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“Kerken horen mee te werken aan het Rijk Gods op aarde, of in meer wereldse termen uitgedrukt: ze horen zich
om ‘het goede leven voor allen’ te bekommeren. Nu lijkt het alsof ze ernaar streven een ‘heilige rest’ te worden.
Dat lijkt mij niet de bedoeling. Daarmee verzaak je je pastorale taak als kerk. Belangrijk is de taal van deze tijd
te spreken. Meertalig te worden”, zegt theoloog Manuela Kalsky.
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Hoe zal de katholieke identiteit zich in de toekomst ontwikkelen? In navolging van historicus Peter Raedts
schetst de auteur twee modellen: een kritisch-profetische en een cultureel-esthetische vorm van katholicisme.
Ook het katholiek onderwijs kan deze modellen gebruiken wanneer het nadenkt over de wijze waarop het haar
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Gelovigen voelen zich opgenomen in een groter geheel dat hen boven zichzelf uittilt en waarin zij ervaren als
persoon recht van bestaan te hebben. Als zodanig beschermt religie ons tegen een al te omvattend (generaliserend) weten. Naast het verhaal van de wetenschap is er daarom behoefte aan een tweede verhaal waarin het
eerste persoonlijke betekenis krijgt. Aldus filosoof Ger Groot.
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Karin Melis

Geen godsgeloof vindt Ton Verlind geen bezwaar: “Maak nu eens een onderscheid tussen de katholieke cultuur
en de religie. Mensen willen niet altijd dat geloof erbij. Maar je hoeft toch niet te geloven? Geloof je wel dan
ben je in mijn ogen een bevoorrecht mens. Geloven getuigt van verbeelding en creativiteit.”

REDACTIONEEL
Wereldwijd staat katholiek onderwijs voor
kwalitatief goed onderwijs. Wat is zijn
kracht? Dat is te zien in de documentaire
‘Kiezen en delen. De kracht van katholiek onderwijs’. Maker Ton Verlind zegt
daarover: “De katholieke leefstijl brengt
evenwicht: de eigen verantwoordelijkheid
staat centraal (kiezen), maar wordt beleefd
in een bedding van gemeenschapszin,
saamhorigheid, een open houding en de
behoefte om altijd maar weer bruggen te
bouwen (delen).”
15 april is de première van de documentaire. Daarom in dit dubbeldikke Paasnummer van Schoolbestuur aandacht voor
achtergronden bij de katholieke traditie

en cultuur. Aan het woord komen o.a.
twee relatieve buitenstaanders: theologe
Manuela Kalsky en filosoof Ger Groot. Het
is frappant dat niet-katholieken vaak nog
beter dan katholieken de waarde van de
katholieke traditie weten te verwoorden.
Het inleidend artikel biedt een helder theoretisch kader voor de wijze waarop een
katholieke school zich zou kunnen ontwikkelen. Voor wie twijfelde over de kracht
van katholiek onderwijs is de documentaire
en dit nummer van Schoolbestuur een
bewijs van het tegendeel.

Samaritaan’ (Lucas 10, 30-35). De theoloog
Johann Baptist Metz hierover: “Jezus wilde
onze aandacht niet afleiden van wat er
gebeurt, en al helemaal niet van het lijden
van de mensen, hij wilde ons erop attenderen dat christen zijn betekent dat je meer
ziet dan anderen: de priester gaat voorbij
en ziet niets, ook de Leviet gaat voorbij en
ziet niets. En dan komt deze nobody, deze
Samaritaan, en hij zíet. Ik heb dat eens in
een beeld de mystiek van de open ogen
genoemd.”
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THEMA-INTERVIEW

foto's Amaury Miller/HH

MANUELA KALSKY

Van religie leer ik wat
overgave betekent
Gerrit-Jan Meulenbeld

Manuela Kalsky kwam 25 jaar geleden als Duitse Lutheraan naar Nederland om een jaartje in Amsterdam te studeren. Ze is niet meer weggegaan.
Onlangs werd ze door het dagblad Trouw uitgeroepen tot een van de leidende nieuwe theologen in Nederland. Werkzaam als directeur van het
katholieke Dominicaans Studiecentrum laat zij zich inspireren door joodse filosofen. Door haar achtergrond en ervaring is ze een toonbeeld van de
nieuwe Nederlander die steeds vaker een meervoudige identiteit heeft.

Velen zijn van mening dat onze samenleving zich in een existentiële leegte

dat vrouwen ook altijd op zoek zijn naar verbinding. Vrouwen zijn sterk

bevindt en spreken van een zingevingcrisis.

gesocialiseerd om zich te richten op de ander, familie, vrienden, etc.

De vraag wat waarde en richting aan ons leven geeft, is van alle tijden.

Ik denk dat de kerken mensen in hun behoefte aan spiritualiteit niet

Alleen is ze in deze tijd van economische crisis weer duidelijker hoorbaar.

serieus genoeg nemen. Eerst heeft de kerk de mensen verlaten en daarna

De afgelopen jaren waren we sterk gericht op de materiële kant van ons

pas de mensen de kerk. Omdat de kerk niet aansluit bij de ervaringen en

leven, op de buitenkant. Maar wat gebeurt er als onze materiële welvaart

vragen van mensen, maar vanuit de eigen leerstellige houding redeneert,

onder druk komt te staan? Wat blijft er dan over? Die vraag is nijpender

kan ze geen wegbegeleider van mensen zijn die midden in een complexe

geworden. Theologen uit de zogenaamde Derde Wereld wezen er al in de

samenleving naar richting en waarde zoeken. De leiders van de kerken

jaren tachtig van de vorige eeuw op. Zij hadden met materiële armoede

zouden meer naar de dagelijkse ervaringen van mensen moeten luisteren.

te kampen, maar mensen in de Westerse wereld leden in hun ogen ook

Kerken horen mee te werken aan het Rijk Gods op aarde, of in meer we-

onder armoede, maar dan onder een spirituele armoede. Individualisering

reldse termen uitgedrukt: ze horen zich om ‘het goede leven voor allen’

en secularisering hebben de religieuze vragen bij ons naar de achtergrond

te bekommeren. Nu lijkt het alsof ze ernaar streven een kleine sekte, een

gedrongen, maar de laatste jaren groeit het besef dat we daardoor iets

‘heilige rest’ te worden. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Daarmee verzaak

missen. Ook al lopen de kerken leeg de vraag naar zingeving, religiositeit

je je pastorale taak als kerk. Belangrijk is de taal van deze tijd te spreken.

en spiritualiteit blijft.

Meertalig worden. Probeer te begrijpen wat de zogenaamde ‘ietsisten’
bezielt, die vaak nog met een been in de kerk en met het andere in een

J u ist n u hebben mensen wegbegeleiders nodig

Dat is toch vooral een individuele zoektocht?

spirituele beweging staan. Zij laten zich verrijken door de wijsheid uit

Gedeeltelijk wel. Het past bij de geëmancipeerde moderne mens dat hij of

andere religieuze tradities. Wat is daar nou eigenlijk mis mee? Dat zij

zij zich geen zaken meer wil laten opleggen door een groep. Men wil de

God niet meer louter als persoon verbeelden, maar ook als een spiritu-

eigen overtuiging, de eigen stem laten horen. Dat vind ik op zich ook een

ele kracht? Die gedachte vind je ook in de mystieke traditie binnen het

goede zaak. Er ontstaat pas een probleem als dit individualisme doorslaat

christendom. Wat dat betreft is de christelijke traditie vaak rijker dan het

naar een manier van leven dat alleen nog gericht is op het eigen ik en

instituut kerk ons wil doen geloven.

zich niet meer bekommert om de ander. In mijn ogen valt dat trouwens

4

wel mee. Engels onderzoek laat zien dat met name bij vrouwen de indi-

Juist nu hebben mensen wegbegeleiders nodig. Het culturele en religieuze

viduele spirituele zoektocht niet alleen gericht is op het eigen ik, maar

landschap in Nederland is in de laatste vijftig jaar radicaal veranderd.
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Dat brengt onzekerheid met zich mee. Kerken zouden meer interreligieus

tegenover dat katholieken levensgenieters zijn. Daar kunnen protestanten

moeten bemiddelen. Wees niet zo stil. Organiseer meer interreligieuze

wederom veel van leren.

activiteiten, reageer op clichés over andere religies, geef het goede
voorbeeld in de omgang met ‘de ander’. Kerken zouden een verbindende

Wie moet de verbinding in onze samenleving tot stand brengen?

functie kunnen vervullen en daarmee tegen het wij/zij-denken in onze

Wij met z’n allen, wij als burgers met elkaar. De vraag waar we nu voor

samenleving ingaan.

staan is hoe we in een veelkleurige samenleving samen ‘het goede leven’
voor ons allen tot stand kunnen brengen. Christenen hebben bepaalde

De komst van andere religies heeft christenen bewuster gemaakt van hun eigen

kernwaarden die ze graag willen behouden en dat geldt ook voor Mos-

identiteit?

lims, Hindoes, Joden, Boeddhisten, etc. Ga daarover in gesprek. Het heeft

Ja, dat denk ik wel. Door de komst van de nieuwe Nederlanders, zoals

geen zin om je op te sluiten in je eigen wereld. Straks wordt je in het

moslims, maar ook migrantenchristen, is religie weer helemaal terug in

bejaardenhuis verzorgd door Mohammed of Fatiha. Niemand is de vijand

het publieke debat. En omdat mensen vaak niet weten wat de komst van

van zijn eigen wortels en op die manier moeten we elkaar ook benaderen.

andere culturen en religies voor hen persoonlijk betekent, reageren ze

Leer elkaar kennen. Wat beweegt de ander en hoe ziet zijn cultuur en

vanuit angst en zoeken ze houvast in het verleden. Maar de antwoorden

religie eruit. Daar gaat ons project W!J over. We gaan op zoek gaan naar

Manuela Kalsky is theologe en

van toen zijn niet meer de antwoorden op vragen en problemen in het

een nieuwe wij dat de verschillen tussen mensen vruchtbaar wil maken

directeur van het Dominicaans

hier en nu.

door ze met elkaar te verbinden.

Studiecentrum voor Theologie

Waar kunnen mensen dan de antwoorden op hun vragen vinden?

Wat is het belang van religie, levensbeschouwing voor een samenleving?

In die functie is zij ook

Ik denk dat we ons meer moeten richten op het denken in diversiteit,

Religie kan richting en waarde aan je leven geven; hoop en het gevoel

projectleider van W!J. Voor meer

veelvoud. Ons hele denksysteem, onze cultuur is gericht op eenheid, maar

van geborgenheid, wanneer je het even zelf niet meer weet. Je hebt

informatie zie: www.dsts.nl en

die eenheid is er niet meer. Onze samenleving bestaat uit verschillende

richtingwijzers zoals de tien geboden, de werken van barmhartigheid

www.nieuwwij.nl

religies en culturen, niets is meer eenduidig. Er is geen vanzelfsprekende

en natuurlijk de gouden regel: doe een ander niet aan waarvan je zelf

basis meer. In de tijd van de verzuiling was er een gezamenlijke cul-

niet wilt dat het je wordt aangedaan. Dat zijn waardevolle elementen in

tuur en taal, en dus kon je binnen je eigen zuil emanciperen. Maar wat

religies, waarop ‘mensen van goede wil’ zich kunnen verbinden en die

gebeurt er als die gezamenlijke basis wegvalt? Met een ‘islamitische zuil’

van betekenis voor een samenleving kunnen zijn. Aan ons project wer-

werk je volgens mij niet emancipatie, maar uitsluiting in de hand. Dan

ken trouwens veel jonge mensen mee die van betekenis willen zijn. Voor

krijg je taalachterstand, waardoor diegene weer geen baan krijgt en zich

jongeren is veelvoud, diversiteit al veel vanzelfsprekender. Het hoort bij

gaan lijken, moet voldoen aan mijn verwachtingen. Maar dan kun je de

school iets uitvreten, worden ze vaak ten overstaan van iedereen terecht-

buitengesloten voelt. Een vicieuze cirkel. Ik denk dat we de hokjesgeest

hun leven.

ander niet in zijn of haar anderszijn zien. Het lijkt mij goed als we de

gewezen, dat is dan een enorme aantasting van hun eer. Gevolg is dat

van de verzuiling voorgoed achter ons moeten laten en in plaats van ‘of/

Ik heb, mede onder invloed van de katholieke traditie, een positief mens-

categorie van de ‘ondoorzichtigheid’ weer een plaats geven en niet alleen

deze jongens erg opstandig worden, want ze moeten hun eer voor de klas

of’ moeten leren denken in ‘en/en’. Hoe kun je je eigenheid behouden

beeld. De schepping is goed en de mens heeft de vrijheid gekregen om te

het verlichte denken dat alles wil doordringen en transparant wil maken.

terugpakken. Wat doen de docenten nu. Ze nemen deze jongens voortaan

en je toch met een ander verbinden? Hoe kun je onderlinge verschillen

kiezen tussen goed en kwaad. Je maakt niet altijd de goede keuzes, dan

We hebben de illusie dat we de ander, maar ook onszelf, volledig kunnen

apart om ze terecht te wijzen. Dat werkt, het voorkomt escalatie. Eigenlijk

serieus nemen en tegelijkertijd naar gemeenschappelijkheden zoeken?

gaat het fout. Maar je hebt altijd de mogelijkheid om berouw te tonen

doorgronden en begrijpen. Daar zit de wens achter van iedereen dezelfde

heel makkelijk als je weet hoe het zit.

