School
bestuur

Magazine van de Bond KBO en Bond KBVO voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs

Kees Waaijman, Kim Putters e.a. over de ‘scharrelruimte’ van de leraar
JAARGANG 29

❘ februari 2009 ❘

01

Schoolbestuur | nummer 1 | februari 2009 |

INHOUD
Interview

4.

“ We l e v e n i n e e n w i t w a s c u l t u u r ”

IEDER NUMMER

Gerrit-Jan Meulenbeld

“Leren hoort bij de mens zoals werken, zorgen, vieren. Het zijn allemaal kernen van spiritualiteit. Alleen zoekt
onze cultuur het in de breedte. We durven de diepte niet in”, zegt Kees Waaijman. Hij is in katholieke kring en
daarbuiten een van de meest gezaghebbende deskundigen op het terrein van spiritualiteit. Hij pleit voor een
onbevangen houding.
Thema

8.

De l e raar: v an m a k e r to t u itv o e r d e r ( e n te r u g ? )
Nico Dullemans

Het ‘beroepszeer’ van vakmensen wordt tegenwoordig breed onderkend, maar daarmee is de weg voor hen
nog niet vrijgemaakt. Dagelijks lezen en horen we over interventies, “het ‘systemische’ woekert”, zegt
Frans Vosman. Hij pleit voor ‘scharrelruimte’ waar de professional zelf kan uitmaken of, wanneer en hoe van
de regels moet worden afgeweken.
Interview

10 . ‘ S charre l rui m t e ’ a ls v e n tie l! ( d e e l 2 )
Jan van Oers

Het begrip ‘scharrelruimte’ is van de Rotterdamse hoogleraar Management van instellingen in de gezondheidszorg Kim Putters. In de zorg betekent het dat professionals zo dicht mogelijk bij de hun eigen productlogica kunnen blijven, zodat zij hun werk goed kunnen blijven doen. Die scharrelruimte heeft rechtstreeks
betrekking op de relatie tussen hulpverlener en cliënt.
Praktijk

14. Terug naar een gemeenschappelijke waardeoriëntatie
Freek Pardoel

17.
26.
32.
33.
35.
36.
37.
38.

Column Bond KBVO
Column Bond KBO
De lobby
Buitenom
De keuze van
Annemieke
Jurisprudentie
Om verder te lezen

VERDER
12. Leren is wederzijds leren
14. Gemeenschappelijke
waardeoriëntatie
17. Prijs NKR 2009
18. Allerheiligenberaad 2008
20.	Identiteit zonder
eucharistie?
23. KBVO najaarstour 2008
24. ALV Bond KBO
27. In Goede Handen
28.	Besturenfusie in
Noordoostpolder
30. Dubbelinterview
34. Manifest KVSC
36. Seminar Financiën

De docent zit in een spagaat. In de verticale verantwoording worden hoge resultaten verwacht. In de
horizontale verantwoording wordt hij ingeklemd tussen de eisen van bestuur en management enerzijds en
de individuele verwachtingen van leerlingen, ouders, en hulpverleningsinstellingen. Een gesprek met
Henk Biemans van het Newmancollege in Breda.

REDACTIONEEL
In dit nummer zetten we de discussie over de leraar (Schoolbestuur
8, 2008) voort. Hun ‘beroepszeer’
wordt breed onderkend, maar de
aangedragen oplossingen zijn gericht
op snel ingrijpen. Oplossingen voor
dit vraagstuk vragen vooral om een
andere benadering, om inlevingsvermogen, van managers èn professionals, maar het ‘systemische’ zit
ons in de weg, zegt moraaltheoloog
Frans Vosman, die pleit voor ruimte
voor de ‘praktische wijsheid’ van de
professional, een ruimte waar die
zelf uitmaakt of, wanneer en hoe

van regels moet worden afgeweken.
Vosman voegt overigens toe dat ook
een systemische ruimte nodig is waar
de praktische wijsheid kan worden
aangesproken om erachter te komen
wat goed onderwijs is. Een plek voor
het uitzieden van praktische wijsheid
eigenlijk.

externe invloeden. Voor het management geldt: vooral goed observeren
en erbij zijn in het primaire proces,
zowel formeel als informeel. Voor het
management is het de kunst om die
aansluiting niet te missen. Daar waar
het management en het team zich verbinden ontstaan mooie perspectieven.

Volgens conrector Henk Biemans van
het Bredase Newmancollege betekent
het dat er meer moet worden aangesloten bij wat er in de school aan
mooie ontwikkelingen gebeurt dan
dat er gestuurd wordt op basis van

Het is een mooie illustratie van
wat hoogleraar Management van
Instellingen in de gezondheidszorg
Kim Putters bepleit in de zorg: het
organiseren van gesprekken tussen
de beroepsgroepen (artsen en ver-

pleegkundigen) en de managers en
door het vragen van aandacht voor
de gezondheidszorg in de opleiding
van artsen. In plaats van elkaar te
wantrouwen stemmen zij hun werkzaamheden onderling af. Dat vraagt
om een onbevangen houding, zegt
karmeliet en hoogleraar spiritualiteit
Kees Waaijman waarin plaats is voor
luisteren, vragen, kritiek èn verwondering. Dat is volgens hem de kern
van leren. Managers en professionals
zouden meer leerling moeten zijn.
Gerrit-Jan Meulenbeld
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THEMA-INTERVIEW

foto's Erik van 't Hullenaar

K ees Waaijman

‘We leven in een
witwascultuur’
O ver de spirit u ele speelr u imte van de leraar

Gerrit-Jan Meulenbeld

“Leren hoort bij de mens zoals werken, zorgen, vieren. Het zijn allemaal kernen van spiritualiteit. Alleen zoekt onze cultuur het in de breedte. We durven
de diepte niet in”, zegt Waaijman. Hij is in katholieke kring en daarbuiten een van de meest gezaghebbende deskundigen op het terrein van spiritualiteit.
Hij pleit in de eerste plaats voor een onbevangen houding: “Laten we niet vervallen in de bekende reflexen dat godsdienst en spiritualiteit ouderwets,
conservatief zijn”.

Heeft u vanochtend al een spiritueel moment gehad?

je bij de vakmensen. Iedereen heeft een muzikale aanleg, maar niet ieder-

Ja, wij beginnen om 8.00 uur met het bidden van een psalm, dat is voor

een is componist.

mij zo’n eenvoudig en terugkerend moment waarin ik herinnerd wordt
aan de onvoorwaardelijke goedheid van het leven, hoezeer dat leven ook

Kan iedereen spiritualiteit ontwikkelen of is het een kwestie van talent?

gebroken is. Voor mij is dat alsof ik met mijn voeten in het water van

99% van het werk van een kunstenaar is transpiratie, 1% talent of aan-

de oneindigheid sta. Vanochtend was het ijzig en guur en heb ik de bus

leg. Dat geldt voor spiritualiteit ook. Het gaat erom wat je ervoor over

genomen, wat ik nooit doe. Dat werd een moment van verwondering en

hebt, ongeacht de aanleg, en waar je zin en interesse ligt. Niet iedereen

verbazing. Ik heb de hele busreis rondgekeken en genoten. Spiritualiteit

is Johan Cruijf of Johannes van het Kruis. Maar ook zij waren dat niet

moet je dus organiseren, maar ontstaat ook spontaan, in onbevangen-

zomaar, daar hebben ze veel voor moeten doen. De interesse voor voetbal

heid.

of spiritualiteit begint snel, met een abonnement op Voetbal International
of Happinezz, maar het vervolg vraagt meer. Dus volgens mij heeft aan-

' B est u u rders en leraren moeten voorbij aan de ho u ding
dat G od en spirit u aliteit gelijk staan aan traditioneel '
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Voor mij is spiritualiteit in de loop der jaren iets geworden van de

leg er niet zoveel mee te maken. Zoals mensen bijvoorbeeld niet religieus

breedte en de diepte. De breedte heeft te maken met bezinning op het

zijn, maar door een ingrijpende gebeurtenis ineens wel het leven gaan

leven, zingeving, levensbeschouwing en dat speelt in alle sectoren van

beschouwen. Tot bewustzijn komen is niet het gevolg van een talent,

de samenleving. Sommigen zeggen dat alles spiritualiteit is en hebben er

maar van het volgen van een roeping. Heb je geen zitvlees, kun je niet

daarom moeite mee. Ja, in de breedte is het vaag, maar dat is het leven

luisteren of stil worden, dan wordt het moeilijk om een spiritueel talent

ook. Gelukkig maar, want dat maakt dat spiritualiteit niet voorbehouden

te worden.

is aan een bepaalde groep of aan bepaalde situaties. Maar niet alles is
spiritualiteit. Het is bezinning op het leven, dus onbezonnen, zinloos

Over roeping gesproken. Volgens u heeft de leraar een eigen spiritualiteit.

leven geeft de grens aan, die kant moet je in ieder geval niet op. Naast de

Dat is zo, maar de vraag is wat zijn speelruimte is. Zonder spiritueel

breedte heeft spiritualiteit ook zijn diepte, dichtheid nodig. Dan spreken

onderwijs zal ook de spiritualiteit van de leraar zich niet kunnen ontwik-

we over aanleg, oefening, begeleiding, dus bijvoorbeeld over iedere dag

kelen. Er zijn veel spelers in het onderwijs. ‘De leerling centraal’ is nobel,

om 8.00 uur de psalmen bidden. Dan komen we uit bij allerlei ‘scholen’

maar wat komt er bij kijken om als leraar een ander voortdurend centraal

van spiritualiteit zoals die zich in de eeuwen ontwikkeld heeft. Dan kom

te stellen, laat staan dertig anderen, met hun verschillende karakters,
5
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eigenaardigheden, leerwegen en met wat ze verder nog via hun ouders

dernisator van de westerse theologie, voorgegaan. De joodse cultuur heeft

en vrienden de school binnen brengen? Hoe zit het met het management

zich ook altijd in onze samenleving laten zien en binnen de katholieke en

en bestuur die geroepen zijn om de voorwaarden te scheppen en de doel-

protestantse cultuur zijn er grote verschillen. Gelukkig maar.

stellingen scherp te houden? In het katholiek onderwijs heeft de leraar
daarnaast te maken met de kerk. Hoe staat hij daar in? Dan zijn er nog de

Wat is voor u het wezen van leren, van onderwijs?

politiek en de cultuur.

Om die vraag draait het natuurlijk. Het mooie van leren is dat die vraag
altijd onderwerp van reflectie is. Alle scholen van spiritualiteit vinden

De omstandigheden zijn ongunstig?

leren een spirituele praxis. Wat het zeker niet is, volgens mij, is napraten

Er is nooit een moment in de geschiedenis geweest dat spiritualiteit

of nadoen. Dat begint bij de leraar. Denkt hij zelfstandig? Wat is het wel:

vanzelfsprekend was, er zijn altijd hindernissen geweest. Als de leerling

het zoeken van je levensweg in het spoor van tradities. Er is geen leerling

Kees Waaijman is karmeliet en o.a.

zo centraal komt te staan, dan blijft de leraar in het duister. Zelfs als het

die niet al gevormd is door een traditie die hem een taal, perspectieven,

wetenschappelijk directeur van het

in de literatuur over de leraar gaat, is er nog sprake van de leerling: de

herinneringen, logica biedt. Je zit in een rijdende trein. Leren is geen

Titus Brandsma Instituut en hoogleraar

leraar moet. Weten we wel waar we het over hebben? Hebben we een

aanpassing aan die trein, ook niet louter acquisitie van nieuwe inzichten

Spiritualiteit aan de Radboud Univer-

concept? Wie begeleidt de leraar? De leerling kan niet genoeg aandacht

en competenties, maar een heel oorspronkelijke, heel dicht bij je eigen

siteit Nijmegen. Hij is auteur van het

krijgen, maar niet ten koste van de leraar. Die heeft een cruciale taak als

zoektocht gelegen, ontwikkeling van vaardigheden, kennis, herinnering.

standaardwerk ‘Spiritualiteit, vormen,
grondslagen en methoden’ (2000).

het gaat om leren, om samen leren. Alle onderwijscongregaties stelden de
leerling centraal, maar trainden de broeders en zusters met talent in hun

Leren is je bestemming zoeken?

Nadat hij de betekenis van spiritualiteit

pedagogische-, spirituele en methodenontwikkeling.

De joodse Talmudgeleerden zeggen: zelfs God is een leerling. Hij is geen

voor sectoren als de zorg, het bedrijfs-

Een andere hindernis wordt gevormd door iedereen die als het om God

alweter, maar leert nog iedere morgen. Hij zoekt zelf zijn weg. Hij heeft

leven en de media heeft verkend is hij

of spiritualiteit gaat, vaak in de antihouding van de jaren zestig schieten

leerlingen geschapen die hem ook voor verrassingen plaatsen. Leren is je

sinds 2002 ook intensief betrokken bij

en ondoordacht het NRC nabauwen. Deze onderwerpen staan gelijk aan

bestemming zoeken, die niet vastligt. Die moet geleerd, ontdekt, ontwik-

het katholiek onderwijs en zijn zoek-

traditioneel. Daar wil men niets van weten, anders ben je achterlijk. Deze

keld, getoetst, getraind worden. Leren is een kern van spiritualiteit, van

tocht naar spiritualiteit.

groep is niet in staat om op een ontspannen wijze over spiritualiteit of

mensen, zoals vieren, zorgen, werken, stilte.

God te praten, hooguit in de breedte, het vage. Witwassers noem ik dat.

Daar zie ik ook de kansen voor het katholiek onderwijs. Ik zou ervoor

Want als ik naar de diepte wil, ontkom ik er niet aan na te denken over

zijn dat katholieke onderwijsorganisaties over spiritualiteit nadenken als

God en zijn gebod, om concreet te worden. Als die groep sterk vertegen-

een mogelijkheid van katholiek zijn, van identiteitsbeleving, naast andere

hij luisteren? Is hij empathisch, uitdagend of autoritair, dwingend? Kan

herdenkingsmomenten een kans. Die zouden minder aan het toeval

woordigd is in bestuur en management, maar ook in het lerarencorps,

mogelijkheden. Ik ben geen bisschop of bestuurder, maar zeg dit vanuit

hij eenzijdig het contact onderhouden wanneer de leerling het contact

overgelaten moeten worden. De vraag is aan de orde wat je als katholieke

heb je een probleem voor de ontwikkeling van spiritualiteit. De cultuur

mijn ervaring van veertig jaar lesgeven en als deskundige op het terrein

door omstandigheden verbreekt? Het laatste punt, de hoogste verdich-

school in die kans wilt investeren. Daarvoor is een onbevangen houding

in zijn algemeenheid, dus ook de ouders, verkeert in die houding van

van spiritualiteit. Probeer naast de moraal en de wet ook eens de spiritu-

ting, betreft de relatie van de leraar met God. Wat betekent godsdienst?

nodig. Daar moet je beginnen, met de deleteknop.

witwassen. Die is funest voor spiritualiteit dat het moet hebben van

aliteit. Daar ligt vanuit de katholieke traditie een enorme schat.

Of heeft de leraar, als hij het begrip God hoort, direct een autoriteitspro-

verscheidenheid, kleur.

bleem en valt hij terug in het napraten van anderen? Heeft hij zelf wel

Zijn er mensen die dit proces kunnen begeleiden?

U ziet kansen voor de spiritualiteit van de leraar.

eens over God nagedacht of gelezen? Durft hij stil te staan bij momenten

Dat vraagt inderdaad om expertise. Leraren en besturen kunnen dat niet.

En de politiek?

Maar waar hebben we het over?

van verwondering, van verbazing bij leerlingen of beschouwt hij dat als

Maar besturen kunnen wel expertise inhuren. Dat doen ze voor andere

Ik heb de notitie over schaalverkleining in het onderwijs gelezen, wat

De leraar is in de eerste plaats vakdocent, dat is de basis, zeker vanaf het

tijdverlies en gaat hij meteen over tot de orde van de dag? Ik zou wel

organisatorische processen ook. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, dat vak

een politiek middel is om samenwerking binnen de macht van Den Haag

voortgezet onderwijs. Dat is geen nieuws. Dat was ook al zo bij de grote

eens bij de verwondering willen beginnen. Dan kunnen we het weer heb-

is verwaarloosd, maar kan wel ontwikkeld worden. Daar ligt ook een taak

te brengen. Maar schaalverkleining op zichzelf is een prachtig middel

onderwijscongregaties, vanuit die basis werd de pedagogiek en de metho-

ben over bestemming, roeping.

voor besturen. Daarvoor is een onbevangen houding wel een voorwaar-

om kleur en smaakverschillen te bevorderen. Ook de tendens om alles

den ontwikkeld. Dus er is geen enkele spanning tussen spiritueel en pro-

te willen meten vormt een hindernis. Tegen een lichte toets heb ik geen

fessioneel, alleen hebben we het over de breedte, nog niet over de diepte,

Waarom willen we de diepte niet in?

Het Tweede Vaticaans Concilie is daarvan de bevestiging. We zullen goed

bezwaar, maar een controlehouding is niet bevorderlijk. Spiritualiteit

de concretisering. In die vakkennis trillen altijd de affectieve boven- en

Cultureel gezien leven we in een enorme overgangstijd. Mijn pleidooi

moeten luisteren naar onze cultuur als een spirituele context waarin we

in het onderwijs vraagt om een participatieve houding. Ik vergelijk het

ondertonen mee. Aan de stem van een leraar hoor je of hij er zin in heeft,

is niet om de dingen te doen die we ons uit een grijs verleden herinne-

als katholieken opnieuw proberen te ontdekken wat onderwijsspiritua-

vaak met het totaalvoetbal van Ajax. Aanvallen begint bij de keeper en

of hij iets heeft met de stof en hoe hij er zelf in staat. En het is frappant

ren. Volgens mij zegt de Heilige Geest dat we die vormen even moeten

liteit is. Die cultuur betekent ook geen verlies van spiritualiteit. Alleen

verdedigen bij de spits. Dat is wat onderwijs nodig heeft. Het is team-

dat een wiskundeleraar soms meer van die boven- en ondertonen laat

‘deleten’. Het is niet verkeerd om eerst de breedte te verkennen, maar daar

moeten we ontdekken waar de creativiteit op dit punt zit. Daarover ben

work. Je moet elkaars posities begrijpen. Dat geldt ook voor een andere

zien dan een leraar godsdienst. Het is dus niet zo dat bij de ‘spirituele’

kunnen we het niet bij laten.

ik heel optimistisch. Ik denk dat leraren en leerlingen zitten te wachten

belangrijke speler in het katholiek onderwijs: de kerk. Het zou mooi zijn

vakken dat register beter ontwikkeld is. Een aardrijkskundeleraar kan met

als er over en weer minder sprake is van eenzijdigheid en meer begrip

een enorme warmte over zijn vak spreken.

Moeten we op zoek naar nieuwe vormen?

traditie onderwijsspiritualiteit weten te beheren en ontwikkelen. Traditie

voor elkaars positie. We hebben elkaar veel te leren op dat zo belangrijke

Een stap verder komt de ‘mentale denkruimte’, in hoeverre staat de leraar

Ik sluit niets uit. Ik ben op dit moment bezig met een groot onderzoek

en ervaring horen daarin bij elkaar. Dat lukt ze zeker, want ze zijn heel

terrein van het leven: leren.

open voor andere zienswijzen, kan hij zijn stof relativeren, maar ook:

voor het CNV ‘Plezier in werk’. Het doel is uiteindelijk om in de arbeids-

goed in het denken vanuit de organisatie.

hoe welkom zijn vragen van leerlingen, moet de leerling zich aanpas-

voorwaarden stiltetijd en –ruimte op te nemen. Maar dat betekent wel dat

U analyseert onze cultuur als een witwascultuur. Ziet u geen kentering?

sen, kan hij kritisch zijn? Als die ruimte klein is, heeft ook de leerling

je ruimte en begeleiding nodig hebt, want wat doe je in die stiltetijd- en

N.a.v. dit interview wijzen we u graag op het tijdschrift Speling, tijdschrift

Witwassen zal nooit helemaal lukken. We zullen wel moeten aanvaarden

minder ruimte. Vervolgens is de vraag aan de orde of de leraar thuis is bij

ruimte? Een Islamiet weet nog wel wat hij moet doen, maar voor een

voor bezinning. Informatie: www. titusbrandsmainstituut.nl. En op de uit-

dat de invloed van de Islam toeneemt. Dat geeft kraak en smaak. Daarbij

zichzelf. Hoezeer is hij zich bewust van zichzelf, kent hij zichzelf, zijn in-

katholiek ligt dat al een stuk moeilijker. Over twintig jaar zit de stilte-

gave: Vieren in het voortgezet onderwijs -Praktijkboek. Informatie: www.

is ons beeld van de Islam verwrongen. Op het terrein van de theologie

nerlijke drijfveren? Dat kun je aan mensen merken. En het gaat erom hoe

ruimte vol met Islamieten en gaat iedereen zich verbazen. Dus katholie-

bondkbvo.nl/vieren

zijn de Arabieren ons, dat wil zeggen Thomas van Aquino, de grote mo-

sterk de leraar is in relaties, in zijn communicatieve vaardigheden. Kan

ken zouden na moeten denken over wat ze willen doen. In school bieden

6

de. Ik geloof echter niet dat de Heilige Geest zich zomaar laat stoppen.

op besturen die de jaren zestig voorbij zijn en onbevangen naar de eigen

■
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illustratie Rik Kamps

THEMA-ARTIKEL

O ver het verdringen van praktische wijsheid

De leraar: van maker tot u itvoerder (en terug?)
Nico Dullemans

Jos van der Pluijm, een veelgevraagd onderwijsadviseur, pleit voor opbrengstgericht werken.
Wat bedoelt hij? Met beschikbare (tussentijdse) toetsgegevens kunnen bestuurders en
schoolleiders zich een beeld vormen van de kwaliteit. En als de cijfers tegenvallen,
treffen zij maatregelen. Ze veranderen het onderwijs zodanig dat de opbrengsten omhoog
gaan. Maar ten koste van wat?

sen onderkend, maar daarmee is de weg voor

welke institutie?Als gevolg van deze meervou-

hen nog niet vrijgemaakt. Dagelijks lezen en

digheid verandert het programma, het repertoire

horen we over interventies. We denken tegen-

van de institutie: van onderwijs, van zorg. Dit

woordig snel aan ingrijpen. Bijvoorbeeld Doekle

wil zeggen dat hun geordend samenleven met

Terpstra, voorzitter van de HBO Raad, tijdens de

hun eigen doeleinden wordt doorbroken, dat

nieuwjaarsbijeenkomst van zijn organisatie. De

hun oorspronkelijke waardeoriëntaties betekenis

Volkskrant citeert hem: “We moeten studenten

verliezen. Een systeem ontstaat, een samenspel

die verkeerd hebben gekozen al in het eerste

van elementen – een geheel van functies – die

jaar naar een passende opleiding kunnen door-

elkaar wederzijds beïnvloeden, gericht op het

sluizen.” Een treffend beeld trouwens.

bewerkstelligen van bepaalde, gewenste (en in

De Onderwijsraad heeft enkele jaren geleden

te wisselen) gevolgen. Er ontstaat een zelfhand-

Veelzeggende instrumenten van onderwijsbe-

havend regelsysteem. Instellingen verliezen hun

Van der Pluijm staat met zijn gedachte niet al-

tuigingen en houdingen, hun opofferingsge-

leid gepubliceerd. De raad telde ongeveer 220

institutiekarakter, instituties verzwakken, ver-

leen. Er zijn veel beleidsmensen die hoog opge-

zindheid, zijn cruciaal. Dit wordt Public Service

interventies afkomstig van de overheid. Te veel,

gruizen. Hun legitimatie is afhankelijk geworden

ven van dit data driven teaching. Waarom deze

Motivation genoemd.

het loopt van de schop: maatregelen gaan tegen

van chiffres: cijfers, codes of schijnmarkeringen

elkaar in, hun effectiviteit is onbekend en ze

van wat belangrijk is, bijvoorbeeld cijfers voor
transparantie, efficiëntie, onderwijsopbrengsten.

ontwikkeling en wat betekent ze voor leraren?
In overheidskringen wordt het belang van

leiden niet zelden een eigen leven. Er zou vol-

B e r o e ps eer en b eroepszeer

dienstbaarheid natuurlijk gezien: er zijn vol-

gens deze raad beter nagedacht moeten worden.

