositie Painful 

Painting van Ronald Ophuis kwam, hebben 

we de vraag gesteld of deze tentoonstelling 

geschikt is voor de leerlingen. De mentoren van 

de klassen waren vrij om te kiezen of ze er met 

de klas naar toe zouden gaan of niet.” Van de 

twintig derde klassen die zouden meedoen, zijn 

er acht uitgevallen. Het was spannend hoe de 

leerlingen zouden reageren bij het zien van de 

door Ophuis verbeelde gruwelijkheden. Vanaf 

Kunst als leermeester 
tegen geweld
Ton Roumen

In het voorjaar bezochten leerlingen van de derde klas vmbo van het Hooghuis lyceum in Oss de tentoonstelling Painful Painting van Ronald Ophuis. 

Het vroeg zorgvuldigheid en goede voorbereidingen omdat de doeken van Ophuis zeer confronterend en indringend zijn, vanwege de keuze van geweld 

en oorlogssituaties en de wijze waarop deze wreedheden worden verbeeld. Een opmerkelijk project waarin kunst een leermeester is tegen geweld.

het begin was duidelijk dat de leerlingen niet 

van slag waren. Leerlingen blijken overigens 

wel wat gewend te zijn; op internet zien ze 

vaak nog wel gruwelijkere taferelen.

Geweld en oor log niet vergeten 
De educatieve setting van het museumbezoek 

bestaat uit een inleiding, een rondleiding en 

een verwerkingsopdracht. Museumdocente 

Yvette van der Zande houdt een korte inleiding 

op de tentoonstelling. Ze vraagt de leerlingen 

of ze weten wat de titel van de tentoonstelling 

Painful Painting betekent. Vervolgens vraagt 

ze de leerlingen op een werkblad positieve 

en negatieve ervaringen uit hun leven op te 

schrijven. Als positieve ervaringen schrijven 

leerlingen onder andere op: vakantie, vrienden, 

gamen, uitgaan, eten, geld hebben, winkelen. 

Bij de categorie negatieve ervaringen noemen 

ze woorden als: school, vroeg opstaan, moord, 

oorlog, politie, ruzie maken, sportblessure, hon-

ger hebben. Daarna worden er beelden getoond 

uit journaals en actualiteitenrubrieken. Het gaat 

om beelden van steekpartijen op scholen in 

ons land. De fragmenten worden besproken. Er 

wordt gevraagd welke soorten geweld er nog 

meer bestaan en zo wordt er een relatie gelegd 

met de werken van Ophuis, omdat in zijn schil-

derijen geweld en oorlog een grote rol spelen. 

De museumdocente legt de leerlingen uit dat 

we erg gewend zijn geraakt aan tv-beelden 

over steekpartijen en alweer snel vergeten zijn 

dat die er waren. Ophuis wil dat we geweld en 

oorlog niet snel vergeten. 

Executie 
Dan is er een korte rondleiding onder leiding 

van de museumdocente. Besloten is om niet 

alle doeken te bekijken, met name niet de 

doeken waar verkrachtingen te zien zijn. De 

tentoonstelling laat overigens een indrukwek-

kend overzicht zien van het werk van Ophuis 

in het bijzondere Museum Jan Cunen in Oss. 

Op de twee bovenste verdiepingen van het 

museum krijgen de schilderijen van Ophuis 

alle ruimte. Het eerste doek is Executie, uit 

1995. Aanleiding voor het gigantische, uit drie 

panelen bestaande schilderij, is de oorlog in 

voormalig Joegoslavië. In een kamer trappen 

twee soldaten een balletje tijdens een pauze. 

Aan hun voeten ligt een man in foetushouding. 

Zijn rug en benen zijn bedekt met bloed. Zijn 

spijkerbroek is gescheurd. Er kleeft bloed aan 

de muren, net als aan de wc-pot waar de man 

vlakbij ligt en aan de vloer.

Van der Zande vraagt aan de leerlingen wat 

ze zien en wat ze denken dat er, voorafgaand 

aan dit moment, gebeurd is. De leerlingen zien 
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vrij snel dat er iemand is vermoord, geëxecu-

teerd. Dat de situatie in voormalig Joegoslavië 

speelt weten ze niet en wordt hen aangereikt. 

De leerlingen worden er ook op gewezen dat 

het perspectief niet klopt. Als toeschouwer kijk 

je namelijk op het slachtoffer neer, terwijl je 

tegelijkertijd tegen de massieve beulen aankijkt. 

Deze benadering past Ophuis wel vaker toe en 

maakt het mogelijk dat de toeschouwer zich 

zowel met de dader als het slachtoffer kan 

identificeren. De museumdocente suggereert dat 

het lijkt alsof Ophuis het minder nauw neemt 

met schilderregels en -wetten. Het is voor hem 

belangrijk dat zijn boodschap overkomt. Als ze 

vraagt waarom het doek zo indrukwekkend is, 

antwoorden leerlingen: “de mensen zijn levens-

groot of nog wel groter.” Leerlingen geven ook 

aan waarom ze het schilderij bijzonder vinden. 

De ene leerling geeft aan dat de uniciteit ervan 

gelegen is in de geldwaarde. Een andere merkt 

op dat het schilderij er zo echt uitziet. 

Dan is er de afsluitende verwerkingsopdracht 

om te leren dat geweld niet het laatste woord 

mag hebben en dat geweld niet met geweld 

moet worden opgelost. Onder leiding van Ro-

han van den Braak van het bedrijf Blewscreen, 

gespecialiseerd in het maken van animatie-

filmpjes, maken de leerlingen een animatie-

filmpje waarin ze een boodschap tegen geweld 

verwerken. Deze filmpjes worden op YouTube 

geplaatst (Youtube.com/museumjancunen). Het 

beste filmpje verdient een prijs. 