Tussen de verschillende levensbeschouwingen zijn veel overeenkomsten,

en opnieuw te beginnen. Niet alles is maakbaar en wat mij betreft is de

geciviliseerde burger te maken. Dat is koloniaal denken. Daar moeten we

In het project W!J willen we op een praktische manier kennis over elkaar

maar vergeet niet ook de verschillen te benoemen. Dat is heel belangrijk.

mens niet de maatstaf van alle dingen. Je hebt niet alles in de hand.

van af. De ander zit niet meer ver weg, maar is onze buurman of buur-

en elkaars religies bevorderen en het zelfoplossend vermogen van men-

Pas dan krijg je een realistisch beeld van elkaar en elkaars waarden. Pas

Maar de controle loslaten en gewoon vertrouwen is voor veel mensen

vrouw geworden. Niet assimilatie eisen, maar verschillen verbinden, daar

sen versterken. Dat werkt het beste. Bij onze start op 1 december hadden

dan kun je echte verbindingen aangaan.

moeilijk. Ook voor mij. Van religie leer ik wat overgave betekent.

moet het over gaan.

we 250 change agents uitgenodigd, mensen met heel verschillende

Is die behoefte om te willen verbinden niet heel katholiek? Katholieken zijn

‘Mensen van goede wil’, ‘het goede leven voor allen’ zijn katholieke begrippen.

Kunt u voorbeelden geven uit het project W!J hoe het anders kan?

die verbinding op het oog hebben. Er gebeurt namelijk al heel veel op dit

bruggenbouwers.

Wat is ‘het goede leven voor allen’ voor u?

Op onze website www.nieuwwij.nl kun je video’s zien met mensen in

gebied. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst.

Het ligt eraan welke stroming je binnen het katholicisme bedoelt. Ik

Het is een horizon waar je naar streeft. Het Rijk Gods heet dat in theolo-

buurten, op straat, met oude en nieuwe Nederlanders, jongeren en oude-

Het gaat erom dat mensen zelf W!J worden, de idee erachter oppakken

werk nu al vele jaren als protestant in een katholieke omgeving, bij de

gentaal. Om te weten wat er bij dat ‘goede leven voor allen’ hoort, moet

ren, laag- en hooggeleerden. In die video’s komen zij aan het woord over

en uitdragen en zo zelf de wij/zij tegenstellingen in Nederland proberen

Dominicanen. Ik vind het verrijkend dat de eigen ervaring een veel be-

je op zoek naar wat mensen heilzaam vinden. Wat is van waarde voor

actuele thema’s in de samenleving. Elke maand staat een ander thema

tegen te gaan. En dat niet alleen maar overlaten aan de overheid.

langrijkere plaats inneemt in de katholieke theologiebeoefening dan in de

de samenleving in de eigen traditie en wat wil je liever kwijt? Daar-

centraal. In januari ging het over opvoeding. Toen had ik een gesprek

protestantse. Bij het studiecentrum hebben we de opdracht samenleving

over moeten we met elkaar in gesprek. De joodse filosoof Martin Buber

met leraren op een christelijke basisschool in Amsterdam Slotervaart

Welke rol heeft onderwijs in deze ontwikkeling?

en theologie te verbinden. Is dat typisch katholiek? Of misschien eerder

spreekt in dat verband over een tussenruimte tussen het ik en de ander.

en met Marokkaanse vaders uit dat stadsdeel die aan een opvoedcursus

Een belangrijke, volgens mij. Allereerst om kennis over de verschillende

dominicaans? Ik weet het niet. Wel zoeken katholieken volgens mij altijd

In die tussenruimte vindt de ontmoeting plaats. Een ontmoeting die

deelnamen. W!J vroeg zich af waarom sommige Marokkaanse jongens

religieuze tradities over te brengen. Maar ook om jongeren te leren hoe

naar een compromis en als dat niet lukt, is er nog altijd het beroep op het

dynamisch is en waardoor je daadwerkelijk kunt ver-ander-en. Identiteit

ontsporen. Gaat er iets mis in de opvoeding? Waarom gedragen ze zich

ze kunnen omgaan met onderlinge verschillen. De school legt mede de

eigen geweten als laatste uitweg. Ze zeggen niet echt wat ze vinden, den-

is niet statisch, maar bewegelijk, een dynamisch proces, altijd in wording.

als verwende prinsjes? De vaders vertelden dat ze hun kinderen opvoeden

basis voor hoe ze zich later als burgers gedragen in onze samenleving.

ken vaker ‘laat maar waaien’ en gaan niet echt in debat. Ze zijn minder

De kunst is dan de ander in die ontmoeting niet als een verlengstuk van

volgens de regels van de Hadith, de overlevering van de profeet Moham-

Hoe willen docenten kinderen toerusten voor de 21ste eeuw? Een eeuw

rechtlijnig, wat ik als protestant niet altijd makkelijk vind. Soms denk ik:

jezelf te zien. Emmanuel Levinas, een andere joodse denker, waarschuwt

med. Respect voor het kind speelt daarin een belangrijke rol en als ze

waarin verscheidenheid een belangrijke rol zal spelen. Daar moeten we

kom nu in opstand als je dat echt onrechtvaardig vindt! Maar daar staat

voor een ‘egologie’ in de benadering van de ander: de ander moet op mij

de fout in gaan worden ze thuis door de vader gecorrigeerd. Als ze op

met z’n allen over in gesprek en samen antwoorden verzinnen.

en Samenleving (DSTS).

achtergronden en rollen in de samenleving die al werken aan projecten
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Onderzoek alles,
maar behoud het goede
San van Eersel
zijn, een beroep op de katholieke traditie (HerHet katholiek onderwijs anno 2009 verkeert in een spagaat. Aan de ene kant moeten katholieke

mans, 2003). Als gevolg hiervan wordt wat wij
onder een katholieke school verstaan, beïnvloed

scholen voldoen aan de verwachtingen en regels die de moderne en seculiere maatschappij aan

door de betekenis die mensen in het verleden
aan een katholieke school hebben gegeven.

scholen stelt, aan de andere kant zijn katholieke scholen bijzondere scholen die juist deze

Dit betekent niet dat het huidige katholieke
onderwijs geen stem heeft in de katholiciteit

katholieke bijzonderheid moeten waarmaken. Binnen dit spanningsveld wordt zowel door de

van de school. De betekenis die vanuit het
verleden aan een katholieke school is gegeven,

maatschappij als door de katholieke kerk van katholieke scholen verwacht dat ze herkenbaar

moet door de actuele gebruikers van een katholieke school (leerlingen, ouders, leerkrachten,

katholiek zijn. De verwachtingen die door de maatschappij en de kerk aan katholieke scholen
worden gesteld verschillen echter sterk van elkaar. Hierdoor is onduidelijk wat we vandaag de
dag onder een katholieke school verstaan en in hoeverre er sprake kan zijn van een herkenbare
katholieke identiteit.

directieleden en bestuursleden) worden erkend.

uiteindelijk leiden tot het verdwijnen van reli-

kritisch gevolgd en laat men, wanneer men dit

geen werkelijkheid is, maar wel werkelijkheid

Zonder deze erkenning zal het katholiek onder-

gie uit de samenleving. Hoe kan de katholici-

nodig acht, een profetisch stemgeluid horen.

zou kunnen worden. Het nadeel van dit model

wijs aan betekenis inboeten en misschien zelfs

teit van een school worden erkend in een tijd

Hoewel het katholieke geloof profeten hard

is, dat wanneer katholiciteit geassocieerd gaat

wel ooit verdwijnen. Het feit dat de betekenis

waarin religie voorgoed uit de samenleving lijkt

nodig heeft, zegt Raedts, is het echter de vraag

worden met een soort van ‘exotische vrijetijds-

die het katholiek onderwijs in het verleden

te verdwijnen? Volgens historicus Peter Raedts

of de katholieke gemeenschap als geheel een

besteding’, zij geen kritische geluiden meer

heeft gekregen, afhankelijk is van de erken-

(2003) zijn het vooral de katholieken die deze

profetische gemeenschap kan zijn. De katho-

kan laten horen met betrekking tot de echte

ning van degenen die er nu in de praktijk mee

fatalistische opvatting zijn toegedaan. Enerzijds

lieke gemeenschap zal zich nooit te ver van de

werkelijkheid.

werken, biedt deze betekenis de mogelijkheid

omdat zij, sinds de Franse Revolutie, de verhou-

algemene maatschappelijke consensus kunnen

van verandering. Ook al heeft de katholiciteit

ding tussen kerk en wereld als een onoverbrug-

verwijderen zonder het risico te lopen alle

C om bi n e re n

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is er

zich niet langer in dienst staan van de katho-

van een katholieke school vanuit het verleden

bare kloof beschouwen, en anderzijds omdat de

weldenkende mensen van zich te vervreemden

Het katholiek onderwijs kan deze modellen

veel veranderd binnen het katholiek onderwijs

lieke kerk, maar benadrukken ze de maatschap-

een bepaalde invulling meegekregen, ze kan

seculariseringthese mooi aansluit bij het denken

en te veranderen in een sektarische groepering

gebruiken wanneer het nadenkt over de wijze

in Nederland. Voor die tijd waren de katholieke

pelijke taak die ze hebben voor de samenleving

door de huidige gebruikers van die school op

in lange historische lijnen waar katholieken

die ergens aan de rand van de samenleving

waarop het haar eigen identiteit vorm zou

scholen vooral scholen ‘van katholieken voor

als geheel. Hierdoor ligt de katholiciteit van

verschillende manieren worden geïnterpre-

zo goed in zijn. Volgens Raedts is er historisch

opereert. Een tweede mogelijkheid om katholi-

willen geven. Met het oog op de toenemende

katholieken’. Vandaag de dag staan katholieke

katholieke scholen niet langer vast en wordt de

teerd en/of gewaardeerd. Deze interpretatie of

gezien geen enkele reden om te veronderstel-

citeit nieuw leven in te blazen is het benadruk-

standaardisering van het onderwijs lijkt een

scholen ook open voor leerlingen en leerkrach-

vraag opgeroepen wat we onder een katholieke

waardering is echter niet geheel willekeurig.

len dat religie, het katholieke geloof inclusief,

ten die niet katholiek zijn. In samenhang met

school verstaan.