In september vorig jaar werd in de kring van

doende mensen nodig die willen zorgen voor

de rijksoverheid een essay gepubliceerd van

jonge mensen, voor zieken en ouderen. In 2006

Maar de weg vrijmaken voor de beroepsbeoefe-

Hugo Claus in De verwondering (1962). Neen, dit

Thijs Janssen, onderzoeker van de Universiteit

gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken

naren zelf is niet eenvoudig. “Het ‘systemische’

is onze realiteit, het is een analytisch gegeven.

van Tilburg. Janssen schrijft over de niet-

steun aan de Stichting BeroepsEer, een organi-

woekert”. Frans Vosman zei dit tijdens zijn ora-

Zo werkt het. Vosman waarschuwt: “Het betreft

commerciële professionele dienstverlening en

satie die zich bekommert om het ‘eigenaarschap’

tie Over het uitzieden van praktische wijsheid

hij vindt dat veel kracht van mensen in de zorg,

van leraren, artsen, rechters, politieagenten. Mi-

vorig najaar in Tilburg. Vosman, moraaltheo-

patiënt (een ‘behoeftedrager’), de inbreng van

de aard van de zorginstellingen (geen gast-

Miskennen van het regelkarakter van systemen

in het onderwijs en bij de politie onbenut blijft.

nister Ronald Plasterk deelt de zorgen van deze

loog en gevoed door Franse sociologen, belicht

naasten en de plicht van de arts geen schade te

huizen maar instellingen) grondig. Hoe zit dat

en van hun zelfhandhavende aard leidt tot

In hun werk is volgens hem te veel de nadruk

stichting. Hij heeft het gevoel dat de beroepseer

de wortels van vakmensen in de zorgsector

berokkenen. Het adagium is dat plichten worden

precies?

ongelukken: gemoraliseer en verkeerde strate-

komen te liggen op de inrichting van rationele

is geërodeerd. Thijs Janssen citeert hem: “Ik zat

en hij legt uit waarom er minder aandacht en

afgewogen en richtlijnen consequent opgevolgd.

bedrijfsprocessen, beschreven in het idioom

hier laatst over te denken en er schoot me iets

ruimte is voor hun praktische wijsheid. Ten

De idee erachter is dat patiënten welbepaalde, te

Instituties hebben specifieke, waardegeoriën-

van de zakelijke sector. De nadruk ligt op

te binnen. Ik heb ooit als vakantiewerk in een

slotte komt hij met een (bescheiden) suggestie.

veralgemeniseren behoeften hebben, behoeften

teerde doeleinden: onderwijzen, genezen en ver-

Sch arre l ru i m t e n

concurrentie, kostenbeheersing, scheiding van

magazijn gewerkt bij een schoolboekhandel en

waaraan functioneel moet worden voldaan. Art-

plegen van zieken, rechtspraak (een evenwichtig

De verzwakking van instituties, hun vergrui-

beleid en uitvoering, efficiëntie. De opvatting

dat vond ik vreselijk. Ik moest boeken op kaart-

In s titu tie e n s y s te e m

sen en verpleegkundigen dienen te beschikken

oordeel vellen). Dat is hun reden van bestaan.

zing, leidt ‘vanzelf’ tot elementaire vragen.

is dat vakmensen (leraren, verpleegkundigen,

jes schrijven en van de ene naar de andere plek

Omschrijf eens een wijze dokter. Volgens

over gewenste functies. Ze hebben geen eigen

Zij hebben een eigen vorm van doelmatigheid,

Waar precies is het ziekenhuis werkelijk

politieagenten) bestuurd moeten worden en met

verplaatsen en de uren die vlogen maar niet

Vosman is dat iemand die moreel bekwaam is

doelen, maar kleine targets. Vosman: “Albert

die niet is afgeleid van de efficiëntie van een

institutie en geen systeem van het nuttige? Zo

externe prikkels gemotiveerd. Volgens Jans-

om. Later heb ik nog wel eens precies dezelfde

in complexe situaties, het morele savoir faire.

Schweitzer en Florence Nightingale zijn dood,

productiebedrijf. Wat gebeurt er als er aan hun

komen we weer bij de arbeid zelf, van de arts,

sen is deze hang naar extrinsieke motivatie een

handelingen gedaan in de context van mijn ei-

Daarbij heeft hij gewone handelingskwesties

het ziekengasthuis bestaat niet meer. Het gaat,

doeleinden wordt ‘gesleuteld’? Als onderwijs

de leraar, bij hun professionaliteit, hun savoir

gevolg van wantrouwen bij politici, bestuurders

gen project. Dan is archiveren heel nuttig want

voor ogen, want ethiek begint daar. Het morele

anders gezegd, niet om een individuele arts

ook sociale gelijkheidspolitiek wordt, openbaar

faire.

en managers. Zij vinden vakmensen onwil-

je ziet dan weer eens wat je hebt, je vindt het

weten komt uit het alledaagse. Moreel inzicht en

of verpleegkundige met goede bedoelingen,

vervoer ook de arbeidsmarktpolitiek ten be-

Vosman pleit voor een eigen ruimte voor deze

lig. Janssen echter: “Het lijkt veel op een self

belangrijk en je denkt: goh mooi, dat moet ook

een manier van doen, zonder dat een gewoonte

met een goede houding of mentaliteit, maar

hoeve van drop-outs dient. Wat gebeurt er wan-

vakmensen, een scharrelruimte, een duiding die

fulfilling prophecy omdat uit empirische studies

gebeuren. Je doet dezelfde handelingen, maar

wordt ontwikkeld, en kracht om organisa-

om het bedrijven van geneeskunde en ver-

neer in de gezondheidszorg ook gezond leven

afkomstig is van bestuurskundige Kim Putters,.

blijkt dat het sturen op extrinsieke motivatie in

omdat je het doet in de context van wat je eigen

torische druk te hanteren: dat samen noemt

pleegkunde (…).”

wordt bevorderd en de logica’s van productie

Een ruimte om zelf uit te maken of, wanneer

veel gevallen de intrinsieke motivatie verdrijft

probleem is, voelt het ook eervol om te doen. Je

Vosman praktische wijsheid.

Het ziekengasthuis is niet meer het juiste busi-

en verkoop worden ingevoerd? Vosman: “Ieder

en hoe van regels moet worden afgeweken.

(het zogenaamde crowding out).” Hij wijst op

voelt je niet een soort knechtje. En ik denk dat

Maar kan deze wijsheid een voldoende leidraad

nessmodel. Een deel van de zorg wordt op de

voor zich zijn ze nodig voor een samenleving.

Vosman voegt toe dat ook een systemische

ons aller belang dat er voldoende mensen zijn

in het onderwijs soms het gevoel is: van ja, ze

voor handelen zijn? Vosman wijst op een andere

leest van de markt geschoeid, en – belangrijker

Maar wat gebeurt er als zij gemengd worden

ruimte nodig is waar de praktische wijsheid kan

die zich willen inzetten voor de publieke zaak.

beslissen maar over ons, ze sturen ons maar, ze

denklijn, namelijk die van rechten, plichten en

nog – we zijn de praktische wijsheid van de

(…)?” Er ontstaan meerdere instituties binnen

worden aangesproken om erachter te komen

Hun intrinsieke motivatie daarbij is beslissend

beschikken over ons.”

regels. Niet wijs handelen, maar handelingsre-

ervaren zorgverlener voorbij. Die wijsheid zou

de instelling, ze krijgt een meervoudig karakter.

wat goede zorg, goed onderwijs is. Een plek

gels, ‘als … dan’ regels, gelden. Niet ‘medisch

te subjectief zijn, te veranderlijk en te weinig

Hoe werkt dit? Bijvoorbeeld als (vanzelfspre-

voor het uitzieden van praktische wijsheid

paternalisme’ telt, maar de autonomie van de

structureel. Daarmee verandert volgens Vosman

kend) wordt gevraagd naar efficiëntie: van

eigenlijk.

omdat het volgens hem gaat om dienstverlening
met sterk morele aspecten. Hun waarden, over8

Kennelijk wordt het ‘beroepszeer’ van vakmen-

Schaamte om dit dom bedrijf? Een regel van

geen narcisme van managers en professionals.

gieën.”

■
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foto Erik van der Burgt/Verbeeld

‘Scharrelruimte’ als ventiel! (deel 2)

garen, in tegenstelling tot intensieve veehouderij.

ik onlangs tegen in een tijdschrift. Geen schar-

oplossen of voorkomen door de verschillende

Waarom hebt u voor dit begrip gekozen als het om

relruimte niet van de professional, maar van

verantwoordelijkheden van een zorgprofessional

Jan van Oers

zorgprofessionals gaat?

de patiënt en die berust op de mogelijkheid

en manager meer ineen te schuiven, waardoor de

Scharrelruimte in de zorg betekent dat we zo

die patiënten hebben om zelf informatie te

manager iets krijgt van de professional en de zorg-

dicht mogelijk bij de productlogica van de

verzamelen en tot zich te nemen. Het betrof

professional gaat lijken op de manager. Hoe stelt u

professionals blijven, zodat zij hun werk goed

de afdeling gynaecologie van het Radboudzie-

zich dat in de praktijk voor?

hebt u het dan? Hoe opereren zij in het publieke

kunnen blijven doen. Die scharrelruimte heeft

kenhuis in Nijmegen. Via internettechnologie

We hebben gesproken over de trekkrachten

domein (het maatschappelijk middenveld)?

rechtstreeks betrekking op de relatie tussen

krijgen zwangere vrouwen daar meer regie

vanuit de verschillende sectoren die in hun

Misschien is het goed eerst aan te geven hoe

hulpverlener en cliënt, op het samenspel in

over hun eigen zorg, ze zoeken informatie, ze

uitwerking elkaar ook nog eens versterken. Het

de gezondheidszorg in elkaar steekt. Het is

die basale relatie. Zoals er cliënten zijn met

chatten met elkaar, stellen vragen aan een ver-

ligt voor de hand dat artsen en verpleegkundi-

een samenspel van verschillende factoren met

een verschillende indicatie, zo zijn er ook

pleegkundige waarop binnen een uur antwoord

gen deze prikkels anders ervaren dan zorgma-

elk hun eigen kenmerken. Er is een publiek

deelmarkten van zorg waarin dat samenspel

komt en maken afspraken op het moment dat

nagers. Managers bevinden zich in een positie

domein met de overheid, een privaat sectordo-

anders uitpakt. Denk maar eens aan patiënten

het voor hen zinvol is. Het is een vorm van

waar alle zaken omtrent kwaliteit, betaalbaar-

mein bestaande uit particuliere instituten en

die een heupoperatie moeten ondergaan en

zorgverlening die loopt langs de behoefte van

heid en efficiency samenkomen. De beheer-

de markt en er zijn professionals als een derde

aan patiënten met een complexe aandoening

de vrouw. Het mooie van deze aanpak is dat het

singsoriëntatie van managers botst regelmatig

domein. Ik noem ze gemakshalve de drie P’s:

die noopt tot een acute hartoperatie. In het ene

idee afkomstig is van een arts die daarbij ook

met de behoefte van zorgprofessionals tot het

drie regelcomplexen die inwerken op het werk

geval kan er sprake zijn van (meer) routineus

weerstanden ondervond van zijn beroepsgeno-

autonoom uitoefenen van hun zorgtaak. Er is

van mensen. Elk domein met zijn eigen trek-

en gestandaardiseerd handelen dan in het

ten. Het is een vorm van patiëntenlogistiek die

veel onderling wantrouwen! Toch willen ze

krachten. De overheid heeft een in de grondwet

andere. De ruimte die je nodig hebt om je werk

uiteindelijk ten koste gaat van de professionele

dezelfde dingen en het is de vraag hoe zorgin-

verankerde zorgplicht, zij is verantwoordelijk

goed te doen zal in beide gevallen verschillen.

ruimte. Kortom, een casus waarbij de patiënt

houd en logistiek elkaar kunnen opstuwen. Hoe

Deze opmerking maakte zij tegen de achter-

voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaal-

De kernrelatie tussen professional en patiënt is

meer ruimte krijgt om zijn eigen zorgproces

bereik je dat? Ik denk aan het organiseren van

grond van het streven, in zowel onderwijs als

baarheid van de zorg. Geen enkele zorginstel-

dus niet eenduidig. Overheid, zorgverzekeraars,

in te richten en de professional om zijn eigen

gesprekken tussen de beroepsgroepen en door

zorg, om processen op de werkvloer van boven-

ling is daarentegen van de overheid zelf, waar-

zij zitten om die kernrelatie heen, maar bepalen

vakgebied te ontwikkelen. En natuurlijk, bij

het vragen van aandacht voor de gezondheids-

af steeds meer in de greep te krijgen, ze met re-

door zij geen instelling direct kan aansturen.

die niet. Zij komen met andere woorden niet in

deze patiënten kan dat.

zorg in de opleiding van artsen. Hoe werkt de

gels en standaarden te lijf te gaan, te monitoren

Het is een ingewikkeld domein, want naast de

de spreekkamer.

en ze af te rekenen op resultaten. Met de bedoe-

centrale overheid is er een lokale overheid met

Frans Vosman (hoogleraar moraaltheologie Til-

mee? Het ineenschuiven van verantwoordelijk-

ling om een zo volmaakt mogelijk product ‘neer

onder meer een rol in de thuis- en verpleegzorg

Die scharrelruimte kun je vergelijken met een

burg) spreekt over het ruimte geven aan de prakti-

heden betekent natuurlijk niet dat artsen mana-

te zetten’. Onderwijs- en zorgprocessen worden

en is er ook nog een toezichthouder, zowel

black box, je weet niet wat daarin precies ge-

sche wijsheid van de professional, herkent u zich

gers en managers artsen worden, maar wel dat

productieprocessen en raken in de ban van een

op nationaal als Europees niveau. Onder de

beurt. Harry Kunneman (hoogleraar sociale en

daarin?

artsen meewerken aan en zich gecommitteerd

economische rationaliteit. Patiënten worden

private sector reken ik de marktwerking die

politiek theorie Utrecht) heeft daar een treffende

Ja, een mooi beeld, het is een andere manier

voelen aan het bereiken van een meer rendabe-

een object van zorghandelingen en leerlingen

ziekenhuizen aanzet ondernemende instellingen

metafoor voor. Hij spreekt over een kampvuur,

van spreken, maar het gaat eigenlijk over

le ziekenhuisbedrijfsvoering en managers fee-

toekomstige deelnemers aan een arbeidsmarkt.

te worden, waarbij een winstoogmerk in het

in de schemer daarvan gebeuren geweldige

hetzelfde, namelijk over scharrelruimte die

ling krijgen voor de totaalbenadering van het

Professionals op de werkvloer, artsen, verpleeg-

geding is die een directe relatie veronderstelt

dingen. Mensen ontmoeten elkaar, vertrouwen

het systeem in beweging houdt en zet doordat

individuele zorgproces van cliënten in plaats

kundigen en leraren, protesteren, zij voelen zich

tussen inkomsten en uitgaven. Overheidsregu-

elkaar. Die schemer, dat is de scharrelruimte,

mensen zelf afwegingen maken en beslissingen

van dit proces steeds verder te tayloriseren. In

in hun beroepseer aangetast.

lering en marktwerking, gaan die samen? In

daar moet je vanaf blijven. Soms moeten die

nemen. Ze fungeert daardoor als een ventiel.

plaats van elkaar te wantrouwen stemmen zij

het algemeen gesteld kunnen we zeggen dat de

goede dingen ook in het licht worden gebracht,

Scharrelruimte staat dan ook haaks op het maar

hun werkzaamheden onderling af en worden in

De term scharrelruimte ontleende Van Heijst

overheid op grond van haar verantwoordelijk-

onder de lantaarnpaal. Daarnaast zien we dat

steeds verder perfectioneren van het systeem.

hun beroepsuitoefening zelf meer hybride.

aan haar collega Kim Putters. Kim Putters is

heid (publieke doelen) altijd grenzen zal stellen

de zorg onder invloed van marktwerking verder

Haaks op onze registratiedrift. Van groot belang

In dit licht is het ook goed dat medisch speci-

hoogleraar Management van instellingen in de

aan de markt. Het derde domein vormen de

getayloriseerd wordt, in kleine stukjes wordt

is het om scharrelruimte steeds weer praktisch

alisten in loondienst komen en onderdeel van

gezondheidszorg aan het Instituut Beleid en

professionals. Zij hebben hun eigen productlo-

heeft die professional dan ook geen boodschap

gehakt, zonder samenhang. Je kan niet zomaar

te maken. Bij budgetten voor innovatie bijvoor-

het ziekenhuis uitmaken. Nu is een ziekenhuis

Management Gezondheidszorg van de Erasmus

gica: de respectabele bejegening en comforta-

aan overheid of markt. Wat voor zorginstel-

zeggen dat je tegen marktwerking bent. Op be-

beeld wil men vaak van te voren weten wat de

nog vaak een verzamelgebouw van 20 tot 30

Universiteit Rotterdam. Het begrip scharrel-

bele behandeling van cliënten. Cliënten zijn er

lingen geldt, kan ook worden gezegd van

paalde terreinen van zorg kan dat. Aan zorg zit

uitkomsten zullen zijn. Dat is bij innovatie per

autonome toko’s. Voor een ziekenhuis is het in

ruimte was de reden om een gesprek met hem

in verschillende categorieën, met een simpele

scholen en woningcorporaties. Het zijn hybride

een duidelijk private dimensie, beter nog: een

definitie onmogelijk. Aan innovatie zit altijd

zo’n geval heel moeilijk om prioriteiten te stel-

te arrangeren. Naast het begrip scharrelruimte

en een (heel) ingewikkelde indicatie. De profes-

organisaties tussen publiek, privaat en markt

eigen belang. Als ik ziek ben verwacht ik een

een risico, het kan ook misgaan, maar dat wil

len. Je kunt geen twintig ballen tegelijk in de

komen we vanuit zijn expertise als bestuurs-

sionals beschikken over een expertise die uniek

die continu in beweging zijn en waar nooit een

goede gezondheidszorg waaruit ik als klant kan

nog niet zeggen dat je innovaties van bovenaf

boom hangen want dan valt hij om, maar wel

kundige ook te spreken over trekkrachten op

is en kennen een eigen regulering in de vorm

sluitende regulering voor te ontwerpen valt.

kiezen. Om dat mogelijk te maken en de zorg

moet aansturen. Je moet vertrouwen hebben in

vijf. Daarmee kun je excelleren, in basiskwa-

zorginstellingen en botsende beelden en belan-

van een beroepscode en het tuchtrecht. Elke

Ook al meent de politiek van wel via elkaar

toch betaalbaar te houden, laat de overheid

het proces en het beheersmatig runnen weten te

liteiten van zorg. Na verloop van tijd kunnen

gen tussen groepen professionals.

sector oefent invloed uit op de zorg, heeft zijn

opvolgende stelselwijzigingen.

meer marktwerking toe. Als algemene regel

weerstaan.

andere kwaliteiten aan bod komen.

In het novembernummer van Schoolbestuur
(2008) sprak Annelies van Heijst over de
noodzaak van meer scharrelruimte in de
zorg. Wat professionals in de zorg nodig
hebben, zei zij, is meer ruimte. Ruimte
waarin zij zelf weer meester kunnen worden
van hun handelen.

■

geldt daarbij: zorg(en) waar het moet, onderne-

eigen trekkrachten. Waar het op aankomt, is dat
Op zorginstellingen zijn verschillende maatschap-

de zorgprofessional zijn werk zo goed mogelijk

Het begrip scharrelruimte spreekt tot de verbeel-

pelijke krachten werkzaam, zoals ook op scholen.

kan doen. Daar gaat het om, alle regulering

ding. Het doet denken aan dieren die de ruimte

U spreekt over trekkrachten. Over welke krachten

moet daarvan in dienst staan. In eerste instantie

hebben vrij rond te lopen om hun kostje te ver-

10

gezondheidszorg en wat brengt dat met zich

men waar het kan.