Opbrengst
Het project biedt de mogelijkheid leerlingen in 

aanraking te brengen met situaties van geweld 

en wil bevorderen dat leerlingen geweld vermij-

den en bestrijden. Dat sluit aan op de ervarin-

gen in het dagelijks leven en op school, waar 

leerlingen soms of vaak in aanraking komen 

met geweld. De school heeft overigens als een 

flankerende activiteit bij dit museumproject een 

lezing georganiseerd door Bob van der Meer 

over geweld en pesten, voor ouders en docen-

ten. Deze lezing heeft de school ervan bewust 

gemaakt dat het project een vervolg kan krijgen 

op school, bijvoorbeeld door regels op te stellen 

over de omgang met elkaar op school en in de 

klas. Pieter de Laat, docent mens en maatschap-

pij en CKV is coördinator van dit project. Sa-

men met Oscar Jansen van de Groene Engel en 

Aafke de Bruijn van museum Jan Cunen heeft 

hij het project opgezet voor het Hooghuis Ly-

ceum van de afdelingen West en Zuid. De Laat 

Ronald Ophuis, Executie
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geeft aan dat het project past binnen de doelen 

die de school zich stelt. Drie dimensies zijn 

belangrijk. In de eerste plaats is er de identiteit 

van de jongeren. Het is belangrijk dat de the-

matiek jongeren aanspreekt en dat het aan hun 

eigen ervaringen raakt. In de museumlessen is 

dit aspect aan de orde geweest door leerlingen 

positieve en negatieve ervaringen uit hun leven 

te laten noemen. In de tweede plaats is het 

belangrijker dat de leerstof verder kan worden 

verdiept. De werken van Ronald Ophuis bieden 

hiervoor meer dan voldoende aanknopingspun-

Het gesprek over de kwaliteit van het onderwijs 

is volop gaande. Maar wat verstaan we hier 

onder? Is een objectief antwoord eigenlijk wel 

mogelijk? Steeds weer blijkt bij het zoeken naar 

antwoorden dat er verschillende opvattingen 

zijn over de volgende onderwerpen.

Brede vorming van alle talenten is van belang.

Kwaliteit is alles wat meetbaar is; resultaten tellen.

Het gaat om goede resultaten bij rekenen en taal.

Kwaliteit is dat wat het beste is om te doen.

De positie die iemand inneemt, zijn achter-

grond en ervaringen, hebben grote invloed op 

ten. Het gaat daarbij niet alleen om kunst, maar 

vooral om de gerichtheid op waarden. In de 

derde plaats ten slotte is het belangrijk dat leer-

lingen met plezier aan iets werken. Het maken 

van een filmanimatie met een statement tegen 

geweld is een vertaling van dit derde punt. En 

inderdaad blijken de leerlingen er met plezier 

aan te hebben gewerkt. 

Pieter de Laat geeft verder aan dat het project 

betekenis heeft gehad voor leerlingen én voor 

docenten. De docenten zijn betrokken geweest 

bij een zorgvuldig gepland en uitgevoerd 

project; voor individuele docenten was er de 

vrijheid om wel of niet mee te doen. Ook voor 

de leerlingen heeft het project veel betekend. 

In de eerste plaats natuurlijk dat ze in een mu-

seum waren, maar ook dat ze hebben nagedacht 

over geweld en dat ze er een statement tegen 

hebben kunnen maken. Meer algemeen hebben 

leerlingen dus hun gezicht laten zien en een 

positieve bijdrage geleverd rond vraagstukken 

van geweld.  ■

Het werk van Ronald Ophuis past in een lange, westerse traditie van verbeelding van wreedheid en 

geweld. En toch roept zijn werk meer weerstand, onduidelijkheid en twijfel op dan alle kruisigin-

gen, alle christelijke martelaarsscènes bij elkaar. Dat komt doordat zijn schilderijen niet tonen wie 

de slechteriken en wie de goedzakken zijn. Ophuis’ schilderijen doen geen moreel appèl, laten geen 

makkelijk oordeel toe. Ophuis’ schilderijen roepen twee wrange vragen op: wat herken je in ons en 

waarom wil je dat niet herkennen? Die vragen maken zijn werk het allerverontrustendst.

Lucette ter Borg in NRC Handelsblad van 12 januari 2009
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‘Kwaliteitsbeelden over onderwijs’ 
Algemene ledenvergadering Bond KBO  
27 november 2009 Den Bosch

de beelden over goed onderwijs. Persoonlijke 

overtuigingen – eigen beelden – spelen bij 

de onderwijsaanbieders een belangrijke rol. 

Keynote-spreker Louis Cauffman zal hierop 

vanuit een sterk oplossingsgerichte invalshoek 

ingaan. In de infoshops komen vier verschil-

lende beelden over onderwijskwaliteit aan de 

orde. Uit welke bronnen je put en wat je positie 

en situatie is, zorgt voor significante verschil-

len in beeldvorming over kwaliteit. Maar aan 

de andere kant zijn nou juist deze verschillende 

beelden op zich interessant en waardevol!

Meer informatie: www.bondkbo.nl

VERVOLG VAN PAGINA 29
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Louis Cauffman is een van de voortrekkers 

van het oplossingsgerichte denken in Europa. 

Hij is behalve bedrijfseconoom ook klinisch 

psycholoog. Het oplossingsgerichte denken is 

ontstaan in de Verenigde Staten en komt voort 

uit de psychotherapie. Omdat Cauffman ook 

kennis heeft van bedrijven is hij in staat om dit 

denken ook toe te passen op het organisatori-

sche niveau en ervoor te zorgen dat het binnen 

een organisatie een gestructureerde manier van 

denken en werken wordt.

Cauffman benadrukt dat het oplossingsgerichte 

denken niet nieuw is, dat het geen nieuwe 

leer of religie is, maar dat het wel vertrekt 

vanuit een duidelijk mensbeeld. Het heeft de 

fundamentele overtuiging dat iedere mens een 

natuurlijke veerkracht heeft en een uitgebreid 

arsenaal aan krachtbronnen.

Oplossingsgericht denken is 
niet nieuw, wel anders

Gerrit-Jan Meulenbeld

Ons denken wordt sterk bepaald door het 

negentiende-eeuwse denken, zegt Louis 

Cauffman. Bij het oplossen van problemen 

zijn we sterk met de oorzaken bezig in 

plaats van te bedenken hoe we met het 

probleem kunnen omgaan. We denken 

vanuit de tekorten en niet vanuit de 

mogelijkheden. Denken vanuit 

mogelijkheden is de kern van oplossings-

gericht denken.

Bl i j f  b i j  de fe iten
Oplossingsgericht denken vertrekt vanuit de 

mogelijkheden van mensen en niet van de 

onmogelijkheden. “De vraag is hoe je naar de 

werkelijkheid kijkt. Eigenlijk gaat het erom 

hoe je het probleem definieert”, zegt Cauff-

man, “Het probleem is meestal een al of niet 

onuitgesproken wens tot verandering die met 

de juiste vragen aan de ‘probleemeigenaar’ tot 

een uitdaging kan worden vertaald. Je hoeft 

niet eindeloos te analyseren waar het probleem 

vandaan komt om aan de oplossing te werken. 

Het is ook niet beperkt tot problematische 

situaties alleen. Je kunt het ook toepassen in de 

dagelijkse gang van zaken.”

Cauffman hamert erop dat oplossingsgericht 

denken en werken niet nieuw is: “Je hoeft er 

niet alles voor opzij te zetten. Het is ook niet 

zozeer een methode, maar een basishouding. 