Behalve dat de katholieke identiteit van een

uit de samenleving aan het verdwijnen is. Wat

school aan interpretatie onderhevig is, heeft ze

echter wel aan het verdwijnen is, zegt hij, is

deze veranderingen hebben er verschillende

De identiteit van een katholieke school
verkeert altijd in een
spanningsveld tussen verleden en heden

ontwikkelingen plaatsgevonden in de samen-

Tra dit ie e n in te r p r e ta tie

ook een door de traditie voorgegeven beteke-

de vorm die de katholieke kerk gedurende de

leving, die mensen anders naar het katholiek

In het recent verschenen onderzoeksrapport

nis. Wat onder de katholieke identiteit van een

laatste honderd jaar heeft gehad. Een echt

onderwijs laten kijken. Op religieus gebied

‘Inspireren tot participatie’ (2008) geven De

katholieke school moet worden verstaan, kan

alternatief is echter nog niet in zicht. Dit maakt

ken van de culturele en esthetische schoonheid

kritisch-profetische vorm van katholiek onder-

wijzen sociologen op het verschijnsel van secu-

Jong en Van der Zee een beschrijving van wat

dus niet los worden gedacht van de betekenis

de positie van het katholiek onderwijs er niet

van het katholicisme. Voor het eerst in de

wijs een reëel alternatief. Aan de andere kant

larisering. Mensen lijken hun eigen levensge-

onder een katholieke school moet worden ver-

die door de traditie aan de identiteit van een

gemakkelijker op.

geschiedenis beschikt een meerderheid van de

moet serieus rekening worden gehouden met

schiedenis steeds minder vaak te relateren aan

staan. Volgens deze beschrijving kan er alleen

katholieke school is gegeven. Daarmee verkeert

mensen over zowel veel geld als over veel vrije

de mogelijkheid dat achter de schoolkeuze van

God. Daarnaast is er sprake van modernisering.

sprake zijn van een katholieke school onder

de identiteit van een katholieke school altijd in

Tw e e m o d e l l e n

tijd. Hierdoor neemt de amusementsindustrie

ouders die hun kinderen naar een katholieke

Dit uit zich onder andere in het verschijnsel dat

vooraf bepaalde condities. Welke condities dat

een spanningsveld tussen verleden (traditie) en

Volgens Raedts kan niemand voorspellen hoe

een enorme vlucht. In deze markt is voor de ka-

school sturen, vooral een cultureel-esthetische

mensen zich steeds minder vaak als onderdeel

zijn, wordt bepaald door de katholieke traditie.

heden (actuele interpretatie).

de katholieke identiteit zich in de toekomst

tholieke traditie met haar prachtige gebouwen,

verwachting schuilgaat. In een tijd waarin, naar

van een langlopende geschiedenis ervaren en

Katholieke traditie moet hier breed worden

zal ontwikkelen. Wat hij wel doet is twee

boeiende rituelen, rijke teksten en ontroerende

aanleiding van de kredietcrisis, de roep om

dat het individu belangrijker wordt gevonden

verstaan als een historisch gegroeid geheel van

Alte r n a tie f o n tbr e e k t

alternatieven schetsen, namelijk een kritisch-

muziek zeker plaats. Zij biedt de moderne mens

authenticiteit, vertrouwen, hoop, duurzaam-

dan de groep of de samenleving waarvan het

katholieke opvattingen en praktijken dat invul-

Het heden lijkt te worden beheerst door proces-

profetische en een cultureel-esthetische vorm

de mogelijkheid om de wereld van alledag even

heid en samenwerken sterker lijkt te worden,

individu deel uitmaakt. Mede als gevolg van

ling geeft aan de katholieke identiteit. Scholen

sen als secularisering en modernisering. Vol-

van katholicisme. In de eerste vorm worden de

buiten te sluiten en zich terug te trekken in een

zouden ouders zich wel eens in toenemende

deze ontwikkelingen zien katholieke scholen

doen, wanneer zij een katholieke school willen

gens sommige sociologen zullen deze processen

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen

soort van droomwereld, een wereld die nu nog

mate ontvankelijk kunnen tonen voor het ‘feel
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good’ gevoel van de traditionele,

bijzondere identiteit het best zou kun-

premoderne katholieke levensstijl

nen ‘vermarkten’. Niet met het oog op

Al weer enige maanden zijn

die, door middel van haar symboliek,

een betere beursnotering, maar met

we op weg in het jaar dat is

niet alleen gevoelens oproept van

het oog op een sterkere profilering

uitgeroepen tot het Jaar van

schoonheid, maar ook van geborgen-

van de katholieke identiteit. Enerzijds

de Tradities. Het toenemende

heid en saamhorigheid. Esthetiek en

om zich te onderscheiden van het

inzicht in het belang van

profetie hoeven elkaar echter niet

overige onderwijsaanbod, anderzijds

tradities is een belangrijke

uit te sluiten. Wanneer het beeld van

om een herkenbare keuzemogelijkheid

reden geweest om 2009 dit

de droomwereld uit het cultureel-

te zijn voor ouders.

thema mee te geven. Tradities

esthetische model wordt gecombi-

spelen op de achtergrond een

neerd met een profetische houding

Het katholiek onderwijs mag met

rol in al ons doen en laten: op

en een streven om deze droomwereld

recht trots zijn op wat het in de loop

school, op het werk en in de kerk, op straat en thuis. Tradities

werkelijkheid te maken, zitten we op

van de geschiedenis heeft opgebouwd.

hebben te maken met bepaalde overtuigingen of denkbeel-

de weg die de katholieke traditie al

Daarom is het des te belangrijker dat

den. Ze kleuren de werkelijkheid in en geven er betekenis aan.

vanaf haar begin voor ogen staat en

diegenen binnen het katholiek onder-

Mensen in eenzelfde traditie horen bij elkaar, want ze delen iets

die moet leiden naar een betere wereld

wijs die zich verbonden voelen met

met elkaar Ze hebben iets geërfd om datgene wat in vele eeuwen

voor alle mensen.

de katholieke idealen, hier expliciet

Theo Joosten
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voor uitkomen en fungeren als model

langzamerhand is gegroeid verder te laten groeien. Traditie
heeft in de kern iets te maken met stromen, met doorgaan. In

Z e lfbe w u s t

voor anderen. Identiteit is niet alleen

een traditie staan, betekent niet een voor de eeuwen vaststaande

Een belangrijk probleem bij de

uitleggen wie je bent, maar dit ook

erfenis doorgeven. Maar betekent veeleer datgene wat wordt

realisering van deze droom is de

waarmaken in de praktijk (Dupont,

geërfd in de huidige tijd van betekenis te laten zijn. Zo bezien

afnemende beschikbaarheid van

2008). Het katholiek onderwijs moet

heeft traditie een historisch en toekomst gericht perspectief.

katholieke leerkrachten. Op sommige

laten zien wie het is. Het moet zichzelf

scholen berust het gestalte geven aan

op de kaart zetten en in de markt

Kennis van de bronnen van een traditie levert inzicht op in

de katholieke identiteit van de school

prijzen. Hiertoe moet het profiel

de waardevolle, dragende gedachten, rituelen, taal en beelden

nog slechts op de schouders van

van het katholiek onderwijs worden

van een stroming. Deze zijn een traditie geworden, omdat ze

enkele leerkrachten. Om de ‘katholieke

aangescherpt, door de afzonderlijke

eeuwenlang van betekenis voor mensen zijn geweest. De kern-

droom’ te kunnen realiseren zal hierin

schoolbesturen en de onder hen res-

gedachten ervan bieden wellicht een steun bij het zoeken naar

verandering moeten komen. De eerste

sorterende scholen, of misschien ook

uitdagingen waar we nu voor staan, maar dan wel staande op

stap op deze weg is het opgeven van

wel in gezamenlijkheid. We hebben

de schouders van onze voorouders. En onze kinderen staan weer

een belangrijke katholieke deugd,

goud in handen. Dat moeten we

op onze schouders, om hen een perspectief aan te reiken, op een

namelijk bescheidenheid. Katholieke

vooral niet vergeten.

vreedzame wereld, een wereld van geloof, hoop en liefde.

mensen zijn bescheiden mensen. Zij

THEMA-IN TERV IEW

Erfgoed in beeld

foto Marijn van Rij/NFP

Levensbeschouwing en rede:
samen of apart?
Jan van Oers
De eerste keer dat ik met het werk van Ger Groot
kennis maakte was in het themanummer van De
Gids bij gelegenheid van het Holland Festival in
2008. De titel van zijn bijdrage Zij noemden het
‘God’ trof mij. De auteur stelt daarin de rol van
wetenschap en geloven in onze moderne cultuur
aan de orde. Ooit, merkt hij op, lagen kennis en
geloven in elkaars verlengde, ze rijmden op elkaar.
Die harmonie kwam tot uitdrukking in de middeleeuwse kathedralen en de scholastieke summa’s.

■

Sinds de moderne tijd is die relatie echter ingrijBr o n ne n:

De katholieke traditie is rijk aan beelden en rituelen om uitdrukking te geven aan wat mensen beweegt, aan wat belangrijk
wordt gevonden. Beelden hebben grote zeggingskracht. De
laatste jaren is veel geschreven over het katholiek onderwijs ter
overdenking van actuele betekenissen van katholiek onderwijs.
In onze beste traditie wordt die nu ondersteund door filmbeel-

Katholiek
onderwijs mag
trots zijn op
wat het heeft
opgebouwd

den. Beelden vanuit een aantal scholen voor basis en voortgezet

kwaliteit. Lezing op de identiteitsdag

op wat men noemt een objectieve beschrijving van

van de Bond KBO, november 2008.
Hermans, C. (2003). To do or not to

‘de’ werkelijkheid en werd bijgevolg blind voor

do: that’s the question. Theologische
en godsdienstpedagogische reflectie

kloppen zichzelf niet op de borst en

op religieuze vorming. In: Hermans,

onderwijs te geven. De volwassenen en kinderen in de film heb-

staan niet vooraan in de rij omdat ze

C. (red.) Is er nog godsdienst in 2050?

ben iets getoond van wat hen bezighoudt, waarmee ze aangeven

hebben geleerd dat anderen belang-

Budel, Damon.

dat ze willen staan in een stroming die de moeite waard is voor

rijker zijn dan zij zelf. Zonder deze

Jong, A. de, en Zee, Th. van der

hen. Want je erft niet alleen een goed, je moet je ook een goede

laatste gedachte los te willen laten,

(2008). Inspireren tot participatie.

erfgenaam tonen. Dat is een kwestie van ‘kiezen en delen. De

zou het katholiek onderwijs zichzelf

Onderzoek naar inspirerende activitei-

kracht van het katholiek onderwijs’.

nadrukkelijker moeten presenteren

ten en leraren op katholieke scholen.

op een wijze die wordt verstaan door

Budel, Damon.

mensen van vandaag. In een tijd die

Raedts, P. (2003). De secularisatie

wordt gekenmerkt door marktwerking,

voorbij. In: Hermans, C. (red.) Is

zou het katholiek onderwijs kunnen

er nog godsdienst in 2050? Budel,

nadenken over de vraag hoe ze haar

Damon.

■

pend veranderd. De wetenschap ging zich toeleggen

school. Identiteit als gerichtheid op

onderwijs. Ze laten zien wat het voor hen betekent katholiek

Theo Joosten is voorzitter van de Bond KBO
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Dupont, J. (2008). Het verhaal van de

iedere subjectieve (persoonlijke) inkleuring daarvan.
In een handboek over psychologie bijvoorbeeld
komen geen personen meer voor. Maar dat subjectieve, betoogt Ger Groot, is nu juist datgene wat
ons in het dagelijks leven interesseert en bezig
houdt en voor dat precies, dat wat mij als individu
bijzonder maakt, heeft religie oog.