Managers en zorgprofessionals kunnen op gespannen voet met elkaar komen te staan doordat hun

Een mooi voorbeeld van scharrelruimte kwam

beroepsoriëntaties uiteenlopen. U wilt de botsing
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foto Evelyne Jacq/HH
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Rabbijnse traditie: Leren is wederzijds leren
spreken. De oorlog tussen Israël

Bart Koet: ‘Ik ben een
grootgelovige,
ook in mijn studenten‘

en Hamas bijvoorbeeld. Maar
de docent schudt zijn hoofd: te
weinig ruimte, te weinig tijd.
Hoop e n h e i l i gi n g
Naast zijn werkzaamheden aan
de Hogeschool Leiden en de
Faculteit Katholieke Theologie
is Koet diaken van het bisdom Haarlem. Aan het groot
seminarie doceert hij het Oude
Testament. Als Koet over de
moederkerk spreekt hoor je hoe
ook hier weer een bron van in-

Karin Melis

spiratie op borrelt: ‘De katholieke kerk denkt in symbolen
die verwijzen naar een heilige
werkelijkheid. Een huwelijk is
een sacrament, maar de ver-

Als de discipelen de kinderen wegsturen, worden zij door Jezus terecht gewezen. De kinderen moeten terug en tot hem komen. De boodschap is
duidelijk: het kind moet in het midden. Pabo-docent godsdienst en levensbeschouwing (Golev) Bart Koet verwijst naar dat verhaal als hij vertelt
hoe hij Jezus ziet: ‘Je kunt Jezus bij voorbeeld benaderen als heilsbrenger of als profeet. Ik benader hem vooral als pedagoog. Zowel in het Oude als in
het Nieuwe Testament zie ik talrijke aanwijzingen voor de pedagogiek. Op het moment ben ik bezig het curriculum in dat licht te vernieuwen.
Jezus is kindgericht en hem staat daarin een duidelijk doel voor ogen: “heb de Heer jouw God lief met heel jouw hart en met heel jouw ziel en met heel
jouw verstand en met heel jouw kracht. En heb je naaste lief als jezelf”. (Markus 12:28-34). Hij geeft onderricht op een positieve en narratieve wijze.’

knikt en zegt: ‘Jij hebt iets van het monniken-

gewonnen. Koet zegt nog dat beelden de kracht

bintenis tussen twee mensen kun je niet met het

schap in je. Ik vind dat je kracht.’ De theoloog

van de Roomse kerk is. Maar al snel begeeft het

blote oog zien. Als iemand sterft dan krijgt hij

is onmiskenbaar uit op de persoonlijke en

gesprek zich naar meer wereldlijke sferen. De

de zegen mee, daarmee erken je een werkelijk-

professionele ontwikkeling van zijn leerlingen.

televisie modelleert mensen tot snelle kijkers wat

heid achter onze werkelijkheid. Ze is een teken

De bewustwording van de eigen spiritualiteit en

weer oppervlakkigheid in de hand werkt. Zelfs

van hoop en heiliging.’ Erik vindt het zichtbaar

de daaruit voortvloeiende onderwijsvisie gaan

woorden uitgesproken door de radio zijn beelden

allemaal leuk, maar bedankt vriendelijk omdat

in zijn onderwijs hand in hand.

geworden. ‘Ja,’ knikt Erik, ‘we kunnen niet meer

hij zich bij een werkgroep moet aansluiten.

luisteren. We zeggen tegen de kinderen dat ze

Koet zelf is onverstoorbaar. Niet van zijn stuk te

W i s s e l w e r ki ng

niet door elkaar moeten praten, maar zelf doen

krijgen. Zijn mensenkennis en relativeringsver-

Koet, die ook is aangesteld als bijzonder hoog-

we het wel.’ De theoloog geeft er een positieve

mogen heeft hij misschien opgedaan gedurende

leraar in de vroeg Christelijke letterkunde aan

draai aan: ‘Je moet studenten zoveel mogelijk

de vijftien jaar dat hij in ‘de bajes’ werkte. Daar

de Faculteit Katholieke Theologie te Tilburg en

laten praten. Dat willen ze graag.’

komt in ieder geval zijn onomwondenheid

Utrecht, beweegt zich steevast tussen allerlei

Wat overigens niet wil zeggen dat Koet geen

vandaan. Vond en vindt hij zijn werk zwaar? ‘Ik

Bart Koet staat in die rabbijnse traditie. Dus

ten werd en tot klinken gebracht. Het woord

maar je hebt ook narratieve wijsheid. Vervol-

oude wijsheidstradities en de wereld: ‘Toen ik

grenzen kent. Een slordig gespeld tentamen

geloof niet in zwaarte. Daar ben ik te licht voor,’

niet in die van het moderne studiehuis maar in

enthousiasme kreeg hier zijn oorspronkelijke

gens gaan we in een tweede module naar de

nog pastor was in de gevangenis nam ik de

mag zonder pardon weer overgedaan worden.

antwoordt hij, ‘de boeven en ik konden van el-

die van het joodse leerhuis. Als je het eigen-

betekenis terug: te verkeren met de goden. En

spiritualiteit van de leraar: vanuit welke geest

wijsheid van de Bijbel met me mee en leerde ik

Zo ken ik deze theologiedocent ook als student:

kaar leren. Mijn vrouw werkt als geestelijk ver-

tijdse woord ‘leermoment’ op hem zou loslaten

wat betreft de inspiratie waar iedereen thans

geef je les? We gaan dan ook met onze studen-

die weer met andere ogen te bezien. Dat gebeurt

hij verwacht dat je geeft wat je in huis hebt.

zorgster in een psychiatrische instelling. Moet je

dan moet je wel constateren dat deze theoloog

naar op zoek is, die liet zich kennen als een

ten naar een Benedictijns klooster in Doetin-

nu ook op de Pabo: er komen vragen op me af.

Zijn onderwijsvisie is niet alleen ontleend

je bij voorbeeld een succesvol mens voorstellen

het leven zo probeert in te richten dat het een

mysterieus gebeuren tussen mensen, tussen

chem om die ontdekking voort te zetten. Het is

Bijvoorbeeld, welke modellen voor leraren kun-

aan de rabbijn Jezus, maar ook aan de Rus-

die psychotisch wordt en die door die ziekte al-

aaneenschakeling van leermomenten is. De

leerling en leermeester, tussen de Bijbel en de

bijvoorbeeld belangrijk dat we daar gezamen-

nen we onze studenten aanbieden? En dan ga

sische psycholoog Vygotsky (1896) van wie het

les verliest wat hij heeft. Zijn vrouw, zijn gezin,

wereld en het leven als leerhuis. Ook daar in

lezer. Er wordt je iets gegeven wat er tevoren

lijk aan tafel zitten. In het Nieuwe Testament

ik ook zoeken in het Nieuwe Testament. En het

pedagogische inzicht van de zone van de naaste

zijn werk, alles. Wat een verdriet. Daar kun je

de kantine van de Hogeschool Leiden waar

nog niet was. Heet dat scheppen?

wordt er vaak samen gegeten. Dat samen eten

grappige is dat je door zo´n vraag dat boek ook

ontwikkeling afkomstig is. Dat wil zeggen dat we

helemaal niets aan doen en al helemaal niets

is een leermoment. Je zit van aangezicht tot

anders kan gaan lezen.

leren in aansluiting op wat we al weten.

van leren. Dat is zwaar.’

te creëren waarin er sprake is van wederzijds

Va n a a n g e zic h t to t a a n g e zic h t

aangezicht en zolang er gegeten wordt, kun je

Ik leer ook van mijn studenten hoe de maat-

Wat we al weten? Hier komt mijn scepticisme

Leren daarentegen is licht. In de dubbele bete-

leren. Er schuift even een collega aan en later

Bart Koet beschouwt iedereen, zichzelf incluis,

niet meer strijden. Ik vind dat juist aan tafel de

schappij in elkaar steekt. Het is Erik die het hier

om de hoek kijken. Leven we niet in een tijd

kenis van het woord. Toch vraagt het volgens

voegt zich ook een student bij ons. Het is al bij

als leerling: ‘Zelf word ik ondermeer gevoed

leuke vragen opkomen.’

nu aan tafel verwoordt en het zijn de meisjes

waarin (katholieke) levensbeschouwelijke bagage

mij ook om gezag. Blijkens Jezus. Toen de

al een bijzondere situatie: niet alleen heb ik zelf

door mijn systematische studie van de Bijbel.

Derdejaars student Erik van Heiningen mengt

die het doen.’ Erik mompelt: ‘Onderwijs is vooral

niet in overvloed aanwezig is? Koet glimlacht.

schriftgeleerde hem bijviel in het levensbelang

een blauwe maandag als zij-instromer aan de

Ik vind het heerlijk om te studeren en artikelen

zich in het gesprek: ‘In de stilte van het klooster

een kwestie van doen.’ ‘Nou,’ respondeert Koet

Hij laat zich niet teleurstellen: ‘Ik ben een groot

van de eerste twee geboden zei de Rabbi tegen

Pabo in Leiden gestudeerd, ik ben ook nog eens

te schrijven, maar ik denk dat iedereen die wat

realiseerde ik me hoeveel indrukken in de bui-

droogjes, ‘ik hoop dat ze ook wat leren.’ Er ont-

gelovige, ook in mijn studenten. Ik vind het niet

de schriftgeleerde: ‘U bent niet ver van het ko-

student van Bart Koet geweest toen ik theologie

wil leren bijdraagt aan het leerproces. De eerste

tenwereld op je afkomen. Je moet de stilte be-

spint zich een gedachtewisseling tussen leerling

erg als ze niet alles weten.’ Erik daarentegen

ninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog

aan de Katholieke Theologische Universiteit te

module van ons vak op de Pabo gaat over het

wust op zoeken om te reflecteren.’ ‘Wat betekent

en leermeester. Bart en Erik praten over hoe de

heeft zelf wel nog een paar wensen. Hij zegt dat

een vraag te stellen.’ (Markus 12:34).

Utrecht studeerde. Het was een tijd waarin de

vertellen van verhalen. Want er zijn verschil-

dat voor je lesgeven?’ vraagt Bart. ‘Regelmaat,

informatieverwerking tegenwoordig verloopt

hij graag maatschappelijke en politieke kwesties

Ik denk dat ik toch maar eens mijn studie van

wonderbaarlijke wereld van de Bijbel ontslo-

lende vormen van wijsheid. Je hebt meetbare,

duidelijkheid en rust,’ antwoordt Erik. De docent

en hoe het beeld het van het verhaal heeft

gedurende de lessen van Golev zou willen be-

het Nieuwe Testament ga oppakken.

dit gesprek plaatsvindt, weet hij een situatie
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THE MA-IN TERV IEW

foto Kees Bennema

Zijn er bedreigende trends voor de professiona-

In de verticale verantwoording worden hoge

kwaliteitsprofiel ontwerpen. Natuurlijk zijn re-

liteit van de docent?

resultaten verwacht. In de horizontale verant-

sultaten daarin belangrijk, maar ook het inno-

Vanaf de jaren negentig is het proces van

woording worden tal van vaak aan elkaar te-

vatief en responsief vermogen van de scholen.

polarisatie geleidelijk de publieke sector gaan

gengestelde vragen voorgelegd. Daarmee wordt

Zeker ook de extra investeringen die zij zich

domineren. Drie trends zijn daar mijns inziens

hij ingeklemd tussen de eisen van bestuur

getroost hebben om de kwetsbare leerlingen

debet aan. Aan de ene kant de veranderde

en management enerzijds en de individuele

met een verhoogd risico op vertraging of uitval

sturingsfilosofie van de overheid (New Public

verwachtingen van leerling, ouders, hulpverle-

reële kansen te bieden. Mijn standpunt is dat in

Management) die vooral gebaseerd is op de

ningsinstellingen en anderen in zijn omgeving

het verlengde hiervan de instellingen verant-

economische rationaliteit: een zo hoog mogelijk

anderzijds. Complicerende factor is dat de

woording afleggen aan alle belanghebbenden

rendement (harde resultaten in de kwaliteits-

docent daarbij in de frontlinie staat. Hij werkt

op basis van het meervoudig profiel. Met de rug

kaart) tegen zo laag mogelijke kosten. Deze

nu eenmaal op de werkvloer waar de problemen

recht en niet buigend voor allerlei irreële eisen.

ontwikkeling is te herkennen in met name een

de school binnen komen.

De kracht ervan schuilt in de verbondenheid

sterke protocollering en procedurering van

van management en team dat zich heeft gecom-

de sector. De publieke sector evolueerde van

Terug naar de basis: de verantwoordelijkheid

mitteerd aan gemeenschappelijke waarden en

een sector gebaseerd op zorg en vertrouwen

van scholen is de ontwikkelingskansen van

doelstellingen. Noem het maar participatief

naar een sector die gedomineerd wordt door

leerlingen optimaal te benutten. Het gaat dus

leiderschap. De docent participeert niet alleen

outputmetingen en controle. De tweede trend

niet alleen om opbrengsten van hoge cijfers.

in het primaire proces, maar draagt bij aan de

in de publieke sector is de emancipatie van de

Sociale weerbaarheid, actief participeren in de

school als waardegemeenschap, draagt daar

vraagzijde. Patiënten, cliënten, en deelnemers

samenleving, verantwoordelijkheidsgevoel en

samen met het management verantwoordelijk-

in het onderwijs nemen geen genoegen meer

betekenis geven aan je leven zijn even zovele

heid voor en samen verdedigen zij de gekozen

met de collectieve arrangementen zoals die in

aspecten die er toe doen. Het zijn juist deze niet

richting. De taak van het management en

het verleden door de overheid zijn aangeboden

meetbare factoren die in de bezieling van de

bestuur van een school is daarbij drieërlei. Ten

in sectoren van onderwijs, zorg en welzijn en

docent besloten liggen. De beperking van kwa-

eerste houd het personeel zoveel mogelijk bui-

jeugdhulpverlening. De individuele vraag is

liteit tot datgene wat meetbaar is leidt tot een

ten de polariserende ontwikkeling in het span-

sturend: maatwerk dus. Komt dat maatwerk er

proces van ontzieling. Een proces dat momen-

ningsveld van overheid en maatschappelijke

De vraag is of er een uitweg is. Zeker. Maar dan

niet dan worden we geconfronteerd met een

teel hoogst actueel is in de hele publieke sector.

context. Ten tweede vorm een buffer tegen al

is een krachtige heroriëntatie op de bindende en

derde trend: de juridisering van de samenle-

gemeenschappelijke waarden van de onderwijs-

ving. Als niet tegemoet gekomen wordt aan

Is er dan niemand die zich zorgen maakt?

in de richting van de docent. Geen enkele do-

instelling noodzakelijk. De waardeoriëntatie en

de individuele vraag dan dwingen we het

De laatste maanden is n.a.v. de publicatie van

cent kan een antwoord geven op al de vragen

de op basis daarvan geformuleerde doelstellin-

verlangde antwoord af via klachtenprocedures

de ranking lists een eerste tegenreactie te be-

die aan hem gesteld worden. Het is onmogelijk

gen geven de onderwijsinstelling een mogelijk-

en rechtszaken. Overigens speelt onze volksver-

speuren in artikelen in De Volkskrant, NRC en

om te voldoen aan al die wensen. Ten derde het

heid tot verweer tegen de toenemende externe

tegenwoordiging in dit proces een dubieuze rol.

Trouw. Alle reacties hebben dezelfde strekking:

management maakt samen met het perso-

druk van overheid en belanghebbenden uit de

Politici vertalen de, vaak incidentele, signalen

kwaliteit is niet gelijk aan het harde, meetbare

neel strategische keuzes, dus duidelijk durven

maatschappelijke context.

vanuit de samenleving al snel in algemene re-

resultaat. Daarmee hebben we mogelijk het

zeggen: “Dit doen we niet ook al is de vraag

gelgeving. Bij deze drie trends is de positie van

aanknopingspunt om de positie van de beroeps-

nog zo plausibel en gerechtvaardigd.” Niet de

We interviewen Henk Biemans, één van de vier

de professional in het primaire proces naar de

ethische waarden van de docent te herstellen.

docent maar het verwachtingspatroon van de

directieleden van het Newmancollege in Breda.

achtergrond geschoven. Waar wordt aan hen de

Besturen en het management zouden in het

belanghebbenden moet worden gemanaged.

Als conrector is hij verantwoordelijk voor on-

ruimte geboden om tegenover deze megatrends

spanningsveld van horizontale en verticale

derwijs en leerlingenzorg. De scholengemeen-

het beroepsethisch perspectief te plaatsen? En

verantwoording een duidelijke positie moeten

Botst de verantwoording die het personeel voelt

schap voor mavo, havo, atheneum, gymnasium

welke rol speelt het management daarin?

innemen. Op basis van de cultuur en historie

met die van de directie?

Terug naar een gemeenscha ppelijke waardeoriëntatie
Freek Pardoel
De toenemende overheidsbemoeienis met het onderwijsinhoudelijk curriculum en de veranderde
sturingsfilosofie op basis van outputmeting en controle heeft vanaf de jaren negentig een sterk
polariserende werking in het onderwijs gehad. In dit proces van polarisatie dreigt de docent
gemangeld te worden tussen het management waarvan wordt verwacht dat ze in de verticale
verantwoording goede resultaten laat zien en de partijen in de maatschappelijke context die in
de horizontale verantwoording antwoord wensen te krijgen op andere, vaak strijdige vragen.

en technasium is één van de zes scholen van de
SKVO Breda e.o.

14

die vragen vanuit de maatschappelijke context

van de scholen, de waardeoriëntatie en de

Onlangs hebben we in dit kader een behoorlijke

In de geschetste ontwikkeling dreigt in het

daarop gebaseerde doelstellingen kunnen zij in

discussie met de onderwijsinspectie gehad.

onderwijs de docent in een spagaat te komen.

samenspraak met het personeel een meervoudig

In onze visie staat nadrukkelijk dat we van
15
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Leerlingen, die een risico vormen op
het resultaat zomaar afwijzen,
is voor ons ethisch niet acceptabel

Onderwijs zoekt overheid (4)
Prijs van Konferentie
Nederlandse
Religieuzen (KNR) in 2009
naar onderwijs

Dick Wijte
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Van wie is de school eigenlijk? Je raakt verstrikt in het
antwoord als je inzoomt op een
van de betrokken ‘partijen’. De

betekenis willen zijn voor de kwetsbare leerling.

vooral goed observeren en erbij zijn in het pri-

intensieve band ontstaan tussen de betrok-

Of het nu een leerling is die valt onder het Leer-

maire proces, zowel formeel als informeel. Het

ken docenten en onderwijsondersteuners.

plusarrangement, een dyslectische leerling of

is de kunst voor de directie om die aansluiting

Hun positie en professionaliteit zijn versterkt.

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) verbindt

van de docenten, hoewel zij de

een leerling uit het autistisch spectrum, is om

niet te missen. Daar waar het management en

Wat daartoe bijdraagt is dat docenten zelf de

heel het veelkleurig spectrum van instituten van zusters,

sleutelpost hebben. Niet van het

het even: we geven kansen om het maximale

het team zich verbinden ontstaan mooie per-

ontwikkelverantwoordelijkheid voor hun on-

broeders, fraters, paters, monniken en monialen waarin

bestuur en schoolleiding, hoewel onderwijs zonder hun voor-

eruit te halen. Dit leidde ertoe dat we, door de

spectieven. Als een onderwijsinstelling de kans

derwijs hebben. De vernieuwing is niet beperkt

het religieuze leven in katholiek Nederland gestalte heeft

uitblik (en geregel) niet kan gedijen. Niet van de overheid,

bovengemiddelde vertraging van leerlingen,

krijgt om als autonome gemeenschap eigen

gebleven tot bètatechnische vakken. Zo hebben

gekregen. Een groep die een grote rol heeft gespeeld in de

maar zonder haar steun zou (massa)onderwijs onbegonnen

op de kwaliteitskaart een onvoldoende kregen.

keuzes te maken op basis van haar identiteit

verschillende vakken belangstelling getoond in

ontwikkeling van het katholiek onderwijs.

werk zijn. Niet van de ouders, en toch is hun betrokkenheid

Het was onze taak om de leerlingen sneller

en maatschappelijke context en dit goed weet

het technasium te participeren. Samenvattend:

door de school te krijgen. Dat stak enorm. Het

uit te leggen aan haar omgeving dan praten we

hier is de docent eigenaar van de ontwikkeling

Het bestuur van de KNR heeft enkele jaren geleden besloten

dilemma dat ontstond: geef je vanuit je eigen

over een ander paradigma. Opvallend is dat ons

van het onderwijs, het management is in facili-

tot het in het leven roepen van een zogenaamde ‘Religieu-

waardeoriëntatie deze leerlingen een kans of

technasium een ontwikkeling laat zien waarin

terende zin betrokken en bewaakt het proces en

zenprijs’. Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt voor

Lastig. Je hebt natuurlijk de Angelsaksische bestuurstechniek

ga je veilig koersen op het beste effect bij de

deze perspectiefwisseling heeft plaatsgevonden.

de kwaliteit. We constateren dat facilitering van

een lofwaardig initiatief op het vlak van zorg, onderwijs en

die partijen voorstelt als actors, acteurs dus die rollen spelen.

resultaatmeting voor de verticale verantwoor-

Op het Newman hebben acht docenten van

en participatie van de schoolleiding in dit soort

vorming of op religieus/spiritueel gebied. De eerste Religi-

Ingewikkeld, want die ‘actoren’ hebben hun eigen logica

ding? Leerlingen weigeren, risico’s uitsluiten,

vijf verschillende vakken zes jaar geleden het

processen de docent de plaats geeft die hun

euzenprijs ging in 2007 naar mevrouw M.

en hoe houd je verschillende logica’s bij elkaar? Wie is ‘je’?

leidt tot betere resultaten en dat verbetert

initiatief genomen om nieuwe inhoud te geven

toebehoort: in het centrum.

Romme in Amsterdam voor haar inzet ten

Maar belangrijker is: zijn mensen actor, personen die een

de concurrentiepositie. Het personeel op het

aan de bètatechnische vakken. In de eerste zes

behoeve van verslaafden. In het najaar van

taak hebben (opgedragen) of zijn ze subjecten, met andere

Newman is hierover erg ontstemd geraakt. Het

maanden hebben we gepraat over mogelijk-

Bestaat er zo iets als de roeping van de docent?

2009 zal de Religieuzenprijs voor de tweede

woorden: mensen van vlees en bloed? Mensen brengen

feit dat er zo gereageerd werd, zegt veel over

heden, ambities, vormen van samenwerking,

De mate waarin hij binnen een school als waar-

keer uitgereikt worden en dit keer is gekozen

toch hun geschiedenis in, hun ervaring, hun opvattingen en

de beroepsethiek. Die gevoelens komen direct

de droom van de betrokken docenten. We

degemeenschap zijn eigen vakdoelstellingen

voor een project op het gebied van onderwijs

overtuigingen. Zou hun ontmoeting, hun samenwerking, niet

vanuit het hart. En het hart heeft nu eenmaal

hebben als management niets meer gedaan dan

kan bereiken en zijn beroepsethische opvattin-

en vorming.

de centrifugale kracht zijn, en niet een bepaald type hande-

redenen die de ratio niet kent. Leerlingen, die

geluisterd, samengevat, grenzen aangegeven

gen tot hun recht komen, is voor de professio-

een risico vormen op het resultaat zomaar

en vooral risicoruimte geboden. Een nieuwe

naliteitbeleving bepalend. In het technasium-

Om in aanmerking te kunnen komen moeten

gemeenschap’, overigens werkende voor haar omgeving – ze

afwijzen, is voor ons ethisch niet acceptabel.

ontwikkeling leidt nu eenmaal tot zekerheidsre-

onderwijs hebben de docenten zich bewezen in

projecten praktisch van aard zijn en een spe-

is niet louter op zichzelf gericht.

