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I E D E R  N U M M E R

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

De Advent is de tijd van hoop, ver-
wachting en belofte. De vraag is wat de 
belofte is? Volgens de jonge Vlaamse 
theologe Ilse Geerinck is Kerstmis, de 
geboorte van Jezus, niet de vervulling 
van onze hoop of het inlossen van onze 
verwachtingen. Integendeel. “Als we 
teruggaan naar het Kerstverhaal lezen 
we dat de koning van de Joden alles-
behalve de verwachtingen van het volk 
inloste. Het kerstverhaal is het verhaal 
van een toekomst die zich aanbiedt, 
een toekomst die we zelf niet kunnen 
maken. Opdat iets aan jou kan toeko-

men, moet je juist geen verwachtingen 
hebben. De toekomst gebeurt aan ons, 
hier en nu in deze wereld, aan wie 
openstaat, aandacht heeft. Het kerstkind 
wil laten zien dat het goede voor het 
oprapen ligt, er is geen tekort.” Advent 
en Kerstmis vragen dus meer een hou-
ding van kijken dan van verwachting.

En de belofte voor het onderwijs? 
Onlangs noemde onderwijsbestuurder 
Jos de Mönnink drie waarden die in zijn 
ogen bepalend zouden moeten zijn voor 
een school die zich katholiek noemt: 

genade, schepping en hoop. ‘Genade’ 
betekent de onvoorwaardelijke accep-
tatie van de ander. Of zoals, ook weer 
de Vlaamse pedagoog Hans van Crom-
brugge het begin van het jaar uitdrukte 
op een studiedag van het katholiek 
onderwijs in Vlaanderen: “Ik zal er zijn 
voor u.” Het gaat om een toegewijde 
betrokkenheid op de ander, de leerling. 
Walter Dresscher spreekt in dit verband 
van ‘morele energie’.
‘Schepping’ betekent dat de werkelijk-
heid grootser is dan de individuele 
persoon. De wereld is hem gegeven. 

‘Hoop’ betekent toekomstgerichtheid 
en een geloof in een nieuw perspectief. 
Ook de meest uitzichtloze positie van 
de mens vormt nooit het hele verhaal. 
Gezien de mogelijkheden van elke leer-
ling, met welk label dan ook, is er een 
geloof in telkens een nieuw begin. Zalig 
Kerstfeest.

Gerrit-Jan Meulenbeld

Interview

Interview

Interview

Interview

4.   Geldgebrek en ‘industrialisatie’ bedreigen onderwijs
Nico Dullemans

In een openhartig gesprek uit Walter Dresscher zijn zorgen over onderwijs en praat hij over zijn vergissingen 
en zijn belangstelling voor levensbeschouwing en religie in scholen. Zo vindt hij de maakbaarheid van de 
samenleving op schoolniveau een gevaarlijke ontwikkeling en heeft hij spijt van de wet BIO: met de compe-
tenties wordt de leraar op het procrustesbed gelegd.

20.   De bronnen uit de traditie openen en opnieuw vertalen
Ton Roumen 

Wat kan de school leren van religieuzen? Volgens Tjeu Timmermans, lid van de Karmelieten en tot deze zomer 
voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, zoeken religieuzen steeds naar de bronnen die hun leven 
raken en vertalen ze deze telkens opnieuw. Dat kunnen scholen ook doen. Hoe kunnen ze bovendien voorbij 
gaan aan wat er niet toe doet, wat franje is?

14.   Balanceren tussen verwondering en talentontwikkeling
San van Eersel

Sinds mei 2008 is Simone de Wit voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Domstad in Utrecht. 
Daarvoor was zij hoofd godsdienst van de KRO. Wat zijn, in het licht van Advent en Kerstmis, haar verwach-
tingen en ambities, niet alleen gezien vanuit deze functies, maar ook met het oog op een mogelijke fusie van 
Hogeschool Domstad met de Hogeschool van Utrecht?

8.   Onderwijs zou een ‘vrije ruimte’ moeten zijn, zonder doelen
Gerrit-Jan Meulenbeld

Volgens theologe en godsdienstpedagoge Ilse Geerinck vragen Advent en Kerstmis meer om een houding van 
kijken dan van verwachten. Advent roept ons op los te komen van de beelden die we hebben, het kerstkind laat 
zien dat we opnieuw kunnen beginnen. Dat is ook de kern van het christelijk geloof: telkens opnieuw de mens 
verwerkelijken als ‘mens’.

Geen verwachtingen
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Geldgebrek en 
‘industrialisatie’
bedreigen onderwijsTH
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Maar eerst kijken we terug op ‘De bedrijvige school’, een nota uit 1989 

van de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel, die met het NGL 

fuseerde tot AOb. Is de titel van de nota – achteraf gezien – een gelukkige 

metafoor? We stuurden hem deze vraag een dag eerder en ‘per kerende 

post’ antwoordde hij: “De nota heeft nooit echt de eindstreep gehaald, het 

maximale wat de toenmalige Algemene Vergadering kon zeggen, was dat 

het een interessante bijdrage tot discussie was, dus een eervolle vermel-

ding met zeker toen een vleugje ironie.” In zijn kamer zegt hij nog: “Toen 

vond ik dat het onderwijs best wat zakelijker mocht zijn, maar nu zou 

ik dat zo niet zeggen. Sinds die tijd is heel veel veranderd, en natuurlijk 

kan de klok niet worden teruggezet, maar er is, toegespitst op de rol van 

de leraar, heel veel misgegaan. Er is sprake van een industrialisatie van 

onderwijsprocessen.” Later in het gesprek geeft hij voorbeelden en lucht 

hij zijn hart over de processie van beleidsmaatregelen, beleid dat leraren 

telkens het gevoel geeft dat zij tekort schieten. Hij wil er graag over 

praten, maar niet nadat we eerst stil staan bij grote financiële ingrepen 

die dreigen.

In dat verband: staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft op 3 september 

bij de VO-raad gezegd dat de cao te duur is en dat zij zal moeten worden 

opengebroken.

Zij gaat buiten haar boekje, cao’s zijn niet haar bevoegdheid. Openbreken 

luidt trouwens het failliet in van het systeem van decentralisatie. Het 

wordt ook onder druk gezet als de overheid straks minder vergoedt dan 

wat is afgesproken. De gang van zaken laat duidelijk zien dat de door-

decentralisatie niet functioneert: keer op keer probeert de VO-raad onder 

de afspraken uit te komen die hij zelf heeft gemaakt. Eerst waren dat de 

afspraken rond het taakbeleid, later de entreetoets en nu de overeenge-

komen salarisverhoging. De stelling dat de cao onbetaalbaar is, kan de 

VO-raad ook niet onderbouwen: de lumpsumsystematiek geeft aan dat 

tekorten op de salarissen kunnen worden gecompenseerd door geld dat 

voor iets anders bestemd was. Maar daar is men kennelijk niet toe bereid.

Het kabinet installeert een commissie die voorstellen moet doen over de pro-

ductiviteit van scholen. Welke namen circuleren er? 

Frank Kalshoven (econoom, columnist en oprichter van de Argumenten-

fabriek/red.) wordt genoemd. Economen zouden trouwens moeten dim-

men, zeker gezien de huidige economische crisis, die zij niet hebben zien 

aankomen. Hun activiteit heette vroeger politieke economie, een bena-

ming die veel toepasselijker is. Ik vrees voor de verhalen over stuntelende 

scholen die allemaal veel efficiënter kunnen zijn. Het digitale schoolplein 

en andere elektronische voorzieningen zouden de kosten omlaag bren-

gen; minder docenten omdat begeleidende, goedkopere mensen zouden 

voldoen. Het zou gek zijn als de overheid zich daarop zou baseren. De 

WALTER DRESSCHER OVER ZI JN ZORGEN,

Z I JN VERGISS INGEN EN ZIJN BELANGSTELL ING VOOR

LEVENSBESCHOUWING EN REL IGIE IN SCHOLEN.

WALTER DRESSCHER

Nico Dullemans

Zijn werkkamer is sober, geen design te ontdekken, beslist niet. Er is niets om het bezoek te epateren. Zouden vakbondsmensen zich allemaal 

zo huisvesten? De laatste voorzitter van het Nederlands Genootschap van Leraren, nu de Algemene Onderwijsbond (AOb) leidend, 

Walter Dresscher, spreekt sotto voce. Een paar keer wijst hij (historicus) op zijn vergissingen. We praten er over en over de gestage omvorming 

van de scholen, ook de gevolgen van de verslechterde overheidsfinanciën voor het onderwijs bespreken we. En levensbeschouwing in het 

onderwijs, omdat het gesprek die wending nam.
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kans is klein dat het echt goedkoper kan, laat staan dat een bezuiniging 

van twintig procent (de taakstelling van de commissie onder voorzitter-

schap van René Smit, voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit/

red.) mogelijk is. 

Maar dat er überhaupt gedacht wordt aan bezuinigen! Onze stelling is 

dat wij de crisis alleen te boven komen als er wordt geïnvesteerd, een 

inzicht van Keynes. Geld moet de economie in. Wat ons betreft niet voor 

consumptie, maar voor infrastructuur, en dan vooral ‘kennis’; daar moet 

nog wat gebeuren. De Schotten en wij zijn de gierigste van Europa. We 

denken dat het goedkoper kan en vervolgens worden onserieuze voorstel-

len uitgevoerd. Als dat gebeurt, zijn we terug in de jaren tachtig van de 

vorige eeuw. Toen heette het ‘bezuinigen’, nu ‘slimmer werken’. Het zal 

uitdraaien op een grote teleurstelling. Bedenk dat wij hebben kunnen 

oogsten mede dankzij Rinnooy Kan en Plasterk, nadat de gezamenlijke 

onderwijsorganisaties erin waren geslaagd het beeld over onderwijs bij 

te stellen: van spending department naar investering. Dat resultaat dreigt 

nu ineens verloren te gaan.

Edith Hooge (lector in Amsterdam/red.) schreef onlangs dat nergens zo dom 

wordt omgegaan met tijd als in het onderwijs. Heeft zij een punt?

In een radioprogramma had ik laatst ruzie met haar. Alles wat zij zei, 

zou bewezen zijn, evidence based. Vroeger heette het ‘Contourennota’ (de 

onderwijsnota uit 1976 van het kabinet Den Uyl/red.). Het wordt telkens 

opnieuw geprobeerd, ook in de jaren negentig met ‘het nieuwe leren’. Wij 

echter zeggen dat onderwijskundige mechanismen van onderop werken. 

Achteraf zie je of iets werkt of niet. Als het blijkt te werken, is het vanzelf 

evidence based. Bovendien, geen zinnig mens gaat met iets door dat niet 

werkt.

Een eigenaardig psychologisch mechanisme is werkzaam. Begrippen 

gaan een eigen leven leiden nadat definities zijn opgesteld. Bijvoorbeeld 

‘kwaliteit’ wordt geïntroduceerd en de indruk is dat ze definieerbaar is. 

Vervolgens is er een inspectie die tot taak krijgt de kwaliteit te verbete-

ren, en door dat zo te schrijven gaan we er vanzelf in geloven dat door 

het optreden van de inspectie de kwaliteit zal toenemen, terwijl daar geen 

enkel bewijs voor is. Integendeel. Wij mensen zijn geneigd mee te gaan. 

Ik vind evidence based een bezweringsformule, net als productiviteit. On-

derwijs is onmeetbaar, maar door over meetbaarheid te praten gaan we 

denken dat het wel meetbaar is. Het is een illusie, het aantal invalshoe-

ken, gezichtpunten en factoren is te groot en te divers. Natuurlijk moet er 

beter worden georganiseerd, maar niet zo. Het gaat om contacturen tus-

sen docent en leerlingen, dát is evidence based, ook volgens onderzoek.

Het is een gevaarlijke ontwikkeling, de maakbaarheid van de samenle-

ving op schoolniveau. Want je moet de school vergelijken met een gezin, 

een levend mechanisme als het ware, een organisch geheel. Niet evidence

based, maar toevalligheden die langskomen en hun uitwerking hebben. 

Dat lijkt op katholiek denken.

Dit verrast me. Een van mijn grootvaders was katholiek, maar ik ben 

niet thuis in die wereld. Wel heb ik op een bijeenkomst van Bonaventura 

(een katholieke organisatie binnen de AOb/red) kennisgemaakt met Kees 

Waaijman en ik was enthousiast over zijn visie op het leraarschap. De 

leraar heeft niet zomaar een beroep. (Waaijman is karmeliet en inter-

nationaal een van de meest gezaghebbende deskundigen op het terrein 

van spiritualiteit. Hij onderscheidt zes ‘coördinaten’ van het leraarschap 

waarmee hij de diepere lagen van dit beroep laat zien/red.)

Maar de Wet BIO dan? Niets spiritualiteit, competenties!

Wij allemaal worden getekend door de tijd: ik heb mij toen in deze wet 

vergist. Met de competenties wordt de leraar op het procrustesbed gelegd. 

Opnieuw is het ‘maakbaarheid’. Onze bijeenkomsten met de leden destijds 

verliepen dramatisch. Zij hadden het gevoel dat zij tekort schoten. Ook de 

‘Contourennota’ destijds gaf dat gevoel. Alsof personeel de mond moet 

worden gesnoerd. Onderwijs moet worden teruggegeven aan de leraar.

Spiritualiteit, levensbeschouwing, wat is hun betekenis op school?

Wim van de Donk (tot 1 oktober voorzitter van de Wetenschappelijke 

Raad van het Regeringsbeleid/red.) is bij ons geweest en we hebben toen 

ook gesproken over de betekenis van levensbeschouwing en religie. Hij 

heeft uitgelegd dat het fenomeen religie dynamisch is en van gedaante 

verandert: minder institutioneel is en meer individueel. Ik snap wat 

er gaande is. Ik ben atheïst, maar kinderen van mij hebben religieuze 

neigingen. Ik verbaas mij daarover. Scholen zullen iets moeten doen 

met die ontwikkeling die Van de Donk schetst. Levensbeschouwing 

is een essentieel deel van de school, dat moet wel zo zijn. Pedagogie, 

Bildung: ze zijn terug. Alleen niet in traditionele vormen of in oude 

zuilen.

Deze nieuwe ontwikkeling heeft in de eerste plaats betekenis voor de 

leraar. Vorming ligt bij de docent, minder bij de schoolorganisatie, 

die souplesse zou moeten opbrengen in verband met de verschei-

denheid onder leraren. Want de leraar die op een persoonlijke 

manier lesgeeft, is de leraar waar leerlingen het meest aan hebben. 

Ik heb lange tijd maatschappijleer gegeven. Als je een mening geeft, 

roept dat reactie op. Geef aan ‘Hiroshima’ een levensbeschouwelijke 

kleuring, zonder te indoctrineren. Kijk, levensbeschouwing in school 

moet je niet opvatten als een klein reservaat; je moet haar inte-

greren. De persoon van de leraar is daarbij natuurlijk belangrijk. Bij-

voorbeeld voor de afwezige leerling: ‘Wat zou er met Marietje zijn, 

ik bel haar even.’ Dat contact levert bovendien de morele energie 

op, energie om door te gaan. Energie komt daar vandaan, niet van 

informatisering.

Het gedenkboek van de school van mijn jeugd, uitgegeven ter 

gelegenheid van haar honderdjarig bestaan, is een stuk van mijn 

verleden. Die school heeft mij gevormd. Vergelijk dat met de 

reorganisatie van het voortgezet onderwijs, de fusies, de wisseling 

van scholen: wat doet dat met kinderen? Een paar dingen bepalen 

je leven: ouders, school, werk. Daarom is het gek dat we de school 

als een V&D zien. Marktwerking in onderwijs is een fout concept. 

‘Stemmen met de voeten’ is onzin. Ook de christen-democratie 

heeft zich hierop verkeken. Natuurlijk, dit is de maatschappelijke 

ontwikkeling geweest, maar nu is er een crisis. Het marktdenken is 

vastgelopen.  

Dit interview verscheen eerder in nieuwsbrief 41 (6 oktober 2009) 

van de Bond KBVO.

To e n  h e e t t e  h e t  ‘ b e z u i n i g e n ’ , 
n u  ‘ s l i m m e r  w e r k e n ’

H e t  i s  e e n  g e v a a r l i j k e 
o n t w i k k e l i n g , 

d e  m a a k b a a r h e i d 
v a n  d e  s a m e n l e v i n g 

o p  s c h o o l n i v e a u

Theo Joosten

Is zeker geen onbekende aansporing 

aan kinderen, én aan volwassenen. 

Meestal wordt bedoeld dat je je moet 

gedragen zoals we hier allemaal doen. 

In een groep met 25 kinderen doet 

niet ieder kind wat de leraar als nor-

maal gedrag ziet. Ieder kind is anders, 

heeft zijn eigen specifieke hulpvragen 

of komt uit situaties waar andere 

normen heersen over het omgaan met 

elkaar. In elke groep zitten ook kinderen die zich niet volgens de voorge-

schreven (verwachte) leerlijn ontwikkelen, die bijna altijd uitgaat van de 

grootste gemene deler. Daarom spreken we dan ook als het anders moet 

over ‘passend onderwijs’. Zou het niet beter zijn te spreken van normaal 

onderwijs als het passend is voor elk kind?

Om dat te bereiken zouden we niet uit moeten gaan van afwijkingen en 

tekorten. Of van een onderwijsleerproces waarin ieder ongeveer op het-

zelfde moment in dezelfde hoeveelheid tijd hetzelfde moet leren. In de kern 

hebben we te maken met: gelijke behandeling van ongelijke kinderen. Dat 

lijkt me niet normaal. Ook het onderzoeken van kinderen met speciale ont-

wikkelingsprocessen (achterstanden?) leidt daartoe. Niet dat een dergelijk 

onderzoek op zich nadelig is, maar wel het risico dat deze kinderen gelabeld 

worden. Een dergelijk etikettering kan een belemmering zijn voor normale 

groei. Hoe risicovol is het als met labeling geld is gemoeid? Hoe meer labels 

des te meer subsidies?

In onze scholen en in de samenleving worstelen we met de vraag: hoe 

om te gaan met anders-zijn. Zijn we langzamerhand de grenzen van wat 

we normaal vinden aan het versmallen? En hoe smaller de opvatting van 

normaliteit, hoe meer uitzonderingen en afwijkingen. In pedagogische zin 

is het goed na te gaan wat scholen hiervan denken en hoe zij omgaan met 

verschillen.

Ruimte voor je eigen gang gaan als kind, omdat je ergens voor gaat, zien 

we nog al eens terug bij mensen die later grote betekenis hebben gehad. In 

deze tijd voor kerst denk ik aan het verhaal van de 12 jarige Jezus die in de 

tempel achterbleef, terwijl zijn ouders naar huis gingen. Toen ze terugkeer-

den om hun zoon te zoeken vonden ze hem te midden van leraren, terwijl 

hij naar hen luisterde en vragen stelde. En ze waren verbaasd over zijn 

verstand en zijn antwoorden. Dat zal Maria ongetwijfeld ook niet hebben 

verwacht toen zij in Bethlehem dit kind ter wereld bracht. Goede kerstdagen 

gewenst.

Doe eens normaal
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Theo Joosten is voorzitter van de Bond KBO
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Wat betekent voor u de Advent?

De Advent is voor mij een periode van voorbe-

reiding. De Franse mystica Simons Weil drukt 

dat heel mooi uit. Zij spreekt over ‘attendre de 

Dieu’, wachten op God. Het Franse woord 

attent betekent zowel ‘wacht’ als ‘heb aandacht’. 

Aandacht voor datgene wat ons hier en nu toe-

komt. En daarvoor moeten we los komen van 

de beelden die we van onszelf, van anderen en 

de wereld hebben. Die beelden verhinderen ons 

namelijk om te zien dat de mens ‘meer’ is dan 

allochtoon, Belg of Nederlander, misdadiger, 

zorgbehoevend, rijk of arm. Het gaat er om ons 

te ontdoen van verwachtingen en verlangens, 

van alles wat mij/ons verhindert om de mens 

te zien: een schepsel dat in staat is om te han-

delen en opnieuw te beginnen, omdat hij niet 

samenvalt met zichzelf of het beeld dat we van 

hem hebben. Advent is de periode van ‘leeg-

lopen’, om een notie van Johannes Eckhart te 

gebruiken, het zich onthechten van zichzelf om 

aanwezig te zijn, zichzelf tot gelijke of naaste 

van de ander te maken en de eigen identiteit op 

te geven.

We wachten toch ook op het Kerstkind dat een 

belofte inhoudt?

De vraag is wat de belofte is. Kerstmis, de 
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geboorte van Jezus, is niet de vervulling van 

onze hoop of het inlossen van onze verwach-

tingen zoals die vandaag vaak in termen van 

onze noden, verlangens of behoeften wordt 

uitgedrukt. Integendeel. Als we teruggaan 

naar het Kerstverhaal lezen we dat de koning 

van de Joden allesbehalve de verwachtingen 

van het volk inloste. Hij was geen in rijke 

gewaden geklede man, geen machtige koning 

die woont in paleizen en welvaart en welzijn 

garandeert door de wet. Deze koning is een 

kind, geboren uit een maagd, in een stal en 

als eerste opgemerkt door herders. Dat zijn 

per definitie degenen die waken, aandacht 

hebben, aanwezig zijn.

Het kerstverhaal is het verhaal van een 

toekomst die zich aanbiedt, een toekomst die 

we zelf niet kunnen maken, niet in de hand 

hebben. Opdat iets aan jou kan toekomen, 

moet je juist geen verwachtingen hebben. 

De toekomst gebeurt aan ons, hier en nu in 

deze wereld, aan wie openstaat, aandacht 

heeft. Het Kerstkind wil laten zien dat het 

goede voor het oprapen ligt, er is geen tekort. 

Advent en Kerstmis vragen dus meer een 

houding van kijken dan van verwachting. De 

bevrijdende kracht van Kerstmis is ‘toekomst 

te zijn voor de ander’. Niet in grote gebaren. 

Ook Jezus stelde kleine gebaren en was eropuit 

om de mens als mens te zien. Zo zouden we het 

verhaal van de lamme en blinde kunnen lezen. 

Jezus wil ze bevrijden van hun stempel, ze zijn 

meer dan lam en blind. Jezus wil een uitweg 

bieden aan mensen die opgesloten zitten in hun 

eigen beeld en andermans beeld van ellende en 

twijfels. Kerstmis bevrijdt de mens van zichzelf 

om opnieuw te kunnen beginnen, om dezelfde 

wereld met andere ogen te zien. Advent en 

Kerstmis vragen ook om een houding van 

ontvangen en geven, onvoorwaardelijk. Dat 

staat in onze samenleving onder druk. Wat we 

ontvangen en geven moet altijd bruikbaar en 

zinvol zijn, is altijd voorwaardelijk. Terwijl het 

echte geschenk juist is dat de liefde gedeeld 

wordt, dat ontvanger en gever iets met elkaar 

delen. Kerstmis is het gebaar van liefde in de 

vorm van de geboorte van het Kerstkind. Het 

krijgen van een kind is ook de ervaring van het 

loslaten van verwachtingen. Een kind komt je 

toe. Als het kind er is word je geraakt, het kind 

doet je iets, opent mogelijkheden, is de start 

van een nieuw begin. We hebben echter steeds 

vaker allerlei verwachtingen naar een kind van-

uit het beeld dat wij van het kind maken, maar 

zo verliezen we het kind als kind uit het oog.