Gelovigen voelen zich opgenomen in een groter

mij krijgt. Dat tweede verhaal kan religie bie-

geheel dat hen boven zichzelf uittilt en waarin

den, maar ook literatuur, of kunst kan dat. Het

zij ervaren als persoon recht van bestaan te

artikel in De Gids spreekt tot de verbeelding,

hebben. Als zodanig beschermt religie ons

niet in de laatste plaats doordat in de samen-

tegen een al te omvattend (generaliserend)

leving en dus ook in het onderwijs (jonge)

weten. Naast het verhaal van de wetenschap

mensen steeds meer gereduceerd dreigen te

is er daarom behoefte aan een tweede verhaal

worden tot een geval, een nummer. De door Ger

waarin het eerste persoonlijke betekenis voor

Groot omschreven rol van religie en weten11
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foto Gerlo Beernink/HH

schap was een reden om nader kennis met zijn

mologisch gesproken geen tegenstelling.

overvalt hem op een bepaald moment en doet

werk te maken en hem uit te nodigen voor een

In wat voor een wereld leeft een gelovige? Wat

hem boven zichzelf uitstijgen in zijn kleine

interview in Schoolbestuur. Dat gesprek vond

gebeurt daar? Zoals er in de wetenschappe-

sappelende leven. Die religieuze ervaring is

plaats tegen de achtergrond van zijn boek Het

lijke wereld allerlei handelingen plaatsvinden,

een alledaagse ervaring, ik bedoel dat niet

krediet van het credo.

vinden die ook plaats in de geloofswereld. We

badinerend. Integendeel! Katholieken staan

hebben het dan over riten. Gebed, sacrament,

bekend om hun gewoonheid en lauwheid: doe

Wilt u nog eens uitleggen welk belang u aan

rite en kerkelijke organisatie maken samen

maar gewoon! Het ritueel is ook onderhevig

godsdienst toekent in een moderne cultuur,

deel uit van wat je de religieuze materie zou

aan een zekere sleetsheid, je behoeft er niet bij

in een cultuur die zoals we zeggen door de

kunnen noemen: het geloof ligt daarin ingebed

te denken, wat er in uitgedrukt wordt gebeurt

Verlichting is heengegaan?

en wordt van daaruit werkelijkheid. Het leven

zelfs onafhankelijk van jou. Die alledaagsheid

Allereerst wil ik opmerken dat ik geen apolo-

krijgt op die manier ordening die voor eenheid

behoedt nu juist voor het spectaculaire, het

geet van de religie ben. Ik zeg niet dat gods-

en zinvolheid zorgt. Gelovigen denken welis-

extatische waar het bij de grote stichters en

dienst, bij wijze van spreken, zou moeten wor-

waar ook over hun geloof na, belangrijk zijn

mystici waarschijnlijk wel omging. Maar waar

den uitgevonden wanneer hij niet bestond of

vooral de religieuze handelingen – de regelma-

het in de concreet bestaande religie om gaat is

dat mensen zonder religie niet moreel kunnen

tige kerkgang bijvoorbeeld - die in een indif-

datgene wat gebeurt in het dagelijks leven, in

zijn. Dat beslist niet. Maar waar ik in geïnteres-

ferent bestaan structuur aanbrengen waardoor

de parochie. Het is het parochie- en vereni-

seerd ben, is wat je ziet gebeuren. Er gebeurt

onverschilligheid verandert in betekenisvolheid.

gingsleven waar het alledaagse katholieke be-

namelijk niet wat seculariseringdenkers als

Met name het ritme waarin dit alles gebeurt, is

staan om draaide en nog altijd om draait. Mijn

Herman Philipse en Paul Cliteur menen dat zou

van groot belang, en te vergelijken met de maat

analyse van onderop maakt duidelijk waarom

Rede en gevoel: het

moeten gebeuren, namelijk dat de godsdienst

in de muziek. Een voetbalwedstrijd is in mijn

religie er nog steeds is en relevant blijft voor de

is katholieke

door een steeds verdere voortschrijding van het

zienswijze geen wezenlijk ander fenomeen dan

wijze waarop we onszelf bekijken.

wijsheid dat die

‘wetenschappelijk tijdvak’ verdwijnt. Ik probeer

de kerkgang. Alleen wil ik daarbij opmerken dat

te begrijpen waarom die godsdienst er ondanks

religieuze rituelen als vorm meer ontwikkeld

Scholen socialiseren, leiden op, intellectualiseren

gebleven zijn.

Verlichting en secularisering nog steeds is en

zijn en dragers zijn van meer gedifferentieerde

jonge mensen. Welk samenspel tussen rede en

Standbeeld van

doe dat vanuit een niet-gelovig standpunt. Ik

betekenissen dan de rituelen op het voetbalveld.

geloof moet daarbij in het curriculum van een

Thomas van Aquino.

vertrek daarbij niet vanuit een christelijke kos-

Religieuze rituelen zijn over de geactualiseerde

(middelbare) school zichtbaar worden?

mologie als een beschrijving van de wereld die

zinvolheid explicieter. Dit materiële substraat

In het katholieke wereldbeeld zijn aarde en

in botsing komt met de wetenschap die het uni-

van de godsdienst wordt uiteindelijk gearticu-

hemel steeds bij elkaar gehouden. Het zijn

Katholieken hebben de rede nooit prijsgegeven,

Het betekent dat de autonome wetenschap op

intellectuele sfeer op school wordt overgedra-

versum beschrijft. Die laatste is dan aantoon-

leerd in geloofsuitspraken. Maar die dogmatiek

wel twee verschillende sferen, maar volstrekt

maar haar ook nooit de alleenheerschappij

bepaalde momenten onder kritiek blijft van

gen. Neem het darwinisme. Katholieken hebben

baar juist waardoor de eerste onjuist is. Mijn

is relatief onbelangrijk, zij maakt niet de kern

tegengesteld aan elkaar zijn ze niet. Het gevolg

verleend. Een mooi voorbeeld is de natuurlijke

onze diepste levensovertuiging. Vanuit de rede

zich daar niet bijzonder druk om gemaakt,

vertrekpunt is mijn eigen achtergrond. Ik kom

van het geloof uit, het gaat niet om een alter-

daarvan is dat de wereld in het katholicisme ei-

theologie waarin de menselijke rede vanuit de

zijn er moeilijk grenzen te stellen aan bijvoor-

hebben er geen problemen mee. Het darwinisme

uit een goed katholieke familie in Amsterdam,

natieve kosmologie. Geloven is geen kennisact,

genlijk nooit helemaal onttoverd is. Het heilige

natuur denkend bij God probeert uit te komen.

beeld het stamcellenonderzoek. Maar misschien

hoort thuis in de biologieles, het creationisme

geen benauwd, maar wel een vanzelfsprekend

het onttrekt zich ook grotendeels aan de kennis

is er altijd aanwezig en doortrekt het gewone

Dit is voor protestanten ondenkbaar. Het geloof

ligt dat vanuit de levensovertuiging (mijn

niet. Dat laatste zou in die les een non-discussie

katholicisme met toch ook een kritische afstand

van de gewone gelovige. Waar het wel om gaat

leven, wat de moderne rede minder vrij spel

is geen redelijke zaak, maar afhankelijk van

diepste gevoel) anders. In het katholieke denken

opleveren. De wetenschap heeft haar recht.

tegenover de kerk. Eigenlijk probeer ik mijn

zijn de handelingen die plaatsvinden in een

geeft. Het katholicisme kende zijn horror vacui:

alleen de genade.

heeft die rede niet het laatste woord, maar ook

Naast de wetenschappelijke wereld is er de leef-

ouders te begrijpen die nog altijd katholiek en

gemeenschap, een collectief. Die gemeenschap

elk moment, elke handeling en elk zintuig werd

het gevoel niet. Juist in de protestantse sfeer

wereld waarin we ons kunnen herkennen als

Een voetbalwedstrijd is wezenlijk geen ander
fenomeen dan de kerkgang

twee bij elkaar

door de kerk opgeëist met als resultaat dat het

Het protestantse wereldbeeld is bepalend

zie je hoe daarin, wanneer het eenmaal op

levend in een wereld die voor ons is gemaakt.

leven tot in de kleinste details met religieuze

geworden voor het seculiere geloof in de rede

de levensovertuiging aankomt, plotseling het

Hoe onherbergzaam en onverschillig ze er soms

betekenissen was beladen. Bij protestanten ligt

en daarmee voor het moderne levensgevoel.

extatische alle perken te buiten kan gaan: de

ook mag uitzien, we weten ons in die wereld

dit anders. Het geloof was daar een zaak van

En daarmee is in onze moderne cultuur ook

pinksterbewegingen en dergelijke. Het gevolg

op een of andere manier toch ‘thuis’ en wel-

het hart (gemoed) en de wereld geen domein

een scheiding tussen rede en gevoel ontstaan.

van deze schizofrenie is dat levensbeschouwing

kom. Dat laatste is, objectiefwetenschappelijk

meer van het heilige. Daarmee was ook de

Gevoel staat dan voor overtuiging en levens-

en rede niet meer in onze cultuur met elkaar

beschouwd, onzinnig en toch is het waar. Het

kerks zijn en die ook hun twijfels hebben. Dat

heeft bij katholieken een universalistische

band tussen het hemelse en aardse heel dun

beschouwing, voor de dingen waar het in het

in gesprek zijn waardoor ze allebei hun maat

katholieke denken zal dat besef aan de ene kant

gelovigen ook kunnen twijfelen, wordt nog

uitstraling, ze maken immers deel uit van een

geworden. De onttoverde aarde werd het ter-

leven echt omgaat. In de week kunnen we

(kunnen) verliezen. In het katholicisme blijven

en de wetenschap aan de andere niet scherp

wel eens over het hoofd gezien. Ik kijk in de

wereldkerk en bovendien strekt die kerk zich uit

rein van de nieuwsgierige en metende weten-

extreem rationeel zijn en op zondag antiratio-

die twee aan elkaar verknoopt en dus beperken

tegen elkaar afbakenen. Het zal beide werelden

eerste plaats naar de wereld waarin gelovigen

in de geschiedenis. De traditie ontrolt zich door

schap en de techniek. Het protestantisme heeft

neel. Soms kom je die scheiding tussen rede en

ze ook elkaar. Het kent een geest van betrek-

beter weten te relativeren, te combineren en is

leven, hun leefwereld, naar de betekenis van die

de tijd heen. Tijd en ruimte worden hier allebei

ook nooit veel opgehad met filosofie, die was

gevoel onverwacht tegen in liedjes uit een heel

kelijkheid die noch aan de rede noch aan het

ook toleranter. Een docent biologie dient over

praktische werkelijkheid. Noem het een analyse

overstegen.

ontvallen aan de duivel. Waar het om ging was

geseculariseerd milieu, die je vertellen dat je

gevoel zijn ziel verkoopt maar ook geen van

de wetenschappelijke wereld te spreken, maar

de genade en de theologie. Dat dualisme tussen

niet moet luisteren naar je verstand, maar naar

deze beide prijsgeeft.

omdat hij niet alleen bioloog is maar ook mens,

van onderop. Nogmaals: die betekenis hangt

zal hij waarschijnlijk in zijn lessen ook kunnen

niet samen met een objectief te beschrijven

De religieuze wereld neemt de gelovige op

godsdienstige gevoeligheid aan de ene kant en

je hart. Die scheiding zou je de schizofrenie van

kosmologie en bestaat niet uit constateerbare

in een groter geheel, daarbinnen krijgt hij

menselijke rede aan de andere kent het katholi-

de moderniteit kunnen noemen als uitvloei-

Dat werkt ook door in het onderwijs en wel op

laten doorschemeren dat de waarheid van de

waarheden maar uit een heel ander soort van

zijn plaats en het besef toegeworpen dat zijn

cisme niet. Die zelfde rede kan in het katholieke

sel van de protestantse geest. Het is katholieke

een diffuse manier. Daarbij denk ik niet aan

evolutietheorie, waarin alles draait om toeval,

waarheden. Tussen beide zit overigens episte-

bestaan zinvol is. Die zinvolheid (dat geluk)

denken veel meer dan in het protestantse.

wijsheid dat die twee bij elkaar gebleven zijn.

weetjes, maar aan een levensbesef die door de

niet hóeft te betekenen dat we als mensen
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13

Schoolbestuur | nummer 3 | april 2009 |

Schoolbestuur | nummer 3 | april 2009 |

V E R V OLG V A N PA G I NA 1 3

daarom in een verloren en troosteloos universum
leven.

COLUMN

Dick Wijte
De commissie Dijsselbloem stelt op basis van haar
onderzoek het onderscheid voor tussen het wat en het

Het is feest, maar ik voel me

hoe van het onderwijs. Het wat bepaalt de overheid en

niet comfortabel. De Onderwijs-

het hoe is aan het scholenveld zelf. Hoe kijkt u tegen

raad bestaat negentig jaar. Er

dit onderscheid vanuit uw opvatting omtrent staat en

zijn festiviteiten, debatten. Er is

maatschappij aan?

veel aandacht voor dit jubileum

In het algemeen kunnen we zeggen dat wat een

- terecht - en toch vind ik dat

school aan de overdracht van kennis en inhoud

er iets wringt, steeds meer zelfs.

moet doen vroeger duidelijk was gestipuleerd. Maar

In de adviezen van de Onder-

de taak van de school bestaat niet alleen uit het

wijsraad lijkt een eenzijdigheid te zijn geslopen. Een bepaalde

onderwijzen van objectieve kennisinhouden. Ze

onderwijskunde. Dat onderwijs vooral een techniek zou zijn. Ook

bestaat ook uit de vorming van het kind tot een

dat het een investeringsgoed is: om de jeugd te socialiseren en te

persoonlijkheid. Bij dat laatste raken we aan het

kwalificeren. Nederland competitive. Singapore aan de Noordzee.

existentiële gevoel, wat ook het religieuze kan zijn.