Het personeel in onze school hecht veel belang

ductie. Zonder dat ze zich er van bewust waren,

de collectiviteit. De docenten die zich liever be-

ciaal karakter hebben. Er moet een bepaalde

aan sociale cohesie en participatie. De school

ontwikkelden de docenten een technasium

perken tot de eigen discipline, hart hebben voor

bevlogenheid uitspreken voor de medemens,

We moeten van dat Angelsaksische pad af. Minister Ronald

brengt leerlingen in situaties waarin zij iets

avant la lettre. Het was hun eigen professio-

de leerling en een goede werksfeer in de klas

waarbij het gaat om kenmerken als naas-

Plasterk heeft in zijn Midterm Review: het Beste Onderwijs

betekenen voor anderen: door leerlingen aan

naliteit die de richting bepaalde. Het concept

creëren: ook fantastisch. Deze collega’s hoeven

tenliefde, solidariteit en barmhartigheid.

onderstreept, dat hij tegenover mensen die het werk moeten

zestig plussers uit de omgeving computerles

van het technasium dat aansloot bij hun eigen

echt niet in een project te stappen waar ze

Bijvoorbeeld een project gericht op het weg-

doen dienstbaar wil zijn en in zekere zin bescheiden. Ken-

te laten geven; door leerlingen lessen te laten

inzichten, bood de docenten de gelegenheid om

zenuwachtig van worden. Als er voor individu-

werken van achterstanden van leerlingen,

nelijk ziet hij het onderwijsministerie niet als ‘concern’, een

ontwerpen en geven aan het basisonderwijs;

optimaal gebruik te maken van de mogelijkhe-

ele docenten geen meerwaarde te halen is uit de

die daartoe speciale, persoonlijk gerichte,

beeld dat in ambtelijke stukken opduikt. Ook Plasterk wil een

en door het begeleiden van onderbouwleerlin-

den die de samenwerking in de onderwijsketen

collectiviteit, dan ligt daar de grens. Van belang

begeleiding behoeven, kan gekandideerd

andere weg inslaan. Ik proef dat ook in Het is tijd voor een

gen door bovenbouwleerlingen. De relatie van

(van primair onderwijs tot en met technische

is dat zij zich herkennen in het onderwijs dat ze

worden, als het project aandacht heeft voor

Tweede Schoolstrijd, een stuk in de Volkskrant van Louise O.

deze tutoren met de docent en met hun jongere

universiteit) en het bedrijfsleven bood.

verzorgen. Beide groepen docenten kunnen hun

de persoon van de leerling in zijn lichamelijke en geestelijke,

Fresco en Alexander Rinnooy Kan, beiden van de SER. Zij

roeping waar maken. Zolang de docent het kind

sociale en levensbeschouwelijke dimensie.

benadrukken de samenwerking in het onderwijs en de band

medeleerlingen wordt versterkt.

school is niet van de jeugd, hoewel het om haar te doen is. Niet

onmisbaar. Niet van werkgevers ten slotte, maar hun vertrouwen in de scholen is zeer belangrijk. Hoe zit het dan wel?

ling? Ik vermoed dat. Vandaar ons beeld van de ‘school als

Twee docenten zijn gedetacheerd aan de uni-

achter de leerling ziet, is er niets mis. Zolang

Bij waardeoriëntatie heeft uw personeel een

versiteit, leerlingen voeren er opdrachten uit

(of zodra) het management, de besturen en de

De prijs omvat een kunstwerk en een geldbedrag van

de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van scholen bij

belangrijke invloed op het beleid. Hoe zit dat bij

en volgen modules, bedrijven worden partners

overheid de professional in de docent erkennen

e 5.000. Op www.knr.nl is aanvullende informatie te vinden.

gemeenten en provincies komt te liggen. Ik zou hun voorstel

de onderwijsinhoud en kennisoverdracht?

en bieden gelegenheid onderzoek te doen. Het

hebben we een mooie toekomst voor de boeg in

Ook op het onderwijsinhoudelijk terrein

verbreedt en verdiept de professionaliteit van

een sector die er toe doet. Tenslotte komt in elk

Indien u een persoon of een project wilt nomineren, kunt u

verdient de docent een sterkere positie. Het be-

de docent en de beroepenoriëntatie van de leer-

kind die toekomst op een verrassende wijze aan

vóór 1 april 2009 een brief sturen aan de Jury Religieuzen-

tekent dat er meer moet worden aangesloten bij

ling. Voor basisscholen wordt gedurende 6 tot

het licht.

prijs, Postbus 111, 5201 AC te Den Bosch. Voor eventuele

wat er in de school aan mooie ontwikkelingen

8 weken een pre-technasium ingericht waarin

gebeurt dan dat er gestuurd wordt op basis van

kennismaking plaatsvindt met dit onderwijs

externe invloeden. Voor het management geldt:

op het Newman. Door het technasium is een

16

■

met de omgeving. Zij stellen dat die band steviger zal zijn als

in overweging willen nemen. Goed onderwijs is lokaal ge-

vragen: communicatie@knr.nl.

worteld..

■

■

Dick Wijte is voorzitter van de Bond KBVO
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A RTIK EL

A llerheiligenberaad 2 0 0 8

Traditie doorgeven
Jan van Oers
Het Allerheiligenberaad komt sinds 1987 elk jaar bijeen op initiatief van het Verband Katholieke
Maatschappelijke Organisaties (VKMO). Tijdens zo’n bijeenkomst komen vraagstukken aan de

elkaar houdt als samenleving, zegt hij, is het

mij niet de levensvervulling die ik zoek. Kan ik

debat over een aantal kwesties: de gecivili-

in mijn werk zijn wie ik wil zijn? Hoe kom ik

seerde strijd over wat het goede leven in deze

op de goede plek? Hoe luister ik daarbij naar

of gene situatie behelst. Beter is het om mee

mijn hart? Burn-out betekent dan dat ik tot

te doen met de discussie in al haar heftigheid

nu toe dingen heb gedaan die voor mij niet

en beslistheid dan in je ‘hokje’ te gaan zitten

wezenlijk zijn. Ik moet het verleden loslaten en

mokken. Uit die botsingen ontstaan nieuwe in-

met lege handen de toekomst in. Ook refereerde

zichten die ons bij elkaar houden. In dat debat

hij aan het begrip vakantie. Hoe vul ik mijn

hiertoe en de producten hiervan dient ruimte

moeten katholieke (onderwijs)organisaties van

vakantie in? Tijdens vakanties zijn we bezig

te zijn en respect. Maatschappelijke verbanden

zich laten horen!

met activiteiten waar we goed in zijn. Hoe
verhoudt zich dat tot werk? Vakantie kan mij

en instellingen ontstaan en vergaan ook weer.
Het sterke punt van katholieke maatschappelijke

We r k al s z o e kt o c ht

helpen het zicht op mijn werk, mijn capacitei-

organisaties is hun gerichtheid op gemeenschap,

De tweede spreker was Hein Blommestijn.

ten en beperktheden, mijn roeping te verdiepen.

hun engagement met de samenleving als geheel.

Vanuit een levensbeschouwelijke invalshoek

orde die voor katholieke organisaties actueel zijn. De organisatie van het beraad zelf is
toevertrouwd aan het Katholiek Netwerk dat binnen het VKMO zorg draagt voor de coördinatie.

ging hij in op werk. Werk als levensvervulImp lic a tie s o n d e r w ijs

ling, als zoektocht naar waarheid. Waarheid

Welke gevolgen hebben deze gedachten nu

die verbonden is met iemands lichamelijke,

voor katholieke maatschappelijke organisaties?

psychische en sociale geschiedenis. Vervol-

Blommestijn:
Spiritualiteit wijst naar

Bijvoorbeeld: het katholiek onderwijs. Borgman

gens kwam hij op de relatie met spiritualiteit.

Traditie Doorgeven was het thema voor 2008,

die niet ‘gegeven’ zijn, die zichzelf opbouwen,

geeft daar in zijn betoog af en toe een handvat

Spiritualiteit noemt hij een wezenlijk aspect

met daarbij de prikkelende ondertitel Van be-

reguleren, veranderen en zo een samenleving

voor. Zo stelt hij dat een katholieke school

van werk dat vrij maakt. Spiritualiteit wijst

gonnen naar onbegonnen werk? Erik Borgman,

gestalte geven. Van onderop en van buitenom

die er actief op uit is om moslimleerlingen

naar het in ogenschouw nemen van heel de

aan de Universiteit van Tilburg hoogleraar

(genade!), al het andere is aanvullend. Het is een

een plaats en stem te geven, haar katholieke

mens: zijn meerstemmige gelaagdheid. Mensen

theologie van de religie, in het bijzonder van

organologische visie op de samenleving als een

identiteit niet verwaarloost of daarmee in strijd

moeten in en door het werk hun hele en diepste

het christendom reflecteerde op het begrip

weefsel van instellingen en verbanden. Mensen

zou handelen. Zo’n school vult haar identiteit

verhaal kunnen vertellen, anderen ontmoeten

Tot slot: het plezier in het werk. Plezier ervaren

subsidiariteit als grondslag van het katholiek

zijn hiervan fundament en oorsprong.

op een specifieke wijze in door haar praktijk op

die naar dat verhaal willen luisteren. In het

in het werk wil niets anders zeggen dan dat je

het in ogenschouw
nemen van heel de mens

een geheel eigen wijze in samenhang met het

verhaal manifesteert zich het transcendente

het gevoel hebt dat je met iets bezig bent waar

Blommestijn, universitair docent Facultaire

Fundament wil zeggen dat wij niet tot samen-

grotere geheel (de samenleving) te begrijpen.

zelf. Dat zelf staat eigenlijk voor twee dingen.

je competent in bent. Ook de werkgever draagt

Unie Filosofie, Theologie en Religiewetenschap-

leven gedwongen behoeven te worden. Wij

Als we ervan uitgaan dat een school altijd ver-

In de eerste plaats voor ‘wie wij uiteindelijk in

een verantwoordelijkheid daarvoor. Zijn taak is

bonden is met dat grotere geheel, als onderwijs

Gods ogen zijn’ en in de tweede plaats voor ‘te

het ook om werknemers te helpen zo volledig

ook samenleving is, wat zegt dat dan over

worden wie wij zijn’. Belangrijk bij de zoektocht

mogelijk mens te worden. Er kan niet worden

een vak als burgerschap. Moet dat wel als een

naar het zelf zijn de keuzes die gedurende een

volstaan met alleen te kijken naar iemands pro-

afzonderlijk vak ingevoerd en onderwezen wor-

levensloop worden gemaakt. Daarin ontdekt

ductiviteit. Een werkgemeenschap heeft volgens

den? Is zo’n vak noodzakelijk? Om een goede

een mens wie hij werkelijk is en wil zijn, wordt

Blommestijn altijd twee kanten. De eerste heeft

sociaal denken. De tweede inleider was Hein

pen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Centraal in zijn inleiding stond het begrip werk,
opgevat als zoektocht naar de eigen waarheid.
Van beide inleidingen doen we hier verslag.
S u bs idi ari tei t
Erik Borgman opent zijn betoog met de stelling
dat wij niet degenen zijn die de traditie moeten
doorgeven door daar steeds weer een begin mee

Borgman:
Inspectie en markt!
Ve r r a a d t d e z e a a n p a k
geen wantrouwen?

school te zijn is het volgens Borgman niet

gereguleerd? Inspectie en markt! Verraadt deze

hij zich bewust van zijn diepste identiteit. In

te maken met hoe ik op zoek ben in mijn werk

genoeg de school te kennen, maar is het nodig

aanpak geen wantrouwen, een pessimistische

die keuzes licht iets van de dialoog op met

naar mijn waarheid en de tweede heeft van

de plaats van de school in de samenleving te

kijk op het menselijk bestaan dat koste wat het

het transcendente zelf. Aan werk zit ook altijd

doen met de ander. Luister ik naar het hart van

kennen en de plaats van de samenleving in de

kost ‘getemd’ moet worden? Wat wil het vanuit

een lichamelijke dimensie. Dat geldt ook voor

de ander, naar zijn waarheid?

■

school. Waar met het oog op schoolpraktijken

een subsidiaire wijze van denken zeggen dat

spiritualiteit. In het luisteren naar ons lichaam

gonnen is. De genade, zo stelt hij, is al aanwezig

hoeven niet eerst te worden gesocialiseerd door

behoefte aan is, is werkelijk ‘subsidiaire’ kennis

scholen zich in horizontale zin verantwoorden?

moeten wij onszelf vinden en openstaan voor

In het Verband van Katholieke Maatschappelijke

en wij kunnen daaraan deelnemen. Katholiek

de staat. In het katholiek sociale denken zijn

en misschien ook wel een subsidiaire organi-

Wijst de gekunsteldheid die hierbij vaak aan

de wil van God. Blommestijn spreekt hier over

Organisaties werken samen Adelbertvereniging,

denken is in zijn ogen veel meer een manier

mensen ‘van nature’ sociaal en gericht op het

satie.

de dag treedt niet op het losgezongen zijn van

roeping. Roeping tot werk dat de werkende in

AOb/ Bonaventura, Bond KBVO, CMC, CNV Vak-

van kijken dan van plannen en implementeren:

goede, het gemeenschappelijk goede. Wat niet

school en gemeenschap? Als subsidiariteit ons

een groter geheel plaatst.

verbond, CNV Onderwijs, Cordaid, Cupertino, FNV,

het is de wereld zien als schepping, die hoewel

uitsluit dat er fouten gemaakt worden. Subsi-

Als mensen werkelijk fundament en oorsprong

ernst is, zullen we niet alleen zaken die school

gebroken door zonde en kwaad, daaraan niet is

diariteit betekent dat de overheid het initiatief

van gemeenschapsopbouw zijn, wat wil dat

en onderwijs betreffen opnieuw moeten door-

Blommestijn bracht zijn ideeën naar voren in

wing, Has, Bond KBO, Kaski, KBS, KNBTB, KRO,

overgeleverd, maar die tegelijkertijd opgenomen

niet van de burgers moet overnemen, hen niet

dan zeggen voor het aansturen van een school,

denken, maar ook de druk vanuit het systeem

het kader van een onderzoek dat hij uitvoert

KVO, NKO, NKS, NKSR, Pax Christi, Radboud Uni-

is in een beweging naar het goede, naar verlos-

voortdurend door protocollen en sancties moet

voor teamontwikkeling en leiderschap? Zitten

moeten leren weerstaan.

onder professionals in onderwijs (universiteit),

versiteit, Reliëf, Stichting Carmel College, Thomas

sing. Subsidiariteit als sleutelcategorie in het

aansturen. Het zelflerend en –sturend vermogen

we wel (helemaal) op de goede weg met onze

zorg en bedrijfsleven. Vanuit zijn onderzoek-

van Aquino, Thijmgenootschap, UMC St. Radboud,

katholiek sociale denken veronderstelt dan ook

van mensen en instellingen is een wezenlijk

prestatie-indicatoren, met het standaardiseren

Borgman stelt dat de moderne samenleving niet

servaringen stond hij stil bij een aantal meer

Unie KBO, Unie NKV, UvT, VKLO, VNB.

een manier van antwoorden op wat er al is, op

onderdeel van subsidiair denken. Dat mensen

en monitoren van onderwijs- en leerprocessen?

meer door één visie bij elkaar gehouden wordt

praktische zaken. Wat betekent bijvoorbeeld het

wat in beweging is gezet. Uitgangspunt hierbij

oorsprong zijn van de samenleving houdt in

In hoeverre worden hierdoor activiteiten die tot

en dat die samenleving eerder bedreigd wordt

verschijnsel burn-out in dit verband? Burn-out

zijn verbanden die mensen vanuit hun enga-

dat zij degenen zijn die de samenleving feitelijk

de relatie leraar en leerling(en) behoren, team

door een gebrek aan visie en inzet dan door een

kan opgevat worden als een weg tot herontdek-

gement tot stand brengen. Gemeenschappen

opbouwen, steeds weer. Voor het vermogen

en management, door derden overgenomen en

teveel aan visie of verkeerde visies. Wat ons bij

king van het zelf. Het werk dat ik deed brengt

te maken, maar dat het doorgeven al lang be-

18
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INDENTITEIT

foto Luuk van der Lee HH

Kan de katholieke
identiteit zonder
eucharistie?

Hij stelt dat het evangelie niet het bezit van de
school is, maar voorgegeven aan het menselijk
bestaan. Gezien de tijd waarin wij leven, lijkt
mij dat echt te snel. Welke leerkracht of schooldirecteur zal dat zonder nadenken bevestigen?
Waar gaat het evangelie eigenlijk over als we
het met eigentijdse ogen bezien? Moet die
vraag niet eerst aan de orde komen? Van Luyn

Karin Melis

zegt dat we zelfkritisch moeten zijn ten aanzien
van de idealen van het evangelie. Nu ben ik een

De school en de kerk hebben elkaar nodig en moeten met elkaar spreken. Eigenlijk was dat de kernboodschap van de

groot voorstander van kritische zelfreflectie,
maar dit lijkt me de omgekeerde wereld. Het is

lezing die bisschop Van Luyn hield ter gelegenheid van het afscheidssymposium ‘Inspireren tot participatie’ dat

nu juist een teken van deze tijd dat dit tijdperk
zich onthult als een versplinterd raamwerk (niet

afgelopen december gehouden werd ter ere van de scheidend voorzitter van de NKSR, Bartho Janssen. Bij deze

zo gek veel verschillend van de tijd waarin Jezus leefde trouwens) waarin niet het evangelie

gelegenheid werd ook het boek ‘Inspireren tot participatie’ gepresenteerd.

(meer) maatgevend is. Dáár ligt de pijn, zeker
voor de kerk. Wel kunnen we onderzoeken of er
aanknopingspunten binnen het evangelie zijn

Bisschop Van Luyn wees enerzijds op het

gezegd zijn. Immers, hij staat bekend als een

belang de tekenen van deze tijd te verstaan en

man die hart heeft voor het onderwijs. En toch

anderzijds op de noodzaak die te interpreteren

plaats ik, als betrokkene, kanttekeningen. Niet

Ik zou dan ook graag zien dat de verantwoor-

in het licht van het evangelie. Hij maant daarbij

uit motieven van polarisatie, maar vanuit een

delijken van de kerkgemeenschappen zelf

aan tot een zelfkritische houding ten aanzien

ernstige betrokkenheid op het Godsgeloof en op

opnieuw onderzoeken wat het evangelie thans

van het evangelie en zijn idealen. Want, zo

de wereld waarin wij onszelf terugvinden.

te zeggen kan en mag hebben en hoe zij zelf

liet Van Luyn weten, wij steken thans scha-

De boodschap van de bisschop verrast me

in lijn daarmee trachten te leven. Terecht heeft

mel af tegen die hoog gehouden evangelische

vanwege de rapportage van de Commissie

Van de Donk erop gewezen dat de kerk wel erg

idealen. Wij mensen hebben het primaat aan

verkenning Katholiek onderwijs (juni 2008) van

in zichzelf gekeerd is geraakt. Zij houdt zich

de functionaliteit gegeven in plaats van aan

de hand van Wim van de Donk. Een verslag-

meer bezig met het behoud en de werving van

de onderlinge betrekking. Zie hier de wortels

geving van een gang van zaken waarbij Van

leden en de benauwende consequenties van

van de zingevingcrisis waarin wij verkeren.

Luyn zelf ook nauw betrokken was. In deze

fusies en inkrimpingen (let op het taalgebruik

De katholieke school moet en kan, volgens de

rapportage staat te lezen hoe slecht het gesteld

dat aan het management denken ontleend is).

bisschop, ‘vanuit haar gelovige traditie een

is met de relatie tussen parochie en school. Die

belangrijke bijdrage leveren aan ‘de zoektocht

is bijkans non-existent. De partijen zijn vervuld

wordt vuil gemaakt aan de pijn en de moeite

die gekneusd, verbitterd of onverschillig zijn

is om wederzijds te werken aan vertrouwen, is

mijn idee maar weinig daadwerkelijke voeling

naar een rechtvaardige samenleving’ (woorden

van wantrouwen en staan met de hakken in

die in de relatieproblematiek schuilt. Van Luyn

geworden. Vaker wel dan niet werd of wordt

het van levensbelang dat ook de verantwoor-

met de herders en schapen in de weiden.

ontleend aan Job Cohen) door de vorming en

het zand tegenover elkaar. Nu kun je de lezing

benoemt geen van de gevoelens, frustraties en

dat veroorzaakt door de leerstelligheid van de

delijken van de kerkgemeenschappen voor de

Ik denk wel eens dat de kerken in Nederland net

het onderricht van de jonge generatie.’ De dia-

van Van Luyn natuurlijk ook opvatten als een

moeilijkheden van veel participanten binnen

kerk die geen ruimte lijkt te kunnen scheppen

draad komen en hun kwetsbaarheid tonen. Dat

zo met hun identiteit worstelen als de scho-

loog die Van Luyn tussen de katholieke school-

uitnodiging om alsjeblieft aan tafel plaats te

het katholiek onderwijs. Laat staan dat hij te

voor de moeite waar menigeen zich in bevindt.

lijkt mij echt ook een opgave voor de kerk.

len. Dat is overigens geen probleem, maar een

organisaties en de verantwoordelijken voor de

nemen. Dat is een nobele geste die te waarde-

kennen geeft oog te hebben voor de alledaagse

Ik geloof dat als de kerk die pijn en moeite

Zelfkritisch en zelfreinigend vermogen brengt

echte kans, zoals elke crisis een kans is om het

kerkgemeenschap voorstaat, moet leiden tot een

ren valt. Voordat dat gebaar op passende wijze

werkelijkheid waarin talrijke leerkrachten en

niet erkent, de afgekeerde schapen zich in hun

ons tot menswording. Ik geloof dat het mogelijk

leven te vernieuwen. En dat gaat niet zonder

‘morele herijking’ (Job Cohen).

gehonoreerd kan worden, moeten we, geloof ik,

leerlingen zich bevinden. De bisschop praat

teleurstelling bevestigd blijven voelen.

moet zijn te getuigen, zoals dat heet, zonder

bloed, zweet en tranen. En dat gaat zeker niet

eerst een andere, pijnlijke fase in. Zoals in elke

zogezegd over de hoofden heen. Dit lijkt mij

Mijn probleem met de lezing van Van Luyn is

anderen tegen het hoofd te stoten. De toon van

zonder wederzijdse bekentenissen in kwetsbare

huwelijkse crisis.

overigens een van de problemen waarmee de

dat hij de kerk buiten schot houdt. Hij spreekt

de muziek, die raakt de mens.

openheid. Het gaat hier om zogeheten trage

kerk, of moet ik zeggen de ontkerkelijking, te

vanuit een geopenbaarde waarheid zonder zich

K r it is c h zel fonderzoe k ?
De bisschop spreekt vanzelfsprekend niet alleen

waardoor we onze tijd kunnen verstaan.