Blijf bij de feiten van het leven en probeer voor 

Louis Cauffman (1958), klinisch psycholoog en bedrijfseconoom, is medeoprichter van het Solteam (B.) en 

directeur van een eigen adviespraktijk. Daarnaast is hij gasthoogleraar in de psychologie van het familie-

bedrijf aan de Europese Hogeschool (EHSAL) in Brussel, uitvoerend lid van het Instituut van het familiebe-

drijf (B.) en bestuurslid van het Family Firm Institute (VS). Hij spreekt en schrijft regelmatig over het oplos-

singsgerichte gedachtegoed. www.louiscauffman.com, zo is hij co-auteur van het boek ‘Oplossingsgericht 

werken in het onderwijs’ (Boom Onderwijs ISBN 9789047301066)

Cauffman is keynote-spreker op de Algemene Ledenvergadering van de Bond kBO op 27 november.
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spreekt daarom liever van het resource georiën-

teerd denken. “Wat iemand ook meemaakt, hij 

kan altijd teruggrijpen op zaken om zijn leven 

dragelijk te maken. Dat kunnen ervaringen, 

herinneringen zijn, negatief en positief, om het 

even wat. Ze hoeven niet vast te liggen, maar 

kunnen ook door de situatie ingegeven worden. 

Als je binnen twee dagen een beleidsstuk moet 

schrijven, kan die deadline een krachtbron zijn 

omdat die je helpt snel to the point te komen. 

Heb je twee weken de tijd dan biedt je dat 

gelegenheid om genuanceerd en doordacht de 

dingen op te schrijven. Oplossingsgericht den-

ken en werken is daarom ook geen inhoudelijk, 

maar een procesmodel.” Volgens Cauffman 

kunnen ook de verhalen en metaforen uit de 

Bijbel en de katholieke traditie krachtbronnen 

zijn en “het onderwijsproject verder brengen.”

Halfvol  of half leeg
Cauffman vertelt het verhaal van twee mensen 

in de Sahara. Na dagen ploeteren meent A een 

oase te ontwaren. Volgens B is het een fata 

morgana en na een tijdje verzucht hij ‘ik haal 

het toch niet, want mijn veldfles is halfleeg’. 

‘Doorzetten’, zegt A, ‘we halen het wel, want 

mijn veldfles is nog halfvol.’ “Met positief den-

ken wordt de fles niet gevuld, maar de oriënta-

tie op de krachtbron – een halfvolle veldfles - is 

een nuttiger basishouding dan de oriëntatie op 

wat er niet is,” zegt Cauffman.

Hoe komt het dan toch dat mensen vaak in 

de negatieve houding blijven steken? Cauff-

man meent dat het een makkelijke houding is, 

“mensen houden liever vast aan wat vertrouwd 

is. Klagen is comfortabeler dan te bedenken wat 

je anders wilt. Maar ik geloof niet dat mensen 

in het klagen vast willen blijven zitten. Zo gaat 

iedere leraar, een uitzondering daargelaten, 

iedere dag weer naar school met het voornemen 

zijn uiterste best te doen. Uiteindelijk willen 

mensen verandering. Oplossingsgericht denken 

helpt daarbij. Mensen veranderen en komen 

tot groei als er een beroep wordt gedaan op 

hun mogelijkheden. Dat wil niet zeggen dat er 

geen grenzen zijn. Soms moet je nee zeggen, 

dat is inherent aan oplossingsgericht denken. 

Bijvoorbeeld als je als school samen met een 

leerling alles hebt geprobeerd om hem verder te 

brengen, maar bij die leerling geen enkele ver-

andering optreedt. Dan ga je uiteraard wel op 

zoek naar alternatieven buiten jouw school.”  ■

je cliënt, je klas, je medewerkers een context 

te ontwikkelen waarbij ze zichzelf opnieuw 

kunnen helpen. Veel oplossingsgericht denken 

wordt gereduceerd tot techniek, bijvoorbeeld de 

schaalvraag. Die wordt gebruikt als meetin-

strument, maar het cijfer dat je iemand vraagt 

te geven aan zijn situatie is niet meer dan een 

metafoor voor verschil.” 

Bouw op wat er  i s
Dat in veel sectoren van de samenleving oplos-

singsgericht denken maar moeilijk ingang 

vindt, komt volgens Cauffman omdat ons 

denken nog sterk lineair-causaal is, “dat wil 

zeggen dat we bij het oplossen van problemen 

heel sterk met de achterliggende oorzaken bezig 

zijn in plaats van te bedenken hoe we ermee 

om kunnen gaan. Wat voor zin heeft het om de 

oorzaken van dyslexie weg te willen nemen? 

We kunnen beter nadenken over hoe we met 

die beperking kunnen omgaan. Causaal denken 

focused op wat er niet is, oplossingsgericht 

denken op wat er wel aanwezig is. Ik gebruik 

graag de uitspraak ‘verandering gedijt het beste 

op een bedje van behoud’. Dat geldt ook voor 

het onderwijs. Wat kunnen de leerlingen al? 

Theo Thijssen had dat door. Natuurlijk is er 

een leerplan, eindtermen waar je naartoe moet 

werken, maar hoe kunnen we voortbouwen op 

wat er al aan motivatie, plezier en kennis is? 

Louter de stof aanbieden werkt niet, je moet 

aansluiten bij de situatie en de leefwereld van 

de leerlingen.”

Cauffman wijst in dit verband op de drie 

mandaten van de leraar, maar ook van de 

directeur/rector of het bestuur. “De eerste is het 

leiderschapsmandaat, dat wil zeggen dat je de 

richting bepaalt en initiatief neemt. Dat vragen 

de leerlingen of medewerkers van je. Daarmee 

dwing je ook respect af. Maar de vraag is hoe je 

dat doet. Een bepaalde richting inslaan zonder 

te kijken of de rest volgt, werkt niet. Met andere 

woorden ‘leiderschap moet je verdienen’. Het 

tweede mandaat is het managementmandaat. 

Dan hebben we het over de inhoudelijke exper-

tise en kennis die nodig is en over de doelen 

die bereikt moeten worden. Daarvoor moet je 

afspraken maken. Het derde mandaat is dat 

van het begeleiderschap, coaching. Hier zit de 

essentie van het oplossingsgericht denken. Op 

dat moment gaat het niet over het wat van het 

leren, maar het hoe. Hoe creëer je een context 

waarin leerlingen daadwerkelijk leren? Wat is 

effectief? Ook begeleiderschap moet je verdie-

nen. Welke rol iemand in het onderwijs ook 

heeft, hij zal deze drie mandaten altijd moeten 

uitoefenen, in afwisseling. Ook een bestuur 

bijvoorbeeld moet in de gaten hebben dat de 

directie begeleid wil worden.”