In de wereld hebben katholieke scholen de naam goede opleidings-

De religieuze
ervaring is een
alledaagse ervaring

scholen te zijn. Inderdaad “Leer ze de basisvakken!” De oproep
is van Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719), een Franse priester.
Maar hij heeft veel meer gezegd. Karmeliet Kees Waaijman ver-

Het leven vieren
San van Eersel
Anneke Zantboer-Geluk is directeur van katholieke basisschool ´De Vosseschans´ in Ter Aar. Zij is van huis uit protestant, maar voelt zich
erg thuis in de katholieke wereld. Zij vindt de katholieke identiteit een ‘prachtige identiteit’ en samen met haar collega´s is ze trots op
de katholieke identiteit van haar school. Zij vertelt hierover in dit interview. Daarnaast is zij te zien en te beluisteren in de documentaire
´Kiezen en Delen. De kracht van het katholiek onderwijs´.

telde daarover tijdens een van onze netwerkbijeenkomsten. “Heeft
de leraar iets met zijn vak? Hoor je affectieve boven- en onderto-

Je kunt kennisinhoud en de methode om die aan te

nen? Proef je liefde voor het vak? Gunt de leraar zich daarvoor de

leren dus niet zo gemakkelijk onderscheiden. Vor-

ruimte?” En Waaijman gaat door. Hij loopt zes coördinaten (geen

ming laat zich niet persen in dit schema. Maar zou

criteria!) langs en verkent zo de spiritualiteit van het leraarschap

de staat zich daarover gaan uitspreken, dan begeeft

(zie: www.bondkbvo.nl/waaijman).

hij zich al snel op het gebied van het maatschappelijke, dat van de staat scherp onderscheiden is.

U hebt meegewerkt aan de film ´Kiezen en delen.

vraag ´zijn we eigenlijk nog wel katholiek?´.

de katholieke identiteit. En als je daar werke-

“Ons land ging op pedagogisch terrein niet vooraan.” Ik lees dit

Voor de staat is iedere mens een burger (citoyen) die

De kracht van het katholiek onderwijs´. Wat was

Toen we daar goed over na gingen denken,

lijk voor gaat, voor die katholieke identiteit,

in De Onderwijsraad gehoord, een boek uit 1964, geschreven door

eigenlijk aan alle andere burgers gelijk is (zoals we

voor u het motief om mee te doen?

dachten we: “Ja, we zijn gewoon katholiek. En

dan wil je dat ook delen met de kinderen, dan

mr. H. Drop, lange tijd secretaris van de raad. Politici hadden in

gelijk zijn voor de wet). Maar als maatschappelijk

Wanneer je een katholieke school bent en je

we zijn er nog trots op ook.”

wil je dat ook uitdragen. Ik vind dat het voor

die dagen (begin van de vorige eeuw) behoefte aan een “buiten de

wezen is de ene mens helemaal niet gelijk aan de

probeert vanuit die identiteit les te geven, ont-

schoolbesturen staande Schoolboard”, zoals een Kamerlid het ver-

andere. Bij vorming gaat het om die twee dingen.

staan op gegeven moment vanzelf vragen als:

Wat verwacht u dat de ouders zullen zeggen over

dat ze kunnen kiezen tussen een katholieke,

woordde. Zij wilden voorgelicht worden “over algemeen pedagogi-

Enerzijds mag de staat van de school best eisen dat

´wat zijn we nou eigenlijk?´, ´wat is katholiek?´,

de katholiciteit van de school op de geplande

een protestante of een openbare school. Die

sche vraagstukken tot verbetering van het onderwijs.”

zij haar leerlingen opvoedt tot goede staatsburgers.

en ´waar zie je dat aan?´. Dus die discussie,

ouderavonden?

grondslag is de basis van waaruit je vertrekt. En

Maar anderzijds moet daarin ook ruimte blijven

waarover ook de film gaat, die leefde bij ons

We hebben enkele jaren geleden een tevre-

wat ik hoop dat er straks bij de ouders uitkomt

Voorlichting, natuurlijk, maar de titels van de adviezen van de

voor de veelkleurigheid waarin die burgers zich als

ook. Vorig jaar hebben we deze vragen in een

denheidonderzoek gedaan onder ouders. Daar

is, dat wat wij op school uitdragen of hoe wij

raad zijn in onze dagen niet zelden nogal stellend. Opbrengst-

maatschappelijke wezens van elkaar onderscheiden:

tweetal teambijeenkomsten besproken. En dit

kwam uit dat we te weinig doen aan de katho-

met kinderen omgaan, misschien wel heel ken-

gerichtheid en wegwerken van tekorten, Partners in onder-

niet in de laatste plaats in hun levensovertuigingen

jaar hebben we hierover enkele bijeenkomsten

lieke identiteit. Dat heeft ons gemotiveerd om

merkend is voor een katholieke school. Dat de

wijsopbrengst; Een succesvolle start in het hoger onderwijs zijn

en -gevoel. Tegenover die maatschappelijke rijkdom

met ouders gepland.

hierover verder na te denken. Ik verwacht dat er

katholieke identiteit hier zo in het metselwerk

enkele voorbeelden. Het heeft er de schijn van dat onderwijs

moet de staat zich terughoudend opstellen.

nu wellicht een klein percentage ouders zal zijn

zit, dat je die er niet zomaar uit krijgt. En dat,

■

een kwestie is van de juiste maatregel. Maar onderwijsresultaten

ouders belangrijk is, dat ze een keuze hebben,

Welke geluiden hebt u gehoord tijdens de teambij-

dat zal zeggen dat we niet katholiek genoeg

hoe wij met kinderen omgaan, misschien wel is

staan nooit op zichzelf. Kees Waaijman laat dat zien. Kwaliteit

Ger Groot (1954) doceert filosofie aan de Erasmus

eenkomsten?

zijn. Maar ik verwacht ook dat, wanneer we

terug te voeren op de van oorsprong katholieke

heeft vele, dieper liggende lagen. Als wij zo gericht zijn op het

Universiteit Rotterdam en is medewerker voor filosofie

Wat vooral belangrijk werd gevonden is het zelf

daar dan over door praten, een aantal ouders

identiteit van de school. Als ouders er zo tegen

tastbare resultaat, op die ene methodiek waarvan we zoveel

en literatuur bij NRC Handelsblad. Hij levert regelma-

vorm kunnen geven aan de katholieke identi-

daar weer op terug komt. Omdat ze denken,

aan kijken, dat zou mooi zijn. Want ik zie dat

verwachten, zouden we het bestaan van die lagen gemakkelijk

tig bijdragen aan wijsgerige, literaire en culturele tijd-

teit. Vroeger had je je te houden aan bepaalde

nou nee, dat valt toch eigenlijk wel mee. Wat

zelf wel. Ik kom zelf uit een protestants gezin

kunnen vergeten. Om die reden liggen de adviezen van de On-

schriften. Zijn laatste boeken zijn Het krediet van het

regels. Dat deed je en daar dacht je verder

we willen, dat gebeurt ook wel. Ik ben er heel

en ik heb zelf op een protestante basisschool

derwijsraad mij niet lekker. Daar komt nog iets bij. Hoe gezagvol

credo: godsdienst, ongeloof, katholicisme (2006), De

ook niet over na. De stappen die je nu zet als

nieuwsgierig naar.

gezeten. Later ben ik naar een katholieke PABO

kan de raad nog zijn als dadelijk blijkt dat zijn voorstellen

gelukkigste illusies: over kwaad en verlossing (2008)

school, vragen om een verantwoording. En

verkeerd hebben gewerkt?

en Papierverwerkende industrie: Lezen als beroep

daar moet je dus over nadenken. Dat biedt veel

De film gaat heten ‘Kiezen en delen’. Wat zegt deze

ik voelde me daar heel erg thuis. Ik zie die ver-

(2009)

ruimte voor een eigen invulling van katholieke

titel u?

schillen zo sterk, dat ik soms denk: “Je moest

identiteit. En dan komt op gegeven moment de

Er valt wat te kiezen over hoe wij omgaan met

eens weten hoe prachtig het katholieke is.”

■

Dick Wijte is voorzitter van de Bond KBVO
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Waarheen, Onderwijsraad?

(toen nog Pedagogische Academie) gegaan en
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Wat zijn die verschillen?

veel minder mensen de behoefte voelen om zich

Voor mij is het meest wezenlijke verschil dat

te laten gelden en zou er veel minder excessief

je als katholiek het leven mag vieren. In mijn

gedrag zijn.

protestantse basisschooltijd werd alleen maar
over schuld gesproken. Je kon het in het leven

Is dat niet een hele katholieke gedachte?

nog zo goed doen, maar je eindigde uiteindelijk

Ik denk dat het een hele katholieke gedachte

toch in de ellende. Maar ook dat je altijd weer

is. En het werken aan die betere wereld begint

een nieuwe kans krijgt om het beter te doen.

bij de kinderen. Op school kun je veel doen om

En dat laatste, dat vind ik heel belangrijk. Dat

hen die basis mee te geven. Ze zijn per slot van

is ook waar ik hier op school, in mijn werk, erg

rekening toch vijf en een half uur per dag op

door gedreven wordt. Dat alle kinderen ertoe

school.

doen en dat het leven goed is en dat je best
fouten kan maken, maar dat, wanneer je daar

Merkt u dat het werkt?

goed over hebt nagedacht, je een nieuwe kans

Ja, en echt niet bij iedereen en echt niet altijd.

hebt om het beter te doen. Dat heb ik meege-

Maar wat we terug krijgen van middelbare

kregen van het katholieke.

scholen is dat ze aan onze kinderen kunnen
merken dat ze van de Vosseschans komen. In

Wat merken de leerlingen ervan dat de katholieke

het contact zijn het vaak erg prettige kinderen,

identiteit hier in het metselwerk zit?

die op een goede manier kenbaar maken wat

Hier op school mag worden gevierd. We staan

ze wel en wat ze niet willen, die respectvol met

uitgebreid stil bij de verjaardag van de kinderen

anderen omgaan en zich actief verzetten tegen

en ook de katholieke feesten worden uitgebreid

onrecht. Zelf merk ik dat ze met vertrouwen in

gevierd. Verder merken ze het in het stukje zorg

het leven staan en ook vertrouwen hebben naar

naar elkaar, bijvoorbeeld rond pesten. Iedereen

degenen die hier op school werken. Ook ouders

helpt elkaar, vanuit zijn/haar eigen mogelijk-

geven aan dat ze met alles terecht kunnen,

heden. De een is niet beter dan de ander omdat

zowel bij leerkrachten als bij de directie.

hij toevallig beter kan rekenen. De waarden die
Zou u ook buiten het onderwijs kunnen werken?

Ja, we zijn gewoon
katholiek.
En we zijn er nog
trots op ook

Ik heb er wel eens over nagedacht, maar ik
zou de kinderen veel te erg missen. Als er geen
kinderen zijn, verliezen we als mens uit het oog
waar het echt om gaat. Kinderen bruisen van
leven, ze zijn echt. Kinderen spelen geen spelletjes. Als ze je niet moeten dan moeten ze je

achter deze voorbeelden liggen houden niet op

niet. Nee, ik voel me hier heel erg thuis. Ik sta

bij de deur van de school. Wanneer ik hoor dat

zelf niet meer voor de klas. Maar elke ochtend

een kind problemen heeft buiten de school, is

ga ik bij de deur staan en heb ik één momentje

het voor mij vanzelfsprekend om ook buiten de

van bewustzijn: ‘voor jullie doe ik het’. Elke

zin, zorg voor elkaar, en naar kinderen toe,

van de katholieke identiteit?

katholiek te zijn. Als je volmondig als school

school daarover gesprekken te voeren. Voor mij

beslissing die ik als directeur neem, moet in het

iedere keer weer die nieuwe kansen. Ik denk dat

Ja zeker. Als je een katholieke kerk binnenkomt

hebt gezegd dat je katholieke school wil zijn,

is een kind onderdeel van een groter geheel.

voordeel van de kinderen zijn.

dat voor kinderen de kracht is. Maar ik vind

dan voel je iets, dan gebeurt er iets. Daar zit

dan moet je daar ook voor gaan. Als je in

Hebben katholieke scholen genoeg durf?

dit wel een hele moeilijke vraag. Ik heb er geen

iets heel moois in. Dat komt ook tot uitdruk-

extremen gaat denken kun je het katholieke

Nee. Ik vind dat heel veel directeuren niet

goed antwoord op.

king in de zorg voor de gebouwen, de zorg voor

geloof gemakkelijk afschieten. Maar dat geldt

genoeg durf hebben. Je moet staan waar je voor

Anneke Zantboer-Geluk met haar groep
weer meer moeten gaan durven.