Kan onze samenleving alleen nog denken in termen 

van maakbaarheid en nut?

Maakbaarheid impliceert de houding dat we 

zelf kunnen instaan en de verantwoordelijk-

heid dragen voor onze toekomst en zingeving. 

Daarin menen we vrijheid te vinden. De actuele 

ervaring van zingeving valt vaak samen met 

het vervullen van onze behoeften en noden. In 

andere woorden, wat wordt ervaren als zinvol 

zijn de woorden en daden die mijn economisch, 

psychisch, sociaal, zelfs religieus welbevinden 

versterken en bijdragen tot een succesvolle 

zelfverwerkelijking. Het bevrijdende gebaar is 

precies het gebaar dat de mens ‘dwingt’ om los 

te komen uit zijn situatie en hem wil onttrekken 

aan zichzelf door opnieuw te beginnen, anders 

te handelen, anders te kijken. ‘Religie’ gaat dus 

uit van een andere houding dan het maakbaar-

heididee: de gelovige mens gaat niet op zoek 

naar de eigen behoeften, noden en verwachtin-

gen met het oog op de vervulling ervan, maar 

handelt vanuit liefde: het gebaar waarin de 

ander onttrokken wordt aan zijn tekorten en 

behoeften en precies aangesproken wordt als 

mens. Dat is mijn inziens de ware christelijke 

hoop en verwachting: telkens opnieuw de mens 

verwerkelijken als ‘mens’, het bevrijden van elk 

beeld dat we van hem maken. Geloven vraagt 

moed en vertrouwen om telkens opnieuw de 

mens als mens te lezen. De oorspronkelijke 

betekenis van het Latijnse relegere is her-lezen. 

Religie vraagt om een aanwezige houding, zich 

inlaten met de wereld en de ander. Dat is pre-

cies het tegenovergestelde van het idee dat alles 

maakbaar is en we het zelf allemaal in de hand 

hebben: religie is het opgeven van de beelden 

waarmee we de controle over onszelf en in het 

bijzonder over de ander bewaren, afzien van de 

voorgeschreven handelingen die deze beelden 

impliceren… en blootgesteld worden aan een 

situatie waarin we zelf de gepaste woorden en 

het gebaar moeten zoeken.

Onderwijs lijkt een belangrijke rol te hebben in de 

maakbaarheid van de samenleving. 

De moderne school is altijd een instrument 

geweest. Het belang van de staat was om 

burgers te vormen die in staat zijn om de wet 

te gehoorzamen. Het belang van de Kerk het 

vormen van een goed (christen) mens. Die twee 

doelen hebben altijd met elkaar in spanning 

gestaan. Tegenwoordig is het belang van de 

staat vooral economisch: iemand moet com-

petenties ontwikkelen die de kenniseconomie 

kunnen garanderen. En is de spanning met het 

andere belang nog veel groter geworden, want 

mens-zijn wordt gelijkgesteld met iemand die 

zijn eigen leven kan sturen en flexibel is. En 

omdat niemand mag uitvallen, krijgt iedereen 

zijn eigen etiket en een bijpassende leerroute 

conform zijn leerbehoeften en talenten. Maar 

daaruit vloeit ook voort dat, wanneer je niet 

slaagt, je het aan jezelf te verwijten hebt, want 

‘je hebt toch alle kansen gehad’. Dat geeft een 

enorme druk, terwijl we denken dat we vrijheid 

hebben.

Wat zou onderwijs wel moeten zijn?

Binnen onze onderzoeksgroep willen we 

onderwijs denken als een ‘vrije ruimte’ moeten 

zijn. We pleiten voor ‘publiek of vrij onderwijs’, 

onderwijs dat geen maatschappelijk of enig 

ander probleem wil oplossen, zich niet inlaat 

met leerprocessen die ontstaan vanuit bepaalde 

leerdoelen, ingegeven door een of andere 

stakeholder. Of dat nu ouders, de politiek, de 

economie of de kerk is. Het is onderwijs dat 

niet ‘meetbaar’ of controleerbaar is, waarin men 

niet voortdurend de tekorten en gebreken in 

beeld wil brengen om ze weg te werken. Ieder 

evaluatie-instrument gaat uit van het tekort in 

plaats van vertrouwen. Goed onderwijs begint 

wanneer ‘training’ en ‘leren leren’ ophouden 

OVER DE BETEKENIS VAN KERSTMIS , MAAKBAARHEID EN GELOOF EN ‘VRI J ONDERWIJS ’

Onderwijs zou een 
‘vrije ruimte’ moeten zijn, 
zonder doelen
Gerrit-Jan Meulenbeld

Volgens theologe en godsdienstpedagoge Ilse Geerinck vragen Advent en Kerstmis meer om een houding van kijken dan van verwachten. 

Advent roept ons op, los te komen van de beelden die we hebben, het kerstkind laat zien dat we opnieuw kunnen beginnen. Dat is ook de kern van 

het christelijk geloof: telkens opnieuw de mens verwerkelijken als ‘mens’ door ons te bevrijden van elk beeld dat we van hem hebben.

En, zegt Geerinck, ook het onderwijs zou vrij moeten zijn van welk beeld ook en vooral liefde voor de wereld laten zien. 

I e d e r  e v a l u a t i e - i n s t r u m e n t  g a a t  u i t  v a n  h e t 
t e k o r t  i n  p l a a t s  v a n  v e r t r o u w e n

Ilse Geerinck is ver-

bonden aan het Labo-

ratorium voor Educatie 

en Samenleving van de 

Katholieke Universiteit 

Leuven en maakt deel 

uit van de onder-

zoeksgroep ‘Onderwijs 

en het Publieke’ dat 

als inzet heeft om 

de school als een 

‘publieke ruimte’ te 

doordenken. ‘Publiek’ 

wordt omschreven als 

‘een middel zonder 

doel, een zich vrij ter 

beschikking stellen’.
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en de ‘wereld’ op tafel komt te liggen, dat wil 

zeggen wanneer de leerkracht zijn liefde voor 

de wereld of een deel ervan, toont. Op dat 

moment wordt de school pas school, zoals in 

het Griekse (school) dat ‘vrije tijd en plek’ 

betekent, een tussentijd van studie en aandacht. 

“De tijd waarin houtbewerking, wiskunde, taal, 

geschiedenis of lichaamsbeweging aangeboden 

worden omdat we ze op zichzelf, als deel van 

onze wereld, belangrijk vinden, maar waarin ze 

ook vrij gegeven worden, omdat we van onze 

kinderen houden en opdat er voor hen toekomst 

kan zijn”, schreven we in een opiniestuk in 

De Standaard (1 september 2009). ‘Vrij onder-

wijs’ is de vrije tijd en de vrije plaats die niet 

opgeofferd wordt aan één of ander hoger ideaal 

of doel: de mobilisatie van competenties voor 

een kenniseconomie, of – in doorgaans christe-

lijke termen - het redden van de wereld of het 

verwerven van een christelijke identiteit.

Denkt u dat docenten dat ook zo voelen?

Volgens mij zijn er nog veel leerkrachten die 

vandaag nog geloven, die hun liefde voor de 

wereld en de mens tonen, die houden van 

hun vak en telkens opnieuw kinderen de kans 

geven hen vertrouwd te maken met de wereld. 

Waar dat toe leidt, is niet altijd duidelijk. Deze 

leerkrachten stralen uit dat het niet alleen om 

prestatie, om punten gaat. De vraag is echter 

hoe lang ze dit geloof nog kunnen uithouden 

in een tijd waarin steeds meer de nadruk wordt 

gelegd op effectiviteit en efficiëntie, op leer-

processen en leerdoelen en de tekorten en be-

hoeften van de leerlingen het aangrijpingspunt 

vormen. De leerkracht die van zijn vak houdt, 

Als het aan de overheid ligt, krijgen leraren 

in de toekomst meer zeggenschap over hun 

professionele handelen. Er is al een wetsvoor-

stel waarin dit idee geregeld wordt. Het is een 

uitwerking van het Actieplan Leerkracht dat 

een versterking van de positie van de docent 

beoogt, zowel in financiële als in immateriële 

zin. Dat laatste betreft vooral het professionele 

handelen in de dagelijkse onderwijspraktijk, 

waarbij gedacht moet worden aan het meebe-

slissen over leermethoden en de wijze van toet-

sen en beoordelen van leerlingen. De gedachte 

erachter is dat een professional, die zijn eigen 

werksituatie wezenlijk kan beïnvloeden, een 

positief effect heeft op de onderwijskwaliteit en 

daarmee op het beroepsbeeld.

Natuurlijk zullen er vast vragen zijn wat er 

van dit plan in de praktijk terecht zal komen, 

maar hier gaat het niet om de beoordeling van 

het plan, wel om het idee dat het een ideaal 

weerspiegelt van de professionele autonomie en 

vrijheid van leraren. Dit ideaal kan worden op-

gevat als de articulatie van het kerstthema, het 

verlangen naar een betere wereld, een betere 

onderwijswereld in dit geval.

Maar verlangen werkt vervreemding in de hand. 

Want, wat je verlangt is er nog niet en verwijst 

naar een toekomst die nog moet aanbreken. 

Verwachten is ook: de toekomst met vertrouwen 

tegemoet zien. Maar verwachten heeft ook oog 

voor het heden, het betekent, zoals Frans An-

driessen ergens zegt, dat ik mijn ogen niet sluit 

voor het heden. Integendeel: verwachten houdt 

in dat we het heden erkennen. Het verlangen 

komt dan in het hier en nu te staan. Maar dat is 

nou net lastig als het om rapporten of plannen 

gaat. Rapporten verwijzen naar een ideaal dat 

te realiseren is, maar waarvoor ook een lange 

weg moet worden afgelegd wil het werkelijk-

heid worden.

Nu kunnen we geduldig afwachten tot het 

voorstel is goedgekeurd en de inhoud ervan 

wordt gerealiseerd. We kunnen ook zelf aan het 

werk gaan en onze professionele autonomie 

vormgeven. Verwachten is dan: zelf je zeggen-

schap vormgeven, je ruimte gebruiken en erop 

vertrouwen dat die ruimte gegeven is. De ruimte 

die nodig is, bestaat immers al. De natuur is 

daarvan een mooi voorbeeld. Want wie in deze 

kersttijd door de natuur wandelt, kan zien dat 

de takken al knoppen hebben die zich binnen-

kort zullen openen.

We wensen iedereen een kerstfeest vol vertrou-

wen en ruimte om dromen te realiseren.

Ton Roumen
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zal op gepaste momenten om discipline, orde, 

stilte en tucht vragen, om een toekomst en een 

(nieuwe) wereld open te breken, aandacht op te 

eisen, en vooral … om de blik van elke leerling 

weg te trekken van zichzelf de wereld in …. 

Goed onderwijs is niet bezig met de leerling, 

ze gaat ervan uit en bevestigt dat elke leerling 

gelijk is, wijst niet steeds op zijn individuele 

tekorten en talenten. Niet de leerlingen of zijn 

leerbehoeften vormen het aangrijpingspunt, dat 

lijkt aantrekkelijk, maar wat op het spel staat is 

de wereld, het telkens opnieuw her-lezen van 

de wereld en de mens. In die zin kun je stellen 

dat goed onderwijs katholiek of christelijk 

onderwijs is: goed, omdat ze gegrond is in de 

liefde voor de wereld en de mens. Ook dat zit in 

kleine gebaren.

‘Vrij onderwijs’ wil niets redden, gaat niet uit 

van een tekort of een maatschappelijke crisis, 

maar laat de wereld in al zijn facetten zien, niet 

om ze te reproduceren, maar om deze aan een 

nieuwe generatie aan te bieden om opnieuw 

vorm te geven.  

Wa t  o p  h e t  s p e l 
s t a a t ,  i s  h e t  t e l k e n s 

o p n i e u w  h e r l e z e n 
v a n  d e  w e r e l d  e n 

d e  m e n s

D E  L O B BY

Freek  Pardoe l

O

Passend onderwijs:
een tactische 
terugtocht. Onderwijs 
weer aan zet.

Wat is er veranderd sinds de komst van passend onderwijs? Is het fun-

derend onderwijs ingrijpend verbeterd nadat weer samen naar school of 

leerwegondersteunend onderwijs werden ingevoerd? Is er iets veran-

derd in de versnippering in de vele indicatie-instellingen en de daarbij 

behorende bekostiging, het tekort aan ambulante begeleiding of kwamen 

er meer handen voor de klas om meer preventief te kunnen werken in 

het regulier onderwijs? Is er werkelijk iets gebeurd om finaal een eind te 

maken aan wachtlijsten, thuiszitters en vroegtijdige schoolverlaters? 

In september 2005 kwam de overheid met de vernieuwing zorgstruc-

turen funderend onderwijs. In december 2007 werd het invoeringsplan 

passend onderwijs gelanceerd. Passend onderwijs werd getypeerd als 

passend voor elke leerling. De extra zorg die een leerling nodig heeft 

moet gegarandeerd worden door het bieden van een zorgarrangement, in 

de school, met anderen of door plaatsing op een andere school. De beide 

bonden voor katholiek onderwijs pleitten als enigen voor concentratie 

op het primair proces en de vrije keuze van de scholen voor het inrichten 

van een zorgcontinuüm in de eigen omgeving. Stel de docent centraal. 

Die weet als professional het beste hoe een leerling geholpen dient te 

worden en welke extra zorg nodig is. Daarbij verzette de Bond KBO zich 

heftig tegen een verplicht netwerk van het funderend onderwijs tot en 

met de jeugdzorg, landelijk opgedeeld in 85 samenwerkingsverbanden 

over de 2.600.000 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De 

Bond KBVO bepleitte het instellen van transparant beleid voor ouders en 

docenten en kwam met het voorstel van een lokaal zorgloket.

De overheid zette in op het organiseren van grote verbanden en het 

bevriezen van de middelen van ‘rugzakjes’ en speciaal onderwijs. Slechts 

kleine veranderingen, zoals het opnemen van havo/vwo in de samen-

werkingsverbanden voortgezet onderwijs, hielp het onderwijs niet uit de 

hokjesgeest los te komen. Daarvoor is meer nodig. Alleen meer vrijheid 

van handelen op de werkvloer en het loslaten van de vele aparte finan-

cieringsstromen brengt de komst van het zorgcontinuüm dichterbij.

De hoogstaande belofte van 2007 blijkt niet waar gemaakt te kunnen 

worden. Het onderwijs inrichten van bovenaf blijkt illusie. In juni 2009 

wordt het wetsvoorstel tot invoering in 2011 alsnog ingetrokken. Op 2 

november jl. heeft staatssecretaris Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer 

bericht dat een heroverweging van beleid noodzakelijk is. Tot vreugde 

van beide bonden meldt de overheid dat beleid voortaan ingegeven gaat 

worden door de leraar centraal te stellen. Bond KBO en Bond KBVO 

blijven zich zorgen maken over het bevriezen van de middelen voor 

de zogenaamde rugzakjes en de toekomst van het speciaal (voortgezet) 

onderwijs.

Op 6 november hebben de Bond KBO en de Bond KBVO zich in een geza-

menlijke brief tot de staatsecretaris gewend. Daarin houden zij een plei-

dooi voor ruimte voor plaatselijke verschillen en ontwikkelingen, het los-

laten van verplichte samenwerkingsbesturen van primair en voortgezet 

onderwijs, de samenwerking met jeugdzorg en gemeenten als partners. 

In de brief wordt de nadruk gelegd op de school als een gemeenschap, 

waar in de praktijk waarden en normen worden gedeeld tussen ouders, 

leraren en bestuur. Dat geldt zeker voor de gedeelde verantwoording om 

alle kinderen op de juiste school te plaatsten. De extra zorg aan elke leer-

ling die dat nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen, komt in eerste 

instantie tot stand door de inspanningen van het lesgevend personeel. 

Dat betekent dat er voldoende aandacht moet zijn in onderwijskundige 

zin: voldoende mogelijkheden om de omvang van groepen te beperken 

en scholing om personeel beter toe te rusten, vooral in preventieve zin 

en door ondersteuning van extra assistenten. De scholen moeten relaties 

bestendigen met derden die nodig zijn om extra zorg mogelijk te maken. 

Daarvoor zijn verbeteringen noodzakelijk, bijvoorbeeld de informatie-

voorziening aan leerlingen en ouders over schoolkeuzes en begeleiding 

in de eigen regio. Het benoemen van consulenten daartoe verdient priori-

teit, want betrokkenheid van ouders (hun inbreng en invloed) is cruciaal. 

Eventuele conflicten tussen ouders en schoolbesturen moeten opgelost 

worden via een geschillencommissie waarbij elk bestuur in de eigen 

omgeving is aangesloten. In de brief stellen de bonden het onderwijs-

proces centaal. Laten we de ambitie die sinds 2005 niet veranderd is nu 

werkelijk waar maken en onze bestuurlijke zorgplicht in de eigen situatie, 

zo nodig met anderen, realiseren.  
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Natuurlijk wijst PricewaterhouseCoopers naar 

de financiële sector, waar toezichthouders te 

laat zouden hebben ontdekt dat ingrijpen nood-

zakelijk was. Het zou hun hebben ontbroken 

aan goede informatie of zij waren onkritisch 

over de informatie die wel werd verstrekt. 

Maar is dit een afdoende verklaring voor de 

onvoorstelbare verliezen die zijn geleden en de  

neergang van de economie, die zo scherp was, 

dat iedereen daar zijn verbijstering over uit-

sprak? Er moet toch meer aan de hand zijn? We 

kunnen er niet te diep op ingaan (we willen het 

over onderwijs hebben), maar die ontwrichting 

van de economie vraagt om bezinning en mis-

schien is zij een les voor onderwijs, een sector 

waar ook veel onrust over bestaat. Daarom een 

kleine tussenstap. 

Ideeën die fa len
Robert Skidelsky, emeritus hoogleraar poli-

tieke economie (Warwick), geldt als een groot 

kenner van John Keynes, en vanwege diens 

hernieuwde populariteit (de overheid moet de 

economie helpen bij economische neergang, is 

een centrale these van hem) heeft hij dit jaar 

het toegankelijke boek Keynes, the Return of 

the Master uitgebracht. Economie is volgens 

Keynes (1883-1946) geen natuurwetenschap. 

Veel in de economie kan niet met cijfers wor-

den uitgedrukt. Dat bracht hem tot de waar-

schuwing om onzekerheid serieus te nemen. 

De toekomst is ongekend. Activiteiten van ons, 

zaken die we volbrengen, kunnen onvoorziene 

of onbedoelde gevolgen hebben. Innovaties 

bijvoorbeeld kunnen gewoontepatronen vernie-

tigen. Daarom zou Keynes het absurd gevonden 

hebben dat  op risicomodellen wordt vertrouwd 

die gebaseerd zijn op historische data, terwijl 

tegelijkertijd bankiers elke week nieuwe com-

plexe producten introduceren. 

Risicomodellen zijn volgens Skidelsky maar 

op een beperkte schaal toepasbaar. Wel zijn ze 

geschikt voor een adequate premiestelling van 

levensverzekeringen, omdat ze gebaseerd zijn 

op een betrouwbare statistiek van levensver-

wachting. Ongeschikt zijn ze om onzekerheden 

vanwege politiek, markt, wettigheid, natuur-

ramp, naleving en reputatie te berekenen. Toch 

worden deze modellen daarvoor wel gebruikt 

en zo spreken we van een politiek risico, terwijl 

we eigenlijk moeten zeggen dat politiek onze-

ker is. Skidelsky: “Het gebruik van het woord 

Foto: Wilbert van Woensel

O n d e r w i j s  i s  n u  e e n m a a l  e e n  c o m p l e x e 
w e r e l d .  H e t  z o u  n a ï e f  z i j n  w o n d e r e n 

t e  v e r w a c h t e n  v a n  e e n  b e p a a l d e  m e t h o d e ,  e e n 
b e p a a l d e  s t r u c t u u r  o f  b e p a a l d e  i n f o r m a t i e .

‘risico’ om onverzekerbare eventualiteiten af 

te dekken, drukt een valse nauwkeurigheid 

uit, die de markten comfort biedt, maar geen 

wetenschappelijke basis heeft.” We verwachten 

veel van gegevens, terwijl er zoveel belangrijke 

invloeden zijn die niet met statistiek kunnen 

worden weergegeven. Met data denken we ons 

handelen te kunnen beheersen. We slaan de 

waarschuwing van Keynes in de wind. 

Intussen zijn het de twee dominante scholen, 

de New Classicals (‘laat het aan de markt over’) 

en de New Keynesians (‘maar bestrijdt wel 

marktimperfecties’) die volmaakte informatie 

met deze modellen voor mogelijk houden. Alles 

lijkt te draaien om informatie. Hun constructies 

zijn geruststellende verpakkingen die Nobelprij-

zen hebben opgeleverd. Maar Skidelsky vindt 

dat ideeën van beide scholen hebben gefaald. 

Dominante economen hebben de afgelopen 

dertig jaar een systeem gestimuleerd en aange-

prezen dat gebaseerd is op de gedachte dat alle 

risico’s correct geprijsd kunnen worden en dat 

daarom de financiële markten optimaal zelfre-

die ene persoon met typische trekken, maar 

verschieten van identiteit als een kameleon van 

kleur. We zijn postmoderne mensen, van na de 

moderne tijd. “Zonder het te bedoelen zijn we 

spelers geworden van het voorberegelde: een 

empirisch spel waarin de statistische waar-

heid de werkelijkheid heeft gereduceerd tot een 

overzichtelijke, planbare en meetbare praxis”, 

aldus De Mönnink. We zien hierin de kritiek 

van Skidelsky terug. 

De Mönnink denkt dat door een verrijking 

van bagage (kwaliteit van reflectie, verbreding 

van ervaringshorizon) de leraar met een meer 

eigen identiteit zijn beroep kan uitoefenen. De 

geïnspireerde persoon met een belangwekkende 

invloed op zijn omgeving, een goede beheerder. 

Met welk perspect ief?      
In een brief aan de aartsbisschop van Canterbu-

ry memoreerde Keynes dat de eerste schrijvers 

over economische zaken meestal mensen waren 

uit kerkelijke kringen. En Alfred Marshall 

(1842-1924) benadrukte altijd dat hij via ethiek 

bij de politieke economie was uitgekomen. In 

dit opzicht beschouwde Keynes zich als zijn 

leerling. Skidelsky portretteert hem als een 

moralist. Zonder een idee over ‘het goede leven’ 

zou de economische activiteit louter gericht zijn 

op het voordeel van de korte termijn en dat zou 

zich op den duur tegen dat goede leven keren.

Ook De Mönnink schetst een ethisch perspectief 

en wijst daarbij op genade, schepping en hoop. 

Hij noemt ze transcendente waarden, die be-

palend zijn voor een school die zich katholiek 

noemt. ‘Genade’ betekent de onvoorwaardelijke 

acceptatie van de ander. Of zoals de Belgische 

pedagoog Hans van Crombrugge het begin dit 

jaar uitdrukte op een studiedag van het katho-

liek onderwijs in Vlaanderen: “Ik zal er zijn 

voor u.” Het gaat om een toegewijde betrok-

kenheid op de ander, de leerling. ‘Schepping’ 

betekent dat de werkelijkheid grootser is dan de 

individuele persoon. De wereld is hem gegeven. 