De bisschoppelijke kerkbesturen hebben naar

vragen (Harry Kunneman) die elke intentie

namens zichzelf, maar ook namens zijn brood-

Het kan volgens mij niet anders dan dat de ge-

maken heeft. Als identiteitsbegeleider alsmede

er rekenschap van te geven dat niet iedereen

Te ke ne n d e s t i j d s

tot efficiëntie, resultaatgerichtheid en andere

gever. Mijn bezwaren richten zich dan ook niet

adresseerde (het onderwijs) zich miskend voelt,

als gelovige word ik door en in de praktijk

daarin deelt. Dat staat een goede communicatie

Van Luyn spreekt over existentiële leegte en

rationalisaties weerstreven. Het zou wat mij

op de persoon van Van Luyn, laat dat vooral

aangezien er in voornoemde lezing geen woord

geschoold in het serieus nemen van mensen

in de weg. Vooral als het allereerste oogmerk

over zingevingcrisis, die ik van harte beaam.

betreft een groot goed zijn als zowel kerk- als
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schoolbesturen openlijk erkennen dat scholen

Telkenmale toont Jezus ons: laat je niet al te

lezing blijk geeft van een geopenbaarde waar-

en parochies gebukt gaan onder een afgedwon-

zeer door de zichtbare wereld misleiden. Die

heid die niet een ieder omvat.

gen zakelijkheid die de praktijk van herderen en

materiële realiteit met al zijn gestolde beelden,

Eerlijk is eerlijk, aan de andere kant van de

onderwijzen in de weg staat.

dogma’s en protocollen heeft niet het laatste

tafel is daar het probleem dat we vergeten

Van Luyn vindt het een omissie dat in het

woord. Dát lees ik in elk geval in het evangelie.

zijn dat er pijn en inspanning gemoeid is met

onderzoek naar spirituele praktijken de school-

Daar word ik tot aangeroepen, om te kijken met

het deelnemen aan dit sacrament of aan welk

besturen niet ondervraagd zijn. Ikzelf vind het

mijn hart in zoverre mij dat gegeven is. En ik

betekenisvol ritueel dan ook. We hoeven, wat

een verademing dat de stemmen uit het veld

geloof ook dat menigeen ervaart dat materia-

mij betreft, niet verzoend te zijn om ter com-

ter sprake zijn gekomen en ik vind het dan ook

lisme, tastbaar bezit een existentieel vacuüm

munie te gaan, want de participatie zelf kan

jammer dat voorgangers niet aan het woord

oproept. Vandaar dat vele Nederlanders hun

heilzaam zijn. Maar die participatie vraagt wel

zijn gekomen (maar daar was het onderzoek

toevlucht nemen tot spiritualiteit. Zij zoeken,

om verbinding die over de tijdsduur van de ver-

niet op gericht). Schoolbesturen zijn precies

vallend en opstaand, aan gene zijde. Zij zoeken

lichting van het sacrament heen reikt. Dáár, aan

dat: zij besturen, maar zij kunnen noch wil-

naar ruimte en naar houvast hoe om te gaan

die vrijblijvendheid die velen thans aan de dag

len afdwingen, tenzij het hen wettelijk wordt

met hun naaste tegelijkertijd hun eigenheid be-

leggen, schort het evengoed aan. Als identi-

opgelegd.

houdend en ontdekkend. Zeker, er is een groot

teitsbegeleider (en mens) lijd ik aan onverschil-

onvermogen om ons dan ook daadwerkelijk

ligheid die op mijn pad komt. Maar ik ervaar de

R e chtvaardi ghei d

te verbinden met dat wat ons hierin gegeven

moeite en verlegenheid en verkramptheid die

Volgens Van Luyn maken we dus de idea-

wordt. Hoe komt dat nu? Welke angsten liggen

daarachter schuilgaan. Net zoals veel kerkelijke

len van het evangelie niet waar. Eén van die

daaraan ten grondslag?

voorgangers lijd ik evengoed aan het tekort aan
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‘Je bent hier geen klant’
Nico Dullemans
We leven in een Romeinse tijd, zo lijkt het. Ons

omtrent hun kwaliteit? Wat is hun professionali-

één van de drie is niet goed. Om dit te vermijden

bestaan is perfect georganiseerd, maar waar

teit eigenlijk? Van Heijst, Waaijman en Roumen

moet je op ‘het spoor komen’. Daar is aandacht

gaan we heen? Vooruitgang is ons referentie-

(maar zij niet alleen) hebben in deze discussie

voor nodig. Wat is aandacht? Roumen heeft zich

punt. “Dat enge vooruitgangsgeloof, zo gebor-

een afwijkende inbreng. In het moderne beleid

laten inspireren door monastieke tradities. Tijd,

neerd. Alles gaat naar de ‘zingevingswasserij’.

wordt onderwijs als een functie benaderd en

concentratie, rust, afwisseling, regelmaat, maat,

Het absolute wordt uit de weg gegaan. Zin wordt

worden reorganisaties in gang gezet om functies

stilte: dit zijn facetten van het kloosterleven die

zo onschadelijk gemaakt. Ga eens rustig zitten.

te perfectioneren. Zo ontwikkel je deugdelijk

ook voor ons werk van belang zijn. Niet multi-

Wees blij dat je er bent!” Aan het woord is Kees

onderwijs, dat is de gedachte. Waaijman en de

tasken, maar sequentieel. Begin met een minuut

Waaijman, theoloog, karmeliet en hoogleraar.

anderen belichten de wortels van ambachtelijk-

stilte, zoals op benedictijnse scholen.

Op uitnodiging van de Bond KBVO sprak hij

heid en van instituties zoals onderwijs en zorg.

in november vorig jaar in Zutphen over de

In vakmensen zit kracht, in instituties een eigen

Kees Waaijman verkent vragenderwijs de spiri-

betekenis van spiritualiteit in het onderwijs. De

bedoeling. De drie inleiders vinden dat beleid

tualiteit van de leraar. Er zijn volgens hem zes

Bond KBVO was in het najaar ook in Tilburg met

daar veelal aan voorbij gaat en dat leidt volgens

coördinaten. Hij refereert aan Jean-Baptiste de

Het hart van elk mens gaat daarnaar uit. Maar

Aa n t a fe l

wel geroepen om daartoe de ruimte te geven.

Annelies van Heijst, ethica, die over menslievend

hen tot ongelukken.

la Salle (1651-1719), priester en patroonheilige

je kunt nu juist ook in het evangelie ten voeten

Evenwel, onder de beklemtoning van Van Luyn

Volgens mij, als we leven in de voetstappen van

onderwijs sprak en in Haarlem met Ton Roumen,

uit lezen hoe weerbarstig rechtvaardigheid is in

op het onontbeerlijke verband tussen school

Jezus van Nazareth, moeten we alle vertrouwen

theoloog, over de pedagogiek van de aandacht.

de ondermaanse werkelijkheid. Sterker: recht-

en parochie ligt wat mij betreft een nog veel

schenken aan de mensen die op ons pad komen.

vaardigheid is, denk ik, aan de Allerhoogste

belangrijker en moeilijker vraag: kan de katho-

Hoe kronkelig die wegen, die van mij incluis,

Professionalisering is een juiste ontwikkeling,

voorbehouden. Wij stervelingen oordelen over

lieke identiteit (als we weten wat dat is) bestaan

ook moge zijn. En ik zou willen dat de kerk zou

van alles en nog wat (lees het evangelie er maar

zonder de kerk? Of: kan die levensbeschouwing

op na), maar het oordeel is niet van en niet
aan ons. Wij kunnen het ideaal van de recht-

respect dat daaruit voortkomt. Maar ik voel me

idealen zou de rechtvaardige samenleving zijn.

van de leraren. De la Salle, talloze scholen in de
Annelies van Heijst, die vooral het onbehagen in

wereld dragen zijn naam, legde grote nadruk op

kaart bracht en duidde, wijst erop dat de vroe-

de basisvakken. Leer leerlingen de basisvakken!

gere caritas van zusters en broeders in de zorg

Maar vervolgens: heeft de leraar iets met haar of

maar zij kan niet zonder perspectief. Het is

en het onderwijs professioneel was. Standaarden

zijn vak? Hoor je affectieve boven- en onder-

toegeven dat ook zij van die weg van Jezus is

ieders verantwoordelijkheid bekwaam te worden

waren toen ook aan de orde. Maar laten we

tonen? Proef je liefde voor het vak? Gunt de

zonder eucharistie? Nog anders: kunnen we

afgedwaald.

en deskundig, maar professionaliteit krijgt pas

inzien dat hun menslievendheid en hun roeping

leraar zich daarvoor de ruimte? Daarna komt de

in het leven staan zonder dank te zeggen aan

Terug naar de vraag: kan de katholieke iden-

betekenis in een bredere context. Zo is het ook

minstens zo belangrijk waren voor hun professi-

‘mentale denkruimte’: heeft de leraar een open

vaardigheid niet verwezenlijken. We mogen

datzelfde bestaan dat ons geschonken is?

titeit zonder de parochie? Ik heb daar geen

met katholiek onderwijs. Het moet topkwaliteit

onaliteit. Dat hun werk preprofessioneel zou zijn

denkraam, mogen leerlingen vragen stellen, ook

ons echter wel afvragen hoe dat komt, welke

De eucharistie is het mystieke en mysterieuze

antwoord op. Maar ik zou willen dat we die

hebben, maar ook een perspectief meegeven,

geweest, is volgens onderzoek van Van Heijst

over haar of zijn vooroordelen? Daarmee kom je

weerstrevingen daaronder schuilgaan. De vraag

hart van het katholieke geloof. Het is mystiek

vraag met gespreide armen openhouden. Opdat

een ruimere context laten zien. Donald Loose,

een vals beeld. Het is belangrijk het verband te

op een volgend punt: de verhouding tot jezelf.

van rechtvaardigheid doet zich in elk klaslokaal

vanwege de verdichting van betekenislagen.

we met elkaar in gesprek komen.

filosoof en hoogleraar, stelt dit in de bundel

zien tussen hun caritas en hun ambachtelijkheid.

Iedere leraar brengt een sfeer mee, karakter.

voor zodra we ons geroepen voelen respect op

Het doet ons de ogen sluiten. Je participeert

Opnieuw Katholiek (2008). Hij schrijft: “Het is

De eerste is de ruimere context van de tweede.

Leerlingen voelen dat. Ben je vertrouwd met

te brengen voor het anderszijn. Het islamitische

in iets dat onbegrijpelijk is. Dit mysterie gaat

Van Luyn roept nadrukkelijk de vertegenwoor-

(…) de opgave om in de huidige tijd het onbeha-

Dat blijft in beleid van moderne instellingen

introspectie? Daarna is er de ander, de aandacht

kind dat niet mag delen in het kerstverhaal

je verstand te boven. Maar door - de herha-

digers van het katholiek onderwijs op om met

gen omtrent de moderne tijd te specificeren en je

vaak onderbelicht of wordt weggemoffeld of

voor de leerling. Eerbied. Kijk iedere dag met

en naar wie de leerkracht vertwijfeld staat te

ling - van dit ritueel word je gedragen. Het

de verantwoordelijken van de kerkgemeen-

vervolgens af te vragen of er in de grote traditie

menslievendheid wordt als iets persoonlijks

aandacht, welke talenten hebben zij ontwikkeld?

kijken. Hoe te handelen? Wat is rechtvaardig?

zou elkeen die zich op spirituele paden begeeft,

schappen in contact te komen en te blijven. Ik

van de katholiciteit reserves zijn om daaraan

gezien. Van Heijst benadrukt de relationele kant

Ten slotte is er de verhouding tot God, voor

Welk gezichtspunt verdient de voorrang? Een

moeten aanspreken. Ik vind het dan ook zonde

onderschrijf dat, al zie ik wel allerlei hinder-

tegemoet te komen en te verhelpen.” Daarmee

van zorg en onderwijs. Probeer je werk zo in te

spiritualiteit cruciaal. Hoe zit dat eigenlijk? Een

monnik zei me eens: ’De wereld zou een betere

dat de brug tussen de zinzoekende mens en de

nissen. Maar, als ik mijn geloof moet geloven,

verwoordt hij precies een van de taken die de

richten dat contacten zich kunnen ontwikkelen

verwaarloosd gebied? Heb je afscheid genomen?

woonplaats zijn als we niet van allerwegen, be-

eucharistie maar niet geslagen lijkt te kun-

hoeven we niet bang te zijn. Mijn aandacht

Bond KBVO voor zichzelf ziet. Jaarlijks, in het

of kunnen worden hersteld. Daartoe zijn er vol-

Hoe dan? Ben je vertrouwd met het hachelijke

leidsmaatregelen incluis, de lat zo hoog zouden

nen worden. Boos en verdrietig word ik als ik

richt zich op hoe we elkaars hart kunnen

voor- en najaar, gaat de Bond KBVO daarom met

gens haar in instellingen scharrelruimten nodig.

van het bestaan, het gratuite? Of neutraliseer je?

leggen.’ Dat is een mooie definitie van barmhar-

verneem dat het Vaticaan de duimschroeven

aanspreken en beroeren. Hoe spreek je tot de

zijn leden in gesprek, met telkens een nieuwe

tigheid die Jezus ons heeft voorgeleefd. Ik, en

aandraait ten aanzien van de uitvoering van dit

mensen van Ninevé?

brochure waarin die twee punten van Loose, spe-

Ton Roumen en Kees Waaijman hebben de ka-

God is in je, het Boek is in je. Dat autoritaire is

met mij vele anderen, mag me toevertrouwen

sacrament. Mocht niet iedereen aan de tafel van

cificatie van onbehagen en katholieke reserves,

tholieke reserves bij de huidige ontwikkelingen

allang voorbij. De jeugd is anders. We moeten

aan het gegeven dat Jezus de tafel deelde met

Jezus zitten? Hoe kan ik het aan mijn collega’s

terugkeren. De aandacht is gericht op de school

rond professionaliteit belicht. Roumen spreekt

het Boek met hen lezen.”

tollenaars en hoeren. En soms denk ik: mis-

uitleggen dat mensen buitengesloten kunnen

zelf en de processen die zich daar afspelen.

over het wezenlijke proces van leraar en leerling

schien zijn wij dat allen ook wel ten diepste en

worden? Hoe kan, bijbels gesproken, de weg

zijn we blij dat we niettemin (of juist dan) aan

bereid worden naar de tafel des Heren? Ik vind

de tafel plaats mogen nemen.

het moeilijk te verteren hoe Van Luyn in zijn

22

■

• A. de Jong & Th. Van der Zee: Inspireren tot
participatie, 2008

• Harry Kunneman: Voorbij het dikke-ik, 2005

■

en de vertrouwensband die daar voor nodig is.

Een uitvoering verslag van deze drie lezingen zal

Vorig najaar was leraarschap het thema. Waarom

En de leerstof. Onderwijs is eigenlijk triadisch,

verschijnen in de derde KBVO brochure in de serie

die voortdurende discussie over leraren, die zorg

drietallig: leraar, leerling, leerstof. Een focus op

Vertrouwen waard (april a.s.)

• Wim van de Donk: Commissie verkenning katholiek onderwijs, 2008

Waaijman, verwijzend naar Psalm 139: “Maar
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A LV B O N D K B O

foto Marcel van der Vlugt

Nieuwe kansen
Gerrit-Jan Meulenbeld

De katholieke traditie is van oudsher sterk bepaald door een beeldcultuur. Daardoor lag ook meer de nadruk op de beleving van het geloof, op het gevoel,

en minder op de inhoud, het vaderaspect, zoals
Verlind het typeert.

dan op het zelf kunnen verwoorden van het geloof. Die beeldcultuur is heel lang de kracht van het katholieke geloof geweest. Beelden spreken nu
Marketingtechnisch gesproken hebben kaeenmaal sterker tot de verbeelding dan woorden. Met onder andere de uitvinding van de boekdrukkunst kreeg het woord de overhand in onze samen-

tholieken dus een ijzersterk concept. Volgens
Verlind staan katholieken in een fantastische

leving. Spreken en denken werden belangrijker. Daarin zijn katholieken minder goed geweest, ook nu nog hebben zij meer moeite om onder woorden te

cultuur van tweeduizend jaar die prachtige
kunst en mooie muziek heeft voortgebracht,

brengen wat zij voelen of denken. Daarmee is hun cultuur ook meer impliciet en lijkt hij op de algemene cultuur. Volgens sommigen heeft de katholieke

rituelen heeft voor goede en slechte momenten,
de kunst verstaat van het goede leven en oog

traditie met zijn nadruk op het beeld in het huidige tijdsbestek echter weer de betere papieren in huis.

heeft voor ontwikkelingen in de samenleving.
Maar katholiek zijn is ook het hebben van een
eigen geweten en verantwoordelijkheid, betrok-

Misschien is die nadruk op het beeld er mede

Katholieken hebben met het wegwerken van de

typisch voor de KRO was, medewerkers hadden

ken en tegelijkertijd kritisch en onafhankelijk

debet aan dat in Nederland katholieken op

achterstand ook zelf het denken over de inhoud

weinig met de ‘k’. Die werd sterk geassocieerd

naar het (kerkelijk) gezag, verzoeningsgezind,

achterstand kwamen. Het katholiek onderwijs

van hun onderwijs verwaarloosd, meent Joos-

met de kerkelijke hiërarchie. Om te kunnen

biedt altijd de kans om opnieuw te beginnen en

heeft ervoor gezorgd dat die achterstand

ten. Hij spreekt van een inhoudelijke, morele

overleven in een geprofileerd landschap als

sterk gericht op de gemeenschap. Katholieken

is weggewerkt. Vaak wordt daarom gezegd

leegte. De oude inhouden die in de 19e en begin

de publieke omroep was een duidelijk profiel

hebben een sterke identiteit, meent Verlind. En

dat met de voltooide emancipatie van het

20e eeuw waarde hadden, kunnen we niet meer

echter een levensnoodzaak. Daarom is de KRO

dat helpt in verwarrende tijden als de onze. ‘Er

katholieke volksdeel ook het katholiek on-

hanteren. We moeten op zoek naar nieuwe,

met allerlei mensen gaan praten: leden, niet-

komt een gouden tijd aan voor de katholieke

derwijs overbodig is geworden. Die gedachte

eigentijdse vertalingen en inkleuringen van de

leden, bevriende organisaties, mensen binnen

cultuur, want met de kredietcrisis is het besef

gaat uit van een zeer beperkte opvatting van

aloude bronnen voor een mens- en wereldbeeld

en buiten de publieke omroep, beslissers zoals

doorgebroken dat geld niet het wezen van het

emancipatie, namelijk het inhalen van een

en dus een onderwijsbeeld. Hij ziet overigens

John de Mol en Eckart Wintzen. Er ontstonden

leven is. De katholieke cultuur heeft niets aan

maatschappelijke achterstand. Voorzitter

al voldoende voorbeelden in scholen waar de

interessante gesprekken, het advies was: stop

actualiteit ingeboet. Er is grote vraag naar iden-

Theo Joosten van de Bond KBO wijst erop

tweede emancipatie gaande is, maar pleit voor

dat katholieke niet weg. Het is het enige wat

titeit’. Met zo’n sterke cultuur, identiteit hoef je

dat ten minste nog twee andere motieven ten

een stevige impuls. De Bond KBO moet daarin

de KRO van anderen onderscheidt, we vinden

ook niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden,

grondslag hebben gelegen aan de oprichting

voorop lopen.

het interessant daar iets over te horen en het is

maar kun je terugvallen op bestaande beelden.

commercieel een unique selling point. Dat heeft

Alleen moet je de verpakking steeds vernieu-

van het katholiek onderwijs. Inhoudelijke
opvattingen, idealen over wat goed onder-

St erk e c u ltu u r

geleid tot een fundamenteel andere visie op het

wen ofwel moet je het concept steeds opnieuw

wijs is, hebben voor de kerkelijke hiërarchie,

Een onderdeel van de katholieke wereld dat al

bedrijf en voor de medewerkers betekende het

laden en vernieuwen.

katholieke intellectuelen en ordes zeker ook

eerder een antwoord heeft gevonden op een

een cultuuromslag. Omdat de katholieke cul-

een rol gespeeld. Daarnaast boden katholieke

vertaling van de oude inhouden, is de KRO.

tuur zo sterk een beeldcultuur is, heeft de KRO

Kat h ol i e k on de rwi j s

scholen de kerk de mogelijkheid om katho-

Joosten had daarom 28 november oud- medi-

destijds gekozen voor een visuele campagne

Ondanks het feit dat het katholiek onderwijs

lieken voor te bereiden en in te leiden in de

adirecteur Ton Verlind uitgenodigd. In tijden

in tegenstelling tot bijvoorbeeld de NCRV die

geroemd wordt om zijn kwaliteit, aandacht

katholieke leer en deelname aan het kerkelijk

dat de publieke omroep het moeilijk heeft, is

voor enkele waarden koos. De campagne met

heeft voor het individu en solidariteit en

leven. Dat laatste mag niet meer aan de orde

de KRO een succesvolle omroep met pro-

een moderne Maria en de skinheads in de kerk

zijn, het hebben van idealen, opvattingen

gramma’s als ‘Boer zoekt vrouw’ en ‘Spoorloos’.

leverde veel positieve publiciteit op. Velen

over wat goed onderwijs is zeker wel. Dat

Deze behoren tot de meest gewaardeerde van

vonden de KRO dapper, maar er waren ook

blijft actueel. Theo Joosten spreekt daarom

de publieke omroep en realiseren een groot

boze telefoontjes. Die boden echter de kans om

van een tweede katholieke emancipatie in het

marktaandeel. “De KRO wil zoveel mogelijk

uit te leggen waar KRO voor staat. Verlind zou

Ton Verlind werkt op dit moment aan een film die probeert te verbeelden waar het katholiek

waardering voor de kracht van het merk, een te

onderwijs. Nieuw is dat deze gedragen wordt

mensen bereiken,” zegt Ton Verlind, “maar wel

nu overigens nog meer willen verdiepen, de na-

onderwijs voor staat. Tijdens de ALV waren al enkele beelden te zien waarin BN’er Albert Verlinde

grote interne diversiteit en te weinig lef om zich

door besturen, leraren, directeuren en ouders.

met diepgang en vanuit een herkenbaar eigen

druk in de campagne en de programmering met

zijn visie op het katholiek onderwijs geeft en vertelt waarom katholiek onderwijs zich sterker

openlijk met de eigen identiteit te verbinden.