Wat zijn uw inspiratiebronnen?

Wat is voor u de kracht van het katholiek onder-

De kinderen, omdat ze zo puur zijn. Maar bij-

wijs?

de omgeving. En in het vieren van de feesten

voor elk geloof. In zijn algemeenheid vind ik de

staat en niet bang zijn dat het je leerlingen kost.

voorbeeld ook Nelson Mandela. Ik vind hem de

Ton Verlind zei toen hij hier was: “Het is net dat

Ligt deze kracht misschien in de religieuze aspec-

natuurlijk. Katholieke feesten worden mooi en

katholieke identiteit een prachtige identiteit. En

Wat heb je aan een directeur die de ene keer zegt

belichaming van de opvatting dat alle mensen

beetje meer.” En dat vind ik zo geweldig onder

ten van de katholieke identiteit?

uitgebreid gevierd, zonder dat voortdurend de

ertoe doen. Daar maakt hij zich sterk voor. Zelf

woorden gebracht. Maar, wat is dan dat beetje?

Ik denk dat dat voor alle mensen die hier wer-

vraag wordt gesteld of je daardoor niet te ver af

vind ik het heel wezenlijk, dat de kinderen hier

Nou, het is iets dat bindt. Als katholieke school

ken zeker een rol speelt. Iedereen zal dat anders

raakt van de bron van het geloof. Juist omdat

op school het gevoel hebben dat ze ertoe doen.

heb je hele duidelijke waarden en normen en

beleven, maar we hebben allemaal wel zoiets

je die bron viert, mag dat uitbundig.

En dat gaat heel erg ver. Wanneer ik dat gevoel

een heel duidelijk vertrekpunt. Dat bindt, en dat

dat er meer moet zijn. Je doet het niet alleen

slechts aan vijftig kinderen mee zou kunnen

maakt het tegelijkertijd heel gemakkelijk om

maar voor het hier en nu. Dat gaat wel dieper.

geven, zou ik dat niet genoeg vinden. Liefst

keuzes te maken. Het maakt het leven eenvou-

aan heel Ter Aar. Als alle mensen het gevoel

diger. Dat is een stukje kracht. Ja, en dan verder

Voor veel mensen heeft de katholieke traditie ook

zouden hebben dat ze er toe doen, dan zouden

wordt het een stuk interpretatie: gemeenschaps-

iets esthetisch. Ligt hierin misschien ook de kracht

16

dat het wit is en de andere keer zwart. Dan ben

Als katholiek mag je
het leven vieren

je toch niet geloofwaardig? Wees trots op die
katholieke identiteit, die prachtige historie die je
met elkaar hebt, die je al zo lang met elkaar deelt

natuurlijk gebeuren er verkeerde dingen. Maar

en waar al zoveel uitgefilterd is wat niet oké is.

Hoe kun je de kracht van het katholiek onderwijs

daar mag je niet de hele katholieke identiteit op

Want er is natuurlijk al heel veel werk verricht.

het best benutten?

afkeuren. Je mag je als katholieke school best

Ik vind dat een rijk gevoel, dat mensen al zoveel

Dat zal toch eerst van binnenuit moeten komen.

hard maken voor het goede van de katholieke

eeuwen met die identiteit bezig zijn. Daar kun je

Je moet je niet ongemakkelijk voelen om

identiteit. Misschien dat katholieke scholen dat

met een gerust hart op bouwen.

■
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THEMA-INTERVIEW

foto NFP

te spreken over waarden, maar de grondtoon

allerlei situaties voordoen waarin gesprekken

gedichtjes gezocht. Eentje van Han G. Hoekstra

op zulke avonden is, zoals ook in de dagelijkse

ontstaan over het leven en het geloof. Bij mij

‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit’ en

omgang op school: ‘naar elkaar luisteren’.

gebeurde dat onlangs aan de hand van een

een geboortegedichtje van Ida Gerhardt, een

Het is belangrijk kinderen een weg te wijzen als

tekst waarin het ging om een doopkaars. ‘Wat

gedicht voor volwassenen. Ik heb ze voorgele-

het gaat om ‘het goede leven’. Katholiek daarin

is dat?’, vroegen leerlingen zich af en zo ont-

zen, iedereen heeft zijn eigen gedachten erbij

is misschien wel dat je met optimisme naar de

stond een boeiend gesprek over dopen. Maar

gegeven en op het eind heb ik ze aan Mike

toekomst blijft kijken, dat je naar elkaar omziet

dat kan ook bij de docent wiskunde. Mis-

gegeven met de woorden ‘voor je babybroertje’

en voor elkaar zorgt. Dat je verantwoordelijk-

schien dat de kans bij een docent Nederlands

en hij antwoordde ‘dankjewel’. Daar kan ik

heid neemt voor je keuzes. Katholieken hebben

iets groter is. Het gaat heel vaak over zaken

weer ontroerd van raken.

Geur van honing

misschien iets meer vertrouwen in het leven.

van leven en dood, liefde en geluk. Leerlingen

en jonge melk,

Ik kan het alleen niet altijd in woorden vatten,

van klein

Zonder bezieling geen onderwijs? Zou u ook

van een nestdiertje

maar herken het wel bij anderen. Op basis van

tot groot hebben een heel diep gevoelsleven

buiten het onderwijs kunnen werken?

dat slaapt.

oude wortels en verhalen, bijvoorbeeld de Tien

en kunnen dat vaak heel goed verwoorden.

Ik denk het niet. Toen ik zeventien was en in

Een ademhalen van dons.

Geboden, ben je bezig om nieuwe vormen te

Voor de vragen van het leven is op deze

een les Nederlands zat, dacht ik ‘dit ga ik doen’.

En speurbaar

vinden voor ‘het goede leven’. Hier op school is

school ruimte. Dat betekent niet dat ze voor

‘Prima’, zei de leraar, ‘maar dan moet je naar

aan de neusvleugels

het kaarsje in de stilteruimte, als symbool dat

iedereen even belangrijk zijn. Wel geldt voor

de universiteit’. Natuurlijk zijn er dingen die

de geur van wat gebeurd is:

er altijd licht en hoop is, zo’n vorm.

iedereen, docenten en leerlingen, dat zij ‘met

niet leuk zijn. Nakijken zal

hart en ziel’ op deze school zijn. Iedereen

nooit mijn hobby worden en ouderavonden

Wat betekent ‘Kiezen en delen’ voor u?

doet mee, zorgt voor elkaar, geniet van elkaar

zijn heel intensief, maar ik geniet zo van kin-

‘Delen’ is een wezenskenmerk van katholiek

en inspireert elkaar. Daarnaast wordt er

deren en ik kan zo trots op ze zijn,

onderwijs. Dat wordt er vanaf groep één inge-

ongelooflijk hard gewerkt. Het motto van de

ook al kan ik ze soms achter het behang plak-

goten. Dat betekent dingen samen doen, maar

school past daarin: ‘School zijn we samen.

ken.

ook het delen van elkaars leven en meningen.

Iedereen doet ertoe’.

Wieg

geboorte,
geheim.
Ida Gerhardt
Ellen Koemans met enkele leerlingen in de stilteruimte

Bepalend is of mensen iets met hart en ziel doen
Gerrit-Jan Meulenbeld

‘Bevlogen en zelfbewust’, zijn twee eigenschappen die
Ellen Koemans, docente Nederlands en drama aan het
Alfrink College, typeren. Koemans voelt zich als een vis
in het water in de schoolcultuur van het Alfrink College
waar docenten en leerlingen een hechte gemeenschap
vormen. “We leven letterlijk en figuurlijk met elkaar mee,
we zorgen voor elkaar en we inspireren elkaar ”,
vertelt ze in een kamer waar Martin Luther King en
John F. Kennedy de wand sieren. Ellen Koemans komt
aan het woord in de documentaire ‘Kiezen en delen.
De kracht van katholiek onderwijs’.
18

Dat zullen veel docenten herkennen. Waarom
hangt er dan toch vaak zo’n tobberige sfeer rond
onderwijs?

Dat komt omdat we zoveel moeten. Bijvoorbeeld de 1040-uren norm ligt als een deken
over ons heen. We krijgen veel over ons

Wat was voor u het motief om mee te doen?

lijkse menu, maar wel dagelijkse kost. Het krijgt

Daar staat voor mij ‘kiezen’ weer voor: ergens

Iedereen inspireert elkaar. Zijn er nog andere

heen dat in de praktijk nauwelijks of niet te

Het is leuk om gevraagd te worden en ik vond

op allerlei onverwachte momenten ruimte, met

voor staan. Als katholiek sta je ergens voor.

inspiratiebronnen?

realiseren is. Meer ruimte voor docenten zou

het leuk om te doen, maar wat voor mij echt de

leerlingen en collega’s. Onze identiteit zit dus

Dat hoeft niet altijd overeen te komen met wat

Iedereen vindt zijn inspiratiebron in wat

wenselijk zijn. Behalve dat is de samenleving

doorslag gaf was dat ik mijn eigen verhaal over

niet zozeer in het bord op de muur, maar in de

de paus zegt. Die vraag krijg ik ook vaker van

hij doet. Of dat nu de docent is die net een

anders, complexer geworden. In dat kader

geloof en identiteit kon doen naast anderen in

manier waarop we met elkaar omgaan in deze

leerlingen: ‘Bent u het dan ook eens met wat de

talentenjacht heeft neergezet of de docent die

vind ik dat we het als school nog heel goed

de documentaire. Als het bij het voorgesprek

minisamenleving waar mensen met allerlei

paus zegt over homoseksualiteit of scheiden?’

na tien keer nog een keer die ene wiskundesom

doen. We zijn heel kritisch naar ontwikkelin-

was gebleven, was het ook goed geweest. Toen

achtergronden bij elkaar komen. De kunst is

Nee, maar ik kan wel begrijpen waar sommige

uitlegt, we zijn altijd bereid om aan ‘het goede

gen in die samenleving. Die is competitiever

ik gebeld werd dat Ton Verlind graag wilde fil-

om de verbinding te leggen, om samen goed

standpunten vandaan komen, alleen ben ik het

leven’ te werken. Daar hoort ook bij dat leer-

geworden. En natuurlijk gaan wij ook voor

men op deze school, sloeg de schrik me om het

proberen te leven.

er niet mee eens. Ik voel me wel deel van de

lingen kans op kans krijgen, ook heel katho-

goede eindexamenresultaten, maar daar gaat

grote gemeenschap die de kerk is. Ik had dat

liek. Soms wordt een grens bereikt, maar dan

iets aan vooraf. Kinderen moeten zich veilig

vertellen zoals ik het voel? Ik wilde daarnaast

Is dat vanzelfsprekend op een school?

heel sterk toen ik in de Sint Pieter rondwandel-

zoeken we naar een andere geschikte school.

voelen, voelen dat docenten vertrouwen in ze

graag het verhaal van de school doen. Kan ik

Op onze school in ieder geval wel, maar ik kan

de. Je hoeft het kind niet met het badwater weg

Mijn eigen inspiratiebron zijn mijn ouders. Zij

hebben. Daar staat de 1040-uren norm heel

dat wel? Ik vond het ook erg spannend om in

me niet voorstellen dat het op andere scholen

te gooien, dat is gewoon jammer. Onderzoek

zijn heel bepalend geweest voor wie ik nu ben,

ver van af. Ik prijs me gelukkig met een vei-

de les gefilmd te worden. De leerlingen hebben

anders gaat. Je kunt geen onderwijs geven

alles en behoud het goede. Overigens vind ik

zij hebben mij op deze weg gezet. Inspirerend

lige school als de onze, waar we het relatief

het me niet extra makkelijk gemaakt, ze hebben

zonder de mens met wie je werkt centraal te

het ook heel katholiek dat je met elkaar van

vind ik iedereen die iets met hart en ziel doet.

makkelijk hebben. Ook al zijn hier natuurlijk

zich niet anders opgesteld dan normaal, dus dat

zetten. Het gaat niet om de cijfers, maar om

mening kunt verschillen, maar elkaar daarin

Iedereen heeft zijn eigen bron. Belangrijk vind

ook problemen, we hebben bijvoorbeeld geen

was goed.