Veerkracht
Cauffman is erg huiverig voor al die mensen 

die van oplossingsgericht denken een soort 

geloof en van zijn oprichters goeroes maken. 

“Dat gebeurt, maar niemand hoeft overtuigd te 

worden van het nut van dit denken. Degene die 

begeleid wordt en zijn specifieke context staan 

centraal. Daarnaast gaan we er in het oplos-

singsgericht denken vanuit dat iedere mens en 

elk menselijk systeem krachtbronnen, sterke 

punten heeft, die ondanks alle problemen, 

wel werken. Iedereen heeft de veerkracht om 

levensverstorende gebeurtenissen te ondergaan 

en ervan te leren zodat hij bij een volgende 

gebeurtenis beter weet hoe hij ermee om kan 

gaan. Uiteraard reageren mensen heel verschil-

lend op dezelfde situatie, de een heftiger dan de 

ander, maar mensen vinden altijd manieren om 

door te gaan, hoe ernstig de situatie ook is. In 

het oplossingsgerichte denken zijn we altijd op 

zoek naar aanknopingspunten voor verande-

ring, naar de mogelijkheden.”

Cauffman verwijst naar een van de grondleg-

gers van het oplossingsgericht denken, Steve 

de Shazer, een psychotherapeut die zich de 

vraag stelde: wanneer vindt een cliënt dat hij 

geholpen is? “De belangrijkste werkzame factor 

is dat iemand zich begrepen voelt. Dat betekent 

voor een leerkracht dus dat hij zich moet 

kunnen verplaatsen in de taal en de belevings-

wereld van de leerlingen. Dat hoort bij zijn 

mandaat als begeleider. Dat gebeurt volgens mij 

te weinig, terwijl er voor leerkrachten enorme 

kansen liggen. Daarop beoordelen leerlingen 

de leerkracht ook: is hij in staat de stof op een 

voor mij aantrekkelijke en begrijpelijke wijze te 

brengen?”

In het oplossingsgerichte werken hebben 

krachtbronnen een cruciale rol. Wat zijn die 

krachtbronnen waarover de mens kan beschik-

ken wanneer hij in de problemen raakt? Cauff-

man vindt het jammer dat het oplossingsgericht 

denken en werken zo heet, want als je het hebt 

over ‘oplossing’ is de associatie ‘probleem’. Hij 
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Nico  Du l lemans

Sluipend veranderen van 

de bedoeling van  

onderwijsvrijheid

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs 

en goed bestuur’. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Waarom zijn 

beide katholieke onderwijsbonden ongelukkig met deze wet?

De inhouding van een deel van de rijksbekostiging van As-Siddieq in 

Amsterdam en de Nieuwe School in Culemborg leert ons dat de overheid 

zich steeds meer beweegt op het microniveau van het onderwijs. Zij heeft 

opvattingen over goed onderwijs en legt ze vast in wetten en andere 

regelingen. Haar inspectie controleert de uitvoering door de scholen. Aan 

de vrijheid van scholen worden steeds meer voorwaarden gesteld. Daarte-

gen zijn twee belangrijke, inhoudelijke bezwaren.

Er is het gevaar dat de scholen een bepaald mensbeeld wordt opgelegd. 

Enkele jaren geleden merkte rechtsgeleerde en staatsraad Ben Vermeu-

We t s v o o r s t e l  ‘ G o e d  o n d e r w i j s  e n  g o e d  b e s t u u r ’

len op dat door de overheid een meer individualistische moraal wordt 

gepropageerd en hij vindt het zorgwekkend als deze moraal de enige 

oriëntatie zou zijn. Er is eenzijdige kritiek op groepsmoraal, op de islam, 

op protestantse groepen, op katholieke orthodoxie. Vermeulen noemt het 

ongrondwettig als scholen een bepaald mensbeeld zou worden opge-

drongen. Dat zijn bewering niet uit de lucht gegrepen is, bleek tijdens 

het debat dat de Tweede Kamer voerde naar aanleiding van de kwestie 

As-Siddieq. Kamerleden keerden zich tegen bepaalde christelijke scholen, 

die een ‘traditioneel’ beeld van de vrouwenrol hebben en homoseksuali-

teit afwijzen. 

Het tweede bezwaar is dat de scholen geconfronteerd worden met een 

bepaalde onderwijskunde. De onderwijsinspectie baseert haar toet-

singskader op de gedachte van ‘de effectieve school’, een internationaal 

programma met gestabiliseerde onderzoekresultaten, evidence based 

dus. Goed onderwijs is afhankelijk van wetenschappelijk gefundeerde 

standaards, zo is het idee. Daarmee worden de standaards van voortref-

felijkheid van de leraren zelf (hun eigen beproefde praktijkopvattingen) 

en de eigen culturen van scholen gerelativeerd, of beter: ondergeschikt 

gemaakt. 

We zien dat met deze twee gevaren, die waarneembaar zijn, ze zijn niet 

denkbeeldig, onze grondwettelijke onderwijsvrijheid langzaam maar 

zeker verandert. Ze krijgt een andere bedoeling. Staatssecretaris Dijksma 

verwoordde dit treffend tijdens het debat over As-Siddieq. Voorschriften 

over bevordering van burgerschap en integratie strijden volgens haar 

niet met onderwijsvrijheid zolang een school zelf mag weten hoe zij de 

wettelijke regels uitvoert. Daarmee zijn scholen uitvoerende instellingen 

geworden. De oorspronkelijke onderwijsvrijheid echter garandeert (red.: 

alsof er naar de letter van de wet al iets veranderd zou zijn) ruimte voor 

scholen om naar eigen inzichten bij te dragen aan de vorming van jonge 

mensen. Dat lijkt overigens een benadering te zijn die goed past in onze 

samenleving met haar sterk toegenomen diversiteit. De meer uniforme 

aanpak van de overheid (een bepaald mensbeeld, een bepaalde onder-

wijsaanpak) lijkt juist veel minder passend te zijn.

Regelmatig waarschuwt de Raad van State voor verdere inperking van 

de onderwijsvrijheid, maar de overheid luistert niet en wij hebben geen 

constitutioneel hof dat haar wetten toetst. De overheid gaat onverdroten 

door. Het wetsvoorstel over goed onderwijs en goed bestuur verruimt 

haar bevoegdheden. Wij denken niet dat het daar bij blijft.