‘Hoop’ betekent toekomstgerichtheid en een 

geloof in een nieuw perspectief. Ook de meest 

uitzichtloze positie van de mens vormt nooit 

het hele verhaal. Gezien de mogelijkheden van 

elke leerling, met welk label dan ook, is er een 

geloof in telkens een nieuw begin.  
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Beheersen of beheren

Nico Dullemans

Dezer dagen probeert PricewaterhouseCoopers de aandacht te trekken met de reclameboodschap dat maatschappelijke organisaties ‘de regie 

moeten nemen’. Het blijkt een oproep te zijn aan scholen, wooncorporaties en zorginstellingen om de informatievoorziening ‘effectief’ te maken en niet te 

wachten op wettelijke voorschriften. Biedt dit een oplossing voor de toenemende druk die vanuit verschillende kanten op maatschappelijke

instellingen wordt uitgeoefend of juist niet?

HOOP EN VERWACHTING VAN ONDERWIJS

gulerend zijn. Het bleek niet waar. Informatie 

had een fataal effect.

Uit de broeikas 
Ook in de onderwijssector lijkt het steeds meer 

over informatie te gaan. Ook hier gaat het 

om een moeilijk grijpbaar woord, namelijk 

‘onderwijskwaliteit’. We duiden onderwijskwa-

liteit tamelijk verschillend, niettemin beschik-

ken we over geaccepteerde ‘procedures’ om 

uitdrukking te geven aan kwaliteit, denk aan 

het centrale examen in het voortgezet onder-

wijs, maar in onze tijd lijkt er een onstilbare 

honger te zijn naar steeds meer informatie. 

Ook onderwijs lijken we met data te willen 

beheersen, terwijl er ook in dit geval regelmatig 

wordt gewaarschuwd. Onderwijskwaliteit meten 

is ondoenlijk, want er zijn te veel intervenië-

rende variabelen: kinderen ontwikkelen zich 

verschillend, milieus verschillen, mensen en 

hun omstandigheden verschillen. Onderwijs is 

nu eenmaal een complexe wereld. Het zou naïef 

zijn wonderen te verwachten van een bepaalde 

methode, een bepaalde structuur of bepaalde 

informatie. Ze kunnen minder goed sturen dan 

wordt beloofd. 

De Identiteitsdag van de Bond KBO, jaarlijks 

georganiseerd door het Instituut Katholiek On-

derwijs, bood begin november een goede 

gelegenheid om even deze broeikas vol cijfers 

te ontvluchten. Theo Joosten, de voorzitter van 

de bond, sprak zijn voldoening uit over het 

besluit van staatssecretaris Sharon Dijksma om 

‘Passend onderwijs’ te ontdoen van de com-

plexe architectuur van procedures rond scholen. 

Het zal meer op de scholen zelf aankomen, 

waarbij Joosten een belangrijke morele op-

merking plaatste. We zouden kinderen minder 

moeten ‘labelen’ en meer moeten bemoedigen. 

Ze mogen er zijn zoals ze zijn. Daarmee nam 

hij afstand van een stemming in het land, dat 

scholen letterlijk maatwerk zouden moeten 

leveren. Veel belangrijker is het dat leraren een 

goede relatie weten te ontwikkelen met hun 

leerlingen. Te veel structuur en te veel beleid 

verhinderen dat. 

Die nadruk op de leraar kwam ook terug in het 

verhaal van Jos de Mönnink, die bestuurder is 

van Veldvest en wijsgerig pedagoog. Leraren 

vervullen een sleutelrol in de ontwikkeling van 

kinderen en zij verdienen daar alle steun bij, 

ook wat betreft onderzoek en opleiding. Hij 

noemt het leraarschap het belangrijkste beroep 

dat een samenleving heeft. Maar volgens hem 

ervaart de leraar dat anders. Hij is een kind 

van zijn tijd en in onze tijd denken we rollen 

te spelen of zelfs rollen te zijn. We zijn niet 
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Balanceren tussen verwondering en talentontwikkeling
Wat betekent de periode van Advent voor u? En het 

feest van Kerstmis?

De periode van de Advent is voor mij toeleven 

naar iets nieuws en het beleven van verwach-

tingen. Het is de tijd waarin we allemaal hard 

aan het werk zijn, maar wel met het oog op iets 

nieuws. Leven vanuit de verwachting dat je, 

door bij elkaar te gaan zitten, hard te werken en 

na te denken, tot een nieuw hoogtepunt komt. 

Wat voor hoogtepunt?

Het mooie van Advent en Kerst vind ik het 

rituele en het cyclische. Het is iets van opnieuw 

kunnen beginnen. Het nieuwe leven dat je ener-

gie geeft, niet alleen om deze periode door te 

maken en af te sluiten, maar ook om opnieuw 

de cyclus in te gaan. Het mooie van Advent en 

Kerst is ook dat de symboliek en rituelen deze 

gedachte van toewerken naar iets nieuws expli-

citeren en je bewust maken van wat je dagelijks 

doet en in wat voor tijdspad je zit.

Heeft deze betekenis een verandering ondergaan 

toen u afscheid nam als hoofd godsdienst van de 

KRO en collegevoorzitter werd van Hogeschool 

Domstad?

Het zijn allebei identiteitsgebonden organisaties 

en in beide functies heb ik een dragende rol 

gehad in het expliciteren van identiteit. Cen-

traal hierin stond en staat dat je identiteit laat 

zien en durft neer te zetten. Dus daarin is niets 

veranderd. Alleen de doelgroep is anders. Hier 

doe je het voor de studenten en de medewerkers 

en daar doe je het voor de medewerkers en de 

kijkers. Daar zit veel overeenkomst in, bij-

voorbeeld in het durven expliciteren en op een 

moderne manier vertalen van de boodschap: 

hoe verpak je die, hoe verleid je mensen zich 

verder hierin te verdiepen, of hoe help je ze 

taal te geven?

Hoe verhoudt dit idee van het nieuwe leven zich 

met de in de samenleving wijd verbreidde opvat-

ting dat we ons eigen leven kunnen vormgeven? 

Waarop mogen we, in het licht van maakbaar-

heid, nog hopen? 

Het idee van maakbaarheid vind ik relatief. 

Uiteindelijk gaat het over de idealen die je 

hebt, het visioen dat je met anderen wilt 

vormgeven en de passie die je hebt voor een 

bepaald onderwerp. Ik denk dat alle mensen 

zo´n visioen hebben, alleen iedereen beleeft 

dat op zijn eigen manier. Ik geloof dat ieder-

een met idealen zit die verder reiken dan de 

behoefte aan, bijvoorbeeld, een LCD televisie. 

Misschien hoop ik alleen maar dat iedereen 

dat heeft, maar in die zin ben ik wel hoopvol 

gestemd. Uiteindelijk heb ik toch een soort van 

innerlijk basisgevoel van gedragen worden 

- ´Je naam staat geschreven in de palm van 

Gods hand´ -, in essentie ben ik niet alleen. 

Meer woorden dan deze heb ik er ook niet 

voor. Een collega bij de KRO zei eens: “Ik heb 

me een keer voorgenomen om drie maanden 

geen katholiek te zijn.” Hij zei: “Het lukte me 

gewoon niet, het lukte gewoon niet om het 

niet te zijn.” Ik vond dat zo mooi verwoord. Ik 

kan me gewoon niet voorstellen dat het er niet 

zou zijn. Dat zit zo in mij, ik zou niet weten 

hoe het zou zijn zonder. 

Komt u dit gevoel van fundamenteel vertrouwen 

ook tegen in uw omgeving?

Ja. Ik heb een hoop zielsverwanten. 

Ook als u naar het journaal kijkt?

Nee, dan word ik wel eens treurig. Ik kan wel 

erg blij worden van hoopvolle stukken in de 

krant, of van mooie teksten. Maar ik kan ook 

ontzettend treurig worden van negativisme. 

Waar ik het meest treurig van word, is van on-

genuanceerdheid. Het overal een mening over 

hebben. Laatst las ik iemand een stuk tekst voor 

uit de krant en ik zei: “Moet je eens luisteren, 

wat een mooie tekst.” En het eerste wat de an-

der zei was: “Ik ben het er niet mee eens.” Maar 

zover was ik nog helemaal niet. Eerst komt 

verwondering, dan ga je daar over nadenken en 

dan pas vorm je een eigen mening. 

Komen begrippen als fundamenteel vertrouwen en 

verwondering terug in de wijze waarop Hogeschool 

Domstad aandacht besteedt aan Advent en Kerst-

mis?

Het woord fundamenteel vertrouwen is mis-

schien wat veel, maar vertrouwen en verwon-

dering wel. En ik vind het ook leuk om daar 

de discussie over aan te gaan. En omdat ik dat 

leuk vind, vinden andere mensen dat ook vaak 

leuk. Als je ergens voor staat dan accepteren 

mensen dat ook. 

In het maakbaarheidsdenken is voor onderwijs 

een belangrijke rol weggelegd. Onderwijs mag de 

maatschappelijke problemen oplossen. Vindt u dat 

terecht?

Ik zie het onderwijs, en zeker het primair on-

derwijs, als drager voor nieuwe generaties. Heel 

veel veranderingen zetten daar ook in. Kijk 

maar naar de onderwerpen die er voortdurend 

bij komen, zoals mediawijsheid, duurzaamheid 

of wijkgerichtheid. En dat is ook niet zo gek, 

want de samenleving wordt steeds complexer. 

Je moet de kinderen kind laten zijn, maar ze 

moeten wel een plek in die complexe samen-

leving zien te verwerven. Ik ben er helemaal 

niet bang voor dat dat niet lukt. Die kinderen, 

die redden zich wel. Het is onze generatie die 

moeite heeft met die complexiteit. Kinderen 

hebben andere sociale verbanden, andere ma-

nieren van communiceren en andere manieren 

om informatie te verwerken. Dat zorgt voor een 

fundamentele ommekeer binnen het onderwijs. 

En die hang naar canons, die quasi zekerheid 

van ´als een kind dat nou maar weet´…; kinde-

ren zijn veel wijzer dan wij denken.

Deze op zekerheid gerichte manier van denken 

moet wel dwars ingaan tegen uw gevoel van funda-

menteel vertrouwen?

Ja, dat is ook zo. En daarom vind ik het ook 

zo ontzettend belangrijk dat we snappen hoe 

kinderen zich ontwikkelen, en niet alleen maar 

vanuit een soort angst omdat je het zelf niet 

begrijpt. Laatst zei een collega tegen mij: “De 

studenten die kiezen voor dit beroep, hebben 

enorm veel lef.” En dat is ook zo, het is gewoon 

ingewikkeld, zwaar en je staat permanent in de 

negatieve schijnwerpers. Echter, die beroeps-

trots, die krijgen we maar niet voor het voet-

licht. Waar is dat fundamentele vertrouwen in 

het kind, in het onderwijs en in de mensen die 

voor de klas staan?

Hoe kunnen we die trots versterken? Wat zou er 

moeten veranderen?

Ik vind dat we veel meer positieve verhalen 

moeten vertellen. En daarnaast moeten we 

kritisch naar onszelf zijn. Onderwijs is niet 

alleen maar begeleiden of reflecteren. Er is 

ook een honger naar kennis, die erom vraagt 

om te worden beantwoord. Dat doen we mis-

schien wel te weinig, en dat moeten we dan 

ook durven toe te geven. Het is prettig dat een 

San van Eersel

Sinds mei 2008 is Simone de Wit voorzitter 

van het College van Bestuur van Hogeschool 

Domstad in Utrecht. Daarvoor was zij 

hoofd godsdienst van de KRO. Wat zijn, 

in het licht van Advent en Kerstmis, haar 

verwachtingen en ambities, niet alleen gezien 

vanuit deze functies, maar ook met het oog 

op een mogelijke fusie van Hogeschool 

Domstad met de Hogeschool van Utrecht?

D i e  b e r o e p s t r o t s  k r i j g e n 
w e  m a a r  n i e t  v o o r  h e t  v o e t l i c h t

E e r s t  k o m t 
v e r w o n d e r i n g ,  d a n 

g a  j e  d a a r  o v e r 
n a d e n k e n  e n  d a n 
p a s  v o r m  j e  e e n 

e i g e n  m e n i n g

Foto: Victor Koppelmans
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kind goed in zijn vel zit, maar het is ook prettig 

dat het kennis heeft. De vraag is alleen, welke 

kennis kinderen van nu nodig hebben en wie 

dat bepaalt. Om een voorbeeld te geven, hebben 

mensen nog topografische kennis nodig, wan-

neer ze gebruik maken van navigatiesystemen? 

Dat vind ik interessante vraagstukken voor het 

onderwijs. En de wereld wordt steeds groter… 

Omgevingsbewustzijn ontwikkelen, wereldbur-

ger zijn, in dialoog staan met mensen die in een 

hele andere context leven, dat is een nieuwe 

opdracht voor het onderwijs. 

In een persbericht van 4 november 2009 hebben 

Hogeschool Utrecht en Hogeschool Domstad de 

intentie uitgesproken om te gaan fuseren. In hoe-

verre kan deze fusie bijdragen aan de rol die u voor 

onderwijs ziet weggelegd in de toekomst?

Een van de redenen om deze fusie aan te willen 

gaan is om onze kleinschaligheid te kunnen 

behouden. We zijn voortdurend bezig met ons 

continuïteitsvraagstuk. Dat maakt dat je heel 

weinig tijd en ruimte hebt om aan de funda-

mentele vraagstukken en inhouden van het 

onderwijs voldoende aandacht te geven. In een 

ruimere setting kunnen alle organisatorische 

aspecten van de opleiding beter en gemak-

kelijker worden geregeld zodat meer tijd en 

ruimte overblijft voor de realisering van onze 

inhoudelijke ambitie. 

De Hogeschool van Utrecht heeft een algemeen bij-

zondere grondslag. Wat zijn de consequenties van 

een fusie voor de katholieke identiteit van Hoge-

school Domstad?

Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer je weet 

waar je voor staat, het niet uitmaakt in wat 

voor setting je zit. En natuurlijk zal het anders 

zijn. Natuurlijk heb je de autonomie die je nu 

hebt, dan niet meer. Maar je krijgt er ook een 

heleboel voor terug. We zullen een andere 

dialoog moeten voeren, met andere collega´s en 

binnen een andere setting. Maar het biedt veel 

meer toekomstperspectieven. Als je bijvoor-

beeld alleen al kijkt naar het concept van het 

gebouw dat men daar neerzet, dan zie je echt 

een moderne manier van onderwijs voeren. Het 

is veel meer een ontmoetingsplek voor allerlei 

onderwijsvoorzieningen, bijvoorbeeld voor be-

drijfjes van studenten, terwijl dit (gebouw van 

Hogeschool Domstad) veel meer een schoolge-

bouw is, waar je naar toe gaat alleen voor je 

opleiding.

Ontmoeten, past dat bij de katholieke identiteit van 

de opleiding?

Ja, dat denk ik wel. Katholieken willen ruimte 

en zijn ondernemend. Tegelijkertijd schuilt 

hierin ook het gevaar dat katholieken zich te 

gemakkelijk aanpassen. Inmiddels zijn we zo 

geseculariseerd dat we niet meer herkenbaar 

zijn. Door de dialoog met andersdenkenden en 

andersgelovigen worden wij als katholieken 

meer gedwongen om onze identiteit te explici-

teren.

Is ontmoeting een belangrijk begrip in het kader 

van hoop en verwachting?

In het onderwijs is ontmoeting de basis waar 

het om gaat: elkaar tegenkomen op de weg die 

je gaat. Op ieder moment in zo´n reis heb je een 

andere ontmoeting. Als opleiding zijn wij een 

onderdeeltje in die reis.

In het persbericht geeft u ook aan dat onderzoek 

een belangrijke rol gaat spelen bij het identificeren 

en beantwoorden van actuele vraagstukken binnen 

het onderwijs. Over welke vraagstukken heeft u 

het dan en welke rol kan onderzoek spelen in het 

oplossen van deze vraagstukken?

Ik denk dat onderzoek een belangrijke rol speelt 

in de professionalisering van de HBO–sector. 

Het gaat hierbij om praktijkgericht onderzoek. 

Het bied je de mogelijk om met het onderwijs 

beter aan te sluiten bij wat kinderen al weten 

en kunnen, bij hoe kinderen leren. Want daar 

gaat het uiteindelijk om, dat we uit het kind 

proberen te halen wat er in zit, dat we geen 

talenten laten liggen.

Zijn dat de doelen van onderwijs?

Aan de ene kant, denk ik, talentontwikkeling, 

en aan de andere kant bijdragen aan het geluk 

van kinderen, wat begint met verwondering. 

Talenten vormen wat meer de harde kant, je 

moet wel wat kunnen, en verwondering is meer 

de zachte kant. De balans hier tussen vind ik 

erg belangrijk.

Hebt u, tot slot, nog een kerstwens voor het onder-

wijs, en de mensen die daarin werkzaam zijn?

Dat iedereen in het onderwijs het komende jaar 

op een authentieke wijze zijn kracht en passie 

tot ontwikkeling mag laten komen.  

VERVOLG VAN PAGINA 15

Carmelscholen: “Dichter bij 
elkaar en toch meer verschillend”

BIJ HET  JAARVERSLAG

2008 VAN DE ST ICHT ING

CARMELCOLLEGE

Nico Dullemans

De minister zei dat de schoolbestuurder waarmee 

wij spreken een auto met chauffeur tot zijn 

beschikking had, maar het bleek een Saab van 

hemzelf te zijn, overjarig bovendien en verder 

zonder personeel. Hij is bestuursvoorzitter nadat 

hij eerst docent Engels, conrector en rector is 

geweest, deels in dienst van dezelfde stichting, 

het Carmelcollege. Hij is ook de vice-voorzitter 

van de VO-raad geworden, maar daarover had 

hij eerst een gesprek met het convent van 

schoolleiders van de Carmelscholen, want zijn 

nevenfunctie mag in de praktijk niet interfereren 

in de beleidsdiscussies met hen. Het moest van 

tevoren helder zijn dat het dragen van twee 

petten soms lastig kan zijn. Het woord is aan 

Romain Rijk. Aanleiding: het jaarverslag 2008 

van de stichting dat in mei is uitgebracht. 

Hij zegt: “We staan in de wind. Met dit verslag 

maken wij ons kwetsbaar.”

Er is wel lang voor geijverd, maar nu ligt het er: 

het eerste jaarverslag van de Stichting Carmel-

college met gegevens over het onderwijs van de 

scholen, ook in kwalitatieve zin. Behalve dat er 

cijfers in staan over leerlingen (hun diploma’s, 

hun doorstroming en uitval) lezen we ook 

over scholen waarmee het niet zo goed ging 

en over de Raad van Toezicht, die onder meer 

aandringt op ‘excellente tracés’ voor leerlingen. 

Het verslag lijkt daarmee meer een thermometer 

te zijn en minder een would-be papier; het is 

een tekst eigenlijk zonder geforceerde opgeto-

genheid. Toelichtend zegt Rijk: “Je draagt een 

grote verantwoordelijkheid. Wees daarover dan 

ook transparant, maak je maar kwetsbaar. Laat 

bijvoorbeeld zien hoeveel onbevoegde docenten 

in dienst zijn, laat zien hoeveel bestuurders 

verdienen, ook als het niveau van hun salaris 

beduidend onder de norm van de code van 

de sectororganisatie ligt. Natuurlijk, daarmee 

reageren wij op stemmingen in de samenleving 

en ook de sectorcode is daar een reactie op, 

maar het verslag drukt meer uit, ‘de code voor-

bij’ zo gezegd. Je vindt er namelijk ook onze 

bevindingen in terug van de gesprekken die wij 

hebben met onze omgeving, de krachten rond 

de scholen. In die contacten ligt niet de nadruk 

op ‘zorgvuldigheid’ of ‘procedure’, maar op het 

proces dat door deze uitwisseling ontstaat. Wij 

zijn trouwens minder in instrumenten op zich 

geïnteresseerd, dat zijn slechts hulpmiddelen. 

Dat tekent ook onze houding ten opzichte van 

het Vensterproject van de VO-raad. Het mag 

Foto: nieuwewind
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nooit een sluitstuk zijn, het is een klein maar 

belangrijk begin. Wij gebruiken het in onze 

gesprekken om duidelijk te maken wie wij zijn 

en wat wij met de indicatoren van dit project 

doen.”

Zorgzame verhoudingen
Ons gesprek gaat dus vooral over de drijfve-

ren van scholen (die ooit een initiatief waren 

van de karmelieten). De Stichting Carmelcol-

lege bestaat tegenwoordig uit twaalf instel-

lingen waaronder tweeënvijftig schoollocaties 

vallen die vooral in het noordoosten van het 

land liggen en gemiddeld aan 680 leerlingen 

onderwijs bieden. Een breed onderwijsaanbod 

met meerjarige brugklassen zijn daarbij orga-

nisatieprincipes, verbonden overigens aan een 

inhoudelijke oriëntatie: leren wordt waardege-

richt genoemd, er is aandacht voor zingeving-

vraagstukken. De grondslag van de stichting 

gaat over humanisering en ontwikkeling van 

mensen in de scholen: de leerlingen, docenten 

en andere medewerkers, de zorg voor hen staat 

centraal. “Deze zorg biedt ruimte voor en no-

digt uit tot eigen inzet en verantwoordelijkheid 

en draagt zo bij aan de grondslag”, aldus het 

jaarverslag, een citaat dat een aanknopings-

punt biedt om het spoor terug te volgen naar 

de karmelieten die in 1922 hun eerste scholen 

stichtten. We zullen dat niet doen, maar bijna 

negentig jaar later ligt er wel de nijpende vraag 

hoe je tegenwoordig ‘de boel bij elkaar’ houdt, 

want kaders van deze paters hebben al lang 

niet meer hun vanzelfsprekende betekenis.

Rijk: “Het stichtingbestuur gaf ook in het 

verleden altijd veel ruimte aan scholen en dat 

heeft ook goed gewerkt, maar verhoudingen 

zijn na 2000 gaan veranderen. Het bestuur is 

meer gaan besturen en professionaliseerde zich 

bovendien. Het kreeg een raad van toezicht 

boven zich. Een aantal rectoren was aanvanke-

lijk bevreesd voor de professionalisering en was 

bang tot zetbaas te worden gedegradeerd. Maar 

het bestuur en de scholen zijn niet uit elkaar 

geklapt. Integendeel. We hebben met elkaar 

heel veel aandacht geschonken aan onze ver-

houdingen en zo zijn wij die eerste periode na 

2000 heel goed doorgekomen. Onze discussies 

zijn inhoudelijk, we zijn samen zorgzaam voor 

het geheel in een ‘platte’ structuur, of beter: 

in een cultuur die de geest van de karmelieten 

nog ademt. Dit betekent dat er een hiërarchie 

is zonder dat je het daar te veel over hebt. Het 

gaat om rollen en inhoud. De nieuwe orde, 

die voor een interne transparantie zorgt, helpt 

daarbij. Je komt daardoor dichter bij elkaar. 

Samen trek je de kar. Dat betekent dat er me-

dedogen is als een school door het ijs is gezakt. 

Anderzijds gaan scholen meer verschillen om-

dat hun contexten zo afwijkend van elkaar zijn. 