het kind, dat moet een heel mens worden. Er is

wel respecteert. ‘Heb lief’ is een heel duidelijke

ik dat je die bron weet aan te boren. Volgens

grote achterstandsproblematiek. We boffen

Natuurlijk zijn er heel veel andere gelegenhe-

ruimte nodig voor meer dan alleen de rapport-

richtlijn. Je probeert het goede te kiezen, al lukt

mij is dat ook heel katholiek, dat je het vuur

met elkaar. We hebben ruimte om naar elkaar

den waarop je je verhaal kunt doen, zoals ook

cijfers. Die zijn belangrijk, maar daar gaat iets

dat niet altijd.

hebt. Inspiratie kan ook in momenten zitten.

om te zien.

tijdens een studiedag Identiteit of bij de thema-

aan vooraf. Dat doet de school natuurlijk niet

vieringen of kloosterweekenden die onze school

alleen, maar samen met de ouders. Regelmatig

U bent docente Nederlands en drama. Merken

had gekregen. Dat kwam hij vol trots vertel-

kent, maar dit keer werd ik sterker uitgedaagd

zijn er thema-avonden voor ouders waar onder-

leerlingen hoe u in het leven staat? Is daar ruimte

len. Ik op mijn beurt vertel heel veel over

er goed over na te denken. Dat persoonlijke

werpen als ‘digitale omgeving’ of ‘seksuele op-

voor?

mijn zoontje. Dan vraagt die klas: ‘Heeft u

verhaal en dat van anderen is niet het dage-

voeding’ aan bod komen. Dan kom je heel snel

Het maakt niet uit wat je geeft. Er kunnen zich

nog een Luc-verhaal? Ik heb vervolgens twee

hart. Toen werd het spannend. Kan ik het wel

■

In de brugklas zit een jongen die een broertje
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THEMA-INTERVIEW

Over het verleiden tot het spreken over cultuur en identiteit in de school

Juist verschillen
houden je scherp
Freek Pardoel

We hebben Marcel van Loo, voorzitter van de centrale directie van de OMO scholengroep het Mollerlyceum
in Bergen op Zoom en lid van de identiteitscommissie van OMO, gevraagd zijn verhaal te doen over de
schoolcultuur en in het bijzonder de plaats van identiteit daarin.

Wat maakt onderwijs zo belangrijk?

aanpassen aan de vragen die de omgeving ons

De taak van een school is een bijdrage te leve-

stelt. Wat maakt ons als school bijzonder, hoe

ren aan de vorming van kinderen om ze op een

onderscheiden we ons? Enerzijds is dat de ka-

belangrijk moment in hun leven te helpen de

tholieke traditie die in de school zichtbaar is in

juiste weg te wijzen. Het kronkelige en smalle

vieringen, in godsdienstlessen en in bijzondere

pad van de Chinese muur kan symbool staan

projecten en activiteiten. Aan de andere kant

voor de levensweg die iedereen gaat, ieder

is er de behoefte om met elkaar te spreken over

op zijn eigen manier, hopelijk verwonderd,

wat essentieel is bij het overbrengen van kennis

geïnspireerd en aandachtig. De school moet

en het bijdragen aan vorming. Wat inspireert

bijdragen om het beste pad te vinden.

ons? Hebben we gelijke uitgangspunten? Ik
vind dat katholieke scholen elkaar moeten

Is het thema identiteit urgent genoeg om dat in de

inspireren en vertellen over de wijze waarop

eigen school te bespreken?

zij invulling geven aan hun identiteit. Daarom

ten, betekent dat je een gezamenlijke visie moet

afgesproken is en de ander te willen ontmoeten.

inspirerende zaken en verhalen daarin een rol?

ter sprake komt, wordt het gesprek moeilijk. Er

De schooltijd is bij uitstek de periode dat

heb ik ingestemd met dit interview. Wij hebben

hebben op vorming. Personeel moet elkaar

Ik omarm het idee dat leerlingen ook voor de

Dat kunnen dus verhalen uit de Bijbel zijn. Hoe

ontstaat iets van gêne of emotie.

identiteitsontwikkeling plaats vindt. Er ontstaat

in het Moller essentiële vertrekpunten voor een

kunnen waarderen los van de verschillen die er

ontwikkeling van een docent betekenis hebben.

speelt eigen verantwoordelijkheid en zingeving

een zoektocht naar wie je wilt zijn, met wie je

dialoog ontdekt.

zijn. Daarvoor moet je elkaar kennen. Dat gaat

Kijk je op deze manier naar je onderwijstaak

een rol? Hoe spelen verschillen tussen mensen

Er moet dus ruimte zijn voor verschillen tussen

niet vanzelf. Zo zijn er verschillende generaties

dan zie je leerlingen voor vol aan.

daarin mee en wat doet dat er uiteindelijk toe

mensen. De school is gewoon een leefgemeen-

voor ons als groep in de school, voor het samen

schap, je moet dus leren om compassie te

wilt zijn, welke talenten je hebt, welke normen

20

Marcel van Loo op de Chinese Muur

en waarden goed bij je passen. Hoe geef je dat

Moet je het met elkaar eens zijn over de cultuur en

met grote onderlinge verschillen. Om bruggen

een plek in je houding en gedrag? Centraal in

identiteit van de school?

te slaan is de school begonnen met een cursus

Is er voldoende ruimte voor eigen ontwikkeling?

werken met leerlingen, voor de leerlingen

hebben. Voor leerlingen is de school een goede

ons beleid staat jonge mensen te helpen zoeken

Ik denk dat je het beste leert en werkt in een

generatiemanagement. Als we in staat zijn om

We zijn een opleidings- en opvoedingsinstituut

onderling en in de relatie tussen leerlingen en

leerschool voor het leven. Er zijn mooie en

naar wat het voor moderne, vrije en bewuste

omgeving als je eigen identiteit op zijn plek is.

met onze eigen verschillen om te gaan geven

dat bezig is met de toekomst van ons allemaal

docenten en tussen docenten en management.

minder leuke kanten. De professionele houding

mensen betekent om ankerpunten en vertrek-

Ik zeg heel vaak bij diploma-uitreikingen: “Dat

we het goede voorbeeld aan onze leerlingen.

en met die van de mensen na ons. Die idealen

Die gesprekken zijn niet eenvoudig. Zo lang

in scholen moet nog groeien: hoe we houvast

punten te vinden die van groot belang zijn voor

heb je goed gedaan, maar denk eraan dat hier

De school is een voorbeeldgemeenschap als

moet het management bewaken, de discussie

het over de moderne onderwijsorganisatie gaat

hebben aan elkaar en hoe we ons met elkaar

de vormgeving van hun toekomst. Dat geldt

op school veel meer gebeurd is dan alleen ken-

afspiegeling van de maatschappij. In de kern

levendig houden. We gaan niet meer vanuit

die humaan is, pluriform en teruggrijpt op de

ontwikkelen. Open communicatie, respect en

overigens voor iedereen in de school. In katho-

nisoverdracht. Dit is een tijd geweest waarin je

is de docent iemand die een ander inspireert

het instituut zeggen: daar moeten we heen. We

katholieke traditie in de aandacht voor feestda-

begrip hebben voor elkaar zijn wezenlijke

lieke scholen moet worden nagedacht over de

eigen identiteit vorm heeft gekregen. Daar mag

om de eigen talenten te ontwikkelen, om het

gaan naar de ontmoeting met de ander, wat

gen en vieringen, voelen we ons daarbij thuis

aandachtspunten. Het gaat over cohesie, het

betekenis van de eigen signatuur en hoe we ons

je trots op zijn.” Met je personeel daarover pra-

eigen talent te leren inzien, om te doen wat

geeft betekenis in jouw leven en hoe spelen

en herkennen we ons erin. Zodra het geloof

gemeenschappelijke en de plaats voor indivi21
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dualiteit en juist daar hebben we vanuit onze

identiteit gewoon op de agenda moeten zetten.

doet als schoolleider en mensen herkennen

traditie veel in te brengen. We moeten een visie

Buiten onze school en bestuur praten we over

dat, dan kan je dat ook aan de andere leiding-

hebben over de omgang met de vele zorgvragen

identiteit met bestuurders, leidinggevenden

gevenden overdragen. De schoolleider schept

en maatschappelijke vraagstukken waarin de

en docenten van het bestuur voor primair en

kaders. Of het idee nu van de werkvloer of van

school van betekenis kan zijn.

speciaal onderwijs de Lowys Porquin Stichting

boven komt. Loslaten betekent wel dat je moet

Identiteit krijgt bij OMO een plaats in het per-

over de vraag of er zoiets als een doorlopende

blijven sturen en weten op welke momenten

soneelsbeleid, in zorgstructuren, in de aandacht

denominatieve lijn is voor katholiek onderwijs.

dat noodzakelijk is. Het kan heel handig zijn als

voor het individu, in de aandacht voor sociale

Daarbij betrekken we de ideeën van kinderen

er een manager is die de knoop moet doorhak-

cohesie, voor talentontwikkeling en veiligheid.

en ouders.

ken. Tussen schoolleider en personeel moet er
chemie zijn, er dient een goede balans te zijn.

Bij al die aspecten is de ideologische hoofdlijn
gelijk, maar kan de uitwerking verschillend zijn

Je moet zoeken naar aangrijpingspunten voor

Je hoeft geen slechte voetbaltrainer te zijn om

naar gelang het karakter van een afdeling of

het gesprek. Een gemeenschappelijke ervaring

ontslagen te worden. Daar kunnen belangen

locatie. Zo zijn de locaties van het Moller ver-

delen waar het wezenlijk om gaat is een goede

een conflicterende rol te spelen. Er dient een

schillend van aard, in de stad, buiten de stad, in

start. Zo gaat op korte termijn de OMO- iden-

goede ‘match’ van belangen te zijn van ieder-

PA A S C O L U M N

Aquarel Marc Mulders

Pasen 2009
Ton Roumen
Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 22 jaar zijn somber gestemd over een snel herstel van de
economische crisis. Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd in opdracht van André Rouvoet,
minister voor Jeugd en Gezin. Desgevraagd geeft een kwart deel van de ondervraagde jongeren aan
na het behalen van een diploma verder te willen studeren vanwege de crisis. Slechts 8 procent van
de jongeren denkt dat de economie dit jaar weer gaat aantrekken, maar een overgrote meerderheid

Tu s s e n s c h o o l l e i d e r e n p e r s o n e e l m o e t e r c h e m i e z i j n ,
er dient een goede balans te zijn.

gaat ervan uit dat de crisis nog wel twee of drie jaar aanhoudt. Opvallend is niettemin dat een vijfde
van de ondervraagden van mening is dat de crisis niet ernstig is; de helft is het daar overigens weer
hartgrondig mee oneens.

instroom en bovenbouwlocaties of verschillen

titeitscommissie voor een reflectiereis naar

een in dat proces, tussen de school en haar per-

De kredietcrisis raakt velen met verlies van geld, werk of vertrouwen. Met het verlossingsfeest van

tussen vmbo en havo/vwo/gymnasium. Toch

Auswitsch om vanuit de confrontatie inspiratie

soneel, tussen de ouders en de school, anders

Pasen in het vizier dient zich de vraag aan hoe we bevrijd kunnen worden van de gevolgen van de

betekent dat dat er geen wezenlijk verschillende

te vinden. In school kan je de ziel of herin-

heeft dit een negatief effect op de resultaten

crisis. De hoop groeit dat nieuwe perspectieven zich mogen aandienen. De kredietcrisis geeft ook

gesprekken zijn.

neringen als aangrijpingspunt nemen. Dat kan

van de leerling. Dit heeft alles te maken met je

te denken en confronteert ons met verlies van oude inzichten en bekend gedrag. Het aangehaalde

heel goed over dagelijkse zaken gaan. Velen

identiteit. Binnen de katholieke identiteit is een

onderzoek laat zien dat jongeren liever nog een tijdje blijven studeren dan dat ze in een onzekere tijd

Waar praat je over?

delen de gedachte dat er meer is tussen hemel

van de uitgangspunten dat je het met elkaar

op zoek gaan naar werk, wat misschien niet lukt. De crisis is een aanleiding tot reflectie op de vraag

Op de agenda staan: het vertellen van inspi-

en aarde dan hetgeen wij alleen maar aan

doet, dat het niet allemaal om jezelf gaat, dat

wat werkelijk van waarde is.

rerende verhalen uit onze traditie, het stellen

elkaar zien en voelen. In dat gebied ligt ook

het waardevolle evengoed in de ander zit en dat

van goede doelen, samen feesten en in beleid

spiritualiteit en identiteit. Dat is een domein dat

je daar op moet afstemmen. Juist verschillen

In een recent interview met De Volkskrant geeft de Amerikaanse socioloog Richard Sennett aan dat

en projecten aandacht schenken aan ‘zorg en

voor mensen heel waardevol is en waar ze heel

houden je scherp.

het geloof in de zegeningen van een radicaal vrije markt deuken heeft opgelopen. Op grote schaal

oog voor elkaar hebben’ en ‘de wereld leren

erg in geïnteresseerd zijn. De kunst is te zoeken

kennen’. Niet bang zijn identiteitstrajecten op te

naar ‘wat hoort er dan bij mij?’, ‘Wat inspireert

Hoe verleidt je ouders om betrokken te zijn?