Intussen is in de dagelijkse praktijk van katholieke scholen, waar naar 

schatting 80.000 allochtone leerlingen hun onderwijs ontvangen, alle 

energie gericht op goede prestaties, maar ook is er aandacht voor elkaar, 

want alleen in relatie met anderen wordt je jezelf, is een wezenlijk ken-

merk van de christelijke traditie. Niet door de ander te zien in functio-

nele zin, maar als iemand met wie wij verbonden zijn. Die twee zaken: 

schoolprestaties en vorming, zijn altijd in goede handen geweest van 

deze scholen. Dankzij hun eigen oriëntatie en de ruimte die zij genoten. 

Deze scholen zouden we met rust moeten laten.  ■
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Hieronder vindt u enkele cursussen die het komen-

de jaar door het SchoolZakelijk Studiecentrum/ 

FiAC worden verzorgd. Het totale aanbod omvat 

cursussen en vaardigheidstrainingen op het ter-

rein van bedrijfsvoering, financieel management, 

personeelsbeheer 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. Om in aanmerking te 

komen voor de korting dient u gebruik te maken 

van het aanmeldingsformulier op de website www.

bondkbo.nl. of www.bondkbvo.nl Alleen dan komt 

u in aanmerking voor de korting.

Financieel  management in het  
Pr imair  Onderwi js

De praktische 3-daagse cursus ‘Financieel ma-

nagement in het primair onderwijs’ gaat uitgebreid 

in op de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee 

verantwoordelijken op het terrein van financieel 

management binnen het primair onderwijs te 

maken krijgen. Deelnemers krijgen een goed beeld 

van wat onder financieel management in relatie 

tot strategisch beleid moet worden verstaan, 

nemen kennis van de financiële basisbegrippen 

en leren hoe zij de financiële structuur (risico’s, 

weerstandsvermogen) van de instelling kunnen 

beoordelen en verbeteren.

Inhoud
l  Financieel management in het primair  

onderwijs

l  Het opstellen van de schoolbegroting en bud-

gettering;

l  Afschrijvingen, reserves en voorzie ningen;

l  De financiële berichtgeving en jaarrekening;

l  Financiële analyse en bijsturing, 

l  Het tot stand brengen van het financieel be-

wustzijn in een schoolorganisatie.

Data,  locat ie & kosten
De 3-daagse cursus vindt plaats op: 18, 25 novem-

ber en 2 december 2009 in het studiecentrum te 

Utrecht. De kosten voor deze cursus bedragen  

 1.005,- per persoon (vrij van BTW).

Leergang f inancieel  management  
in het onderwi js

De cursus biedt de financieel verantwoordelijken 

instrumenten om het financieel beleid en beheer 

binnen een onderwijsinstelling te sturen en te be-

heersen. Aan het eind van deze cursus zijn verant-

woordelijken in staat de belangrijkste vraagstuk-

ken en knelpunten op het terrein van financieel 

management binnen hun instelling / afdeling te 

onderscheiden, en oplossingen te implementeren.

Inhoud
l  Financieel management in het onderwijs (be-

groting, planning, control)

l  Financiële berichtgeving, analyse en bijsturing 

(werken met jaarrekening)

l  Administratieve organisatie en het handboek 

AO

l  Eisen aan een financieel systeem 

l  Financieel bewustzijn in de school

Data, locatie & kosten

De zesdaagse leergang vindt plaats op: 5, 12, 19 

en 26 maart, 9 en 16 april 2010 in het studiecen-

trum te Utrecht. De kosten voor deze leergang 

bedragen nu  1.775,- per persoon (vrij van BTW).

Managementvaardigheden voor  
le id inggevenden in het onderwi js

Bij veel managers in het onderwijs bestaat be-

hoefte aan het ontwikkelen van meer inzicht en 

vaardigheden op het terrein van leidinggeven. 

Middels de 4-daagse cursus ‘Managementvaar-

digheden’ kunnen deelnemers hun kennis en 

vaardigheden op het terrein van leidinggeven 

vergroten. De deelnemer krijgt daarbij inzicht 

in de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de 

organisatie en leidinggevende. Tijdens cursus is er 

veel aandacht voor het daadwerkelijk oefenen van 

vaardigheden, waarbij gewerkt wordt met profes-

sionele trainingsacteurs.

Inhoud
l  Inzicht in managementtaken en uw rol als 

leidinggevende

l Leiderschapsstijlen en situationeel leiderschap

l Commu nicatie met medewerkers

l Personeelsgesprekken

l Creëren van een productieve werkomgeving,

l  Persoonlijke effectiviteit en organisatie en 

planning van werkzaamheden

Deze goed gewaardeerde training is bestemd voor 

managers op (midden)kader niveau die leiding-

geven aan bijvoorbeeld een financiële -, facilitaire 

-, onderwijs- of personeelsafdeling binnen een 

onderwijsinstelling. 

Data,  locat ie & kosten
De 4-daagse cursus vindt plaats op 6, 13, 20 en 27 

november 2009. De locatie is het studiecentrum te 

Utrecht. De kosten bedragen  1.595,- per persoon 

(vrij van BTW).

Arbeidsrecht in het voortgezet 
onderwi js

Juridisch inzicht en kennis van actueel arbeids-

recht zijn voor elke P&O stafmedewerker en - 

functionaris onontbeerlijk. De tweedaagse cursus 

biedt de deelnemers een goed overzicht van de 

huidige wetgeving en jurisprudentie met betrek-

king tot het arbeids- en ambtenarenrecht. Deelne-

mers leren systematisch risico’s in de arbeidsrela-

tie te inventariseren en te analyseren.

Tijdens de tweede dag van de cursus bestaat de 

mogelijkheid eigen case-situaties en dossiers 

onder de aandacht te brengen.

Inhoud
l Dienstverband en de arbeidsovereenkomst

l  Omgaan met arbeidsconflicten en disciplinaire 

maatregelen

l Ziekte en arbeidsongeschiktheid

l Ontslagprocedures

l Dossier opbouw in arbeidszaken.

l Actuele ontwikkelingen in arbeidsrecht

Data,  locat ie en kosten
De tweedaagse cursus vindt plaats op: 3 en 10 

maart 2010 in het studiecentrum te Utrecht.

De kosten voor deze cursus bedragen  860,- per 

persoon (vrij van BTW).

Voor inhoudelijke informatie over de andere cursussen 

kunt u kijken op www.schoolzakelijk.nl.  ■

Overzicht Cursussen Bedrijfsvoering 2009-2010
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Eva Prins

Kinderen oog, interesse, trots en liefde voor 

hun omgeving helpen ontwikkelen. Dat is de 

bedoeling van het project ‘Buurt en Stad’ van 

het Amsterdamse Stadsarchief. Het project laat 

kinderen digitaal door (de geschiedenis) van 

hun eigen wijk ‘wandelen’. Op basisschool De 

Avonturijn in de Pijp werd de site feestelijk 

gelanceerd.