Als bestuurder maak je processen mogelijk. Je 

let op onderliggende verhoudingen, je verzorgt 

ze. Verder ben je naar buiten een bliksemaf-

leider, bijvoorbeeld toen ons project ‘Slash 21’ 

op een negatieve manier in het nieuws kwam, 

een kwestie die intern voor veel emoties heeft 

gezorgd. Al met al doen we het mede dankzij 

de nieuwe structuur beter, vind ik. Gezamenlijk 

voeren we een agenda. Neem bijvoorbeeld ons 

streven om ouders meer bij de school te betrek-

ken. Zij zijn geen klanten en al helemaal geen 

voorbijgangers, maar vormen samen met ons 

de school. Zo willen wij het graag zien. Voor-

beelden van onze pogingen in die richting zijn 

de ‘intakegesprekken’ met ouders op een aantal 

scholen, bedoeld om elkaars verwachtingen te 

vernemen. Die wederzijdse verwachtingen mo-

gen best wat nadrukkelijker worden uitgespro-

ken. Een ander voorbeeld zijn de klankbord-

groepen van ouders, hier en daar per klas of 

team georganiseerd. Dit zijn inspanningen die 

nog lang niet altijd voldoende opleveren. Het is 

een proces van vallen en opstaan.”

Opbrengsten
Laten we van ‘proces’ overstappen naar ‘resul-

taat’. Deze zomer kopte NRC Handelsblad dat 

de beurspaniek grote verliezen op beleggingen 

van scholen heeft veroorzaakt en berichtte dat 

het Carmelcollege tot de slachtoffers behoort. 

Volgens de krant verloor de stichting 4,9 mil-

joen euro op haar beleggingen van 49 miljoen 

euro en mede hierdoor boekte zij vorig jaar een 

negatief exploitatieresultaat van 0,7 miljoen 

euro. Intussen hebben we een maandenlange 

hausse op de aandelenmarkt meegemaakt en we 

mogen aannemen dat ook Carmel daarvan heeft 

geprofiteerd. Maar waarom zouden onder-

wijsinstellingen hun geld niet uitzetten bij de 

overheid? Dit voorjaar bood het ministerie van 

Financiën dit aan. Het zegt tegen gemiddeld 

gunstiger condities te handelen op de geld- en 

kapitaalmarkt, een voordeel dat wordt doorge-

geven aan de onderwijsinstellingen. Een depo-

sito dus en misschien een optie, maar Carmel is 

niet van plan zich uit de markt terug te trekken. 

Ondanks de strop vorig jaar heeft de stichting 

in de afgelopen jaren miljoenen meer verdiend 

dan wanneer geld in deposito was gegeven. 

Goed. Maar waarom hebben scholen überhaupt 

potjes? Walter Dresscher, de voorzitter van de 

AOb, spreekt hier regelmatig schande van. Rijk: 

“Een voorziening is geen vrij besteedbaar ver-

mogen, een fundamenteel verschil. Veel scholen 

zijn niet echt vermogend. Carmel vindt dat geld 

besteed moet worden aan onderwijs en niet 

op de plank moet blijven liggen. Je moet wel 

analyseren wat je weerstandsvermogen dient te 

zijn in het licht van een realistische risicoana-

lyse. Maar ook vrij besteedbaar vermogen kan 

niet ingezet worden om structurele uitgaven 

te doen. Op de lange termijn dienen jaarlijkse 

inkomsten van de overheid in lijn te liggen met 

de lasten. We hebben een betrouwbare overheid 

nodig. Walter Dresscher weet dat. We kunnen 

tegenvallers gedurende een beperkte periode er-

mee opvangen, bijvoorbeeld de cao die in 2010 

duurder uitvalt dan de sector had berekend. 

Dat gaat veel geld kosten, geld dat sommige 

scholen wellicht niet of onvoldoende hebben, 

maar als sector zullen wij de cao-afspraken 

nakomen.”

We gaan naar andere opbrengsten. De lezer 

van het jaarverslag zal het opvallen dat de 

zogenoemde opbrengstenkaarten van de 

scholen laten zien dat zij naar het oordeel van 

de Inspectie bijna allemaal voldoende zijn; 

slechts enkele afdelingen zijn onvoldoende. 

Daarmee lijkt de Stichting Carmelcollege zich 

niet te onderscheiden van het algemene beeld: 

Nederlandse scholen zijn over het algemeen 

genomen voldoende. Maar als we hierbij de 

eerdergenoemde organisatieprincipes betrekken, 

het brede onderwijsaanbod en de meerjarige 

brugklassen (waarmee Carmel selectie uitstelt, 

terwijl elders steeds meer scholen selecteren 

aan de poort): hoe valt dan het oordeel uit?

Rijk: “De brede scholengemeenschap als 

principe past bij de brede maatschappelijke 

verantwoordelijkheid die wij voelen. Het gaat 

ons om alle mensen en heel de mens. Wij zijn 

geen nichespelers. Wij zijn goed in optimali-

seren van ontwikkelingsprocessen, ook voor 

zorgleerlingen (wij hebben met opzet scho-

len voor praktijkonderwijs in veel van onze 

instellingen opgenomen), en wij zijn goed in 

het delen van kennis. Carmel wil een kenni-

salliantie zijn. Toch, als je puur kijkt naar de 

opbrengsten, mag er wel een tandje bij. In een 

overleg met het convent van schoolleiders heb 

ik het zo gezegd: ‘Hier en daar is het best wel 

slappe hap’. Dat mocht en kon gezegd worden. 

Wij willen bovendien nadrukkelijker onderdak 

bieden en aandacht besteden aan de echte top 

leerlingen, naast het feit dat uit elke leerling het 

maximale moet worden gehaald. Er is draag-

vlak om dit meer beleidsmatig aan te pakken. 

Daarnaast heeft een aantal scholen van ons te 

kampen met een teruglopend aantal leerlingen. 

Zij moeten echt aan de bak om terrein terug 

te winnen. Niet door hetzelfde te doen als de 

buurman, maar door een speciaal aanbod te 

ontwikkelen en soms de kwaliteit aan te scher-

pen. Niet na-apen, maar iets nieuws doen. Maar 

harde concurrentie wordt het niet. In Nederland 

is daar het klimaat niet naar.”

Christe l i jke oorsprong
Inderdaad: scholen zijn er niet om echt te 

concurreren. Maar als dat motief wegvalt, 

wat is dan het perspectief? Zoals gezegd, het 

Carmelcollege wil dat zijn scholen zorgzaam 

zijn, met aandacht voor alle leerlingen, maar 

een expliciete verwijzing in de missie naar 

christelijke bronnen blijft met opzet achter-

wege. Is dat erg? Falco Thuis, karmeliet en tot 

vorig jaar lid van de Raad van Toezicht (en in 

het verleden onder meer vicaris van het bisdom 

Den Bosch en prior-generaal van zijn orde), 

zei eerder in een gesprek met Schoolbestuur

dat het Carmelcollege wezenlijke aspecten van 

wat de Karmelorde steeds beoogd heeft met het 

onderwijs, blijft garanderen. Zo zal de stichting 

niet groter worden, denkt hij. Een belangrijke 

rol in het geheel ziet hij weggelegd voor het 

convent van schoolleiders. De werkwijze en 

cultuur van het convent weerspiegelen een 

‘karmelitaanse spiritualiteit’. Thuis: “Daar gaat 

inspiratie van uit. Het zijn prudente mannen, 

ze willen niet domineren. Aan een benoeming 

besteden we veel aandacht.” En hij zei nog: “Is 

de christelijke levensbeschouwing een factor die 

kwaliteit kan bieden in het onderwijs? Dat is 

geen gemakkelijke vraag, maar wel essentieel.” 

Bij zijn afscheid van het Carmelcollege heeft 

hij zich afgevraagd of de stichting de christelijk 

waarden niet meer zou moeten uitdragen, een 

vraag die hij nadrukkelijk bij haar achterliet.

Rijk: “Wij zijn daar serieus op ingegaan, in 

gezelschap overigens van de opvolger van 

Falco Thuis, Kees Waaijman (ook karmeliet, 

hoogleraar en internationaal gezaghebbend op 

het terrein van spiritualiteit/red.). Uiteindelijk 

hebben wij besloten niet aan teksten van de 

stichting te sleutelen. Teksten veranderen de 

werkelijkheid niet. Laten wij nu maar de kleine 

groepjes, die links en rechts in scholen bezig 

zijn met een meer christelijk idioom, steunen, 

in plaats van energie te stoppen in het afleg-

gen van verklaringen. Bedenk, we lopen op 

eieren. Schoolleiders zeggen: ‘Hoe minder je 

expliciteert des te meer ruimte proef je om toch 

bepaalde accenten te plaatsen’. Onlangs hebben 

wij dit ook met de bisschoppelijk gedelegeerden 

besproken, maar zij reageerden teleurgesteld. 

Dat begrijpen wij natuurlijk wel. Toch geldt: 

druk van boven werkt averechts.” 

Terug naar de vraag van pater Thuis of de 

christelijke levensbeschouwing een factor is 

die kwaliteit kan bieden in het onderwijs. Is het 

antwoord niet gewoon: ja? En proef je dat niet 

als je kijkt naar wat Carmel allemaal doet? Ro-

main Rijk aarzelt en dan met een lach zegt hij: 

“Ja, natuurlijk, het is een onderdeel van onze 

culturele identiteit.”  

M e t  d i t  v e r s l a g  m a k e n  w e  o n s  k w e t s b a a r

Kerstsluiting
In verband met de komende feestdagen is het 

kantoor van de Bond KBO en Bond KBVO van 

24 december tot 4 januari gesloten.

Poststukken die gedurende deze periode bij ons 

binnenkomen, zullen niet worden geopend. Voor 

Juridische zaken geldt dat de e-mail gedurende 

deze periode een aantal keren gecheckt wordt 

om te waarborgen dat fatale termijnen en spoed-

eisende kwesties op een adequate manier worden 

afgehandeld.

E-mailadres Juridische Dienstverlening: 

secrjur@bkonet.nl
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Ton Roumen 

Tjeu Timmermans, lid van de orde van de Karmelieten, was van 2004 tot deze zomer voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. De KNR heeft 

als koepelorganisatie van de religieuze instituten tot taak de onderlinge samenwerking te coördineren. Schoolbestuur vroeg hem wat hij belangrijk vindt in het 

confessioneel onderwijs en welke dwarsverbanden er zijn tussen het leven op school en het leven van religieuzen. 

‘De bronnen uit de traditie 
openen en opnieuw vertalen’

Wat was voor u belangrijk in uw schooltijd? 

Tijdens mijn middelbare schooltijd had ik een 

geschiedenisleraar die ons niet met feiten be-

lastte, maar ons achter die feiten leerde kijken. 

Hij liet ons zien wat mensen drijft, hoe ze met 

elkaar omgaan, waarom mensen hun macht 

aanwenden en wa0t het voor invloed op men-

sen heeft. Deze docent maakte indruk op mij 

door de manier waarop hij leraar was, door zijn 

voorbeeld. Een ander voorbeeld is de docent 

klassieke talen die met ons De Belijdenissen en

De civitate Dei van de kerkvader Augustinus 

las. Deze boeken laten zien hoe ingewikkeld 

de weg door het leven en de opbouw van Gods 

Samenleving kunnen zijn en hoe moeilijk het 

is je eigen weg en bestemming te vinden. Deze 

docenten zijn belangrijk geweest omdat ze 

mij tot nadenken stemden en relaties tussen 

mensen leerden te beschouwen. Ze waren een 

voorbeeld en hebben mij geholpen een eigen 

weg te leren gaan, een religieuze weg.

Wat ziet u als de belangrijkste taak van het 

onderwijs?

De taak van het onderwijs is mensen te helpen 

ontdekken dat ze meer zijn dan een bepaald 

vak, een bepaalde discipline. Dat heb ik ook ge-

leerd van de twee docenten op mijn middelbare 

school. Onderwijs is meer dan de bemiddeling 

van kennis of wetenschap. Het is ook belangrijk 

dat er aandacht is voor vragen, zinvragen. Er 

mijn weg? Hoe kan ik mijn religieus gevoel 

ontwikkelen? Al deze vragen laten zien dat de 

vormende waarde van onderwijs belangrijk 

is, dat geldt vooral ook voor confessionele 

scholen, want zij kunnen een andere wereld 

laten zien, een wereld die haaks staat op wat 

onze samenleving is. Want onze samenleving 

is complex en normerend en wordt bepaald 

door economisch denken. Dit alles kan kri-

tisch worden doordacht.

Verder kan vorming mensen helpen anker-

punten te vinden en vertrouwen te laten 

groeien. Er hoort ook bij dat mensen de vraag 

naar God leren stellen, want dat leren ze 

vaak niet meer. Hoe kunnen jonge mensen 

zich thuisvoelen, bij zichzelf, bij anderen en 

in deze samenleving? Hoe kunnen ze blijven 

geloven in het leven? Hoe kunnen ze blijven 

werken aan gerechtigheid? Dat zijn humane 

beelden, maar ze zijn ook religieus. Want re-

ligie gaat altijd over het verhaal van mensen. 

God is immers mens geworden.

De secularisatie laat zijn invloed gelden op de 

samenleving. Heeft religie nog wel bestaansrecht, 

toekomst? 

De invloed van de secularisatie is niet nega-

tief. De winst van de secularisatie is dat we 

indringender geconfronteerd worden met de 

vraag wie de mens en wie God is. De secula-

risatie geeft ons nieuwe kansen en religieus 

leven heeft toekomst. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit het bestaan van religieuze gemeenschap-

pen waar mensen met hun vragen komen. 

Er zijn talloze centra voor spiritualiteit waar 

over religieus leven wordt nagedacht en waar 

men zich bezig houdt met religieuze ervarin-

gen, zingevingsvragen, meditatie en ontmoe-

ting. De mensen die naar die centra komen 

worden begeleid, hun vragen en de richting 

van hun levensweg komen aan de orde. In het 

onderwijs is begeleiding ook belangrijk, de 

leraar speelt daarin een belangrijke rol, want 

hij behandelt de zinvragen en hij geldt als 

een voorbeeld. Hij gaat jonge mensen voor 

en is liefst present. Binnen de wereld van de 

religieuzen is er veel aandacht voor presentie. 

Men wil er zijn, voor zichzelf, voor de ander. 

Religieuzen vinden het belangrijk te getuigen 

wie ze zijn en om de Godmenselijke verhou-

ding present te stellen. Zo kunnen ze authenti-

citeit uitstralen.

Wat kan de school leren van religieuzen?

Religieuzen raadplegen keer op keer hun bron-

nen. Zij zoeken naar de bronnen die hun leven 

raken, die hen vertrouwen geven. Religieuzen 

openen de bronnen van hun traditie en vertalen 

deze telkens opnieuw. En dat kunnen scholen 

ook doen. De vraag van religieuze gemeen-

schappen is voorts hoe ze voorbij kunnen gaan 

aan wat er niet toe doet, wat franje is. Dat 

geldt ook voor het onderwijs waar zich telkens 

veranderende omstandigheden voordoen, 

met professionele normen die veranderen, 

maar daarachter gaat het steeds om blijvende 

zingevingsvragen. Bronnen geven toegang tot 

deze vragen. Zo is er het besef van roeping. 

Die vraag is voor leraren ook belangrijk. Wat 

wordt van leraren verwacht en hoe kunnen ze 

jonge mensen een perspectief bieden? Dan is 

er het inzicht dat religie elementen of vragen 

biedt waarmee het gesprek over zingeving 

kan worden geordend. Ook is er het punt van 

ontmoeting. Scholen zijn, net als religieuze ge-

meenschappen, plaatsen waar jonge mensen en 

docenten elkaar toevallig ontmoeten. Toeval-

lig, omdat ze niet voor elkaar gekozen hebben 

maar voor een school of een klooster. In een 

gemeenschap als een klooster of een school is 

het belangrijk om de ander te aanvaarden zoals 

hij of zij is en de ander als broeder of zuster te 

leren zien. En dan is er ook nog de verhouding 

van mens en God. Krijgt die vraag op scholen 

aandacht?

In de kersttijd is het thema verwachting belangrijk. 

Wat valt er voor scholen te verwachten?

Ik zou het wenselijk vinden als de school niet 

alleen gericht is op kennisoverdracht, maar 

ook een plaats is waar leraren en leerlingen 

zingevingsvragen mogen stellen en elkaar 

kunnen ervaren als mensen die zoeken en die 

elkaar bevestigen, en waarin religie een rol 

speelt waardoor mensen zich gekend, gezien en 

verstaan weten.  

zijn identiteitsvragen: wie ben ik? Waarmee 

engageer ik me? Welke beroepskeuze maak ik? 

Er zijn ook vragen over menselijke relaties: wie 

is de ene mens voor de andere? Hoe leren we 

ons te verhouden tot de ander? Hoe leren we 

elkaar te bejegenen met eerbied? Dan zijn er 

vragen naar menswaardigheid en gerechtigheid 

en ook andere zingevingsvragen: hoe vind ik 

Foto’s: Ton Roumen
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Nu zeggen we bijvoorbeeld ik wil je iets terug-

geven. In jargon heet dat feedback ofwel terug-

koppelen. En ik maar ongemakkelijk denken: 

wat heb ik jou dan gegeven? Inmiddels, zo leert 

de ervaring, gaat het hier zelden om blijmoe-

dige presentjes. Het gaat veeleer over het effect 

van mijn woorden en gedrag op die ander. Al 

had ik het allemaal zo niet bedoeld: ik krijg de 

onbedoelde bijwerkingen toch weer terug in 

mijn schoot geworpen met de impliciete vraag 

daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Ik 

moet wel een heel grote meid zijn wil dat geen 

weerstand oproepen, want kritiek doet me toch 

pijn. Even wordt er gesjord aan mijn zelfbeeld 

(welke dat ook moge zijn), of beter ideaalbeeld. 

Weerstand betekent dat ik me niet wil laten 

raken. Ik sta met de hakken in het zand en ben 

dus niet in beweging te krijgen. Met andere 

woorden: die ander kan mij niet bereiken. 

Ondertussen houd ik mezelf buiten schot en 

houd ik mijn kruit droog. Een beetje bedenkelijk 

is het wel al die militaire begrippen, maar ieder-

een schijnt te weten wat ermee bedoeld wordt. 

Zelf kan ik er nog wel eens moeite mee hebben. 

Zo hoor ik de laatste tijd het woord jij-bakken.

Meteen dringen zich associaties bij me op van 

gebakken eitjes of grappen. Ik heb echter be-

grepen dat het betekent dat je de schuld buiten 

jezelf legt. Je neemt je eigen verantwoorde-

lijkheid niet, want je houdt het niet bij jezelf.

Volgens mij wordt er met dit laatste bedoeld 

dat ik niet namens mezelf spreek. Begin je zin 
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Het verstand is niets 
zonder het hart

met het eerste persoonsnaamwoord: Ik. Dat 

is het adagium heden ten dage. Geloof me: ik 

heb mijn handen er vol aan. Ik keer terug naar 

mezelf, ik ga niet langs start en blijf bij mijn 

eigen verhaal.

Overtuiging aan de kapstok
Als ik dit in een grotere en dus maatschappe-

lijke context bezie dan kantelt dit eigen verhaal 

zich in een ander adagium, namelijk in het 

beoefenen van de vrijheid tot meningsuiting je

moet alles kunnen zeggen en kwetsen mag. An-

ders gaan de fundamenten van de democratie 

wankelen. Tegelijkertijd wordt er geweeklaagd 

dat gelovigen een streepje voor hebben omdat 

zij zich (nog) beschermd weten door de vrijheid

van godsdienst. Die twee genoemde vrijheden 

staan op gespannen voet met elkaar en vormen 

bij elkaar genomen genoeg kruit om het hele 

poldermodel tot explosie te laten brengen. Niet 

voor niets hebben we het over een kort lontje.

We kunnen zomaar ontploffen door iets wat we 

zien en horen wat ons niet helemaal gezind is. 

En toch is dat vreemd. Want er zijn veel over-

tuigingen die we erop nahouden waarvan we 

claimen dat zij privé-bezit zijn. Wat evenveel 

wil zeggen dat zij niet publiekelijk discutabel 

zijn. Opmerkingen als zo voel ik dat nu eenmaal 

en dat is mijn waarheid zijn daar mondsnoe-

rende getuigen van. Einde gesprek.

Ik zeg vreemd, omdat tegenwoordig alles op 

straat ligt. Het kan zo intiem nog niet zijn 

of het wordt bespreekbaar dan wel zichtbaar 

gemaakt. Niet voor niets wordt er gezegd dat de 

grens tussen het publieke en privé domein zo 

goed als verdwenen is. En dan toch die over-

tuigingen die door prikkeldraad omgeven zijn. 

Terwijl het volgens mij zo is dat onze overtui-

gingen richting geven aan ons doen en laten. 

Ik, althans, heb nog nooit een overtuiging aan 

een kapstok zien hangen.

Geloof i s  communicat ie
Ik zal proberen het bij mezelf te houden. Ook 

op deze pagina’s. Het valt mij op dat in onze 

aftastende zoektocht naar wat het betekent 

om onderwijs te geven binnen de katholieke 

levensbeschouwing een grote verlegenheid 

heerst. En ik vermoed dat dat mede wordt 

ingegeven door wat ik hierboven heb geschre-

ven. Er worden veel initiatieven ontplooid 

om de katholieke levensbeschouwing over het 

voetlicht te krijgen. Die initiatieven draaien 

bijna allemaal om de vraag hoe communiceer je 

nu die katholieke overtuigingen. Al snel word 

je verleid tot het handelen in (geloofs)artikelen 

die aantrekkelijk verpakt moeten worden. We 

proberen aanlokkelijke waarden te destilleren 

en te etaleren. We spreken over de schatten van 

de traditie. De veelzeggendheid van Bijbelver-

halen. Let op: ik spreek zonder ironie. Maar 

steeds heb ik het ongemakkelijke gevoel dat we 

gezamenlijk om de hete brei heen draaien. Dat 

we niet man en paard noemen.

Ik ken die verlegenheid van binnenuit. Voor 

geen goud wil ik te boek staan als iemand die, 

peuterend aan het prikkeldraad van andermans 

overtuigingen, zieltjes probeert te winnen. 

Natuurlijk kan een mens geen zielen winnen 

als ware je een koopman. Trouwens, als iemand 

aan mij een geloofsartikel zou willen slijten dan 

zou ik ook steigeren. Als een kind van deze tijd 

zou ik het uitschreeuwen dat ik dat allemaal 

zelf bepaal. Theoloog Marcel Holl, gespeciali-

seerd in geloofscommunicatie, zegt me echter 

gedurende een wandelend gesprek in de Baarn-

se bossen: “Je moet ook niet overtuigen, maar 

getuigen. Je getuigt van het geloof door het te 

laten zien. In die zin ben je missionair.” Holl 

ontwikkelt allerlei vormen van geloofscom-

municatie. De vorm Warmlopen voor je geloof

is daar een van. Aan de hand van teksten en 

beelden gaan mensen, die vaak vreemden voor 

elkaar zijn, samen aan de wandel. De cadans 

van het lopen en de buitenlucht zijn bevorder-

lijk voor ons denken en spreken. Holl vertelt 

hoe mensen die elkaar nog niet eerder hebben 

gezien in een ommezien in een openhartige 

uitwisseling belanden om naderhand weer ieder 

zijns weegs te gaan. Een vorm van kerken, dus. 

Uiteindelijk gaat het ook dáár in de kerk ten 

diepste om de communio – communicatie dus. 

In die zin zou je het woord geloofscommuni-

catie een tautologie kunnen noemen: geloof is

communicatie.