Dat zei hij tijdens de Algemene Ledenverga-

profiel.” Een paar jaar geleden ontbrak het

als motto ‘het gevoel dat je wilt delen’, heeft

mag profileren. Première wordt dit voorjaar verwacht.

Dus ondanks het feit dat alle parameters posi-

dering op vrijdag 28 november jl.

aan dat profiel. Niemand kon definiëren wat

erg gelegen op de emotie, het moederaspect,
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Katholieke cultuur is beeldcultuur

gemeenschapszin centraal stelt, heeft het
katholiek onderwijs een onvoldoende heldere
profilering, meent Verlind. Het maakt te weinig
gebruik van symbolen, heeft onvoldoende

tief staan, is katholiek onderwijs onvoldoende
25
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Goede voornemens
COLUMN

Theo Joosten
herkenbaar. Als klant van het katholiek onder-

recensie

V E R V OLG V A N PA G I NA 2 5

In Goede Handen.
Handboek voor levensbeschouwelijke communicatie en identiteit

In het persoonlijke vlak

wijs weet je van tevoren nooit wat je precies

worden voor een nieuw jaar

kunt verwachten. Profileren betekent verschil-

vaak goede voornemens geuit.

len benoemen en daarvoor schrikt het katholiek

Die hebben meestal betrekking

onderwijs terug. Volgens Verlind is het katho-

op een gezonder en geluk-

liek onderwijs in potentie echter zo krachtig als

kiger leven. Kenmerk is dat

het sterkste merk van Nederland: de HEMA. Het

ze zijn gericht op verbetering

concept van de HEMA, innovatief en voor ie-

en gebaseerd op een beeld

dereen bereikbaar, wordt consequent toegepast.

levensbeschouwelijke landschap in relatie tot

van wat goed zou zijn. Niet

Het verschil met het katholiek onderwijs is dat

het onderwijs, met name het primair onder-

L e v e ns v r ag e n

alleen mensen spreken goede

de inrichting van een HEMA overal hetzelfde

wijs. Het doel van de uitgave is volgens de

De diversiteit van thema’s en perspectieven

voornemens uit, ook organisaties doen dat. En ook hier gaat het om

is, terwijl iedere katholieke school er anders

auteurs leerkrachten in staat te stellen kinderen

wordt gecompenseerd door een rode draad die

een gerichtheid op het goede, op iets wat beter zou kunnen. Vaak

uit zal zien. Verlinds advies: scherp het profiel

samenhang te laten ontdekken in de wereld

door het handboek loopt: de levensbeschou-

worden deze wensen vertaald in wet- en/of regelgeving. Omdat wij

aan; kom uit voor je identiteit; doe een belofte

waarin zij leven. Het handboek geeft inzicht

welijke basisstructuur die tot uitdrukking komt

niet allemaal dezelfde opvattingen hebben over wat ‘het goede’ is,

aan je klant en maak hem waar; zet jezelf op

in de verschillende aspecten van het levensbe-

in de levensvragen die mensen stellen. In het

zullen alle voornemens niet door ieder als goed worden gezien. In

de kaart en laat je resultaten zien. Daartoe zul

schouwelijk leren en wil een hulpmiddel zijn

handboek staat het idee van het stellen van

een democratie is het omgaan met en het uithouden van verschillen

je het concept moeten beschrijven en moeten

voor leraren om het levensbeschouwelijk leren

(levensbeschouwelijke) vragen centraal vanuit

een generatie die bijvoorbeeld wordt aange-

essentieel. Uniformerende, gelijkschakelende aanpakken dragen daar

zorgen voor een gemeenschappelijke basis met

verder vorm te geven in het onderwijs.

het inzicht dat mensen hun eigen levensverhaal

duid als de generatie Einstein of de generatie

niet aan bij.

de mogelijkheid voor individuele inkleuring.

vanuit die vragen opbouwen (p. 27). Centraal

van Nieuwetijdskinderen. Met name de invloed

Ook in onze eigen vereniging hebben we een aantal voornemens

Ton Roumen
Dit recent verschenen handboek of bronnen-

handreikingen om het levensbeschouwelijk

boek behandelt uiteenlopende aspecten van het

onderwijs vorm te geven.

Dat laatste was een duidelijke aansporing aan

Het handboek telt negen hoofdstukken en

staan de volgende zes basisvragen: wie is de

van de mobiele telefoon, de pc en het internet

het adres van de Bond KBO.

behandelt daarmee belangrijke aspecten van

mens? Wat is goed en kwaad? Hoe leven we

laten zien dat deze geheel andere context die de

het levensbeschouwelijk leren. Het eerste

met elkaar samen? Wat is de betekenis van

huidige jeugdige generatie omringt, van invloed

recente algemene ledenvergadering. Een beknopte notitie als basis

Theo Joosten had in zijn openingsrede echter

hoofdstuk begint met een aantal verhalen van

lijden en dood? Wat is ruimte? Wat is tijd?

is op de ontwikkeling en identiteit van kinderen

voor onze organisatie, waarin de verantwoordelijkheid voor ons

al een voorschot genomen. Hij wees erop dat

leerkrachten waarin zij hun ervaringen met het

De indeling in soorten van levensvragen is

en jongeren.

onderwijs centraal staat. Daarin richten wij ons op vier domeinen:

elke emancipatie twee polen heeft: het betekent

vak levensbeschouwing verwoorden. Hoofdstuk

inmiddels al meer dan tien jaar in ons land

• Ideële oriëntatie en kwaliteit

enerzijds dat je van iets los moet komen en

2 behandelt de basisstructuur van de levens-

leidraad voor programmering van curricula

Een derde en laatste opmerking heeft ermee te

• Personeelsbeleid in relatie tot de eigen visie

anderzijds dat je ergens voor staat. In het geval

beschouwing. Dit gebeurt aan de hand van zes

op scholen. De receptie van en het commen-

maken dat het handboek veel aandacht besteed

• School en omgeving

van de tweede katholieke emancipatie in het

levensvragen. Hoofdstuk 3 bespreekt de levens-

taar op deze indeling bestaat inmiddels ook al

aan de communicatie over levensbeschouwing en

• Richting en inrichtingszaken (stelselzaken)

onderwijs:

beschouwelijke ontwikkeling. Hoofdstuk 4 en

meer dan tien jaar. Enerzijds bieden indelin-

daardoor veel minder ruimte heeft voor infor-

Katholiek onderwijs als een geprofileerde dienst aan de samenleving,

• We staan voor zelfbewust katholiek onder-

verwoord in ons visie document dat unaniem is aanvaard op de

5 gaan in op de functie van rituelen, verhalen

gen in levensvragen een stevige structuur, die

matie over levensbeschouwingen. De expliciete

met eigen beelden op ‘het goede’. Met beelden over het onderwijs aan

wijs en maken ons los van onverschilligheid,

en symbolen. Hoofdstuk 6 behandelt levens-

bovendien ook een didactische waarde heeft.

informatie over het jodendom, het christendom

de kinderen, maar ook over de daarvoor benodigde voorwaarden.

cynisme, schaamte en verlegenheid, van een

beschouwelijke en godsdienstige stromingen.

Anderzijds bestaat het gevaar dat zo’n indeling

en de islam beslaan samen nog geen 3 pagina’s

Dat brengt mij bij een aantal voornemens van de politiek, bijvoor-

houding dat het er toch niet toe doet.

Hoofdstuk 7 gaat over levensbeschouwelijke

kunstmatig en star wordt gehanteerd en dat ze

(101-103). Zo worden de verschillende stromingen

communicatie en hoofdstuk 8 over levensbe-

eigen vragen van kinderen en volwassenen in

jammer genoeg op een wel erg summiere wijze

minst zijn daar twee rode draden in te herkennen:

nen van de katholieke traditie worden betrok-

schouwelijke identiteit. Hoofdstuk 9 ten slotte

mooie hokjes stoppen en daarmee voorbijgaan

behandeld. Dit ook tegen de achtergrond van

• Een gerichtheid op standaardisering en procedures

ken in het overdenken van de inhouden,

bespreekt het belang en de mogelijkheid van

aan authentieke situaties waarin kinderen hun

het inzicht dat grote groepen mensen over een

• Een sterk toenemende bemoeienis van de overheid met het onder-

processen en cultuur van ons onderwijs en

zelfreflectie door leerkrachten.

eigen vragen stellen, vragen – en bijbehorende

afnemende kennis van levensbeschouwelijke stro-

verhalen – die misschien buiten enig classifica-

mingen beschikken en dat levensbeschouwelijke

tieschema vallen.

communicatie juist ook communicatie is over in-

beeld in het recente Kamerdebat over de onderwijsbegroting. Op zijn

• We staan ervoor dat de godsdienstige bron-

komen los van het idee dat onderwijs neutraal

wijs
Nu kan men vanuit bepaalde opvattingen over wat goed is, dit goe-

is en godsdienst alleen privé is en verbonden

Zoals de korte aanduiding van de inhoud laat

de voornemens vinden. Wij hebben omtrent een aantal voornemens

is met verboden.

zien, behandelt het handboek zeer veel aspecten

zo onze twijfels, omdat ze de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor

• We staan voor ieders inbreng in dit gesprek

houden. Deze laatste opmerking geldt wellicht als

van het levensbeschouwelijke terrein en de

Een tweede punt van bespreking is de wijze

een aanbeveling een vervolgboek te ontwikkelen

het onderwijs aantasten. En omdat ze uitgaan van de aanname dat

en komen los van het idee dat een ander

relatie ervan met het (primair) onderwijs. Mede

waarop de levensbeschouwelijke ontwikkeling

met daarin meer informatie over levensbeschou-

als de overheid iets regelt het dan wel beter gaat. Iets dat volgens

moet voorschrijven wat onder een katholieke

dankzij de inbreng en participatie van een grote

van kinderen wordt weergegeven. De auteurs

welijke en godsdienstige stromingen.

mij zeker niet evidence based is! Moeten we ons nu geruststellen

school wordt verstaan.

groep mensen is er veel materiaal verzameld,

geven aan dat het om een aanduiding gaat van

■

met het gegeven dat veel van de goede voornemens niet uitkomen?

Dus tegelijk met een gemeenschappelijk con-

beschreven, uitgewerkt en gedocumenteerd.

enkele algemene ontwikkelingsthema’s. Maar

In Goede Handen. Handboek voor levensbeschou-

Als je bepaalde voornemens, die mogelijk worden voorgeschreven

cept waarvoor Verlind zich sterk maakte, is een

Alle hoofdstukken bevatten ook praktische tips

de vraag blijft wat deze informatie concreet

welijke communicatie en identiteit.

door anderen niet vindt passen bij jouw goede bedoeling, is het

cultuuromslag nodig, een tweede katholieke

en worden omlijst met tekstjes ter overweging

betekent of kan betekenen voor kinderen in

Jos van Remundt & Simon Deen. Uitgegeven door

maar beter tijdig en met verenigde krachten er voor te zorgen dat ze

emancipatie, zoals Theo Joosten aangaf. Maar

of praktische opdrachten. Het boek biedt veel

de klas. Daar komt bij dat in de keuze voor

Eburon en Echelon, 2008.

ook het stadium van dwingend voorschrift niet bereiken.

over de kansen van het katholiek onderwijs in

materiaal waar leraren uit kunnen putten,

deze algemene beschrijving geen rekening is

ISBN 978 90 5972 2620 - 168 pagina’s -

deze tijd zijn beiden uiterst positief.

wat hen helpt inzicht te verwerven en biedt

gehouden met onze huidige generatie kinderen,

Prijs € 25,-

■

■

Theo Joosten is voorzitter van de Bond KBO
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BESTUURSPRAKTIJK

foto Piet Magielsen NFP

Besturenfusie in de
Noordoostpolder is zo
gek nog niet
Red van den Bout

Schaalvergroting en fusies vragen volgens
de Onderwijsraad om een toets. De schaalvergroting in het onderwijs is volgens de
raad te ver doorgeschoten. Daarom moeten
fusies worden afgeremd of in elk geval
vooraf worden getoetst bij het overschrijden
van een bepaalde schaalgrootte (drempel).

Herman Snelder (links), Jos Timmermans (midden),
en Leo Breukel

heid van ouders te garanderen door een breed

de voorbereidingen om de samenwerking tus-

het opzetten van een voorbereidende Raad

aanbod van verschillende scholen in stand te

sen de beide stichtingen te realiseren. We zullen

van Toezicht, zoals wij dat noemen. Deze raad

houden. Wat dat betreft sluit de zorg van de

dan moeten nagaan hoe en wanneer aansluiting

wordt gevormd door een keuze uit de leden van

onderwijsraad zeker niet aan bij de overwegin-

van het VCPO is in te passen. In principe zou

het oude bestuur en de bestaande Raad van

gen van onze fusie.

het een uitdaging zijn om juist in deze regio

Toezicht. De Raad zal bestaan uit zes leden die

Snelder: Als wij niet zouden gaan fuseren, dan

alle identiteiten onder één bestuur te hebben.

komt juist datgene waar de Onderwijsraad voor

Geen eenheidsworst, geen aanbod van bovenaf,

vreest in zicht. Wij kunnen door fusie de keuze-

maar juist het aanbieden van onderwijsvoorzie-

mogelijkheden voor ouders op identiteitsgebied

ningen in een grote mate van verscheidenheid.

beter in stand houden dan wanneer wij als af-

Maar zover is het nog niet. Laat eerst de beide

werkwijze wordt toegepast voor de GMR. We

zonderlijke stichtingen zouden blijven bestaan.

fusiepartners het maar zo goed doen dat het

treffen dus alle voorbereidingen en nemen de

Vooral in plattelandsgebieden, in de dorpen en

ook voor een andere partij aantrekkelijk is om

nodige besluiten om uiterlijk 1 januari 2010 of

de kleine kernen is het moeilijk de onderwijs-

mee te gaan doen.

mogelijkheden te handhaven en de kwaliteit te

‘ B eide best u ren f u seren j u ist om het aanbod van
s c holen in die kleine kernen te handhaven ’

aan de slag gaan om te komen tot de definitieve
Raad van Toezicht. Dat betekent dat reglementen en profielschetsen worden ontworpen
en procedures worden vastgesteld. De zelfde

zoveel eerder als kan te kunnen fuseren. We
mij enige moeite om uiteindelijk de keus te

moest worden. Bij de directeuren, de leden van

nemen ruim de tijd om alles zorgvuldig te laten
verlopen.

waarborgen. Door samen te werken binnen één

Wat waren voor jullie gaandeweg de belangrijkste

maken voor één samenwerkingsbestuur. Dat

de GMR-en enz. leefden veel vragen, zoals: ‘Is

bestuur voorkom je juist deze risico’s.

overwegingen om bestuurlijk te fuseren?

proces is een persoonlijk proces geweest. Ik

een besturenfusie wel nodig? Wat is daarvan

Snelder: Er zijn een drietal redenen te geven.

heb me er echt toe moeten zetten om breder

de meerwaarde?’ enz. enz. Daarbij komt dan

Als we verder kijken. Wat zijn jullie beleidsvoorne-

Kijkend vanuit de positie van de ouders is er wel

Als eerste reden: het waarborgen van de eigen

te kijken dan mijn emoties waren. Met andere

ook nog dat je zelf alle relevante informatie

mens voor het nieuwe jaar?

een vrij groot bestuur tot stand gekomen. Is het

identiteit van iedere denominatie en het open-

woorden: kijken naar het toekomstperspectief,

eerst helder moet hebben. Eerder heeft geen

Breukel: Beleidsmatig zullen we zeker nadenken

In december jl. hebben het bestuur van de

aanbod in de polder daardoor geringer geworden?

baar karakter van het openbaar onderwijs. De

welke toekomstmogelijkheden biedt de nieuwe

zin. Maar goed, in de laatste fase is op advies

over de nieuwe mogelijkheden op huisves-

stichting voor het Openbaar Basisonderwijs

Snelder: Voor de ouders speelt de omvang

tweede reden is het bevorderen van de kwaliteit

bestuurlijke situatie.

van de adviseur van de Bond KBO gekozen om

tingsgebied: bijvoorbeeld het stichten van een

Noordoostpolder en de Raad van Toezicht van

van het bestuur niet zo zeer. Zij kijken naar

van het onderwijs. En de laatste en zeker niet

Timmermans: Daarbij komt dat het twee

meerdere gesprekken te voeren met alle gele-

nieuwe school of het samen met anderen opzet-

de stichting Christophorus een definitief besluit

het scholenaanbod in de dorpen en de kleine

de onbelangrijkste reden betreft de continuïteit

gelijkwaardige, goedlopende onderwijsorgani-

dingen, een nieuwsbrief te introduceren, een

ten van een brede school. Op onderwijskundig

genomen voor een besturenfusie. Uiterlijk op 1

kernen. Daaruit maken zij hun keuze. En in het

van het onderwijs en het bevorderen daarvan

saties zijn. In de beide besturen zijn geen grote

grote voorlichtingsbijeenkomst te houden met

gebied liggen er kansen. Samen hebben we

januari 2010 zal er een samenwerkingsbestuur

scholenaanbod verandert er niets. Beide bestu-

in de kleine kernen. Deze drie belangrijke

knelpunten aanwezig. Er zijn bijvoorbeeld geen

als doel op een breed vlak met alle belangheb-

meer kennis dan alleen. We kunnen daar nog

voor basisonderwijs zijn in de Noordoostpol-

ren fuseren juist om het aanbod van scholen in

strategische overwegingen liggen aan onze

zwakke of zeer zwakke scholen aanwezig. In

benden te communiceren. En dat heeft goed

veel profijt van hebben. En op het personele

der. Hierdoor ontstaat een organisatie met 27

die kleine kernen te handhaven.

fusie ten grondslag. Deze zijn uitvoerig met alle

een dergelijke situatie is het lastiger voor alle

gewerkt.

vlak denken we na en ontwikkelen we beleid

betrokkenen besproken en vastgelegd in het

betrokkenen de beweegredenen aan te geven

Wat verder heel goed heeft gewerkt is onze rol-

om hier in de polder een aantrekkelijke werkge-

uiteindelijke fusiedocument.

waarom gekozen is voor een fusie. Waarom een

wisseling naar ‘kartrekker’. Vooral in de laatste

ver te blijven.

besturenfusie naar de toekomst toe verstandig

fase zijn we er met z’n drieën tegenaan gegaan.

Snelder: Kortom, we houden al onze beleidster-

is.

Hebben we onze rol veel actiever en duidelijker

reinen opnieuw tegen het licht om te komen

opgepakt.

tot een goed strategisch plan voor de nieuwe

scholen (openbare, katholieke en oecumenische
basisscholen), ruim 3100 leerlingen en circa 200

Destijds is met drie partijen – openbaar, katholiek

formatieplaatsen. Hoog tijd voor een gesprek

en protestant christelijk – het fusieproces gestart.

met de drie leden van het college van bestuur

De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs

Ondanks deze drie belangrijke overwegingen is het

in oprichting: Herman Snelder, Jos Timmer-

(VCPO) heeft vrij snel aangegeven niet verder mee

fusieproces niet vanzelf gegaan.

mans, en Leo Breukel.

te willen doen aan het fusieonderzoek om bestuur-

Timmermans: Bij identiteit hebben we het

De ’kartrekkers’ van een fusie hebben doorgaans

lijke redenen. Stel dat zij hierop terugkomen en

langst stilgestaan. Voor alle mensen die ermee

een voorsprong ten opzichte van de andere belang-

Kijkend naar de toekomst. Wat mij verbaasd heeft,

met de directeuren al een aanzet om het plan

Hoe kijken jullie aan tegen het advies van de

alsnog mee willen doen. Wat is dan jullie reactie?

te maken hadden, is het een persoonlijk proces

hebbenden in de schoolorganisatie. Hoe was dat in

is dat jullie nog een jaar de tijd nemen om alles op

uiteindelijk na bespreking in alle geledingen en

Onderwijsraad?

Breukel: Aansluiten is op zich mogelijk. Wij

geweest: hoe hierin de goede keuzen te maken.

jullie fusieproces?

orde te krijgen. Niet op 1 januari 2009, maar een

na verdere afronding vast te stellen. Presente-

Timmermans: De Onderwijsraad heeft het over

staan daar positief tegenover. De deur staat

Snelder: Voordat het zover was, heb ik erg aan

Breukel: Het heeft lang geduurd voordat wij,

jaar later fuseren. Wat gaan jullie dit jaar allemaal

ren van het plan op de fusiedatum aan het eind

de keuzevrijheid van ouders. Wat wij voorstaan

altijd open. Alleen nu, op dit moment, is het

het idee moeten wennen. Opgegroeid en altijd

maar ook de leden van de stuurgroep, heb-

doen?

van 2009 of het begin van 2010 zou prachtig

bij onze besturenfusie is juist de keuzevrij-

wat minder geschikt. Nu zijn wij druk bezig met

gewerkt in het katholiek onderwijs, kostte het

ben onderkend dat er meer gecommuniceerd

Timmermans: Om te beginnen starten we met

zijn.

28

combinatie. Begin februari maken we hiertoe
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foto Evelyne Jacq HH

INTERVEIW

Mijnheer (Rob) Nagel heeft kortgeleden afscheid genomen als voorzitter
van de Amsterdamse Stichtingen voor
Katholiek Onderwijs (ASKO), waar hij
40 jaar lang aan verbonden is geweest.
Zijn opvolgster is Cathy Spierenburg.
Met beiden heb ik een gesprek.