  

“Daar woon ik”, “daar woon ik vlakbij.” De 

kinderen van groep 6 van basisschool De Avon-

turijn reageren enthousiast als op het smart-

board een foto van de Amstelbrug verschijnt. 

“Die brug moet ik altijd over”, roept een meisje 

met zwarte vlechten. Ook het bronzen beeld 

van André Hazes roept herkenning op, net als 

oude foto’s van de Albert Cuypmarkt. “Dat was 

vroeger een sloot met allemaal molens ernaast”, 

vertelt ‘juf Koosje’. Koosje Hofman is ‘gast-

docent’ voor het Amsterdamse Stadsarchief. 

Samen met de bekende inwoner van de Pijp 

banketbakker Siemon de Jong is ze deze mid-

dag op De Avonturijn voor de feestelijke lance-

ring van www.buurtenstad.nl: een educatieve 

website met foto’s, filmpjes en opdrachten over 

(de geschiedenis van) 14 Amsterdamse wijken.

Bofkonten
Hofman vertelt over het archief, over het 

ontstaan van de naam Amsterdam en over het 

wapen van de stad: de drie kruisjes. De kinde-

ren luisteren geboeid. Als Hofman vervolgens 

letterlijk inzoomt op hun wijk: de Pijp in Oud-

Zuid, zijn ze helemaal één en al enthousiasme 

en betrokkenheid. Sommigen zitten minuten-

lang met hun vinger in de lucht, gretig om iets 

te vragen of te vertellen.

Ook bij Siemon de Jong hangen de kinderen 

aan zijn lippen. Zijn taartenwinkel ‘De taart van 

mijn tante’ is bij veel kinderen bekend, net als 

zijn televisieprogramma ‘De taarten van Abel.’

In de twintig jaar dat hij in de Pijp werkt, zag 

de Jong de wijk met 175 verschillende natio-

naliteiten veranderen van ‘gevaarlijk en vies’, 

naar ‘chique en hip’, vertelt hij. “Jullie zijn een 

stelletje bofkonten dat jullie hier wonen.” De 

kinderen zijn het met hem eens. “De Pijp is een 

hele gezellige buurt”, zeggen Soumaya (9) en 

Sefanya (9). “Er zijn veel leuke winkels en vaak 

feesten.”

Herkenbaar
Met de site wil het Stadsarchief ‘het historisch 

besef vergroten, het gevoel voor monumenten, 

architectuur en kunst ontwikkelen en het wij-

Amsterdam- gevoel bevorderen’. En dat begint 

met kennis over en liefde voor de eigen buurt, 

zo is de gedachte. Een goede ingang, meent 

Natascha Lescrauwaet, juf in groep 6 van De 

Avonturijn. “De eigen buurt is herkenbaar voor 

ze.” Glimlachend kijkt ze hoe betrokken en en-

thousiast ‘haar’ kinderen op de gastles reageren. 

Het project sluit volgens haar heel goed aan bij 

de visie van de school die staat voor Ontwik-

kelingsgericht Onderwijs (OgO), dichtbij de 

kinderen. “Hun buurt en stad hebben betekenis 

voor ze. Zo sluit je aan bij hun belevingswereld. 

Wij maken die wereld vervolgens groter door er 

kennis aan toe te voegen.”

Hoe zo’n les eruit kan zien, demonstreert Koosje 

Hofman deze ochtend. “Yeah”, roepen de kinde-

ren als ze een foto toont van het Sarphatipark. 

Dat kennen ze. Maar dat ‘meneer Sarphati’ 

een dokter was die parken (en betere huizen) 

belangrijk vond voor de gezondheid van de 

inwoners, dat is nieuwe informatie.

De straat op
Via de site wordt de (geschiedenis van de) buurt 

zo letterlijk de school binnen gehaald, maar 

tegelijkertijd stimuleert het ook om echt op 

ontdekkingstocht te gaan, de straat op, de buurt 

in, zegt Lex Levie, de andere leerkracht van 

groep 6. Als vervolg op de gastlessen gaan hij 

en Lescrauwaet binnenkort dan ook met ‘hun’ 

kinderen door de wijk wandelen. Daarbij mogen 

de kinderen fotograferen wat hen opvalt. Die 

foto’s zullen, voorzien van teksten, vervolgens 

weer worden besproken en tentoongesteld in 

de school. Levie: “De eigen buurt, dat vinden 

kinderen altijd leuk.”  ■

‘De eigen buurt, dat vinden kinderen altijd leuk’
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Valkuilen op de weg naar de WIA-poort foto Jurgen Huiskes
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Het is een voor alle betrokkenen verve-

lende situatie waarvan ook scholen helaas 

niet verschoond blijven: een medewerker 

wordt langdurig ziek. Voor de betrokkene 

zelf is het ongetwijfeld het zwaarste, maar 

ook de werkgever heeft met de situatie veel 

te stellen. Wanneer een werknemer door 

ziekte zijn werk niet kan uitvoeren, wordt 

een netwerk van wetten en regels van toe-

passing waarin je als onderwijsorganisatie 

eenvoudig verstrikt kan raken. Maar geen 

nood: werkgevers kunnen (en moeten) 

zich laten bijstaan door Arbo-diensten, 

organisaties die gespecialiseerd zijn in de 

begeleiding van zieke werknemers van hun 

klanten. Afhankelijk van het contract dat 

u met de Arbodienst afsluit, bestaat die 

begeleiding uit een praktisch full-service 

reïntegratietraject, dan wel de wettelijke 

minimumtaken die aan een bedrijfsarts 

zijn voorbehouden of een scala van 

daartussen gelegen varianten. Normaal 

gesproken verzorgen de Arbodienst en de 

daar in dienst zijnde bedrijfsarts in ieder 

geval een probleemanalyse, tussentijdse 

evaluatiemomenten, eventuele aanpas-

singen van de probleemanalyse en, als het 

zover komt, een eindrapportage voor de 

WIA-aanvraag. Over het algemeen doet 

de werkgever van de zieke werknemer er 

goed aan de adviezen die de Arbodienst 

verstrekt op te volgen bij het inrichten van 

het reïntegratietraject. Toch kunnen ook 

dan nog verschillende problemen opdoemen 

wanneer het moment nadert dat de werkne-

mer twee jaar ziek is.

Poortwachter
Gedurende arbeidsongeschiktheid door ziekte 

zijn zowel de werknemer als de werkgever 

gehouden om zich in te spannen om de 

werknemer weer te reïntegreren in werk. 