Voedsel  voor e lkaar
Ergens zegt Erik Borgman dat de onderwijsrela-

tie van meet af aan een Gods relatie is. Volgens 

mij bedoelt hij daarmee dat je de omgang tus-

sen leerkracht en leerling (of welke betrekking 

dan ook) niet kunt herleiden tot een van de 

betrokkenen. Er is iets dat daar boven uitstijgt 

en zetelt in het hart. Zonder de relatie begint 

de leerkracht niets, hoeveel technieken en me-

thoden en cognitieve inzichten hij ook tot zijn 

beschikking heeft. Pas als het hart meespreekt, 

voelt het kind zich aangesproken. Het gaat er 

dan ook vooral om hoe je de dingen zegt. Hoe

je daar zelf in mee komt, om het maar eens 

modern communicatietechnisch uit te drukken. 

En zo gek is die uitdrukking niet: dat meekomen

betekent naar mijn idee in de allereerste plaats 

dat ik in staat ben om mezelf te geven – dat we 

voedsel voor elkaar zijn. Dáár ligt de bron van 

bewogenheid en bevlogenheid die de vleugels 

van de betrekking zijn. En daar ligt ook de pijn 

en moeite. Want het veronderstelt dat ik zicht 

heb op mijn makken, mijn schaduwzijden. Dat 

ik daar mee om kan springen en als het nodig is 

om daar, ook tegenover het kind, voor uit durf 

te komen.

Ik word dus opgeroepen tot een menslievende 

omgang met mezelf. Opdat ik de ander kan 

bereiken. Tegelijk heb ik de ander nodig om tot 

mezelf te komen. Een cyclische leerschool die 

zich erop toelegt jouw en mijn hart tot spreken 

te laten komen. Want, om met de Franse wis-

kundige en filosoof Blaise Pascal te spreken, het

hart heeft redenen die de rede niet kent. Ik zou 

het nog anders willen formuleren: het verstand 

is niets zonder het hart. Zo krijgt het adagium 

houd het bij jezelf een mooie gelaagdheid: neem 

en draag in liefde de verantwoordelijkheid voor 

de plek waar ik sta. Alleen dan hoef ik niets 

meer bij mezelf te houden en kan ik vrijelijk de 

liefde van mijn hart geven. De Spaanse wijsgeer 

Miguel de Unamuno bezingt dat zo prachtig 

als hij schrijft hoe ons allerdiepste innerlijke 

ons het zuivere lied van de verre kindertijd doet 

zingen. Zo gaan we als kind het koninkrijk 

binnen.  

OVER GELOOFSCOMMUNICAT IE

Karin Melis

Met elkaar in gesprek zijn. Én blijven. Het blijkt geen vanzelfsprekendheid meer getuige de talrijke trainingen, workshops en 

opleidingen die de mensen moeten leren communiceren. Ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar ik doe het lekker toch: 

vroeger hadden we het over uitpraten, een boom opzetten, bijleggen.

Warmlopen voor je geloof
Marcel Holl (1966) is theoloog en werkte 17 jaar voor de afdeling Godsdienst van de KRO, onder meer 

als eindredacteur van het tv-programma De Wandeling. Als directeur van De Zalige Zalm te Deventer 

helpt hij o.a. kerken en scholen in hun zoektocht naar aansprekende vormen van geloofscommunicatie.

In mei 2009 verscheen van zijn hand ‘Warmlopen voor je geloof’, een gids voor geloofsgesprekken tij-

dens een wandeling. Deze gids is o.a. geschikt voor een team van leerkrachten of groepen in parochies. 

ISBN 978 90 6173 1344, prijs  14,50 (KBS Den Bosch). Meer informatie op www.dezaligezalm.nl

O n d e r w i j s r e l a t i e 
i s  v a n  m e e t 

a f  a a n 
e e n  G o d s r e l a t i e

Foto: Dennis Kriek
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We spreken in het Hofstad Lyceum met Joke 

Hengefeld, directeur van de school, en Hein 

van Asseldonk, één van de twee leden van 

het College van Bestuur van Lucas Onderwijs, 

een stichting met 28 scholen voor voortgezet 

onderwijs en 63 scholen voor basis-, peuter- en 

speciaal onderwijs in Den Haag en omgeving. 

Schoolleiding en bestuur zijn merkbaar blij 

elkaar weer te ontmoeten. Een goed begin voor 

een mooi gesprek. Bij Lucas blijkt het heel 

normaal te zijn dat bestuurder en schoolleider 

hetzelfde over de intenties van het onderwijs 

denken. Met enige verbazing hoor ik beiden om 

beurten elkaars betoog naadloos aanvullen en 

elkaars zinnen afmaken.

Prof ie l  vanuit  tradit ie
Van Asseldonk: “We moeten als confessioneel 

onderwijs nuchter zijn en niet al te nadruk-

kelijk pochen met waardeoverdracht en zo. Alle 

scholen moeten in principe bijzonder zijn. De 

markt straft scholen af als die geen duidelijk 

profiel hebben. Met een profiel bied je iets 

extra’s. In onze scholen gebeurt dat vanuit de 

christelijke traditie. Dat vind ik heel belangrijk. 

Welke meerwaarde geef je mee? Daar kan je 

heel verschillend over denken.

Het is belangrijk dat de kleur van de school hel-

der is. Het gaat erom dat je de eigen uitstraling 

naar buiten ook kunt waarmaken. Als school-

leiding en bestuur dwing je elkaar daar struc-

tuur in aan te brengen en je te blijven ontwik-

kelen. Het adagium van het Lucas bestuur is: 

goed luisteren en rondgaan en daar je wijsheid 

aan ontlenen. De kleur van de school maakt 

dat leerlingen en ouders kiezen. De mix van 

traditie en moderniteit is daarbij een wezenlijk 

kenmerk.

Het gaat om ver le iden
Van Asseldonk: “Waar het in het onderwijs 

om gaat is je leerlingen te verleiden, zodat ze 

zelf de betekenis van waarden ontdekken. Het 

onderwijs moet ze helpen in die ontdekkings-

tocht.” Hengefeld: “Dat is af en toe ontzet-

tend moeilijk, want sommigen hebben daar 

helemaal geen zin in. Maar door de weerstand 

te bespreken leer je nuances ontdekken en te 

delen. Daarmee vorm je rijkere, meer volwaar-

dige mensen. Dat is de prachtige uitdaging 

waar het onderwijs voor staat.” Deze kerntaak 

om de leerling uit te rusten voor de toekomst 

staat in schril contrast tot de afrekencultuur 

die zich over de samenleving heeft uitgestort. 

Van Asseldonk: “Vormende waarden zijn voor 

de toekomst van de samenleving van funda-

menteel belang, maar die dreigen we, in onze 

aandacht voor al die dingen die we kunnen 

vangen in getallen, uit het oog te verliezen. Ik 

blijf daar tegen waarschuwen. Door de Tweede 

Kamer wordt met interventieladders en dat 

soort vreselijke begrippen een soort schrikbe-

wind ingericht, om vervolgens bestraffend rond 

te kunnen gaan, dat stuit mij tegen de borst. 

Vooral meetbare resultaten beschouwen als de 

opbrengst van het onderwijs is te kort door de 

bocht. Daarom zou er meer gebruik gemaakt 

moeten worden van het begrip toegevoegde 

waarde. Dat is een goede term voor een meer 

essentiële kwestie. Het gaat erom dat een school 

erin slaagt bovenop kennis iets extra’s mee te 

geven. En ook als een school een populatie bin-

nen krijgt met een jaar taalachterstand en die 

leerlingen verlaten de school met een half jaar 

achterstand, dan zegt de overheid niet ‘goed ge-

daan’, maar ‘je bent een zwakke school’, omdat 

er naar het eindresultaat wordt gekeken. Bij Lu-

cas vinden we het bijbrengen van waardeoriën-

tatie naast kennisoverdracht van groot belang 

als toegevoegde waarde. We gebruiken onze 

eigen ervaringen die wij in de loop van ons le-

ven hebben opgedaan in het onderwijs. Je kunt 

met onze kennis het bewustzijn bij leerlingen 

wakker maken door te verleiden, zodat zij zelf 

betekenis gaan geven aan wat waardevol is.” 

Brede brugper iode
Het Hofstad Lyceum vormt met vijf andere 

scholen de Haagse Colleges. Het is de school 

waar Ronald Plaaster ooit examen deed. De 

school telt 900 leerlingen. Het is een echte 

grootstadse school waar de leerlingen van 

zeer verschillende afkomst zijn. De school is 

succesvol in examenresultaten en toestroom. 

De school is op bétagebied een landelijke 

voorbeeldschool en is met goede resultaten 

gestart met tweetalig onderwijs. Hengefeld: 

“Waar het in het onderwijs om gaat is dat je 

een leeromgeving bouwt die heel krachtig is 

en waar kinderen hun weg kunnen vinden.Wij 

merken in het leren uiteindelijk niets van al die 

verschillende achtergronden. Dat heeft te ma-

ken met de brede brugperiode en uitstel van de 

afdelingskeuze tot in de derde klas.” Daarmee 

onderscheidt het Hofstad zich van omringende 

scholen die vanaf klas één selecteren. Het 

voordeel is dat allochtonen, maar ook andere 

leerlingen met achterstanden deze inhalen, 

en de school zodoende beter in kan schatten 

welk diploma haalbaar is. Belangrijk vindt de 

schoolleider dat gewerkt wordt in teams en er 

veel ontwikkelruimte is voor eigen initiatieven. 

Zowel bij de leerlingen als de docenten gaat het 

om het voortdurend zoeken naar datgene dat 

belangrijk is voor het heden en de rest van je 

leven.

De school a ls  leer- en leefomgeving
Hengefeld: “Het grappige van waarden is dat 

zij een enorme kracht hebben, ze zijn heel 

duurzaam. Er is ‘een soort bewustzijn’ van de 

geschiedenis van de school bij onze docenten.”

Waarden moeten voor alle betrokkenen duide-

lijk zijn en dezelfde betekenis hebben. Gedeelde 

waarden zijn belangrijk voor het succesvol 

opleiden op de school. Traditie lijkt daarbij 

een vanzelfsprekende rol te spelen. Anderzijds 

moeten waarden steeds verjongd worden door 

de snelle veranderingen in de maatschappij 

en de schoolbevolking, met heel verschil-

lende culturele achtergronden. Als je in staat 

bent waarden met elkaar te delen, zowel het 

personeel onderling als met je leerlingen, dan 

zet je hele grote stappen naar een succes-

volle samenwerking in volgende generaties. 

Bewustwording van je traditie en keuzes 

van nieuw beleid, beiden gekneed door de 

dagelijkse praktijk leveren een referentieka-

der. Een kader waaraan je de besluitvorming 

kan toetsen en tot duidelijke afwegingen kan 

komen. Een besluit dat vervolgens weer past 

in de traditie van de school. Op deze wijze 

wordt die waarde als het ware weer opnieuw 

onderbouwd. Van Asseldonk: “Er komt weer 

een nieuwe stut onder te staan door de con-

crete besluitvorming in die kwestie. Dat is het 

vitale van die waarden als uitgangspunt van 

het doen en laten in de school.”

Eer l i jkheid de belangr i jkste waarde 
voor onze samenleving
Hengefeld: “Een heel belangrijk uitgangspunt 

voor een school is eerlijk zijn tegen elkaar. 

Als je in een school als de onze met meer 

culturen te maken hebt, kun je niet zeggen ‘je 

hebt gekozen voor een christelijke school, dus 

je moet je maar conformeren aan die waar-

den’, terwijl je weet dat we te maken hebben 

met kinderen die opgroeien in een omgeving 

waar ze een hele andere waardehiërarchie 

hebben. Dat vraagt bij jezelf als school en 

als team reflectie. En elke keer moet je je 

afvragen of je geen concessies doet aan de 

eigen waarden. Uiteindelijk geloof ik dat als 

iedereen tot het inzicht komt wat echt waar-

devol is, je als samenleving naar elkaar toe 

zal groeien.” Van Asseldonk: “Dat is een zaak 

van lange adem. Dat heeft een soort incuba-

tietijd nodig. Door te leren bereid te zijn je in 

het denken van die ander te verdiepen, maak 

je de noodzakelijke kleine stapjes in dat pro-

ces. Vanuit het bestuur is mijn uitdaging om 

management en personeel in de gelegenheid 

te stellen om met elkaar van gedachten te 

wisselen hoe ieder voor zich dat op de eigen 

scholen oplost en aanpakt.” Van Asseldonk 

ziet zijn bestuursrol vooral als verbinden, fa-

ciliteren, ondersteunen en zorgen dat de ver-

Lessen voor de rest van je leven
Freek Pardoel

Voor Lucas Onderwijs is het belangrijk dat zijn 

scholen profiel hebben. Dan kunnen ouders en 

leerlingen kiezen. In de vormgeving van die kleur 

is de mix van traditie en moderniteit een wezenlijk 

kenmerk. De multiculturele schoolpopulatie vormt 

een enorme uitdaging voor het ijken van 

oorspronkelijke waarden. Persoonlijke aandacht en 

eerlijkheid zijn misschien wel de belangrijkste 

waarden. En vergeet gewetensvorming niet.

Foto: Freek Pardoel
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binding met de samenleving in stand blijft. “Af en 

toe moet het bestuur als hitteschild fungeren en 

bijvoorbeeld tegen Den Haag zeggen ‘zijn jullie 

helemaal gek geworden’. Het bestuur moet zorgen 

dat veranderde sentimenten in de samenleving de 

school binnen komen om scholen op tijd in staat 

te stellen een antwoord te formuleren.” Henge-

feld: “Steeds meer moeten ouders aangesproken 

en uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid 

te delen met de school. Dat heeft ook met die 

eerlijkheid te maken. Verwachtingen moeten heel 

concreet aan ouders gemeld worden.”

Hengefeld, aangevuld door Van Asseldonk “Heel 

belangrijk voor de rest van je leven is het gewe-

ten. In de leeftijdsfase dat je in het onderwijs zit, 

ligt de enige kans om het geweten te helpen vor-

men, daarna is het voorbij. Teveel zaken vinden 

wij te vanzelfsprekend, omdat we tot voor kort 

overal gelijke opvattingen over hadden. Maar op 

het moment dat je een andere waarde-ideologie 

hanteert, gaan de grenzen verschuiven. Zo is in 

bepaalde islamitische kringen eerlijkheid onder-

geschikt aan de eer van de familie. De keerzijde 

van de Nederlandse tolerantie is dat we de andere 

kant opkijken: ‘ik vind alles wel goed, dus kijk ik 

de andere kant op’. Samen staan voor eerlijkheid 

vereist veel aandacht voor verschillen en veel 

gesprek. Dichter bij elkaar te komen is dan van 

belang.”

Uit re lat ie komt motivat ie
Mensen die in het onderwijs werken hebben per 

definitie een maatschappelijke betrokkenheid. 

Het is niet moeilijk ze te inspireren. Er zit een 

bevlogenheid bij onderwijsgevend personeel. 

Voortreffelijk in je vak zijn is niet genoeg, je 

moet geïnteresseerd zijn in kinderen. Dat vinden 

ze bij Lucas de basis voor goede docenten. Van 

Asseldonk noemt dat het stichtingsparadigma. Je 

moet een leerling kennen om goed te weten waar 

zijn kansen en uitdagingen liggen. Hengefeld: 

“Dat klinkt eenvoudig, maar dan begint het pas.” 

Van Asseldonk: “Ja, natuurlijk. Uit die relatie 

komt je motivatie, dan krijg je mooie dingen 

terug. Zie de warmte bij de diploma-uitreiking of 

de verhalen op de reünie. Het sleutelbegrip is dus 

aandacht.” Hengefeld: “Mooie cijfers en goede 

vorming hangen samen met veel aandacht. Wat 

blijft is de uitdaging om erachter te komen wat 

de samenhang is. Als je er in slaagt om beiden 

optimaal te ontwikkelen dan geef je iets mee voor 

de rest van je leven.”  

‘MENSEN
MET EEN
ENORME
DRIVE
INSPIREREN
MIJ’

Waarom onderwi j s?
“Ik wist al vanaf mijn zesde jaar dat ik het 

onderwijs in wilde. Ik keek heel erg op tegen 

mensen die in het onderwijs werkten.” Later 

hebben vooral de omgang met mensen en het 

mede vormen van mensen Peter geïnspireerd 

om voor het onderwijs te kiezen.

Uw grote  voorbee ld?
“Ten eerste mijn vader, hij was schoenmaker en 

iemand met een enorme drive voor alles wat 

hij deed. Ik had grote bewondering voor hem.” 

Peter is de derde rector van de KSE, tevens is hij 

oud-leerling. Hij behoort tot de eerste lichting 

leerlingen die aan de KSE het atheneum di-

ploma in 1974 behaalde. Tini van den Dungen, 

de eerste rector bij KSE was voor Peter ook een 

inspirerend en charismatisch voorbeeld. Hij 

heeft hem ook aangenomen bij de KSE toen hij 

startte als docent economie. “Ik word geïnspi-

reerd door mensen die een enorme drive hebben 

om iets voor elkaar te krijgen en iets voor 

anderen willen betekenen.” Ook mensen uit de 

geschiedenis zoals John F. Kennedy en Martin 

Luther King zijn voorbeelden voor hem. Peter 

van Heusden was lange tijd lid van het college 

van bestuur en tevens conrector personeel en 

financiën. Per 1 november 2009 is hij benoemd 

tot voorzitter van het college van bestuur en 

rector van KSE.

Uw moois te  moment 
op  schoo l?
De kleine dingen die je dagelijks meemaakt op 

school zijn waardevolle momenten voor Peter. 

En dat is op alle niveaus van toepassing, op 

managementniveau, bij medewerkers, ouders en 

De keuze van Peter van Heusden

RECTOR EN VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP ETTEN-LEUR

leerlingen. “Bijvoorbeeld een toneeluitvoering 

van leerlingen waarbij je heel trots kunt zijn op 

de leerlingen en op alle mensen die er aan mee 

hebben gewerkt. Of een samenwerkingsproject 

met een Mytylschool in Breda waarbij er op 

een geweldige manier wordt samengewerkt met 

gehandicapte leerlingen. En dat leraren bij-

voorbeeld tijdens een vergadering zich volledig 

inzetten voor hun leerlingen.”

Waar in  ge loof t  u?
“Ik geloof in het positieve van de mens. Dat 

we gezamenlijk iets goeds tot stand proberen 

te brengen. Dat komt voort uit het wereldbeeld 

dat wij baseren op het evangelie en komt 

terug in de waarden die we uitdragen, zoals 

zorgzaamheid, respect en betrokkenheid. Dat 

zie je ook terug bij ons op school. We willen 

samenwerken, samen iets betekenen en samen 

een dialoog voeren om op die manier leerlingen 

goed voor te bereiden op de toekomst. Andere 

scholen zeggen misschien dat ze hetzelfde 

doen, maar toch is het bij ons anders. Het zit 

bij ons verweven in het doen en laten van alle 

dag, in al onze uitlatingen, manier van werken 

en activiteiten.” Peter is van huis uit katholiek 

en hecht sterk aan de katholieke identiteit van 

de school, maar heeft niet veel affiniteit met het 

rooms-katholieke van de kerk.

De toekomst?
De politiek is niet altijd een betrouwbare part-

ner, Peter gelooft in het decentraal organiseren 

van het onderwijs, maar de laatste jaren krab-

belt de overheid terug. Dat vindt hij jammer.

Voor de toekomst blijft Peter streven naar een 

ideale school met een goede sfeer en harmo-

nie. Dat doet hij door leerlingen en docenten 

ruimte te geven voor talentenmaximalisatie. 

Hij wil een school waar bij het werkproces 

bedrijfsmatig wordt gewerkt, maar ten opzichte 

van de leerlingen, medewerkers en ouders/

verzorgers de menselijke maat centraal staat. 

Ook onderwijsinnovatie neemt een grote plaats 

in op het KSE. “Sjaak Jansen is op het gebied 

van media-educatie een inspirerend voorbeeld 

geweest voor andere scholen in het land. We 

vinden het belangrijk om kennis te delen en 

anderen er hun voordeel mee te laten doen.” Er 

zijn ook zorgelijke geluiden over de toekomst, 

zoals het toenemen van het individualisme van 

leerlingen. “Als school kun je tegenwicht geven 

aan dit soort ontwikkelingen door bijvoorbeeld 

samenwerking binnen en buiten de school te 

stimuleren. Daar moet je als school heel sterk 

in zijn.”  

Natalie Jasper

foto: Marijn van Rij/NFP
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Dick Wijte

Populisten hebben iets raad-

selachtigs. Gevestigde partijen 

laten zich regelmatig door hen 

verrassen (ook in ons land: 

Geert Wilders doet het Pim 

Fortuyn na), maar een aankno-

pingspunt voor een beter begrip 

van hun opkomst is: ‘ziel’ en 

dan – wat mij betreft – opgevat 

als bezieling - van mensen, gemeenschappen, verenigingen, instellingen, 

scholen. Misschien is er onvoldoende bezieling en maakt Wilders daarom 

een kans. 

De bestuurskundige Wim van de Donk wijst in zijn Adelbertlezing Geroe-

pen tot verantwoordelijkheid (2005) op het verschijnsel dat de afgelopen 

decennia de eigen identiteit van organisaties vaak zonder veel nadenken 

opzij werd gezet om overheidssubsidies niet in gevaar te brengen en dat 

zo ontzieling van bijvoorbeeld scholen een self-fulfilling prophecy werd. 

Managers die hun ideologische veren afschudden en vervingen door een 

technische professionaliteit.

Behalve dat technische professionaliteit maatstaf is geworden, een 

‘instrumentele rede’ van maximale efficiëntie, is de samenleving geïndi-

vidualiseerd. Volgens de Canadese filosoof Charles Taylor hebben mensen 

daarmee een bredere visie verloren omdat zij de blik richten op hun 

persoonlijke leven. Die concentratie op het zelf heeft ons leven vlakker, 

armer en minder betrokken gemaakt. In zijn The Malaise of Modernity

(1991) noemt hij beide verschijnselen, de dominante instrumentele rede en 

het individualisme, bronnen van verontrusting, kwalen ook. Hij ziet nog 

een derde zorg, namelijk verlies van vrijheid. Dit verlies is een gevolg van 

een op techniek gebaseerd leven, dat keuzemogelijkheden inperkt, en van 

het individualisme, dat deelname aan het openbare leven heeft vermin-

derd. Deze drie kwalen hebben volgens Taylor tot vervreemding geleid.

Wat stellen wij daar tegenover? Van de Donk zegt dat het bij zorg, 

onderwijs en opvoedingsondersteuning gaat om diensten die in feite het 

karakter van een kwetsbare ontmoeting hebben. Dit doet mij herinneren 

aan een uitspraak van Mgr. Jan Niënhaus, leraar, rector en lange tijd 

onderwijsbisschop – overleden in 2000. Hij zei: “Als een katholieke school 

van een moslimkind een goede moslim maakt, dan is zij een goede school. 

Ik zeg dat als bisschop.”

Ik wens u een zalig Kerstmis.  