“Die kroon op de
Westertoren hebben
jullie wel aan de
katholieken te danken”

met elkaar over hebben. Dat kinderen meer dan
twee uur per dag televisie kijken wil niet zeggen
dat dat goed is. Maar als kinderen in die wereld
zitten en je komt als leerkracht met een lesje op
het bord, dat ze moeten overschrijven, terwijl ze
razendsnel zitten te typen op hun mobieltje en
tegelijkertijd televisie zitten te kijken, dan is dàt
de wereld, de multi tasking generatie. Ik vind dat
wij dat onvoldoende weten.
Nagel: Daar ligt een zware taak voor de opvoeders.
Spierenburg: Absoluut, maar ook een taak voor de
ouders en niet alleen voor leerkrachten. De vraag

Rob Pinkse

is altijd: hoe betrokken zijn ouders bij het leerproces? Ze worden soms te gemakkelijker door alles

Oud voorzitter Robbert Nagel tijdens zijn afscheid

naar de school te schuiven. Dit is een veel te grote

Toen ik hoorde dat de Rob Nagel 40 jaar lang

onderwijs? De ontwikkeling van de ‘Theo Thijs-

Daar hebben we natuurlijk duidelijk een crisis

aan dezelfde stichting verbonden is geweest,

sen’ meester – als ik het zo oneerbiedig mag

in gehad. Ik denk dat wij er heel langzaam

bezinningsperiode gaan. Wie zijn we, waar kom

betekenisvolle context staat, voor henzelf, op

en complexe taak voor met name mensen die net

vond ik dat op zichzelf al een bijzonderheid. Hij

formuleren – tot een directeur van een brede

maar zeker uit opkrabbelen, misschien ook wel

ik vandaan, waartoe zijn wij op aarde? Wat dat

dat moment. Als ik nu zie wat voor gamespel-

van de pabo komen. Het onderwijs is al ingrijpend

heeft in onderwijsland dus heel wat meege-

school en een zorgverlener met verantwoor-

gestimuleerd door het grote aantal zich ma-

betreft zitten we weer een beetje in de lift. Die

letjes ze doen en wat ze op internet halen. Dat

veranderd, dat alles bij elkaar maakt die jonge

maakt en heeft iets te vertellen. Dat maakte mij

delijkheden waarvan men in het verleden zelfs

nifesterende culturen in ons land. Er zijn nog

reflectie zie ik absoluut plaatsvinden en dat is

is niet meer het chronologische leren van a tot

mensen nog niet meteen competent om die zeer

nieuwsgierig. Zo kwam het dat ik op een koude

niet kon dromen? Of is dat de ontwikkeling van

wel leerkrachten uit die tijd die sommige rigide

goed. Hoewel het antwoord anders zal zijn dan

z, wat wij in methodes voor ze uitgestippeld

complexe opvoedvraagstukken aan te kunnen.

winterdag in Bussum een gesprek had met

nieuwe onderwijssystemen zoals ervaringsge-

opvattingen uit het verleden nog niet verwerkt

dertig jaar geleden. Daar ben ik van overtuigd.

hebben. Zij vergaren kennis op het moment dat

Toch heb ik zeer veel respect voor de meesten van

Nagel en zijn opvolgster.

richt onderwijs (EGO) en ontwikkelingsgericht

hebben. Die hebben de ‘Bisschop Bekkers peri-

Onze samenleving is veranderd. Je ziet het

het actueel voor hen is. Ik denk dat kinderen

hen. Als ik zie hoe ze voor de klas staan en daar

onderwijs (OGO)? Die nieuwe onderwijssy-

ode’ - het opengooien van de luiken - niet goed

ook als je kijkt naar bevolkingsgroepen. Dat is

door alles wat op hen afkomt sneller en jonger

wat van weten te maken, nou petje af hoor.

Uiteraard was ik benieuwd hoe hij in het on-

stemen juich ik toe. Daarnaast werken onze

begrepen.

anders dan toen. In de jaren vijftig kwamen hier

ouder worden. Dat is het fenomeen waar we

derwijs is verzeild geraakt. Hij vertelt dat zijn

scholen ook met thema’s zoals bijvoorbeeld

groepjes Grieken en Italianen als gastarbeider.

onvoldoende rekening mee houden.

vader hierin een grote rol heeft gespeeld. Zijn

theater en techniek, waar speciale aandacht aan

Er valt nog veel aan PR te doen: neem bijvoor-

Zij zetten onder andere restaurantjes op. Dat is

vader was indertijd auditor bij de Amsterdamse

wordt gegeven.

beeld de nieuwjaarsreceptie bij burgemeester

echt wat anders dan wat er nu aan de hand is.

Hoe ga je daar als bestuur mee om?

deed. Van onderwijs had ik – zeker in het begin -

Nagel: Ik herken en onderschrijf dat. Ik zie een
duidelijk verschil met wat ik in het verleden

Cohen in het Concertgebouw. In Amsterdam

Als je nu de samenstelling van de scholen ziet,

Spierenburg: Er zijn veel mogelijkheden en

redelijk weinig verstand. Dat was ook niet nodig.

jaar kerkmeester, i.c. schoolbestuurder van de

U bent een stichting voor katholiek onderwijs.

wordt ‘iedereen’ hiervoor uitgenodigd, maar

heb je met andere vraagstukken te maken. Daar

kansen, te starten met bewustwording. Het is

Daar was een speciale commissie voor – commis-

Posthoorn en vond dat zijn zoon ook maar iets

Daarin heeft zich ongetwijfeld ook een ontwikke-

vertegenwoordigers van één van de pijlers van

zullen we met elkaar over in dialoog moeten.

wellicht aardig om er een thema van te maken,

sie primair onderwijs – waarin twee deskundige

maatschappelijks moest doen. Hij heeft hem

ling afgetekend. Hoe komt de katholieke identiteit

het onderwijs – het katholieke basisonderwijs

De kansen liggen er op het ogenblik.

niet alleen voor het bestuur, want het moet op

bestuursleden participeerden. Ik heb mij meer

toen voorgedragen bij de Amsterdamse Stich-

tot uitdrukking?

– niet. (Tegen de nieuwe voorzitter) Ik vind dat

de werkvloer landen. Een dag initiëren, inrich-

beziggehouden met de opbouw van de organisa-

tingen om een bestuurdersplaats in te nemen en

Nagel: Dat is een vraag die ik zelf telkens

je dat eens moet oppakken. Wij moeten ook

Ziet u ook bedreigingen?

ten en faciliteren voor de mensen die het moe-

tie, strategieën, identiteit en vooral renovatie en

gaf hem het advies mee om de eerste twee jaar

probeer te beantwoorden, ook naar mijzelf toe.

daar vertegenwoordigd zijn. Je kan zeggen wat

Spierenburg: Hetzelfde type bedreigingen waar

ten doen. En betrek kinderen erbij. Ik ben ervan

nieuwbouw van schoolgebouwen. De importantie

Stichtingen en daarvoor gedurende dertig

zijn mond te houden en te luis-

je wil, maar die kroon op de

we allemaal mee te maken hebben, niet speci-

overtuigd dat het in school moet ontstaan. De

van het onderwijs werd steeds belangrijker en

teren. “Ik weet niet, gezien mijn

Westertoren heeft Amsterdam

fiek in het onderwijs. Als ik kijk naar algemene

invloed van de media op de ontwikkeling van

nadrukkelijker in het bestuur. Ik ben de laatste

karakter, of ik dat ook zo gedaan

toch maar wel aan de katho-

onderwijstendensen, dan merk ik dat de opvat-

kinderen is niet meer te negeren. De ontwikke-

jaren dan ook veel op de werkvloer geweest en ik

heb, maar in ieder geval heb ik

lieken, de papen, te danken! Ik

ting over leren bij de deskundigen achterloopt

ling van methodes, de invoering van digitale

ben het steeds interessanter gaan vinden. Het zal

eerst als gewoon bestuurslid ge-

zie de toekomst met vertrouwen

bij wat er in de praktijk gebeurt. Ik zie dat de

schoolborden: het gaat te traag. De buitenwe-

anders worden, de organisatie wordt anders. Een

functioneerd”, vertelt Nagel. Dat

tegemoet. Er moet wel voortdu-

invloed van de media, de televisie, het internet

reld gaat sneller.

aantal dingen zal in de komende jaren door de

was in 1968. Vier jaar later werd

rend aan de identiteit gewerkt

en ‘gaming’, heel groot is. We leven in een ge-

Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, ik neem

crisis die op ons afkomt veranderen. Het gaat ook

hij voorzitter en die functie heeft

worden.

mediatiseerde samenleving. Dat hebben we met

alleen waar. Ik vind dat wij er een taak in heb-

op diezelfde golfbewegingen.

z’n allen niet in de gaten. Het informeel leren

ben. Je moet kinderen leren navigeren. Het is

hij tot het einde toe bekleed.
Ligt hier nog een taak voor de

speelt een hele grote rol in het leven van kinde-

fijn dat ze weten waar ze iets moeten vinden en

Spierenburg: Ik heb de websites van al onze scho-

Dat er in die tijd veel is veranderd

toekomst?

ren. Het leren gaat buiten de schoolmuren om

je moet momenten bieden waarop ze die keuzes

len bekeken en zie redelijk sterke eenheden die

is wel duidelijk. Maar wat zijn de

Spierenburg: Ik heb er tijdens

bijna net zo hard als in de school. In de school

kunnen maken, maar ook wat die keuzes waard

ondersteund worden door onder andere de regio-

belangrijkste veranderingen?

het sollicitatiegesprek aan

worden soms andere dingen geleerd; we hebben

zijn. Wat op internet staat, hoeft niet allemaal

managers. Complexe maatschappelijke vraagstuk-

Nagel: Ach, wat is belang-

gerefereerd. Het is een golf-

het dan over sociale vaardigheden en het accent

evenveel waard te zijn. Die vragen moet je altijd

ken kun je niet in je eentje aan. Maar samen sta

rijk. Dat is moeilijk. Is dat de

beweging. Langzaamaan zie

dat je moet leggen op het cognitieve, maar

kunnen stellen en kinderen helpen daar hap-

je sterk en kun je de kennis delen. Ik denk dat dat

integratie van kleuter- en lager

ik dat we weer naar een soort

kinderen leren vaak sneller wanneer iets in een

klare brokken van te maken. Je moet het daar

een goede tactiek is.

■

De nieuwe voorzitter van ASKO: Cathy Spierenburg
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DE LOBBY
door concurrentie, maar door een zoektocht naar waarheid en waarach-

spelen op hun reële omstandigheden, bijvoorbeeld belangrijke demogra-

ingegeven door het categorische oordeel dat bepaalde leerlingenaantallen

tigheid. Het gaat om scholing gevoed door idealen.

fische veranderingen (denk aan Parkstad Limburg). Zij moeten hun werk

steeds leiden tot vervreemding en anonimiteit. De Bond KBVO bestrijdt

kunnen doen. We mogen vertrouwen op de lokale checks and balances.

dat oordeel. Dit in de wetenschap dat juist grotere schoolbesturen en

Ro l o u d e r s

In dit verband lichten wij de situatie van het voortgezet onderwijs in

grotere instellingen in het katholiek en interconfessioneel onderwijs zeer

In zijn brief vraagt het kabinet aandacht voor de plaats en betrokkenheid

Deventer toe. Betrokken schoolbesturen (de gemeente en de Stichting

veel investeren in het behoud van kleinschalige vestigingen en klein-

van belanghebbenden bij de school: vooral jongeren, hun ouders en de

Carmel) hebben destijds tot fusie en herschikking van het scholenbe-

schalige organisatievormen (het subsidiariteitsbeginsel is daarbij mede

docenten. Hoe kan hun invloed worden gewaarborgd?

stand besloten, niet om concurrentie uit te schakelen, maar vanwege het

richtinggevend), daartoe in staat gesteld door de financiële schaalvoorde-

Terecht merkt de regering op dat hun positie wettelijk is versterkt, maar

maatschappelijke belang van een goed gespreid en divers aanbod van

len die zij hebben weten te realiseren.

belangrijker is dat we de school (willen) zien als gemeenschap. De Bond

voortgezet onderwijs. Deze reorganisatie was hiertoe een voorwaarde.

KBVO brengt hiervoor het subsidiariteitsbeginsel in, een belangrijk

Concurrentie had daar een neerwaartse spiraal in gang gezet. De her-

* Vrijheid, verandering en verscheidenheid, de commissie Toekomst bijzonder

element van het katholieke sociale denken. Dit beginsel houdt in dat de

schikking heeft dit doorbroken. Concurrentie is trouwens onbruikbaar

onderwijs, 2000. Over schaalvergroting schrijft de commissie: “Processen die

school een plaats is waar de samenleving tot stand komt door betrok-

voor goed onderwijs. Onderwijsvrijheid in Nederland is niet gebaseerd op

uitgaan van de gedachte dat in schaalvergroting kwaliteit en kostenvoor-

kenheid op elkaar: de leraar steunt de leerling, de schoolleider de leraar

het concurrentiemodel, maar op de gedachte dat er lokaal ruimte moet

deel is gelegen, zijn achterhaald door een werkelijkheid waarin flexibiliteit,

en het bestuur de schoolleider. Zij hebben contacten, geen contracten.

zijn om het goede te doen.

differentiatie en kostenvoordelen worden gerealiseerd door kleinschalige

Ouders verdienen speciale aandacht. Elke school moet proberen hun

Overigens lijkt de bovengenoemde motie van het parlement te zijn

eenheden in grotere verbanden.”

■

betrokkenheid waarachtig vorm te geven. Zij horen erbij.
Subsidiariteit houdt niet in dat de overheid het verkeer tussen betrokke-

De Heilige Geest en de mentale ruimte van de leerkracht

nen van de school (bureaucratisch) organiseert, dat ze ‘spelers’ in positie
houdt zich afzijdig als lokaal partijen elkaar naar behoren weten te vin-

De Bond KBVO reageert op kabinetsbrief

den. Zij gaat dus niet hun gedrag ‘inregelen’. Op dit punt roept de brief
van het kabinet twijfels bij ons op, bijvoorbeeld de passage “verankering

BUITENOM

brengt. De overheid steunt het bestuur, vooral door ruimte te laten. Zij

“Oh, die ken ik wel”. Gelukkig zijn de meeste

Onze mentale ruimte is een vertrouwensruimte.

structuur bij te brengen, zonder veel resultaat.

scholen nog niet zo groot dat leraren en leerlin-

Niet naïef, omdat ze de problemen niet ziet of

Maandagochtend, het vierde lesuur van 2009

gen elkaar niet meer kennen. Meestal hebben we

bagatelliseert. Verre van dat. De mentale ruimte is

stond ie voor me: “Alstublieft, meneer! Wilt u het

ook beelden van elkaar. Bij die beelden horen

realistisch: ze ziet wat er is aan gerealiseerde mo-

gelijk nakijken?” Met hondstrouwe ogen keek de

gevoelens en gedachten, soms van irritatie, vaker

gelijkheden en aan tekorten. Tegelijkertijd houdt

lieve bengel me aan. Ik opende het schrift, keek

gevoelens van verwondering of bewondering.

ze echter het hart open voor wat als mogelijkheid,

en was overwonnen. Wat een prachtige, goed

Soms maken leraren elkaar deelgenoot van die

als kiem aanwezig is. Mogelijkheden waarvan de

uitgewerkte en persoonlijke antwoorden. Het

beelden, bijvoorbeeld tijdens een rapportver-

leerling zich waarschijnlijk zelf ook nog niet be-

ontroerde me diep. Voor de Kerst had ik hem de

gadering of functioneringsgesprek. Wij hebben

wust is. Ten diepste is dit gebeuren iets spiritueels,

wacht willen aanzeggen. Vanwege de Kerst deed

Menselijke maat:
ja, natuurlijk

van interne toezichthouders”. Nogmaals, het is een eigen verantwoorde-

Ook dit kabinet zegt een centrale waarde toe te kennen aan variëteit,

beelden van onze leerlingen, maar de vraag is

want dergelijke dingen spelen zich zo diep in de

ik dat nog maar even niet. En met Maria dacht ik:

De recente brief van het kabinet over de menselijke maat in het onderwijs

maar sinds jaar en dag is er sprake van een ongerijmdheid. Piet Hein

of we hen daarmee voldoende kennen. Of meer

persoonlijkheid af dat een mens er geen greep op

“Hoe moet dat, als ik geen macht uitoefen?” Maar

heeft de Bond KBVO met instemming begroet. Lag in de jaren achter ons

Donner en anderen wijzen hier op in een publicatie negen jaar geleden*.

filosofisch: volstaan beelden in ons omgaan met

heeft. Een leraar kan in dit opzicht ‘slechts’ actief

gelukkig kwam de Heilige Geest of hoe je het

het accent op een bedrijfsmatige organisatie van de school, nu lijkt er

Zij schrijven: “De paradox in het onderwijsbeleid is dat bij toenemende

elkaar?

zijn op een receptieve wijze, namelijk in zijn of

ook noemen wilt, over deze jonge gast. Daarom

aandacht te zijn voor de essentie van een school: de ontwikkeling van

erkenning van verschillen in talent, gekozen wordt voor toenemende ge-

Eén van de tien geboden is dat wij geen beeld van

haar ontvankelijkheid voor de leerling(en).

mag je mijns inziens wat hij gedaan heeft, heilig

jonge mensen. Leraren en schoolorganisatie behoeven daartoe de ruimte,

lijkschakeling van het aanbod via eindtermen, basisvorming en WSNS”.

God mogen maken. Maar hoe zit dat met onze

Toen ik tijdens de kerstvakantie over deze dingen

noemen, vrucht van de Heilige Geest. Het is niet

opdat ter plekke een goede sfeer kan worden geschapen – naar eigen

In de afgelopen jaren is deze lijn van gelijkschakeling doorgetrokken via

medemens? De medemens is toch geschapen naar

nadacht, schoot me het Kerstevangelie te binnen.

afgedwongen, niet gemaakt; niet geschapen, maar

inzichten.

leerstandaarden, de ingreep in het centraal examen en het schoolexamen,

Gods beeld en gelijkenis?! Mogen we daar wel

Een leraar lijkt op Maria, die de engel op bezoek

geboren… Geboren, niet geschapen. Worden niet

passend onderwijs, regionaal arrangement, inspectiekader als deugdelijk-

een beeld van maken? En wat wil zo’n uitspraak

krijgt en uitroept: “Hoe zal dat geschieden daar

alle grote dingen geboren?

De Bond KBVO vindt dat het ‘eigenaarschap’ van de school en van de

heideis (en het toegevoegde blaming and shaming), het beoogde wetvoor-

zeggen? Dat de mens ten diepste een mysterie is,

ik geen man beken?” Het antwoord van de engel

Vrucht van de Heilige Geest, inspiratie of

docent onder druk staan. Dit vormt een bedreiging voor de kwaliteit van

stel zorgplichten en het plan om de toegevoegde waarde van de school

een prachtig wonder met altijd meer mogelijk-

is: “De Heilige Geest zal over u komen en daarom

intrinsieke motivatie, de formulering is me om

het onderwijs. De bond plaatst vraagtekens bij het ‘beleidsactivisme’,

te meten. Hier wordt systeem op systeem gestapeld. Donner en de zijnen

heden dan wij kunnen bedenken. Onze beelden

zal wat er uit u geboren wordt heilig genoemd

het even. Het stemt me in ieder geval dankbaar.

vooral als de plannen buiten de sfeer van de school worden ontwik-

merken over dit type beleid op dat de overheid bepaalde uitkomsten zeker

schieten ten diepste te kort om elkaar te typeren.

worden”. Een maagdelijke verwekking dus. Soms

Graag wens ik ons allen van die prachtige mo-

keld, overigens vaak aan de hand van thema’s die door belangengroepen

wil stellen. Misschien lukt het haar die zekerheid te scheppen, maar de

Pedagogisch vertaald betekent dit: wij dienen

gebeuren er dingen op school, binnen of buiten

menten toe. Momenten waarop je even uitgetild

zijn aangereikt. Daar waar het kabinet spreekt over legitimatieverlies,

verwachting is dat dit ten koste gaat van het vermogen van scholen ook

als onderwijsmensen te beseffen (en dat is steeds

lesverband, die je versteld doen staan. Een leer-

wordt boven de sleur en de waan van de dag.

kleinschalig organiseren, variëteit en ‘gezien en gehoord worden’, ziet

te zorgen voor andere uitkomsten. En dat lokt weer nieuwe maatregelen

weer een opnieuw beginnen) dat onze beelden

ling die je in vertrouwen neemt, leerlingen die

Momenten waarop we elkaar mogen ontmoeten

onze bond dit als een bevestiging van zijn zorgen. Maar ook: het kabinet

uit. Dat gaat zo door: gebrekkige uitkomsten horen bij een gebrekkige

van de leerlingen altijd beperkt zijn. Door dat

zich inzetten voor een goed doel. Leerlingen die

als mensen die elkaar vertrouwen. Dat ver-

luistert, en dat is een hoopvol teken.

ordening. Het kabinet heeft de taak zich af te vragen of de overheid hier

besef ontwikkelen we een soort ‘mentale ruimte’

soms toch ineens aan het werk gaan… Wat een

trouwen lijkt me de essentie van de christelijke

wel goed aan doet. Ook zijn brief geeft daar aanleiding toe.

waarin plaats is voor aspecten van de per-

bezieling! Dit soort dingen valt niet af te dwin-

boodschap. Bestaat er een mooier beroep dan dat

soonlijkheid die we nog niet kennen, ook voor

gen, maar worden je in de schoot geworpen. Net

vertrouwen tijdens lessen en in de wandelgangen
te mogen delen met leerlingen?

lijkheid om betrokkenheid van allen waarachtig en gepast vorm te geven.
Daar hoort intern toezicht bij. Dat weten we. Deze twijfels brengen ons
bij een volgend punt.
Va r ië te it

We vatten genoemde brief bovendien op als een afscheid van een
eenzijdige nadruk op onderwijs als investeringsgoed: de school als

F u s ie s to p o n te r e c h t

aspecten van de leerling die nog slechts als moge-

als bij Maria.

toeleverancier van de arbeidsmarkt. Scholen zijn bovenal voorzieningen

Ten slotte. In een motie van de Tweede Kamer wordt het kabinet opge-

lijkheid aanwezig zijn, maar die tot werkelijkheid

Zelf mocht ik begin dit jaar ook getuige zijn

ten behoeve van de vorming en voeding van jonge generaties, voor een

roepen tot een fusiestop. In zijn brief kondigt het kabinet een zorgvuldig

kúnnen komen. Door zo’n mentale ruimte roepen

van zo’n maagdelijke verwekking. Een leerling

Bill Banning

training van oordeelsvermogen en als een opleiding tot volwassenheid.

besluitvormingsproces aan. Terecht. Abrupte ingrepen brengen nog geen

we als het ware de mogelijkheden in de leerling

uit 4 VWO maakt normaal van zijn schrift een

Identiteitsbegeleider po, docent vo en auteur van

Het gaat om een oprechte zorg voor kwaliteit: niet kwaliteitsverbetering

kwaliteit. Integendeel: op verschillende plaatsen zijn partijen bezig in te

wakker en pinnen we hem niet vast.

enorme chaos. Al jaren probeer ik hem enige

Onderwijsdier in hart en nieren
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KORT BERICHT

DE KEUZE VAN
Manifest KVSC:
Pleidooi voor meer ondersteuning voor schoolleiders

foto Marijn van Rij / NFP

Wa a r o m o n d e r w i j s ?
Tijdens mijn studie biologie ben ik gevraagd les
te geven op een opleidingsschool voor kleuterleidsters in Rotterdam. Ik heb dat tijdens mijn
studie erbij gedaan en vond dat heel erg leuk. Ik

Tijdens zijn laatste jaarvergadering op
15 januari presenteerde de Kring Van
Schoolleiders in het Christelijk geïnspireerd
onderwijs een manifest. Zij pleit daarin
sterk voor intensivering van de
ondersteuning van schoolleiders in het
levensbeschouwelijk geïnspireerd onderwijs.

binden. Kern daarvan zou een beschrijving

middelen die ingezet worden om die doelen te

vond het geweldig om kennis over te dragen en

kunnen zijn van voor het schoolleiderschap

bereiken.

aan de gezichten van de kinderen te zien dat ze

noodzakelijk geachte competenties. SchoolleiBijzo n d e r e r o l s c h o o lle id e r

gische aantekening gehaald en ben ik biologieles

aan een beroepscode waarop ze elkaar kun-

Het zijn vooral de schoolleiders van scholen

gaan geven in Katwijk op een havo/vwo-school.

nen aanspreken. Onderdeel van het expertise-

met een protestants christelijke of katholieke

Uiteindelijk heb ik 20 jaar voor de klas gestaan.

centrum zou ook een hoogwaardige opleiding

identiteit die, in de visie van de KVSC, de ver-

Vervolgens heb ik bedrijfskunde gestudeerd aan

voor schoolleiders in het christelijk onderwijs

antwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop

de hts in Haarlem. Na deze post-hbo studie ben

moeten uitmaken, met een curriculum waarin

de bijzondere pedagogische en maatschap-

ik directeur geworden van een middenschool in

kennis van de eigen traditie wordt verbonden

pelijke opdracht gestalte krijgt in en door de

Utrecht. Daar ben ik drie jaar directeur geweest

met inzicht in de maatschappelijke betekenis

school, hoezeer de daadwerkelijke vorming van

en heb ik een fusietraject begeleid. Daarna ben ik

van de eigen onderwijstraditie en de ontwik-

jonge mensen ook plaats vindt in en rond het

rector geworden van een mavo/havo/vwo-school

keling van voor het beleidsmatig handelen

onderwijsleerproces waaraan door leerkrachten

in Leiden en nu ben ik voorzitter van het college

noodzakelijke vaardigheden.

leiding wordt gegeven. De schoolleider is bij

van bestuur van het Petrus Canisius College in

uitstek de representant van de geloofstraditie

Alkmaar.