In de 86e week van de ziekte ontvangt de 

werknemer van het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV) een brief 

waarin hij wordt geïnformeerd over het 

aanvragen van een WIA-uitkering. Deze 

aanvraag, die vervolgens binnen 5 weken 

gedaan moet worden, moet vergezeld gaan 

van schriftelijke stukken van de bedrijfsarts 

en de afspraken die werkgever en werknemer 

tijdens de eerste twee jaren van ziekte ge-

maakt hebben over de reïntegratie. Vóórdat 

het UWV bekijkt of de werknemer voor een 

WIA-uitkering in aanmerking komt, wordt 

aan de hand van de toegezonden stukken en 

telefoongesprekken met werkgever, werk-

nemer en bedrijfsarts eerst beoordeeld of 

werkgever en werknemer zich wel voldoende 

hebben ingespannen om te reïntegreren. En 

bij die zogenaamde poortwachtertoets gaat 

het helaas (voor de werkgever) vaak fout.

Loonsanct ie
Wanneer het UWV van oordeel is dat de 

reïntegratie-inspanningen van de werkgever 

onvoldoende zijn geweest, dan zal het UWV 

de WIA-aanvraag (nog) niet in behande-

ling nemen en de werkgever de verplichting 

opleggen om nog een jaar langer (dus 3 jaar 

in plaats van 2) het loon van de werknemer 

door te betalen. Tijdens dat extra jaar moe-

ten de onvolkomenheden in het reïntegra-

tietraject worden hersteld. Als dat in de loop 

van dit extra jaar lukt, kan de werkgever dat 

bij het UWV aangeven en zal het UWV de 

loonsanctie bekorten en alsnog de WIA-

aanvraag behandelen. Tijdens de loonsanctie 

blijft het opzegverbod tijdens ziekte van 

toepassing, zodat de werknemer niet kan 

worden ontslagen wegens ziekte.

De reïntegratie-inspanningen van de 

Bas Vorstermans
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werkgever worden door het UWV een stuk 

ruimer opgevat dan schoolbesturen zich 

vaak realiseren. Die onwetendheid kan 

het schoolbestuur dan op een loonsanctie 

komen te staan. Wat te denken bijvoorbeeld 

van de situatie waarin het schoolbestuur 

een leraar met een fulltime dienstverband 

conform de werkhervattingadviezen van 

de Arbodienst aanbiedt om voorlopig maar 

eens voor twee ochtenden in de week aan de 

slag te gaan. De leraar laat het echter na één 

week afweten en komt niet meer. Dit wordt 

bekend bij de bedrijfsarts, maar die blijft 

van mening dat de leraar medisch gezien in 

staat zou moeten zijn om die twee ochten-

den per week te werken. Je zou zeggen dat 

de werknemer hier zijn reïntegratieverplich-

tingen niet nakomt en het schoolbestuur 

niets verweten kan worden. Het UWV denkt 

daar anders over. Het is de verplichting van 

de werkgever om gebruik te maken van 

sanctiemogelijkheden om de werknemer tot 

medewerking te bewegen. Doet de werkge-

ver dat niet, dan kan hij erop rekenen dat 

het UWV de loonsanctie zal opleggen. Deze 

sanctiemogelijkheden liggen in de sfeer 

van salaris. Eerst moet de werknemer een 

schriftelijke waarschuwing ontvangen dat 

zijn salaris zal worden ingehouden als hij 

niet de door de bedrijfsarts geadviseerde 

werkzaamheden verricht. Als hij dan nog 

niet verschijnt, kan – en moet, omdat anders 

de loonsanctie voor de werkgever dreigt – 

het loon worden ingehouden.

Deskundigenoordeel
Het ligt voor de hand dat de zieke werk-

nemer die niet verschijnt op de dagen 

waarop dat volgens de bedrijfsarts wel zou 

kunnen, zal vinden dat de bedrijfsarts het 

bij het verkeerde eind heeft: Hij is helemaal 

nog niet tot werken in staat, of niet tot het 

werk dat hij nu geacht wordt te doen. Deze 

werknemer kan een deskundigenoordeel van 

het UWV aanvragen. Het UWV zal dan een 

advies geven over de situatie. Ook de werk-

gever kan een dergelijk advies aanvragen, 

bijvoorbeeld omdat hij het zelf niet eens is 

met de bedrijfsarts of omdat hij wil weten of 

de werknemer wel voldoende reïntegratie-

inspanningen verricht. Dit deskundigenoor-

deel geeft de betrokkenen meer houvast.

Toch nog onvoldoende
Ook heel wrang, maar zeker niet denk-

beeldig, is de situatie dat de werkgever de 

reïntegratie geheel conform de adviezen 

van de Arbodienst heeft uitgevoerd, maar 

de verzekeringsarts van UWV achteraf 

(namelijk bij de poortwachtertoets) meent 

dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van 

de zieke werknemer onjuist (namelijk te 

beperkt) heeft ingeschat. UWV stelt in de 

beleidsregels over poortwachter dat de 

werkgever eindverantwoordelijk is voor 

de verzuimbegeleiding en de reïntegratie. 

Aan deze eindverantwoordelijkheid wordt 

veelal opgehangen dat de (volgens UWV) 

onjuiste oordelen van de bedrijfsarts of de 

Arbo-dienst geheel voor rekening van de 

werkgever komen. De werkgever krijgt ook 

dan een loonsanctie opgelegd. Op dit vlak 

is er echter voor de werkgever hoopgevende 

jurisprudentie te melden.

Rechtbanken nuanceren lijn UWV

Er is een toenemend aantal uitspraken van 

rechtbanken die vinden dat het UWV te ver 

doorschiet in de opvatting dat de werkgever 

eindverantwoordelijk is. Inderdaad, zeggen 

die rechters, de werkgever is eindverant-

woordelijk, maar er zijn zaken die zich aan 

het gezichtsveld van de werkgever ont-

trekken. Het beoordelen van de medische 

aspecten is immers het domein van de 

bedrijfsarts. De bedrijfsarts rapporteert zijn 

bevindingen over beperkingen en resterende 

arbeidsmogelijkheden aan de werkgever, 

maar kan het medisch dossier niet met de 

werkgever delen. De werkgever mag daarom 

uitgaan van de juistheid van de adviezen 

van de bedrijfsarts, tenzij hij door omstan-

digheden zou moeten twijfelen aan de juist-

heid van die adviezen. Als er voor de werk-

gever dus geen reden is te twijfelen aan de 

juistheid, consistentie en/of voortvarendheid 

van de adviezen van de bedrijfsarts, kan een 

loonsanctie gebaseerd op de onjuistheid van 

het oordeel van de bedrijfsarts succesvol 

worden aangevochten.