Geert Wilders, het raadsel

Dick Wijte is voorzitter van de Bond KBVO
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wordt het gewaardeerd: “Ik denk ook dat het 

goed is dat het katholieke geloof een redelijk 

vrij geloof is zonder heel veel strenge regels en/

of verplichtingen. Als dit wel zou zijn, denk ik 

dat de kinderen misschien juist beperkt kun-

nen worden in hun ontwikkeling.” Een andere 

leerling geeft aan dat het waardevol is dat 

katholieke scholen aandacht besteden aan het 

waarom van katholieke feesten zoals Kerstmis, 

Carnaval en Hemelvaart: “Op deze scholen 

word je niet gedwongen om te geloven, je hoeft 

bijvoorbeeld niet je communie te doen, maar je 

leert wel wat het geloof inhoudt.” Deze leerling 

schrijft vervolgens: “Ik waardeer het feit 

dat we nog steeds af en toe Bijbelverha-

len lezen en te horen krijgen bij het vak 

godsdienst. Veel spreekwoorden komen 

uit de Bijbel, dus het is belangrijk dat 

wij weten waar het vandaan komt en 

wat het eigenlijk betekent.” Een kleine 

groep leerlingen gaf aan het waardevol te 

vinden dat de katholieke school probeert 

de leerlingen aan het denken te zetten 

over ‘een hogere macht en de diepere 

betekenis van het leven’: “Zo laten ze de 

leerlingen inzien dat er misschien wel 

eens meer zou kunnen zijn dan je uiterlijk 

en alle cosmetica van tegenwoordig.”

Verl inde en Witz ier
De inbreng van Albert Verlinde sprak de 

meeste leerlingen aan: “Ik vind het goed 

dat jongeren worden geïnformeerd over 

het katholieke geloof, want zoals Albert 

Verlinde in de film ook zegt kan zo’n ge-

lovige opvoeding leiden tot onder andere 

inspiratie.” En: “Albert Verlinde is vroeger 

ook naar de kerk geweest. Hij heeft daar 

veel verhalen gehoord. Daardoor kan hij 

nu ook zo goed verhalen vertellen en 

musicals maken.” Van Anita Witzier is 

met name de volgende uitspraak bijgebleven: 

“Niet alleen de normen en waarden zijn be-

langrijk, maar de verhalen, de uitspraken en de 

voorbeelden geven je zoveel algemene kennis 

mee. Het is belangrijk dat mee te nemen bij de 

opvoeding van een kind.”

Een leerling ging heel diep in op het leren over 

het geloof: “Ik vind het goed dat de kinderen 

tradities en andere dingen over het geloof le-

ren, want ik denk dat het de kinderen best een 

veilig gevoel geeft om ergens in te geloven. Dat 

vertelde iemand in de film ook en ik vind dat 

ook. Misschien wel op een andere manier, maar 

ik geloof er wel in. Bijvoorbeeld dat er toch 

wel ‘iets’ is als je overleden bent, dat het niet 

zomaar stopt. Dat geeft een fijn gevoel.”

Kortz icht ig
Eén leerling verwoordde haar kritiek op de 

DVD: “Ik vind deze documentaire heel kortzich-

tig. Ze laten alleen maar voorstanders van het 

katholiek onderwijs aan het woord.” Ook vond 

ze de argumenten van de voorstanders erg 

kortzichtig, met name omdat het maar de vraag 

is of de goede dingen die in de DVD aan bod 

komen wel typisch katholiek zijn. Met “ik ben 

niet katholiek, maar ik heb heus wel normen 

en waarden”, uitte ze dan ook haar veront-

waardiging. Eén leerling sprak zelfs van “een 

nogal geromantiseerd beeld over het katholieke 

geloof.” Een andere leerling schreef: “Het enige 

minder goede puntje vond ik dat sommige 

mensen die in het filmpje aan het woord 

kwamen soms deden alsof katholiek onderwijs 

veel beter zou zijn”. Ze onderbouwde haar visie 

goed: “Er zullen vast wel dingen zijn die ze niet 

hebben op een openbare of vrije school. Maar 

dingen als normen en waarden, leuke sfeer en 

dat kinderen met plezier naar school gaan zijn 

volgens mij niet specifieke kenmerken voor een 

katholieke school, dus dat vond ik wat minder.” 

Ik kan daar wel in mee gaan, want de DVD had 

zeker iets kritischer gekund.

Nog niet verkeerd
Onderstaand citaat van een jongedame uit VWO 

5 lijkt me een goede afsluiting van dit artikel. 

Mij heeft het in elk geval duidelijk gemaakt dat 

ik meer uitleg moet geven over wat katholiek 

onderwijs eigenlijk inhoudt, want dat lijkt het 

best bewaarde geheim van Nederland 

te zijn. 

“Toen ik de video in de klas nog niet 

gezien had, vond ik katholiek onder-

wijs maar een beetje onzin. Ik denk 

dat dit ook kwam omdat ik er niet 

veel over wist. De video heeft mij een 

positievere kijk op katholiek onder-

wijs gegeven. Deze scholen vinden 

de gemeenschap heel belangrijk. Dat 

vind ik er ook zo goed aan. Zo wordt 

een school niet alleen een omgeving 

om spelling en rekenen te leren, maar 

ook normen en waarden. Wat ik ook 

zo mooi vind aan katholiek onder-

wijs is dat ze de nadruk leggen op 

de gedachte, niet op een gebeurtenis 

zelf. Je kunt een kind wel zeggen dat 

je kerst viert omdat dat bij de katho-

lieke kerk hoort, maar als je de bete-

kenis en gedachte achter kerst uitlegt 

zullen kinderen die gelegenheid op 

den duur ook meer gaan waarderen. 

Katholiek onderwijs klinkt heel gelo-

vig, maar dat vind ik op 

zich meevallen. Ook al zou een 

familie niet gelovig zijn, is katholiek 

onderwijs nog niet verkeerd.”  

Drs. Bill Banning is theoloog en docent vo op het 

katholieke d’Oultremontcollege in Drunen

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

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

info@bkonet.nl. De DVD heeft een lengte van 45 

minuten en kost  19,50 (exclusief verzendkosten).

Na de DVD zelf bekeken te hebben, was ik 

benieuwd wat mijn middelbare scholieren ervan 

zouden vinden. Daarom besloot ik twee lessen 

te wijden aan het kijken naar en bespreken van 

de video. Dit artikel is voornamelijk gebaseerd 

op de meningen van leerlingen uit Gymnasium 

1 en VWO 4-5. Voor de duidelijkheid: ik vroeg 

hen om in een schriftelijke reactie aandacht te 

besteden aan de volgende twee vragen. 1) Wat 

spreekt je aan, resp. staat je tegen in de DVD 

over katholiek onderwijs? 2) Wat vind je van de 

katholieke identiteit van je eigen school?

I s  d it  een kathol ieke school dan?
De meest opvallende uitspraak was wel dat 20 

% van de leerlingen aangaf dat ze niet eens 

wisten dat ze op een katholieke school zaten. 

In één adem gaven zij daarbij aan dat helemaal 

niet erg te vinden: “het is zo prima, meneer.” 

Bij een nadere bespreking bleek dat de meeste 

leerlingen een vrij eenzijdig beeld hebben van 

wat volgens hen verstaan dient te worden 

onder een katholieke school. Op een katholieke 

school zou vooral aandacht zijn voor katholieke 

zaken, zoals bidden, bijbel lezen en katholieke 

rituelen (en weinig gelachen worden, sic). Op 

mijn inbreng dat het Tweede Vaticaans Concilie 

(ik moest wel even uitleggen wat dat was) het 

belangrijk vindt dat er ook aandacht dient te 

zijn voor jodendom, islam, hindoeïsme en zelfs 

voor wat atheïsten beweegt, stonden ze even 

vreemd te kijken. Als dat zo was, was de reactie 

van de meeste leerlingen, ja, dan was het 

d’Oultremont toch wel aardig katholiek.

Je hart luchten
In de film komt een schilderij in beeld met een 

mooi gedicht tegen pesten. Met name de leer-

lingen uit de eerste klas vonden dat bijzonder 

mooi. Het maakt immers duidelijk dat we aardig 

met elkaar moeten omgaan en niet de kwal uit-

hangen. Vooral dat het bord door alle leerlingen 

samen gemaakt was, sprak tot de verbeelding. 

De Adventsmuur met de inkijkdozen sprak ook 

veel leerlingen aan.

De film toont ook een stilteruimte. Zoiets wordt 

erg gewaardeerd, getuige de volgende represen-

tatieve reacties: “Wat ik ook erg mooi vond was 

de stilteruimte met de hoek voor de briefjes. 

Dat je hier je gevoel kwijt kan vind ik erg mooi. 

Het is anoniem en ik denk dat andere personen 

met dezelfde gevoelens er ook steun aan zullen 

hebben”. En: “Zoiets zag je ook bij die andere 

school waar leerlingen een kaarsje konden 

aansteken en even hun hart luchten door 

middel van een klein briefje.” Op nogal wat 

scholen zijn tegenwoordig dergelijke plekken 

ingericht. Bij ons op het d’Oultremontcollege 

weet iedereen wat het Raam der Herinnering

inhoudt. Dit Raam is een prachtig tableau waar 

onze dierbare overledenen worden herdacht. 

De zitkuil ervoor is bij uitstek geschikt als plek 

om verdriet te delen, in je eentje of met een 

groep. Een VWO-5-leerling daarover: “Bij de 

zitkuil is een Raam der Herinneringen waar 

mensen een kaarsje kunnen aansteken bij het 

verlies van een vriend of familielid en er met 

elkaar gepraat kan worden. Dit vind ik ook 

goed bedacht, omdat er op deze manier beter 

kan worden omgegaan met de gevoelens van 

leerlingen.”

Andere geloven
Bijna alle leerlingen geven aan het belangrijk 

te vinden dat ook andere geloven aan bod 

komen. Ze zijn beducht voor een katholieke 

monocultuur. “Zolang er maar geen sprake is 

van katholieke indoctrinatie”; “Wanneer je een 

verhaal uit de Bijbel vertelt vind ik dat je ook 

een verhaal uit de Koran moet vertellen.” En: 

“Zelf denk ik dat het katholiek onderwijs ook 

aandacht aan andere religies moet besteden. 

Leerlingen moeten dus meer te weten komen 

over andere geloven.”

Meer dan de helft van de leerlingen geeft aan 

dat het geen kwaad kan om iets over het geloof 

te leren. “Kinderen leren allerlei dingen over 

het geloof en dit draagt ook bij aan de algehele 

kennis, denk ik. Je kunt veel dingen herleiden. 

Dus ze leren wat verder denken.” Juist omdat 

het katholiek geloof een nogal vrij geloof is 

A
R

TI
K

EL

DVD K IEZEN EN DELEN, DE KRACHT VAN KATHOLIEK ONDERWIJS

Wat vinden leerlingen?

Bill Banning

Afgelopen zomer heeft Ton Verlind in opdracht van de besturenbonden KBO en KBVO een DVD geproduceerd: Kiezen en delen, de kracht van katholiek 

onderwijs. Verlind heeft bij de KRO lef getoond door de katholieke identiteit op een moderne en uitdagende vorm te geven. Met deze DVD daagt hij nu 

het katholiek onderwijs uit om kleur te bekennen: durf trots te zijn op wat je in huis hebt! Katholieke scholen maken immers deel uit van een inspirerende 

geschiedenis, die het verdient om overgedragen te worden aan nieuwe generaties (aldus Verlind op de achterflap).
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gemeentefonds, terwijl het schoolbestuur van 

het ministerie van OCW een vergoeding voor 

de exploitatielasten ontvangt. Voor de bunde-

ling van deze geldstromen moeten gemeente 

en schoolbesturen een bestuursovereenkomst 

sluiten. De gemeente contracteert een private 

partij, waarbij het bestuur middelen uit de 

exploitatievergoeding beschikbaar stelt aan de 

gemeente. Een andere rolverdeling is echter ook 

goed mogelijk. Zo kan ook het schoolbestuur 

als wederpartij van de private partij optreden, 

waarbij de gemeente een investeringskosten-

vergoeding aan het bestuur beschikbaar stelt 

(doordecentralisatie).

Schaal
Een geïntegreerde aanbesteding kent door een 

relatief langere voorbereiding hogere transac-

tiekosten. Deze kunnen beter worden ‘geab-

sorbeerd’ in contracten met een groter volume. 

Onduidelijk is nog waar de ondergrens voor 

dergelijke projecten moet worden gelegd. In de 

onderwijshuisvesting kunnen de kosten betrek-

kelijk eenvoudig worden beperkt door gebruik 

te maken van bepaalde standaarden (modelcon-

tract). Ook door het clusteren van projecten kan 

snel een groter volume worden bereikt. 

Actuele ontwikkel ingen en toekomst
De verschillende geldstromen en de betrokken-

heid van een veelheid van partijen maken een 

keuzebepaling voor een innovatieve aanbe-

steding niet eenvoudiger. Een aantal actuele 

ontwikkelingen in de scholenbouw, zoals multi-

functionaliteit, integrale planning en clustering 

en nieuwe technische eisen, kunnen echter als 

een belangrijke stimulans voor de introductie 

van innovatieve aanbestedingsvarianten wor-

den opgevat.

Die ontwikkeling leidt tot complexere ge-

bouwen die veel meer verschillende functies 

moeten kunnen vervullen. Door te kiezen voor 

flexibiliteit en multifunctionaliteit is het ge-

bouw beter toegerust voor de toekomst. Volgens 

Heijnders moeten gemeenten en schoolbesturen 

daar in de voorfase van huisvestingsprojec-

ten meer en scherper over nadenken. “Wat 

functionaliteit betreft kan het alle kanten op. 

Maar ik raad de beslissers sterk aan zich serieus 

de vraag te stellen of tien jaar ruimte huren 

voor de onderwijsfunctie niet voordeliger is? 

Is volledig eigenaar zijn van een gebouw wel 

slim of wenselijk? Waar wil je echt invloed 

op hebben en hoe kun je dat het best regelen? 

Zeker als aan een gebouw zoveel eisen worden 

gesteld dat het maatschappelijk vastgoed wordt. 

Hoe exploiteer je vastgoed? In mijn ogen is dat 

een duidelijke marktactiviteit en niet primair 

een publieke taak. Schoolbesturen en gemeen-

ten zijn opdrachtgevers die zich verder zullen 

moeten professionaliseren. Misschien door op 

lokaal niveau duurzame samenwerkingsrelaties 

aan te gaan. Daarbij zie je in veel gevallen dat 

huisvesting gekoppeld is aan emoties. Houd 

die emoties erbuiten. Eigenaar zijn is echt niet 

altijd beter. Probeer dat scherp te krijgen. Waar 

het op aankomt, is het samenbrengen van de 

huidige en de toekomstige vraag. Dat is per 

definitie complex. Dus reageren betrokkenen 

daar trager op. De uitdaging is samenwerking. 

Je moet de verbinding organiseren. Integraal 

aanbesteden is erop gericht die verbinding te 

ondersteunen. Zowel de verbinding tussen de 

schakels ontwerp, bouw en beheer als tussen 

opdrachtgevers en de markt.”

“Opdrachtgevers moeten de vraag anders stel-

len en ook selecteren op kwaliteit in plaats 

van alleen op prijs. Het begint ermee markt-

partijen eerder in het proces te betrekken en 

oplossingen laten aanbieden voor je probleem. 

Uitvoeringskwaliteit wordt nu niet beloond, dus 

is er geen aannemer die daarop let. Waar we 

naartoe moeten, zijn aanbestedingen waarin 

integraliteit wordt beloond. Waarin partijen 

samenwerken en bijvoorbeeld productkeuze af-

stemmen. Zodat later onderhoud tegen minder 

kosten kan. Langs die weg kunnen concepten 

ontstaan die voor scholenbouw van blijvende 

betekenis zijn. Laat bijvoorbeeld de installateur 

van de cv-ketel meedelen in de opbrengst als 

hij het voor elkaar krijgt een bepaalde reductie 

in het energieverbruik voor elkaar te krijgen. 

Dergelijke stimulansen inbouwen in je aanbe-

steding leidt tot nieuwe en effectieve impulsen. 

Alleen als je kwaliteit beloont, krijg je kwaliteit. 

Het wordt er niet eenvoudiger op, wel interes-

santer. De oplossingen van vroeger zijn niet de 

oplossingen van de toekomst. Die ontwikkelen 

we nu, met elkaar. Er zijn een heleboel kansen 

voor de sector die wij de komende jaren kunnen 

benutten.”  A
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Één van de voorwaarden is dat opdrachtgevers 

goede afwegingen kunnen maken, waarbij 

ze al vroeg in het ontwerp rekening houden 

met de onderwijsvisie, vorm van het gebouw, 

binnenklimaat en duurzaamheid. Hoe? Door te 

zorgen dat zij over relevante informatie kunnen 

beschikken, door te leren van elkaar en door op 

een slimmere manier aan te besteden.

Geïntegreerd aanbesteden versus 
tradit ioneel  aanbesteden
Bij de bouw van een school worden verschil-

lende fasen doorlopen. Bij een traditioneel 

aanbestedingsproces worden de partijen die 

betrokken zijn bij de verschillende fasen elk 

afzonderlijk gecontracteerd. 

Geïntegreerd aanbesteden wil zeggen dat ont-

werp, bouw, onderhoud, delen van de exploi-

tatie en soms ook de financiering niet afzon-

derlijk worden beschouwd maar als één geheel 

worden uitgevraagd. Door via de integrale aan-

pak de onderwijskundige en andere mogelijke 

functies van het gebouw centraal te stellen, kan 

meerwaarde worden gecreëerd. Een meerwaarde 

die afhankelijk van de praktijksituatie tastbaar 

wordt als gelijke kwaliteit tegen minder kosten, 

meer kwaliteit voor dezelfde kosten of meer 

kwaliteit gecombineerd met extra functionali-

teit waar opbrengsten uit voortkomen. Kortom: 

slimmer met je geld om gaan. Een grotere 

private betrokkenheid en een zekere mate van 

risico-overdracht door de school en gemeente 

aan de private partij zijn kenmerkend voor 

geïntegreerd aanbesteden.

Geen ervar ing
Volgens Louk Heijnders, directeur van het 

SCS, moet worden gerealiseerd dat een school 

bouwen voor schoolbestuurders geen dagelijkse 

activiteit is. Los van het feit dat er hoogst-

waarschijnlijk onvoldoende tijd voor is, is 

ook de noodzakelijke ervaring logischerwijs 

onvoldoende aanwezig. Meestal stapt men in 

een geknipt proces waarbij architect, aannemer, 

adviseur of installateur uitsluitend streven naar 

optimalisatie van hun deel van de opdracht. 

Over onderlinge relaties tussen keuzes die in 

dat proces worden gemaakt, maakt niemand 

zich druk. Gezien de lage budgetten is het op 

de lange termijn de vraag of het opgeleverde 

product kan voldoen aan de gestelde eisen. 

Keuzes die in het begin voordelig lijken, leiden 

meer dan eens op de lange termijn tot flinke 

kostenposten. 

Wat Heijnders betreft stellen slimme schoolbe-

sturen en gemeenten zichzelf van tevoren een 

aantal vragen die de basis vormen op weg naar 

een heldere opdracht. Wie is opdrachtgever? 

Hoe lopen de geldstromen? Wat zijn de wensen 

en eisen voor het nieuwe gebouw? Hoe kun je 

de exploitatie het best organiseren? Wie draagt 

welke risico’s? En, gezien het primair proces 

van een schoolbestuur, welke rol zien zij voor 

zichzelf? Heijnders: “Pas als je hier goede ant-

woorden op hebt, kun je een proces inrichten. 

Mijn ervaring is dat hoe complexer het wordt, 

des te minder diep je er in moet willen zitten. 

Voor een schoolbestuur leidt de realisatie en 

exploitatie van nieuwbouwprojecten veelal 

enorm af van hun primaire taak. Mijn stelregel 

is dat je niet iets of iemand anders moet wil-

len zijn of worden dan wie je bent of waar je 

verstand van hebt.”

Voordelen
De voordelen van geïntegreerde aanbesteding 

liggen in:

- een benadering van levenscycluskosten van 

een project, waarbij door dezelfde (private) 

partij de geïntegreerde projectfasen worden 

uitgevoerd;

- een risicoverdeling tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer (iedere partij doet waar die goed 

in is) om tot de optimale verhouding tussen 

prijs en kwaliteit te komen;

- sturen op output, waardoor meer ruimte 

ontstaat voor innovatie;

- prikkels: een aan de geleverde prestatie gere-

lateerd betalingsmechanisme om de kwaliteit te 

borgen.

De grootste voordelen zijn te verwachten uit de 

life-cycle benadering, door de koppeling tussen 

de investering en exploitatie. In het onder-

wijs zijn deze taken verdeeld tussen gemeente 

en schoolbestuur. De gemeente ontvangt 

voor kapitaalslasten een vergoeding via het 

Scholen bouwen 
voor de toekomst
Ilse Bakker

Stoffig. Muf. Te warm. Leerlingen met hoofdpijn of 

andere klachten.... Veel scholen hebben onfrisse 

klaslokalen. Ventilatiemogelijkheden zijn beperkt om 

het klimaat positief te beïnvloeden. Circa 80 % van de 

schoolgebouwen heeft een slecht binnenklimaat met 

alle mogelijke gevolgen voor de leerprestaties van l

eerlingen en gezondheidsklachten. Dat kan anders! 

Het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) kan 

daarbij helpen.

Wat is het 
Servicecentrum
Scholenbouw (SCS)?
Sinds vorig jaar ontwikkelt en verspreidt het SCS 

kennis over geïntegreerde aanbestedingsprojecten 

bij scholenbouw. Het SCS is er voor gemeenten en 

schoolbesturen van voortgezet en primair onderwijs 

en is een initiatief van de ministeries van OCW en 

Financiën, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en 

de organisaties voor bestuur en management in het 

primair en voortgezet onderwijs.

SCS verzamelt en ontwikkelt kennis, gebaseerd op 

praktijksituaties. Deze kennis wordt gebundeld en 

ontsloten voor scholen en gemeenten. Uitgangspun-

ten hierbij zijn praktijkgerichtheid en vraagsturing. 

Door vanuit de praktijk te leren kan generieke kennis 

worden ontwikkeld (bijv. handleidingen en standaar-

den) waarmee anderen kunnen worden aangemoe-

digd van die kennis gebruik te maken. 

Projecten aanmelden
Projecten kunnen via de website worden aangemeld 

bij het SCS. Ondersteuning bij de keuze van aanbe-

steding is kosteloos. Bereidheid om kennis te delen is 

belangrijk. Deze kennis wordt via de website van het 

SCS inzichtelijk gemaakt.

Meer weten? www.scsb.nl

Foto: Grunstra Architecten Groep bna

 t  



32

Schoolbestuur | nummer 7 | december 2009 |

33

Schoolbestuur | nummer 7 | december 2009 |
IN

TE
R

V
IE

W

Hij was verbonden aan het Niels Stensen Col-

lege, een van de scholen in de vier grote steden 

die ten onder gingen toen de bevolkingsamen-

stelling drastisch veranderde. Dit gebeurde zeer 

snel. Scholen konden dat niet bijbenen. Seller, 

die niet alleen aanwezig was bij de sluiting 

van de school maar ook bij haar oprichting, 

laat zijn verhaal niet overschaduwen door deze 

gebeurtenis, die ongetwijfeld zeer treurig is ge-

weest. Integendeel, hij is optimistisch gestemd. 

Geen cynisme, en dat tekent hem.

Wat is leraarschap? Wat zijn de constituerende 

punten van dit beroep?

Toen ik in 1977 in de leiding van de school 

werd opgenomen, ben ik vanuit de leraar 

blijven denken. Intuïtief voelde ik aan dat 

docenten meer betekenis hebben voor de 

draagkracht van een school dan het beleid van 

de gemiddelde schoolleider doet vermoeden. 