De oprichting van een expertisecentrum
zou daarvoor een prima basis vormen.

het begrepen. Na mijn studie heb ik een pedago-

ders zouden zich ook moeten kunnen binden

Anke Harteveld

Ma a t scha p p e lijk e o p d r a c h t

waarin de school is geworteld. Dat komt tot uit-

De KVSC komt tot dit pleidooi omdat zij vindt

drukking in het beleid dat hij voert, in de wijze

Uw grote voorbeeld?

dat scholen die geworteld zijn in de chris-

waarop hij de school leidt en in zijn persoon-

Mijn vader heeft mij erg geïnspireerd. Hij heeft

telijke traditie een bijzondere pedagogische

lijke betrokkenheid en inspiratie. Die vormen

veel leidinggevende functies bekleed. De manier

en maatschappelijke opdracht hebben. De

samen zijn professionele identiteit.

waarop hij met mensen omging, makkelijk,

De vestigingsdirecteuren hebben nu veel meer

De toekomst?

KVSC is er van overtuigd dat deze scholen

V oorzitter college van bestuur P etrus C anisius C ollege ,
katholieke stichting voor voortgezet onderwijs in A lkmaar

benaderbaar, consequent en integer, dat heeft

verantwoordelijkheid voor het onderwijsbeleid.

Over de toekomst van ons schoolbestuur en het

een wezenlijke bijdrage leveren, niet alleen

Het pleidooi van de KVSC wordt van harte

mij wel gevormd. Hij heeft mij altijd politiek

We maken met z’n allen duidelijke afspraken

voortgezet onderwijs in Nederland ben ik heel

aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge

ondersteund door de Bond KBVO en de Bestu-

uitgedaagd om anderen met argumenten te

over wie, waar verantwoordelijk voor is. Hoe

optimistisch. Ik zie dat de politiek steeds meer

De KVSC komt tot deze conclusie omdat zij

mensen, maar daarin ook aan de opbouw

renraad.

overtuigen.

dat hele proces werkt en hoe dat beleefd wordt,

belangstelling heeft voor het voortgezet onder-

van mening is dat de rol van schoolleiders in

van een samenleving die gekenmerkt wordt

En ik heb een docente Nederlands gehad die

dat vind ik een mooi moment. Daar zie ik nu

wijs en dat er meer geld wordt uitgetrokken.

het christelijk geïnspireerd onderwijs aanzien-

door gemeenschapzin, solidariteit, zorg voor

De KVSC is een vereniging van schoolleiders

ook veel indruk heeft gemaakt. Ik ben eigen-

nog steeds veel voordelen van. We hebben ook

Er komen minder dictaten van het ministerie

lijk complexer is geworden. Ook de groeiende

zwakken en gerichtheid op duurzaamheid in

die vanuit een persoonlijke verbondenheid

lijk een bèta-mens, maar zoals zij gedichten

op een professionele manier een oud school-

en we krijgen meer hulp en aanwijzingen.

bemoeienis van de overheid rond zaken van

productie en consumptie.

met de christelijke traditie leiding geven aan

behandelde, dat sprak mij heel erg aan. Zij

gebouw opgeknapt en er een nieuw gebouw

Schoolbesturen worden steeds professioneler en

opvoeding en onderwijs en de grotere rol van

Die opdracht is expliciet dan wel impliciet

scholen voor voortgezet onderwijs met een

zette leerlingen aan tot nadenken, behandelde

tegenaan gezet via publiek-private samenwer-

autonomer, maar je moet wel verantwoording

levensbeschouwelijk geïnspireerd onderwijs

verleend door de gemeenschap waaruit de

bijzondere, levensbeschouwelijke identiteit.

een uur lang hetzelfde gedicht. Het was erg

king (PPS). Het hele proces is goed verlopen en

afleggen. Die verantwoording is heel belangrijk,

in een samenleving waar geloof en religie

school is voortgekomen en wordt vertegen-

leuk om te zien dat je een gedicht van alle

het is een prachtig gebouw geworden.

want we hebben een maatschappelijke positie

onderwerp is van een heftig politiek en publiek

woordigd door het bevoegd gezag van de

Informatie:

kanten kon benaderen en beleven. Ze nodigde

debat, leiden tot dit pleidooi. De druk om lokaal

school. Bijzondere scholen zijn voortgeko-

KVSC

leerlingen die geen boeken hadden, uit om uit

Wa a r i n g e l o o f t u ?

of regionaal samen te werken met een beroep

men uit de overtuiging dat het goed is om

p/a Diamand 9

haar boekenkast boeken te komen lenen. Ik

Vanuit mijn werk gezien kan ik er blind op

hoop ik dat meer jongeren voor het onderwijs

op het belang van de leerling, leidt niet zelden

kinderen en jongeren op te voeden en te

3641 XR Mijdrecht

weet haar naam niet meer, maar ik kan me haar

vertrouwen dat de medewerkers om mij heen het

gaan kiezen, omdat werken in het onderwijs

tot erosie van de eigen identiteit, meent de

onderwijzen in de geest van wat binnen de

E: ort@hetvlc.nl

nog steeds voor de geest halen. Ze had altijd

goede doen voor de school. Dat geeft arbeids-

houvast biedt. Het aantal kinderen neemt af,

KVSC, en dat vraagt van schoolleiders en be-

eigen traditie als waardevol en betekenisvol

hetzelfde aan, hooggesloten blouse, groen jasje

vreugde en verstevigt mijn geloof in de mede-

dus ik denk dat het tekort aan docenten in de

stuurders het uiterste van hun professionaliteit

wordt beleefd. De verantwoordelijkheid voor

en een crèmekleurige rok.

mens. De vestigingsdirecteuren met wie ik werk,

toekomst wel mee zal vallen. Er komen bij onze

en integriteit. Last but not least dreigt met het

opvoeding en onderwijs hoort in de ogen van

school ook meer jonge docenten binnen, wat

vertrek van de huidige generatie schoolleiders

de KVSC dan ook niet bij de overheid thuis,

Uw mooiste moment op school?

de directeur personeel en de directeur financiën
en beheer, zijn allemaal goede mensen. De zaken

zorgt voor een meer evenwichtig personeels-

de kennis en verbondenheid met de christelijke

maar rust onvervreemdbaar bij ouders en

Het mooiste moment op het Petrus Canisius

gebeuren op een goede manier en met elkaar

bestand. Zo kan jong en oud met verschillende

traditie af te nemen.

bij de scholen waaraan ouders hun kinderen

College was twee jaar geleden toen we als

zetten we een goed product neer. Er zijn zes ves-

vormen van energie, belangstelling en kennis

toevertrouwen.

school een meer professionele organisatie

tigingsdirecteuren en die werken allemaal goed

met en van elkaar leren.

B e r o e ps c ode

De pedagogische en maatschappelijke op-

kregen met een raad van toezicht en een col-

samen. Ik geloof in God in de vorm van energie

Vooralsnog zou er wat betreft de KVSC een

dracht van de school komt tot uitdrukking

lege van bestuur, waar ik deel van uitmaak.

en overdracht van energie. In het goddelijke in

beroeps-profiel voor schoolleiders ontwikkeld

in de wijze waarop de school is ingericht, in

De directie is toen ook geprofessionaliseerd.

de mens, dat energie en liefde overdraagt.

kunnen worden, waaraan schoolbesturen zich

de doelen die worden nagestreefd en in de

34

en worden betaald met maatschappelijk geld.
Doordat het slechter gaat met de economie

Natalie Jasper
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Hoever reikt de informatieplicht
aan partners van gescheiden ouders?

S e m i n a r B o n d K B O , 11 f e b r u a r i
Komend voorjaar hebben alle schoolbesturen te

aantal aspecten rond de vermogens- en liquidi-

de locatie, de kosten en aanmelding vindt u op

maken met besluitvorming inzake het jaarverslag

teitspositie wordt ingegaan.

www.bondkbo.nl/seminarvermogenspositie

over het afgelopen kalenderjaar. Over de vermo-

In een drietal presentaties en workshops zullen

gens- en liquiditeitsposities van onderwijsinstel-

vragen aan de orde komen als:

Indien leden van de Bond KBVO belangstelling

lingen is de afgelopen jaren nogal wat publiciteit

- Vermogenspositie: hoe bepaal ik de gewenste

hebben voor informatie over een of meerdere

geweest, sinds vorig jaar ook over het primair

omvang van mijn reserves? (i.s.m. PriceWaterhou-

onderwerpen van dit seminar kan in overleg met

onderwijs. Die publiciteit (en ook de aandacht van

seCoopers)

adviseurs van de Bond KBVO gekeken worden hoe

de politiek) spitst zich toe op de vraag of de door

- Welke risico’s spelen een rol en hoe voer ik een

hieraan op bestuurs- en/of schoolniveau invulling

de overheid verstrekte middelen wel in voldoende

goed risicomanagementbeleid? (i.s.m. Marsh Risk

kan worden gegeven.

mate besteed worden aan het doel waarvoor ze

Consulting)

worden gegeven. Blijft er niet te veel op de plank

- Kan ik het rendement op mijn beleggingen ver-

Informatie: T 070 – 356 87 08,

liggen?

beteren met ‘schatkistbankieren’? (i.s.m. Ministe-

E r.droge@bkonet.nl

rie van Financiën)
De Bond KBO organiseert op woensdag 11 febru-

A N N EM I E K E

ari voor haar leden een seminar waarin op een

Trudy Spaans
foto Jurgen Huiskes

Gescheiden ouders en ongehuwde ouders die

Vader en nieuwe partner starten een kort

besluiten om niet langer bij elkaar te blijven

geding en eisen dat de school de informatie

zijn in onze huidige maatschappij een veel

ook aan de nieuwe partner meedeelt. Op

voorkomend fenomeen. Kinderen vormen

grond van art. 8 van het Europees Verdrag

vaak het onderwerp van strijd tussen de

van de Rechten van de Mens (EVRM) wordt

voormalig geliefden en geregeld komt ook

een beroep gedaan op eerbiediging van het

een school knel te zitten tussen vader en

gezinsleven van de nieuwe partner, waartoe

moeder. Het gaat dan vaak om omgangsrege-

ook het kind behoort. Artikel 8 EVRM is niet

lingen en het recht op informatie.

alleen beperkt tot bloedverwantschap. Op
grond van het feit dat de nieuwe partner van

De wetgever heeft voor deze situatie een

vader een nauwe persoonlijke betrekking

aantal regels vastgelegd in Boek 1 van het

heeft met het kind, claimt zij derhalve een

Burgerlijk Wetboek, in de artikelen 377a t/m

zelfstandig recht op informatie over het kind.

h. Uitgangspunt daarbij is dat de ouder die
Meer informatie over de inhoud, het programma,

Echt leven doet pijn
Annemieke de Schepper

met het gezag is belast, is gehouden de niet

B e l ang v an he t ki nd

met het gezag belaste ouder op de hoogte

Uitgangspunt bij de beoordeling door de

te stellen van belangrijke zaken van het

rechter is het belang van het kind, dat

kind. Echter ook derden die beroepsmatig

voorop dient te staan. Daarbij stelt de rechter

beschikken over belangrijke informatie van

vast dat de vader en diens partner voor 50%

het kind of diens verzorging en opvoeding,

de zorg voor de opvoeding van het kind

zijn gehouden hiervan de niet met gezag be-

hebben. Op grond hiervan erkent de rechter

laste ouder op de hoogte te brengen (377c).

in deze voorlopige voorziening het recht op

Rapporten en informatie uit 10-minuten-ge-

familylife van art. 8 EVRM. Daarom heeft de

sprekken wordt ook als dergelijke belangrijke

partner in beginsel - net als de vader - recht

informatie gezien en moet dus aan beide

op de informatie uit het oudergesprek. Dit

De hamsterfokster heeft onze naam genoteerd. “Ze moeten weer

De buurman die aan het wii’en is. Is dit het echte leven anno

ouders worden verstrekt. Maar wat wanneer

is in de ogen van de rechter slechts an-

een beetje zin in elkaar krijgen”, zegt ze. Dus wachten mijn dochter

2009, denk ik verbijsterd? Nep- tennissen in je huiskamer voor

er nieuwe partners verschijnen en ook zij

ders wanneer het belang van het kind zich

van 8 en ik geduldig tot de hamstertjes een nestje krijgen. Mijn

het beeldscherm. Je een winnaar voelen zoals een puber zich een

een beroep doen op dit informatierecht. Hoe

hiertegen zou verzetten. Nu niet is gebleken

jongste weet wat daar voor nodig is: “Dan gaat het mannetje met

popster voelt als hij meezingt met zijn favoriete nummer. We staan

moet een school hier nu mee omgaan?

dat het belang van het kind zich tegen de in-

zijn piemel over de buik van het vrouwtje wrijven.” “O, is dat vrij-

wat wezenloos te kijken bij de grafheuvel met het dode konijn in

en?”, vraag ik. “Ja”, antwoordt ze. Ze giechelt. “Ik weet niet of ik

de doos. Het echte verdriet van mijn zoon lijkt te verbleken bij de

Het onderhavige geval werd voorgelegd

toewijsbaar. Op straffe van een dwangsom

interpretatie verdient ook de voorkeur naar

dat later wel durf hoor met een jongen.” Vanaf dat moment vraagt

virtuele overwinning van mijn buurman.

aan de kortgedingrechter. Een jaar na de

wordt de school veroordeeld om de partner

de mening van dit artikel. Scholen komen

geboorte van het kind wordt de relatie tus-

van de vader toegang te verlenen tot het

vaak klem te zitten tussen ruziënde ouders

gesprek.

en hun advocaten. Wanneer door de rechter

ze voor het slapen gaan: “Zouden de hamstertjes al aan het wrijven
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Vermogenspositie, risicomanagement en schatkistbankieren

formatieverstrekking verzet, is de vordering

zijn?” “Ik weet het niet, lieverd.” En ik corrigeer haar niet. Er zijn

Maar het echte leven gaat door. Mijn man bouwt een kledingkast

sen vader en moeder verbroken en treft de

van die woorden die je haar eeuwig zou willen horen zeggen.

en gaat door zijn rug. Mijn oudste krijgt een bekeuring voor fietsen

rechter voor het kind een omgangsregeling.

In diezelfde week ligt het konijn van mijn zoon ineens als een

zonder voorlicht en mijn zoon scheldt zijn zus uit voor ‘vuile, vieze

Volgens die regeling verblijft het kind drie

A nd e r o o r d e e l K l ac ht e nc o m m i ssi e

ouder, nog meer zelfstandige rechten op

diepgevroren bout in zijn hok. Dood. Mijn zoon is intens verdrie-

niet-schaatser’. En mijn jongste dochter? Zij is in afwachting. Zij

achtereenvolgende weken 4 dagen bij de

In dit geval werd een beroep gedaan op de

informatie worden erkend, wordt de situ-

tig. We doen Kiko in een doosje en begraven hem in de tuin. Daar

kijkt naar de lege hamsterkooi en droomt haar eigen hamstertje

vader en 3 dagen bij de moeder. De vierde

eerbiediging van het gezinsleven en heeft de

atie voor scholen nog onoverzichtelijker.

staat mijn zoon van 13 in zijn hockeykleren: behaarde benen, een

erin. Hij heeft al een naam. En hij gaat nooit dood. En de buur-

week blijft hij bij moeder. De vakantiedagen

rechter gekozen voor de ruime interpretatie

Informatie over leerlingen is vaak privacy-

donssnorretje waarin de tranen bijna vast vriezen en kusjes gevend

man? Die had gister zijn enkel in het gips.

worden gedeeld. De school houdt met beide

van art. 8 EVRM en is voorbij gegaan aan de

gevoelige informatie. Terecht heeft de school

aan het witte, roerloze beestje. Het is al aan het schemeren. Mijn

ouders contact en er worden drie keer per

tekst van art. 377c waarin slechts de niet met

zich terughoudend opgesteld toen de moeder

man schept een flink gat en mijn dochter speelt een requiem-achtig

jaar oudergesprekken gehouden, met beide

gezag belaste ouder een recht op informatie

had aangegeven dat zij niet wilde dat deze

lied op de piano. Dan zien we ineens hoe de overbuurman achter

ouders apart. Bij het eerste oudergesprek van

kan doen. De Klachtencommissie Katho-

informatie aan derden (oma) zou worden

het verlichte raam schijnbewegingen maakt. Hij tennist zonder rac-

de vader is diens nieuwe partner aanwezig.

liek Onderwijs heeft kortgeleden nog een

verstrekt.

ket of bal. Maakt huppelbewegingen, oefent forehand en backhand,

Bij het volgende gesprek geeft de school aan

klacht van een oma niet-ontvankelijk geacht

zwenkt en mept en steekt dan de armen in de lucht, springend door

dat dit gesprek niet gehouden kan worden in

aangezien de informatieplicht van art. 377c

Juridische dienstverlening:

de kamer in een overwinningroes.

aanwezigheid van de nieuwe partner.

niet voor haar bedoeld was. Een dergelijke

T 070 - 356 87 40 E secrjur@bkonet.nl

■

naast het recht van de niet met gezag belaste

■
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OM VERDER TE LEZEN
Nu leren voor morgen
2 5 gesprekken over eigentijds onderwijs
Het onderwijs staat momenteel

journalist Erno Mijland in gesprek

toekomst aan te gaan. Ook ouders

voor een pittige opdracht. Uit vier

met 25 specialisten die met deze

vinden in het boek aanknopings-

windrichtingen komen er span-

verschillende ontwikkelingen

punten om mee te denken met

nende ontwikkelingen op de leraar

in het vizier tot een bijzondere

school of meer bewust te kiezen

en diens collega’s af: een ander

visie op leren en onderwijs zijn

voor scholen met een visie op het

type leerling; een andere toekomst

gekomen, zoals onderzoekers,

onderwijs van morgen.

om die leerling op voor te berei-

een filosoof, trendwatchers, een

den; nieuwe wetenschappelijke

marketingdeskundige, een web

Nu leren voor morgen

kennis over leren en het brein en

2.0-deskundige en een bestuur-

Auteur: Erno Mijland

nieuwe technologieën die het leren

der. Hun boodschap kan de leraar

112 blz. Prijs: e 13,90

stimuleren en ondersteunen.

en manager in het hedendaagse

ISBN: 9044124226

onderwijs inspireren en houvast

Informatie: www.ernomijland.com

In ‘Nu leren voor morgen’ gaat

geven om de uitdagingen van de

De speelruimte van het geloof
G etuigenis van een theoloog
Wat heeft de christelijke traditie

Heel wat mensen (her)ontdekken

begeleiders over de inhoudelijke

je te bieden? Hoe werkt theologie

vandaag de waarde van een gelo-

bezieling van hun werk. Het vormt

en kan het een verrijking zijn in je

vige levenshouding. Hun geloof is

een persoonlijke inspiratiebron

persoonlijk geloofsverhaal? Kan je

op zoek naar inzicht. Dit boek wil

en een boeiende aanzet voor een

inspiratie vinden in de spirituele

voor hen een betrouwbare gids zijn

gesprek over geloof.

bronnen van het christendom zon-

in de speelruimte van de theologie.

der meteen voltijds lid van de Kerk

Bert Roebben peilt naar manieren

De speelruimte van het geloof (titel)

te worden? Nadenken over geloof

om te geloven op mensenmaat,

Getuigenis van een theoloog

en ongeloof is niet enkel voorbe-

zonder vast te raken in massieve

Auteur: Bert Roebben

houden aan kerkelijke ambtsdra-

antwoorden en oude geloofszeker-

156 blz. Prijs: e 17,50

gers of universitaire godgeleerden.

heden. Dit boek kwam tot stand na

ISBN: 9789058265951

Het behoort tot de culturele rug-

vele gesprekken met (toekomstige)

Informatie: www.davidsfonds.be

gengraat van elke mens.

leraren, opvoeders en jongeren-
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