Te leren lessen
Welke lering kan worden getrokken uit het 

bovenstaande? Als eerste: ook een zieke 

werknemer heeft verplichtingen. Het is dan 

weer de verplichting van zijn werkgever 

om de werknemer op zijn verplichtingen 

aan te spreken. Wij vertellen u graag hoe u 

dat in een concreet geval moet aanpakken. 

Ten tweede: blijf als werkgever altijd zelf 

het gezond verstand gebruiken wanneer het 

gaat over reïntegratie. Ga niet klakkeloos 

af op wat de Arbodienst en bedrijfsarts 

adviseren. Wanneer u het gevoel heeft dat 

het niet klopt, kunt u dat bij de Arbodienst/ 

bedrijfsarts aangeven. Stelt het antwoord 

u niet gerust, laat het er dan niet bij zitten, 

maar vraag een deskundigenoordeel aan 

bij het UWV. En dat is dan ook meteen het 

derde advies: Gebruik de mogelijkheid om 

een deskundigenoordeel bij het UWV aan 

te vragen. Voor de prijs (€ 50, -) hoeft u het 

niet te laten en het kan een hoop gedoe 

voorkomen. Heeft u al deze adviezen opge-

volgd en trakteert het UWV u desondanks 

op een loonsanctie, dan luidt het laatste 

advies: Neem contact op met ons, zodat 

wij samen met u kunnen beoordelen of het 

zinvol is het besluit aan te vechten.

Juridische dienstverlening

T 070 356 87 30

E secrjur@bkonet.nl
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Hoe denken jongeren over God? 

Wat zijn hun levensvragen? Hoe 

kijken zij aan tegen mensen met 

een bepaald beeld van God? Over 

deze onderwerpen gaat de dvd ‘Is 

God er nog?’. Jongeren worden 

met dit lesmateriaal geprikkeld 

zelf na te denken over hoe zij en 

anderen het leven zien.

In zes films van gemiddeld 15 

minuten bezoeken telkens twee 

andere jongeren een bijzondere 

plek in Nijmegen waar ze mensen 

interviewen over hun beeld van 

God. De jongeren zijn tussen de 15 

en 19 jaar en op heel verschillende 

manieren wel of niet gelovig. Ze 

stellen hun eigen vragen en rea-

geren vanuit hun eigen belevings-

wereld.

De plekken die de jongeren bezoe-

ken zijn bijzonder omdat mensen 

er een verbinding met ‘het hogere’ 

zeggen te hebben. In Nijmegen 

worden achtereenvolgens een 

studentenkerk, twee kloosters, een 

ziekenhuis, een hospice en een 

kerkhof bezocht. Op deze plekken 

gaan zij in gesprek met bewoners, 

patiënten, bezoekers en vragen 

zich af of God er voor hen nog is.

De jongeren worden begeleid 

door initiatiefnemer en voorma-

lig pastoor Ben Frie. S.J. Frie is 

een van de vele religieuzen die 

opgedane kennis en ervaring een 

plek willen geven, in een toekomst 

waarin de praktijk van religie 

verandert. Die insteek, gevoel voor 

film én voor de belevingswereld 

van jongeren maken dit project 

tot een uitstekend leermiddel om 

jongeren iets te leren over de plek 

en functie van levensbeschouwing 

in deze tijd.

De films zijn rustig, serieus en 

mooi gemonteerd. Geen snel 

en oppervlakkig materiaal. Ook 

niet missionerend. Het materiaal 

ademt een open sfeer; de jongeren 

onderzoeken hoe de mensen die 

zij ontmoeten in het leven staan, 

hoe zij in God geloven of niet 

en wat het met henzelf doet. De 

jongens en meisjes zijn havo en 

vwo-leerlingen van het Canisius 

College te Nijmegen. Dit komt de 

herkenbaarheid van de onderwer-

pen ten goede.

De DVD gaat vergezeld van een 

handleiding, waarin achtergrond-

informatie gegeven wordt over de 

bezochte plekken. Verder worden 

er bij iedere film lessuggesties ge-

geven om er in de bovenbouw van 

het vwo mee aan de slag te gaan 

(discussieopdrachten, onderzoeks-

opdrachten, gespreksvragen en 

verwerkingsopdrachten).

Het materiaal is uitgegeven door  

Sol-identiteitsbegeleiders en te 

bestellen via sol-bestellingen@het-

net.nl. De kosten bedragen  59.

Sol identiteitsbegeleiders

www.sol-identiteitsbegeleiders.

myweb.nl 

Is God er nog?

C O L O F O N
uitgave

Bond kBO en Bond kBVO
Stadhouderslaan 9, 2517 HV  Den haag
T 070 356 86 00 ❘  f 070 361 60 52
E info@bkonet.nl
www.bondkbo.nl ❘  www.bondkbvo.nl

Redactie

Dick Wijte (hoofdredactie)
Theo Joosten (hoofdredactie)
Chris knoet 
Christine Spijk
Gerrit-Jan Meulenbeld (eindredacteur)
Jan Smid
Natalie Jasper (productiebegeleiding)
Nico Dullemans
Dennis kriek (productiebegeleiding)
Rob Pinkse
San van Eersel

Redactieadres

Dennis kriek
postbus 82158, 2508 ED  Den Haag
T 070 356 86 15
E d.kriek@bkonet.nl

Medewerkers aan dit nummer

Annemieke de Schepper
Bas Vorstermans
Eva Prins
Freek Pardoel
Ton Roumen
Jan Oers
Susan de Boer
Isolde van Roekel-kolkhuis Tanke

Abonnementen

Voor de aangesloten schoolbesturen en hun 
scholen zijn de abonnementskosten begrepen 
in de contributie.
Overige abonnementen:  27,- per jaar  
excl. verzendkosten. Losse nummers:  3,50.

Abonnementenadministratie

mw. M. Schelvis, T 070 356 86 54

Advertenties

Mooijman media- en projectmanagement, 
postbus 116, 1620 AC  Hoorn,  
T 0229 24 46 27 ❘  f 0229 24 46 07 

E mmp@xs4all.nl

Basisontwerp 

Edauw Design, koudekerk aan den Rijn

Layout

Cross Media Solutions - Ten Brink,
Alphen aan den Rijn

Druk

Ten Brink, Meppel

Foto's advertenties Bond kBO ❘  Bond kBVO

Jurgen Huiskes

ISSN: 0924-8129

Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of overgenomen  
zonder de uitdrukkelijke toestemming  
van de redactie.

Omslag

David Rozing/HH
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