Ik merkte om mij heen dat groepen docenten 

bezig waren met hun ontwikkeling en ik wist 

uit eigen ervaring hoe belangrijk dit is, voor 

jezelf en je omgeving. Maar het tijdperk van de 

zelfontplooiing, het idealistische tijdvak, werd 

afgesloten. Spontane ontwikkelingen in de 

school, die een spiraalwerking op didactisch en 

pedagogisch gebied teweeg hadden gebracht, 

stokten. Op die momenten zijn schoolleiders 

nodig die processen gaande houden. Niet door 

opdrachten te geven, maar door mee te doen en 

mee te beleven. Ruimte geven en deelnemen, 

dat zouden ze moeten doen. Ik herinner mij een 

werkweek in de Ardennen. Leraren begon-

nen te twijfelen. Werkweken werden zwaarder 

vanwege moeilijker gedrag van leerlingen. 

Toen is een schoolleider meegegaan om eigen 

indrukken op te doen en mee te werken. 

in. De schoolmis was afgeschaft. Leerlingen 

leken de aandacht niet meer te kunnen opbren-

gen. In die tijd ontstond het kringgesprek in de 

basisschool en bij ons het brugklas uur. In die 

gesprekken ging het eigenlijk over zingeving. 

Langs seculiere weg was zij terug in school. 

Bijzondere gebeurtenissen bieden ook een kans. 

“Fuwasys en IPB hebben te veel gewicht gekregen”

Schoolleiding op die manier vormgegeven is 

een daadwerkelijke steun voor het leraarschap. 

Hartger Wassink van het CPS schreef vorig jaar 

in NRC Handelsblad dat afdelingsleiders geen 

tijd hebben voor gesprekken met leraren. Teams 

zijn vaak te groot en de leiders ervan, die zelf 

ook lesgeven, hebben te weinig tijd voor goede 

begeleiding. Volgens Wassink moeten zij de tijd 

hebben om gesprekken voor te bereiden, om 

de ontwikkeling van de individuele docent te 

volgen. Ik ben het met hem eens. Niet minder 

management dus waartoe Beter Onderwijs 

Nederland oproept. Dat is romantiek. 

De zorgen van BON lijken vooral over de vakkennis 

van docenten te gaan.

Vakkennis is natuurlijk ongelofelijk belangrijk. 

Leraren zouden daarom hun kennis moeten 

onderhouden. Dat gebeurt te vrijblijvend. En 

naast hun vakkennis hebben zij inzichten nodig 

over didactiek, ontwikkelingspsychologie en 

leerpsychologie. Die wetenschappen zijn in een 

stroomversnelling geraakt. Scholen moeten zich 

daar bewust van zijn. Als conrector heb ik des-

tijds een cursus remedial teaching gevolgd. De 

aanleiding waren klachten over het handschrift 

van kinderen. Basisscholen leken het schoon-

schrift niet meer bij te brengen. Ik wilde weten 

hoe kinderen dat leerden. Natuurlijk staat 

vakkennis bovenaan, maar ook die psychologi-

sche inzichten hebben we nodig, net zoals een 

ondersteunende schoolleiding.

Leraren moeten ook een fundamenteel gesprek 

kunnen voeren, zowel individueel als geza-

menlijk, mijn volgende punt. Reflecteren over 

de groei van je bekwaamheid is goed voor je 

beroepsontwikkeling. Wat dat betreft missen 

wij het meester-gezel model van de middel-

eeuwse gilden. De kerndocent, de meester zo 

gezegd, een idee in de jaren tachtig, kwam er 

niet vanwege verzet van de vakbonden. Die 

huldigden toen de opvatting dat een docto-

randus voldoende was voor het hoogste salaris 

en het hoogste aanzien. Maar een kerndocent 

zou met zijn of haar gezag andere docenten 

op een hoger plan kunnen brengen, door ze te 

helpen een beter beeld te krijgen van hun eigen 

competenties.

Zijn dat de competenties van de Stichting Beroeps-

kwaliteit Leraren?

Die bieden alleen maar een kader om te kunnen 

beginnen. Ik vraag me af of je daar de indivi-

duele docent mee bereikt. In feite de ‘top down’ 

benadering. Ik vertrouw meer op processen in 

de school zelf, maar die moeten dus wel worden 

gestimuleerd, door management en seniordo-

centen.

Welke betekenis heeft levensbeschouwing voor het 

beroep?

Pas toen ik besefte dat ‘zingeving’ voor mezelf 

belangrijk is, ben ik een katholieke schoolleider 

geworden. Ik begreep toen ook de betekenis 

ervan voor de school. En ik begreep dat zin-

geving niet vanzelf gaat. Mijn oorspronkelijke 

opleiding was zo neutraal als maar mogelijk 

was. Dat kon zij misschien zijn, want ik was 

immers al gevormd, door mijn ouders en op 

mijn middelbare school. Je kunt het vergelijken 

met een cocon dat gesponnen is. Tegenwoordig 

is dat niet meer vanzelfsprekend. Nu hebben 

jonge mensen onvoldoende woorden om ver-

bindingen te kunnen leggen. In de jaren tachtig 

haalde je weinig religieuze uitingen de school 

Je moet dat zien. Ik vertelde in een klas over 

het overlijden van een van de ouders en over 

de uitvaart. De aanwezigheid van leerlingen 

daarbij verliep vroeger via de gezinnen. Betrok-

kenheid was door systemen gegarandeerd. Dat 

was vroeger. Hoe zou ik hen nu bij de uitvaart 

kunnen betrekken? Dat ik op hun aanwezigheid 

reken, zou ik niet gezegd kunnen hebben. Toch 

ben ik er wel over begonnen. De in de klas aan-

wezige docente viel bijna van haar stoel van 

verbazing. Zij zou dat zelf niet gedaan hebben, 

maar toch keurde zij mijn initiatief goed. 

Hoe heeft het leraarschap zich in ons land verder 

ontwikkeld?

Die eigen ontwikkeling van leraren in ‘de ide-

alistische periode’, de jaren zestig en zeventig, 

heeft zich niet doorgezet als gevolg van een 

afwezige schoolleiding en omdat seniordo-

centen niet in dat gat sprongen. Wel werden 

instrumenten zoals Fuwasys en IPB geïntro-

duceerd. Schoolleiders zijn zich daar op gaan 

richten en hebben zo een beheersmatig karakter 

aan hun taak gegeven. Het is een meer afgeleid 

leiderschap geworden in plaats dat zij bezig zijn 

met de ontwikkeling van waardevolle mensen, 

hun leraren. Die nadruk op instrumenten heeft 

de ontwikkeling van wat ik noem ‘echte leiding’ 

gefrustreerd.

Je moet oppassen met instrumenten. Neem het 

taakbelastingbeleid, de kwestie van de niet- 

lesgebonden taken. Altijd dezelfde leraren doen 

iets extra’s, anderen niet. Toen heeft het taak-

belastingbeleid een plaats in de cao gekregen. 

Ik heb gezegd: ‘Zo laat mogelijk mee beginnen’. 

H E T L E R A A R S C H A P V O L G E N S  F R A N K  S E L L E R

Nico Dullemans

Iemand die veertig jaar in het onderwijs heeft gewerkt, niet alleen docent is geweest, maar ook schoolleider en leerplanontwikkelaar, en actief was voor 

stedelijk onderwijsbeleid, moet wel een verhaal hebben dat onze aandacht verdient. We spreken met Frank Seller, scheikundige en afkomstig uit het Utrechtse 

onderwijs. Het gesprek gaat over het leraarsberoep.Volgens hem kan het leraarschap veel meer dragend zijn dan schoolleiders vermoeden. 

Schoolnaam beschikbaar
Een van de leden van het curatorium van het Sint Bonifatiuscollege (dat het Niels 

Stensen stichtte) was met de suggestie gekomen om de nieuwe Utrechtse school, die 

in 1975 een definitief gebouw kreeg aan de Amerikalaan op het Kanaleneiland, de 

naam te geven van deze bekeerde katholiek uit Denemarken. Stensen (1638-1686) had 

een Lutherse achtergrond en studeerde medicijnen in Kopenhagen, Amsterdam en Lei-

den. Hij deed drie belangrijke ontdekkingen: de werking van de traanklier in het oog, 

de spierwerking van het hart en hij ontdekte de oorspeekselgang. In 1667 werd hij 

katholiek tijdens zijn verblijf in Italië. In 1675 volgde zijn priesterwijding. Tussentijds 

was hij verbonden aan het hof van de Medici en was hij koninklijk anatoom in Kopen-

hagen. Later was hij bisschop in Hannover en Münster. In 1988 werd Niels Stensen 

zalig verklaard. Zijn kerkelijke gedenkdag is 25 november. 

Frank Seller op de 

plaats waar het Niels 

Stensen stond.

Foto: Peter van Dorst
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Het is geen oplossing. Conflicten maak je 

er mee helder, maar het is geen manier om 

mensen ertoe te bewegen taken op zich te 

nemen.

Maar hoe houden leraren het vol?

Zij zijn vergroeid met hun school, het is 

een veilige plek. Je sluit de deur van het 

klaslokaal en je bent met de klas, waarmee je 

een goede band probeert te hebben. Ver-

geet bovendien niet dat er op gezette tijden 

allerlei vakinhoudelijke ontwikkelingen in 

gang worden gezet. Op mijn gebied is een 

vernieuwing van het scheikundeonderwijs 

gaande. Groepen docenten vernieuwen het 

lesmateriaal en ontwikkelen een leerlijn. Zij 

worden bijgestaan door een coach, iemand 

die bemiddelt. Dit proces is ‘bottom up’ en 

stimulerend omdat leraren een blik buiten 

hun eigen school wordt gegund. 

Je hebt in het katholiek onderwijs gewerkt. Welke 

betekenis geef jij daar aan?

Ik was misdienaar. Natuurlijk was ik dat. Ik her-

inner mij het woord ‘servus’, dienaar. Dat is mij 

toen wel bijgebracht. Ik heb dienstbaar willen 

zijn aan leerlingen en leraren. Dienstbaar, ook 

om bij te dragen aan dynamiek in het systeem, 

dat een school ook is. 

Maar waartoe?

Het katholieke denken ligt tegen het humanis-

tisch vormingsideaal aan. Het is met andere 

woorden niet exclusief, maar zijn accenten zijn 

belangrijk. Wethouders hebben het tegenwoor-

dig over opvoedingscontracten; wij voerden 

met ouders ‘intakegesprekken’ en spraken met 

hen over ambities. Dat gebeurde probleemloos. 

Wederzijdse verwachtingen werden uitgespro-

ken. Van die gesprekken werd een verslagje 

gemaakt. We merkten dat ouders graag contact 

wilden, maar dat zij daar zelf geen vorm aan 

konden geven. Wij zorgden ervoor dat het ROC 

een cursus voor hen organiseerde. Die ging 

over de scholieren. Hoe lees je hun agenda? 

Wat is een rooster? Oudergesprekken werden 

geoefend. Wij stonden dicht bij de mensen, 

met contracten heb je dat niet. Bij ons ging het 

om inburgering, maar dan niet abstract. Wij 

erkenden hun eigenheid en werkten mee aan 

hun integratie. Hieraan zie je dat onze eigen 

accenten hun werking hebben gehad. Zonder 

kun je niet.  

N i e t  m i n d e r 
m a n a g e m e n t . 

D a t  i s  r o m a n t i e k

Narthex is een tijdschrift voor de ontwikkeling van de school als een waardegerichte gemeenschap. Het is 

gericht op schoolleiders en docenten GL. Elk nummer van Narthex heeft een centraal thema. We laten de men-

sen uit de praktijk veel aan het woord. Daarnaast is er aandacht voor poëzie, beeldende kunst en recent versche-

nen boeken.

Waartoe
De normativiteit van pedagogiek

Narthex nummer 5 van jaargang 9 gaat over de normativiteit van pedagogiek. De nadruk in het onderwijs op 

individualiteit en zelfstandigheid van leerlingen heeft de vraag van waaruit en waartoe leerlingen worden opge-

voed, naar de achtergrond gedrukt. Toch lijkt er recent een kentering te bespeuren. Scholen vragen zich weer 

meer af vanuit welke identiteit onderwijs gegeven wordt.

Narthex, tijdschrift voor 
levensbeschouwing en educatie

Meer inhoudelijke informatie: www.bondkbvo.nl/publicaties.

De Bond KBVO maakt dit tijdschrift met de Besturenraad, de KVSC en de VDLG.

Het verschijnt 6 keer per jaar.

Bestellen
Voor een proefexemplaar, bestelling of abonnement

T 0495 – 499 319 E info@damon.nl

Foto: VSO de Velddijk

Op VSO de Velddijk in Venlo, een school 

voor jongeren met een psychiatrische en/of 

gedragsstoornis, wordt toeleiding naar werk 

steeds belangrijker. Eén van de middelen daar-

voor is de mini-onderneming. “We brengen de 

samenleving het onderwijs in.”

In ‘fietsenwinkel de Dijkrunner’ ruikt het naar 

olie en rubber. Technisch onderwijsassistent 

Martien van Duren en leerling Stefan (16), 

beiden gekleed in een blauwe stofjas, zijn 

bezig een fiets te repareren die aan een ketting 

aan het plafond hangt. Stefan vervangt ge-

concentreerd een band. Hij is hier drie dagen 

per week en wil later graag fietsenmaker 

worden, vertelt hij. De fiets aan het plafond 

is van een ‘echte klant’, een personeelslid van 

de Mutsaersstichting, een zorg- behandel- en 

woonvoorziening voor kinderen, jongeren en 

volwassenen met een psychiatrische stoornis. 

De Dijkrunner ligt, net als een dependance van 

de Velddijk, op hun terrein: een uitgestrekt 

bosrijk gebied aan de rand van Venlo.

Stefan heeft een autistische stoornis, maar 

sinds hij in de fietsenwinkel werkt, is hij 

volgens Van Duren ‘veel opener’ geworden. 

“Hier komt hij meer tot zijn recht. Bovendien 

is dit voor hem een betere voorbereiding op de 

maatschappij dan de schoolbanken.”

‘Voor het echie ’
En precies daar is het de Velddijk om te doen: 

jongeren voorbereiden op een betekenisvolle 

plek in de maatschappij. De mini-onderneming 

is daarvoor één van de manieren, vertelt 

adjunct-directeur Ruud Steeghs. “Daar kunnen 

ze hun arbeids- en sociale vaardigheden oefe-

nen. ‘Voor het echie’, want voor echte klanten, 

maar nog wel onder de veilige vleugels van 

school.” Behalve de fietsenwinkel, kent de 

Velddijk sinds begin dit jaar ook een wasserij, 

een keuken-/cateringbedrijfje en een klussen-

dienst. “Hier haal je meer uit leerlingen dan 

in een schoollokaal”, zegt Solita Broekhuizen, 

begeleidster van de wasserette. Vier meiden 

doen hier twee dagen per week de was (en 

strijk) voor onder andere de basisschool op het 

terrein.

Maatwerk
Nog niet zo lang geleden overheerste het idee 

dat van deze jongeren weinig te verwach-

ten viel. “’Hou ze maar van de straat’, dat 

was gechargeerd gesteld de opdracht”, zegt 

Steeghs. Na school wachtte voor de meesten 

een (Wajong)-uitkering. Steeghs is de laat-

ste om te ontkennen dat zijn school een hele 

moeilijke doelgroep heeft. De meeste leerlingen 

kampen met ernstige gedrags- en/of psychi-

atrische stoornissen, variërend van adhd tot 

angststoornissen en van psychoses tot autisme. 

Maar ze daarom al bij voorbaat ‘afschrijven’, 

dat is er niet meer bij. Overheid en ook ouders 

verwachten in toenemende mate dat ook deze 

- groeiende groep - jongeren ‘hun steentje’ 

bijdragen. En ook het onderwijs wil meer zijn 

dan ‘bezigheidstherapie’. Veel meer dan vroeger 

worden deze leerlingen daarom voorbereid op 

die, al dan niet aangepaste, ‘betekenisvolle plek’ 

in de maatschappij. Dat kan werk zijn, maar 

ook (werkgerichte) dagbesteding. Maatwerk 

en flexibiliteit zijn de sleutelwoorden, zegt 

Steeghs. “Elke leerling volgt een persoonlijk 

programma, afhankelijk van wat bij hem of 

haar past en maximaal haalbaar is.” Dat is een 

zoektocht, waarbij de Velddijk zoveel mogelijk 

probeert samen te werken met bijvoorbeeld 

mbo-opleidingen en werkgevers. 

Voorloper
De Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en 

Midden-Limburg, waar de Velddijk onder valt, 

loopt in deze ontwikkeling voorop. “In het 

verleden was het speciaal onderwijs vooral 

gericht op het welbevinden van de leerlingen, 

nu ook op het vergroten van de autonomie en 

de zelfredzaamheid”, zegt Jack Kerkhofs, coör-

dinator arbeidstoeleiding vanuit de stichting. 

De mini-ondernemingen zijn volgens hem ‘een 

hele mooie manier’ om die zelfredzaamheid te 

bevorderen. “Daarmee halen we de samenle-

ving het onderwijs in.” Een bijkomend effect 

is dat ook het beeld in de samenleving over 

deze jongeren positiever wordt. Kerkhofs: “Het 

idee is toch vaak: leerlingen van het speciaal 

onderwijs kunnen niks. Hiermee laten we zien 

dat ze meer in hun mars hebben dan menigeen 

denkt.”  

Meer informatie?

www.velddijk.nl

Ruud Steeghs: r.steeghs@velddijk.nl

of Jack Kerkhofs: j.kerkhofs@ssonml.nl

‘Deze jongeren kunnen meer dan je denkt’
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Eva Prins
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heeft lopen. Waar nodig kunnen de scholen zelf 

mutaties doorgeven. Of bijvoorbeeld schades. 

Ook de nota’s en facturen kunnen worden 

ingezien.”

Voordel ig pakket 
In het collectieve verzekeringspakket voor de 

scholen zitten onder andere een aansprakelijk-

heidsverzekering, een ongevallenverzekering, 

een inventarisverzekering, een rechtsbijstand-

verzekering voor klachtprocedures en een 

doorlopende reis- en evenementenverzekering. 

Daarnaast biedt Aon ook een ziektekosten-

verzekering aan medewerkers van KBO- en 

KBVO-scholen aan. Aon Verzekeringen koopt 

de verzekeringen collectief in en kan daardoor 

aantrekkelijke premies rekenen. 

Specif ieke wensen
Aon Verzekeringen is een bedrijfsonderdeel van 

de grote en onafhankelijke verzekeringsmake-
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laar en risicoadviseur Aon Nederland en heeft 

veel ervaring in onder andere de onderwijs-

branche. Al vaker sloot Aon pakketten af voor 

koepelorganisaties, zoals voor de VOS/ABB. 

Aon Verzekeringen kent zo exact de wensen en 

behoeften van de sector en stemt de verzeke-

ringen en voorwaarden daarop af. Annelies 

Thijsse geeft een voorbeeld: ”In de algemene 

voorwaarden staat het begrip ‘personeel’ om-

schreven. Daar is goed over nagedacht. Onder 

personeel worden namelijk niet alleen de leer-

krachten verstaan, maar ook de vrijwilligers, 

de stagiaires en andere mensen die bij schoolse 

activiteiten zijn betrokken. Want ook tijdens het 

overblijven kunnen er ongelukjes gebeuren.” 

Ze noemt nog een voorbeeld: “De secundaire 

dekking voor leerlingen: wanneer een leer-

ling schade veroorzaakt, is de school verplicht 

eerst de WA-verzekering van de ouders aan te 

spreken. Het gebeurt nog wel eens dat ouders 

niet voor aansprakelijkheid zijn verzekerd. Als 

dat het geval is, kunnen zij nog een beroep 

doen op de aansprakelijkheidsverzekering van 

de school.” Carlo Khodabux vult Thijsse aan: 

“De verzekeringen blijven altijd onderhevig aan 

veranderingen en moeten van tijd tot tijd wor-

den bijgesteld. Samen met het BKO nemen we 

de verzekeringen onder de loep en waar nodig 

passen we deze aan. Een voorbeeld hiervan is 

verhoging van de verzekerde bedragen van de 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de 

schoolongevallenverzekering.”

Laagdrempel ig
Doordat de polissen binnenkort digitaal 

beschikbaar en dus gemakkelijk te benaderen 

zijn, hoopt Annelies Thijsse dat directeuren, 

financiële of administratieve medewerkers van 

de scholen meer aandacht krijgen voor hun 

lopende collectieve verzekeringen. “We willen 

verzekeringen van het stoffige imago afhelpen 

en naar een hoger niveau tillen”, vertelt ze. “En 

ik weet het: directeuren van basisscholen en 

middelbare scholen hebben het druk met het 

managen van hun school. Een verzekerings-

pakket is niet het eerste waar ze aan denken. 

Het komt pas aan de orde als er op school een 

schade ontstaat. Binnenkort kunnen de mana-

gers van de scholen 24 uur per dag en zeven 

dagen per week hun polismap digitaal bekijken. 

Binnen een paar klikken wordt inzichtelijk of 

risico’s gedekt zijn of niet. Gemakkelijk toch?”

Naar de scholen toe
Aon’s verbeteringen nemen het BKO werk uit 

handen. Denk bijvoorbeeld aan de papierwinkel 

www.bkoverzekeringen.nl

In december sturen Aon en het BKO een brief 

naar de scholen. In deze brief staat hoe de 

school de digitale polismap moet activeren, 

met activeringscode en wachtwoord. Ook 

gaat binnenkort een speciale BKO verzeke-

ringswebsite live: www.bkoverzekeringen.

nl. Op deze site staat ook een rubriek ‘meest 

gestelde vragen’. 

“Waarom de keuze op Aon is gevallen, is 

logisch te verklaren”, vertelt Annelies Thijsse. 

“Aon kon snel – per 1 oktober - schakelen, bood 

een aantrekkelijk totaalaanbod aan collectieve 

verzekeringen en de juiste ondersteuning. 

En, ook belangrijk, Aon ging aan de slag met 

het digitaliseren van de polissen. Zo slinken 

de stapels papieren polissen op mijn bureau 

als sneeuw voor de zon. En ook voor scholen 

wordt het een stuk eenvoudiger hun collectieve 

verzekeringen te beheren.”

Pol issen digita l i seren
“We zijn gestart met het invoeren van alle 

gegevens van de scholen én de polissen in 

ons systeem”, zegt Carlo Khodabux van Aon 

Verzekeringen. “Een flinke operatie! Zo’n 500 

papieren polissen worden omgezet naar zo’n 

2.000 digitale polissen. Deze polissen zijn vanaf 

december digitaal te benaderen en te beheren 

via de digitale polismap. De digitale polismap-

pen worden op naam gesteld van de scholen, 

en niet - zoals voorheen - op het schoolbestuur. 

Individuele scholen zijn zo niet meer afhan-

kelijk van de informatievoorziening van de 

schoolbesturen over de lopende verzekeringen. 

Vanaf december kan iedere school via de com-

puter zien welke collectieve verzekeringen deze 

Aon de nieuwe 
verzekeringsmakelaar
voor BKO

‘ T I L ONZE VERZEKERINGEN NAAR EEN HOGER NIVEAU’
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Een nieuw en up-to-date collectief verzekeringspakket voor alle scholen van de bonden KBO en KBVO. De leden van de bonden vroegen hier nadrukkelijk om, 

zo kwam naar voren uit tevredenheidonderzoeken van het BKO. Annelies Thijsse, relatiebeheerder verzekeringen van het BKO ging er afgelopen zomer naar op 

zoek. Bij een offerteronde is na een zorgvuldige afweging Aon als de nieuwe makelaar voor onze verzekeringen gekozen. Aon Verzekeringen bleek voor het BKO

de juiste partij. Annelies Thijsse en Carlo Khodabux, teamleider verzekeringen bij Aon, vertellen.

‘ 5 0 0  p a p i e r e n 
p o l i s s e n  o m z e t t e n 

n a a r  2 . 0 0 0  d i g i t a l e . 
E e n  f l i n k e  o p e r a t i e ! ’

die komt kijken bij de jaarlijkse verlenging van 

alle polissen. Die verdwijnt. Het stelt Annelies 

Thijsse in staat meer schoolbezoeken te plannen 

om het thema verzekeringen structureel op de 

agenda te zetten. Want, zo merkt ze, er komen 

veel vragen uit het land. De tijd ontbreekt vaak 

om hier in een persoonlijk bezoek op in te 

gaan. “We hebben één keer een seminar over 

aansprakelijkheid gehouden”, zegt Thijsse. 

“Tijdens deze bijeenkomst merkten we hoe 

nuttig het is om medewerkers van scholen en 

schoolbesturen bij te praten over dit onderwerp. 

We kregen een hoop positieve reacties.”

Preventief werken
Aon Verzekeringen denkt graag mee met het 

BKO om het thema verzekeringen levend te 

krijgen en te houden. “Ook in de preventies-

feer”, verduidelijkt Khodabux. “Via de digitale 

portal kunnen we scholen mailings versturen 

met gerichte en praktische verzekeringstips. 

Ook willen we meewerken aan voorlichtings-

avonden en seminars. Op die manier tonen wij 

onze meerwaarde voor het BKO. Als het digitale 

polismappensysteem straks op volle toeren 

draait, houden Annelies en ik nauw contact om 

continu te blijven zoeken naar verbeteringen in 

de samenstelling van de verzekeringspakketten. 

Zo proberen we de service én de dienstverle-

ning hoog te houden.”  

‘ B i n n e n  e e n  p a a r  k l i k k e n  w e e t  j e  o f  r i s i c o ’ s 
g e d e k t  z i j n  o f  n i e t .  G e m a k k e l i j k  t o c h ? ’

Foto: Aon
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N Het SchoolZakelijk Studiecentrum/ FiAC verzorgt 

cursussen en vaardigheidstrainingen op het ter-

rein van bedrijfsvoering, financieel management, 

personeelsbeheer en marketing. Onze cursussen 

zijn vooral gericht op de dagelijkse praktijk, 

eigen ervaren vraagstukken/problemen en het 

verwerven van praktische vaardigheden. In de 

trainingen werken wij vaak met professioneel 

tegenspel van een acteur. Alle cursusinforma-

tie vindt u op www.schoolzakelijk.nl. Op deze 

pagina een kleine greep uit ons aanbod.

Ledenvoordeel
Leden aangesloten bij de Bonden KBO en KBVO 

ontvangen 10% korting op de cursusprijzen wan-

neer zij zich via de Bonden aanmelden. Hiervoor 

dient de school het aanmeldingsformulier op de 

website www.bondkbo.nl. of www.bondkbvo.nl

in te vullen en te retourneren naar het Bureau 

Katholiek Onderwijs. In totaal omvat de kor-

tingsregeling 19 cursussen en trainingen uit het 

aanbod van SchoolZakelijk Studiecentrum.

Leergang f inancieel  management 
in het onderwi js

De cursus biedt de financieel verantwoordelij-

ken instrumenten om het financieel beleid en 

beheer binnen een onderwijsinstelling te sturen 

en te beheersen. Aan het eind van deze cursus 

bent u in staat de belangrijkste vraagstukken 

en knelpunten op het terrein van financieel 

management binnen uw instelling / afdeling te 

onderscheiden en oplossingen te implementeren.

Inhoud
  Financieel management in het onderwijs 

(begroting, planning, control);

  Financiële berichtgeving, analyse en bijstu-

ring (werken met jaarrekening);

  Administratieve organisatie en het handboek 

AO;

  Eisen aan een financieel systeem;

  Financieel bewustzijn in de school.

Data,  locat ie & kosten
Een zesdaagse leergang op: 5, 12, 19, 26 maart, 9 

en 16 april 2010 in Utrecht. De kosten zijn  

1.775,- per persoon (vrij van BTW).

Overzicht Cursussen Bedrijfsvoering 2009-2010

Arbeidsrecht in het 
voortgezet onderwi js

Juridisch inzicht en kennis van actueel ar-

beidsrecht zijn voor elke P&O stafmedewerker 

en - functionaris onontbeerlijk. De cursus biedt 

een goed overzicht van de huidige wetgeving en 

jurisprudentie m.b.t. het arbeids- en ambtena-

renrecht. Deelnemers leren systematisch risico’s 

in de arbeidsrelatie te inventariseren & analy-

seren. Tijdens de tweede cursusdag bestaat de 

mogelijkheid om eigen case-situaties en dossiers 

in te brengen.

Inhoud
Dienstverband en de arbeidsovereenkomst;

  Omgaan met arbeidsconflicten en discipli-

naire maatregelen;

Ziekte en arbeidsongeschiktheid;

Ontslagprocedures;

Dossier opbouw in arbeidszaken;

Actuele ontwikkelingen in arbeidsrecht.

Data,  locat ie en kosten
Een tweedaagse cursus op: 3 en 10 maart 2010 

in Utrecht. De kosten zijn  860,- per persoon 

(vrij van BTW).

De personeelsfunct ionar is 
in het VO

De personeelsfunctionaris/ senior personeelsme-

dewerker ondersteunt en adviseert de afdeling 

P&O en de directie m.b.t. de voorbereidingen 

en uitvoeringen van het personeelsbeleid 

en -beheer. In deze cursus wordt nog dieper 

ingegaan op de beleids- en beheersmatige ken-

nis waarover een personeelsfunctionaris moet 

beschikken.

Inhoud
  De personeelsadministratie: informatiesy-

stemen, personeelsdossiers, archiveren, wet- 

en regelgeving;

  Functiebeschrijving en -waardering; Waar-

deringsvoorstellen, arbeidsvoorwaarden en 

beloningsvormen;

  Personeelsformatie en -planning; meerja-

renplan, instroom- en doorstroombeleid;

  Managementinformatie; sturingsinformatie, 

personeelsbegroting en P&O vraagstukken.

Data,  locat ie & kosten
Een driedaagse cursus op 6, 13 en 20 april 2010 

in Utrecht. De kosten zijn 1.005,- per persoon 

(vrij van BTW).

Leidinggeven aan een team

Tijdens de training ‘’Leidinggeven aan een team” 

leren deelnemers hoe zij de effectiviteit van 

hun team kunnen verbeteren. Nadrukkelijk is er 

aandacht voor de praktijk en de (eigen ervaren) 

concrete vraagstukken/ problemen in een team. 

Hoe creëer je een gezamenlijke teamvisie en hoe 

motiveer & coach je jouw medewerkers hiertoe! 

Met professioneel tegenspel van een acteur oe-

fenen cursisten vaardigheden in o.a. het omgaan 

met diversiteit & spanningen binnen een team.

Inhoud
  Leidinggeven aan teams; Teambuilding en 

groepsdynamica;

Motiveren en coachen van medewerkers;

  Theorieën & technieken, coachingsvaardig-

heden en -gesprekken;

  Communicatieve vaardigheden; Gespreks-

technieken en gespreksvormen;

  Conflicthanteringstijlen en conflictbeheer-

sing.

Data,  locat ie & kosten
Een vierdaagse training op 4, 11, 18 en 25 maart 

2010 in Utrecht. De kosten zijn 1.595,- per 

persoon (vrij van BTW).  

Nog meer informatie over deze en andere trainingen 

vindt u op www.schoolzakelijk.nl

Tijdens de Identiteitsdag van de Bond KBO 

op 4 november jl. heeft de voorzitter van de 

Commissie Toekenning Piet de Jong voor de 

negende keer de Mgr. Niënhauspenning uitge-

reikt. Dit keer aan Jan van Oers, voorzitter van 

de Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus 

Alfrink in Dordrecht. Jan van Oers schrijft ook 

regelmatig voor dit tijdschrift.

De commissie Toekenning Mgr. Niënhauspen-

ning is van mening dat Jan van Oers zich met 

grote betrokkenheid in verschillende hoeda-

nigheden en functies heeft ingezet voor de 

christelijk-religieuze vorming op de katholieke 

basisschool. Hij heeft zich in het bijzonder 

bezig gehouden met de relatie school – kerk 

– samenleving. Deze relatie wordt geken-

merkt door pluriformiteit, multi-etniciteit en 

secularisatie. Deze kenmerken maken het uiterst 

complex om christelijk religieuze vorming in 

de katholieke basisschool te realiseren. Jan van 

Oers heeft van het omgaan met pluriformiteit, 

multi-etniciteit en secularisatie in de katholieke 

basisschool zijn levenswerk gemaakt. Hij doet 

dat niet alleen vanuit een wetenschappelijke 

insteek, maar ook praktijk ondersteunend. Hij 

heeft een promotieonderzoek gedaan naar legi-

timaties voor de katholieke school in de huidige 

multi-etnische en geseculariseerde samenleving. 

Hij bracht met dit onderzoek de complexiteit 

van katholiek onderwijs in de moderne samen-

leving en de implicaties die dat heeft voor de 

christelijk religieuze vorming onder de aan-

dacht. ‘Hoe moeilijk het ook is om in een derge-

lijke situatie christelijk religieuze vorming waar 

te maken, we moeten de discussie daarover wel 

met elkaar aangaan’, is zijn opvatting. En aan 

die opvatting geeft hij zelf uitwerking. Hij heeft 

dat gedaan met een reeks van bemoedigende, 

inspirerende, innovatieve, praktijkondersteu-

nende publicaties, waarin kwaliteit en identiteit 

met elkaar worden verbonden. Hij doet dat nog 

steeds als voorzitter van de Stichting Katholiek 

Onderwijs Bernardus Alfrink in Dordrecht. Hij 

ervaart in die hoedanigheid de weerbarstigheid 

van de dagelijkse praktijk aan den lijve. Als 

voorzitter denkt hij mee, komt met initiatieven 

en begeleidt.

Jan van Oers wordt door zijn omgeving geka-
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rakteriseerd als een innemende persoonlijkheid. 

Hij beschikt over een vriendelijke vasthoudend-

heid, maar laat iedereen in zijn waarde. Hij 

neemt anderen serieus en weet uit te dagen 

tot gesprek door zijn prikkelende manier van 

vragen stellen. 

Om in aanmerking te komen voor de Niënhaus-

penning moet een persoon of instelling bijzon-

dere verdiensten met betrekking tot de inhoud 

en/of de ondersteuning van het vak ‘religieuze 

vorming’ hebben. Daarnaast scholen ondersteu-

nen bij het vorm en inhoud geven van de ka-

tholieke identiteit en nieuw elan, enthousiasme 

en bezieling in het vormgeven van religieuze 

vorming en/of identiteit van de school brengen. 

Niënhauspenning 2009 voor Jan van Oers

Ook moet hij bijzondere aandacht hebben 

voor de dialoog tussen kerk en school en voor 

de plaats en eigenheid van het kind. Dit jaar 

ontving de commissie drie aanbevelingen die 

allemaal voldeden aan deze criteria. In de uit-

eindelijke keuze heeft de commissie zich laten 

leiden door de mate waarin de genomineerden 

zich op alle vijf criteria voor de toekenning van 

de penning hebben onderscheiden.  

Foto: Dennis Kriek
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Inspanningsverplichting na ontslag zieke werknemer Foto: Jurgen Huiskes
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Volgens het Participatiefonds blijft een 

schoolbestuur ook na tweeëneenhalf jaar 

ziekte van een werknemer verplicht om 

zich in te spannen om extern passend werk 

te zoeken voor een ontslagen werknemer 

wegens ziekte, zelfs als het UWV expliciet 

de verantwoordelijkheid voor reïntegratie 

door middel van outplacement op zich 

neemt.*

Een schoolbestuur met zeven scholen 

onder haar gezag heeft een groepsleer-

kracht (mevrouw H.) in dienst die vier 

jaar geleden het slachtoffer werd van een 

ongeval. Zij heeft daarbij hoofdletsel opge-

lopen. Aanvankelijk leek het op een zware 

hersenschudding, waarbij zij spoedig in 

staat zou zijn om haar dienst te hervatten. 

Haar hoofdletsel bleek echter veel ernstiger 

dan gedacht. Mevrouw H. was een kundige 

en sympathieke groepsleerkracht en het 

schoolbestuur wilde haar alle kans geven 

om succesvol te reïntegreren conform haar 

verplichtingen op grond van de Wet Ver-

betering Poortwachter. Zowel de bedrijfs-

arts als betrokkene zelf bleef erin geloven 

dat zij succesvol kon reïntegreren in haar 

eigen functie. Er werd niet geadviseerd tot 

‘reïntegratie tweede spoor’. 

WIA-keuring
Het schoolbestuur heeft de wettelijke 

mogelijkheid om na twee jaar ziekte het 

Het PF heeft ook in bezwaar haar oordeel 

bevestigd dat het schoolbestuur niettegen-

staande de mededelingen van UWV toch 

verantwoordelijk blijft voor de externe 

reïntegratie van mevrouw H. Nu werd niet 

langer tegengeworpen dat het schoolbestuur 

geen outplacement was opgestart, maar 

werd de afwezigheid van bewijsbare pogin-

gen tot het extern zoeken naar een passende 

functie bij een ander bevoegd gezag of bui-

ten het onderwijs als reden genoemd dat de 

werkloosheidsuitkering voor rekening van 

het schoolbestuur moest komen. Kortom, 

ook al heeft het in feite geen enkele zin, een 

schoolbestuur moet brieven rondsturen aan 

andere werkgevers/schoolbesturen ten tijde 

van een ontslag wegens ziekte en als er een 

restvaliditeit is, om aan te kunnen tonen dat 

er voldoende inspanning is geleverd tot het 

extern zoeken van ander werk. Alleen als 

het schoolbestuur zelf nog zorg draagt voor 

outplacement, hoeft deze inspanning naast 

de voormelding dreigend ontslag niet te 

worden geleverd. 

Voor dit schoolbestuur loopt de schade in 

verband met het recht op een werkloos-

heidsuitkering op basis van de BBWO van 

mevrouw H. in de tonnen, vanwege het 

lange dienstverband van mevrouw H., haar 

leeftijd boven de 51 jaar en het feit dat 

zij vermoedelijk nooit een betaalde baan 

zal vinden in overeenstemming met haar 

restvaliditeit.

Het schoolbestuur is in beroep gegaan bij de 

Raad van State. Wordt vervolgd!

* Op grond van artikel 9, sub e, jo. artikel 4, 

categorie IV-A en IV-B Reglement Partici-

patiefonds.

dienstverband met betrokkene te beëindigen, 

maar heeft dit niet gedaan en heeft op advies 

van de bedrijfsarts de WIA-keuring met een 

half jaar uitgesteld om betrokkene alsnog te 

laten reïntegreren in haar eigen functie. Dat 

lukte niet. Pas na de WIA-keuring door het 

UWV, ruim tweeëneenhalf jaar na haar ziek-

melding, bleek dat betrokkene volledig on-

geschikt werd geacht voor haar eigen functie 

en dat zij voor haar restvaliditeit extern zou 

moeten reïntegreren. In de brief van UWV 

staat daarover het volgende: “Tijdens ons 

gesprek hebben wij de mogelijkheden van 

hervatting bij de eigen werkgever besproken 

en zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen 

dat er geen passende arbeid meer beschik-

baar is. U zult dan ook op zoek moeten gaan 

naar ander werk. Aangezien u in aanmerking 

komt voor een WIA-uitkering is de afdeling 

AG van UWV verantwoordelijk voor uw 

verdere reïntegratie. Wij hebben afgesproken 

dat u de komende drie maanden benut om 

zich te oriënteren op de ondersteuning die 

reïntegratiebureaus u kunnen bieden.”

Ontslag
Daarop heeft het schoolbestuur aan betrok-

kene haar besluit mede gedeeld om haar te 

ontslaan wegens arbeidsongeschiktheid. Het 

schoolbestuur meende niet meer te behoeven 

overgaan tot outplacement en evenmin tot 

het schrijven van brieven aan schoolbesturen 

in de regio dat mevrouw H. was ontslagen 

en derhalve beschikbaar zou zijn voor deze 

schoolbesturen. Zij was nog steeds volledig 

arbeidsongeschikt en kon nog steeds niet 

reïntegreren op welke manier dan ook. Wel 

werd er een voormelding dreigend ontslag 

gedaan bij het Participatiefonds. Bij de 

instroomtoets weigerde het PF echter om de 

werkloosheidsuitkering voor haar rekening 

te nemen omdat het schoolbestuur niet zou 

hebben voldaan aan haar inspanningsver-

plichting tot externe reïntegratie van me-

vrouw H. Wel erkende het PF dat het ontslag 

van mevrouw H. onvermijdelijk was.

Bezwaar
Het schoolbestuur tekende bezwaar aan 

tegen de afwijzende beschikking van het PF. 

Angela Schouten

plakboeken met foto’s meegeef, maar wel een kleine kroniek over 

hun gezinsleven voor ze heb geschreven. Sanne was 11 en is nu 17. 

Van een groep 7 meisje met te strakke vlechtjes naar een slimme, 

prachtige, bijna volwassen vrouw. Frank was 8, verlegen en ietwat 

lui op school. Nu als 14-jarige vwo’er speelt hij saxofoon, elektri-

sche gitaar en tilt mij als een echte macho de trap af. En Jonna was 

2,5 jaar en is nu 9. De peuter met blonde krulletjes die zich te pas 

en te onpas aan me vastklampte, fietst nu op een net iets te grote 

opoefiets van me weg. Ik wacht bezorgd op haar thuiskomst. 

Wat rest zijn wij: mijn partner en ik. Hij is nu 50 en definitief aan 

het grijzen bij de slapen. Ik ben nu 46. Ik hou mijn grapjes over 

‘Abraham zien’ al een tijdje wijselijk voor me. We zijn nog steeds 

samen. Kwestie van liefde en doorgaan. Je verzoenen met wat er 

is. Met het feit dat ik me geen columniste meer mag noemen, maar 

wel een deadline minder heb. ‘Annemieke’ exit. Tijd voor een wen-

ding. Lieve, trouwe lezers, dank u wel. Het gaat u goed! 

agds@planet.nl
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Ik ben columnist af. Loslaten. Dat is een thema waar ik moeite mee 

heb in mijn leven. Loslaten van mensen, vriendschappen, mijn kin-

deren, werk, verwachtingen.Wat ik doe, doe ik met overgave en ik 

stop er niet zomaar mee. Al mijn relaties duren lang, of het nu om 

werk, vriendschap of de liefde gaat. Maar soms is er ook een goed 

moment om te stoppen. De filosoof Joep Dohmen heeft het over de 

levenskunst om ‘het juiste ogenblik’ aan te grijpen om te komen tot 

een wending. Dat kan door een positieve, maar vaker gebeurt het 

door een negatieve gebeurtenis.

De mededeling dat Schoolbestuur vernieuwing wilde en mijn co-

lumn minder past in de richting die het tijdschrift gaat, is dat po-

sitief of negatief nieuws? Ik twijfel. Het betekent voor mij in ieder 

geval dat ik iets los moet laten wat ik zeven jaar met plezier heb 

gedaan. Dat doet even ‘au’. Misschien niet eens om het feit op zich. 

Maar ik had het liever wat eerder gehoord en er eventueel nog over 

mee willen denken. Maar ach, dat is meer vorm dan inhoud. 

Eigenlijk moet ik concluderen dat het in wezen goed is zo. Dat ik 

los kan laten met het tevreden gevoel dat ik nu precies mijn zestig-

ste column voor Schoolbestuur schrijf. Dat ik mijn kinderen geen 

Annemieke exit 
Annemieke de Schepper
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‘Met mobiel internet valt het toezicht 

op jeugd weg. Hierdoor kantelen onze 

huidige communicatiestrategieën, over-

heidbeleid, onderwijs en opvoeding. Tijd 

voor een ingrijpende update.’

Het nieuwste boek van Liesbeth Hop en 

Bamber Delver is verschenen. Beiden 

zijn al jaren opinieleider in Nederland 

op het gebied van jeugd en media. De 

WIFI-generatie staat op. Kinderen en 

jongeren die continu online zijn via de 

modernste gameconsoles of smartp-

hones; van iPhone tot Play Station 

Portables. Deze toestellen bieden de 

WIFI-generatie onbeperkt toegang 

tot het mobiele internet met al zijn 

mogelijkheden. Op elk gewenst moment 

en op elke gewenste locatie. Buiten ons 

blikveld. Zonder begeleiding. In totale 

privacy. De auteurs signaleren een ware 

revolutie.

Liesbeth Hop en Bamber Delver dringen 

aan op een ingrijpende herziening van 

opvoeding, onderwijs overheidbeleid en 

bedrijfsvoering. “Verbod en gebod wer-

ken niet langer, omdat we geen controle 

meer hebben op het mediagebruik van 

de WIFI-generatie. De passieve kijkbuis-

kinderen bestaan niet meer. Kinderen 

hebben uitstekende technische vaardig-

heden, maar hebben sociaal-emotioneel 

recht op onze begeleiding. Zij moeten al 

vroeg in staat zijn zelfstandig beelden 

te interpreteren, te waarderen en te 

verwerken. Het belang van mediawijs-

heid groeit sterk. Bij kinderen, maar ook 

bij hun opvoeders.”

De WIFI-generatie

De jeugd op het mobiele internet

Auteur: Bamber Delver en Liesbeth Hop

164 blz. Prijs  19,95

ISBN 978-90-809076-52

Info: www.mediaenmaatschappij.nl of 

www.hub.nl

De WIFI-generatie
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V L I E G E N S V L U G E N V O G E LV R I J  -  J E U G D E N H E T M O B I E L E I N T E R N E T

Werk is zeer belangrijk voor de identi-

teit van een individu. Vele grote denkers 

uit de christelijke traditie hebben 

hierover uitvoerig nagedacht. Zij heb-

ben regels ontwikkeld om een balans te 

vinden tussen ‘ora’ en ‘labora’, tussen 

ontvankelijkheid en engagement. 

Augustinus, Benedictus, Franciscus, Ig-

natius en Dominicus – wat kunnen deze 

vijf spirituele grootmeesters ons leren 

over een gezond werkklimaat, over de 

verhouding tussen aandacht en inzet? 

En, de belangrijkste vraag: hoe kunnen 

zij ons vandaag de dag in het arbeids-

leven de weg wijzen? De antwoorden 

op deze vragen staan centraal in de 

bijdragen van vijf theologische experts. 

Ook komen in dit boek managers aan 

het woord die in hun dagelijks werk 

geïnspireerd zijn door de principes of 

leefregels van een van deze grootmees-

ters.

Frank Bosman is theoloog en als pro-

grammacoördinator van LUCE/ Centrum 

voor Religieuze Communicatie verbon-

den aan de Faculteit Katholieke Theolo-

gie van de Universiteit van Tilburg. 

Huib Klamer is secretaris Levens-

beschouwing en Maatschappelijk 

Ondernemen van werkgeversorganisatie 

VNO-NCW.

De ene regel is de andere niet

Vijf spirituele grootmeesters over werk en 

leiderschap

Auteurs: F. Bosman & H. Klamer

12,90

ISBN 9789025960346

Info: www.uitgeverijtenhave.nl

De ene regel is de andere niet
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