Ook geven we liever voorrang aan continuïteit op langere termijn dan aan winst op korte termijn.

pakken. Aandacht daarvoor wordt gewaardeerd.

mij?’, ‘Waar voel ik mij goed bij?’, ‘Wat kan ik

School en thuis moeten partners zijn in opvoe-

Voor Sennett is de crisis een kans anders over de samenleving, en wat daarin werkelijk van waarde

We hebben een reeks studiedagen gehouden.

beredeneren en wat beangstigt mij niet, maar

ding. Dus de school past zich aan bij de thuis-

is, te denken. Hij gelooft in de veerkracht van de samenleving. De instorting van Wall Street biedt

Een muzikant wist sfeer te brengen waardoor

maakt mij rijker?’

ontwikkeling en dat geldt ook voor thuis. Op

volgens hem de kans een nieuw model te ontwikkelen dat socialer en duurzamer is en waar vakman-

het personeel de knop om kon draaien vanuit

Van groot belang bij gedragsbeïnvloeding is dat

het moment dat we het niet eens zijn, moeten

schap en continuïteit belangrijker zijn dan het snelle geld. Blijkbaar geeft de kredietcrisis aanleiding

de gebruikelijke werkzaamheden. Verschillende

je mensen kan verleiden. Humor is belangrijk.

we elkaar daar op aanspreken. Voor onze school

tot transformatie en herijking van bestaande waarden. Het gaat niet langer om zelfverrijking ten

sprekers, waaronder godsdienstleraren, brachten

Je moet oproepen om eens af te wijken van

geldt. Een: blijf altijd zelf de verantwoordelijk-

koste van de ander, maar om materiële en immateriële goederen te delen. Het gaat niet om gewin op

thematisch onderwerpen naar voren. Die kregen

bekende paden. Wat de leerlingen betreft moet

heid voelen om ze te blijven betrekken. Twee:

de korte termijn, maar om duurzaamheid op de lange termijn. Het gaat ook om solidariteit in plaats

een goede ontvangst. Gesprekspunten als ‘hoe

de school zich aanpassen aan de toenemende

als je iets doet, zorg ervoor dat je het goed doet

van hebzucht.

doen we dat met elkaar?’, ‘Wat vinden we van

verschillen, de eisen die de moderne tijd en

en dat het waarde heeft wat je doet. Drie: door

elkaar?’gaven veel gespreksstof. Vaak gaat het

globalisering stelt. Leerlingen leven in drie we-

ouders uit te leggen waarom je het doet en ze

De kredietcrisis schudt ons wakker. Hoelang het nog zal duren voordat we weer op kunnen staan,

daarbij om kleine dingen, bijvoorbeeld elkaar

relden: het gezin, de school en de buitenwereld.

een rol te geven in organisatorische zin, als

valt moeilijk te zeggen. Net als de jongeren uit de enquête zijn deskundige commentatoren verdeeld

groeten en andere gedragsveranderingen. Over

Door dit alles is het veel lastiger geworden in

klankbordgroep, of beleidsbepalend. Geef ze het

in hun oordeel over wanneer herstel in zicht zal komen. Misschien zal het nog wel even duren, mis-

het godbeginsel praten is moeilijk. De meeste

de school om één gedragsrepertoire te verwach-

gevoel dat ze invloed uit kunnen oefenen, zeg

schien ook niet. Maar we kunnen vandaag beginnen onze lessen uit de crisis te trekken. We kunnen

docenten vinden: “ik ga op mijn eigen manier

ten van leerlingen en docenten.

niet dat ze partners zijn, maar maak ze daad-

vanaf vandaag op weg gaan en zoeken naar wat werkelijk van waarde is. We kunnen leren vertrou-

werkelijk partners. Negatieve geluiden als ‘bij

wen in de veerkracht van de samenleving en nog meer in die van onszelf. Dat is een bijzondere Paas-

met identiteit om en weet helemaal niet of dat

betwisten we sinds kort het inzicht dat sociale ongelijkheid een stimulans is voor economische groei.

geapprecieerd wordt in deze context, of ik niet

Wat moet de rol van de schoolleider zijn?

jullie valt altijd de les uit of dat had ik vroeger

boodschap: verlost te worden van een oude manier van denken over geld en meer ruimte te geven

de plank missla, of dat ze tegen je gaan zeggen:

Steeds is mijn uitgangspunt: wat kan ik losla-

eens moeten doen’ zijn funest voor de vertrou-

aan waarden als duurzaamheid, authenticiteit en een eerlijke verdeling van goederen.

ik vind dat je zo moet denken en zeg niet dat

ten; wat kan ik voor de ander betekenen; als

wensband tussen leerlingen en school en tussen

het niet waar is.”

er geen geld is, waar kan ik dat halen; als er

school en ouders. Wij kunnen die rol niet meer

een probleem is tussen vestigingsmanagement

alleen spelen. Dat geld ook voor de gesprekken

en een docent, kan ik dit oplossen? Als je dat

over identiteit.

In de school zul je het onderwerp cultuur en

22
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We wensen iedereen een hoopvol en vernieuwend Paasfeest.

■
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foto Michiel Wijnbergh/HH

Katholieken hebben een te
negatief beeld van zichzelf

hoe je mensen daadwerkelijk inspireert zich met
deze lifestyle te verbinden. Ton Verlind ziet hier
een taak weggelegd voor leiders: “Laat zien wat
het betekent om verantwoordelijkheid te nemen
en te dragen. Te lang hebben we geleefd in een
sfeer van het doet er niet toe. Zo van ik sta er
neutraal tegenover. Je moet positie nemen. Als
je als leerkracht, die ook een leider is, bezig
bent met de katholieke identiteit dan moet je

Karin Melis

leerlingen de woorden kunnen geven voor dat
wat waardevol is in het leven. Als leerkracht

De schooldirecteur lijkt opeens niet zo zeker meer van zijn zaak. Zojuist had hij nog met klem verzekerd dat er wel degelijk het woord katholiek

moet je het belang van de geschiedenis uit kunnen leggen zodat het kind weet welke plek hij

buiten op het naambord staat. Maar nu wordt hij met documentairemaker Ton Verlind geconfronteerd die zegt dat dit in het geheel niet het geval is.

op de wereld heeft.”

Al die jaren erover heen gekeken. In zijn verbeelding stond het er toch echt! Het is een prachtig freudiaans staaltje dat in de film Kiezen en delen,

We g v an h e t e goce n t ri sm e
Saamhorigheid ofwel gemeenschapszin zijn

De kracht van het katholiek onderwijs te zien is.

kwaliteiten die je vaak hoort binnen de katholieke scholen. Ook hierin ziet Ton Verlind een
kans voor een krachtige positionering: “We

Jawel, in deze tijd schamen we ons onbewust

zij die intolerant zijn. Je moet durven je aan je

mensen op het marktplein waar van alles en

moeten weg van het egocentrisme. De zelf-

dat we katholiek zijn. Ton Verlind: “De kerke-

eigen uitgangspunten te conformeren. Je staat

nog wat in de aanbieding is wegwijs maken.

verwerkelijking is te ver doorgeslagen in het

lijke hiërarchie en alles wat zij tot op de dag

ergens voor en dat betekent dat je moet kiezen.

Ga eens kijken wat de katholieke kraam in de

centraal stellen van het eigenbelang. Daarmee

van vandaag voorstaat, heeft veel weerstand

Je moet niet zoveel delen dat er niets meer over

aanbieding heeft. Er is een ongelofelijk grote

komt de verantwoordelijkheid ten opzichte van

opgeroepen. Het heeft zeker geen warme gevoe-

blijft. Dan kunnen we onszelf wel opheffen. Je

belangstelling voor levensbeschouwing en al-

de samenleving in de knel en maak je geen

lens opgewekt. Het is niet iets waar je je mee

kunt ook te invoelend zijn.”

lerlei vormen van spiritualiteit. Ik noem dat de

deel meer uit van het groter geheel. Laat ik

wilt afficheren. Mensen schamen zich ervoor.

De documentaire Kiezen en delen, de kracht van

nieuwe nieuwsgierigen.”

een voorbeeld geven. Journalisten schrijven

Maar het is ook waar wat de bedrijfsconsulent

katoliek onderwijs kun je dus ook zien als een

Paul Kop in de film zegt: “We denken dat we

marketingstrategische move om de katholieke

Ge e n g e lo o f, g e e n be zw aar

ondernemen geen poging om een oplossing

negatief worden aangesproken.” Want vergis je

identiteit van het onderwijs stevig in de markt

Geen godsgeloof vindt Verlind geen bezwaar:

aan te dragen. Met onze dvd hoop ik dat we

niet: de jongere generatie heeft helemaal geen

neer te zetten. Ex-KRO mediadirecteur zegt

“Maak nu eens een onderscheid tussen de

wel een bijdrage kunnen leveren. Ik hoop dat

last van die negatieve ballast. Dat zie je ook

dat ook met zoveel woorden: “De dvd wil de

katholieke cultuur en de religie. Mensen wil-

we scholen inspireren hoe het ook zou kunnen.

len niet altijd dat geloof erbij. Maar je hoeft

De documentaire Kiezen en delen wil de kracht

toch niet te geloven? Geloof je wel dan ben je

van het katholieke onderwijs uitdragen. Want

M a r k eti ngs trategi s c h e m ove

in mijn ogen een bevoorrecht mens. Geloven

die prachtige kernwaarden krijgen pas beteke-

Niet alleen de verlegen makende associatie

getuigt van verbeelding en creativiteit. Maar als

nis als ze naar buiten treden. Dat heb ik ook

met het Vaticaan, maar ook de ongebreidelde

je niet gelooft dan hoef je het kind nog niet met

gemerkt toen ik gedurende twaalf jaar voor de

sfeer van alles en wat dan ook is welkom, zorgt

het badwater weg te gooien.”

KRO heb gewerkt aan het neerzetten van diens

aan de Wereldjongerendagen.”

vaak over datgene wat niet deugt. Maar ze

katholieke imago. Met deze dvd hebben we

ervoor dat katholieken in de visie van mediaexpert Verlind moeite hebben zich te positione-

Goed. De katholieke cultuur. En wat heeft die

bewust gekozen voor verschillende invalshoe-

ren: “Er heerst een beetje een sfeer dat wij van

ons nu precies te bieden? Verlind: “Een lifestyle.

ken en hebben we geprobeerd die beeldend neer

alles en nog wat goed vinden. De diversiteit is

De katholieken kennen de kunst van het ver-

te zetten. Als je de katholieke identiteit wilt

enorm. Wat dat betreft mogen we een voor-

geven. Je mag steeds weer opnieuw beginnen.

beeld aan de Hema nemen. Niet voor niets is

Daar kan de politiek een voorbeeld aannemen.

Hema een van de sterkste merken. Ze weet heel

Als er in dat domein iets misgaat dan moeten

goed welk publiek ze beoogt en ze zorgt ervoor

er meteen koppen rollen. Vergeven, met het

dan welke autoriteit dan ook. We zijn geroepen

is het katholicisme een voertuig van kritiek op

dat elke Hema-zaak dezelfde sfeer uitademt. Je

daaraan voorafgaande berouw, is een grote

om dat geweten voortdurend verder tot ontwik-

de hedendaagse tijdgeest: “Als lifestyle rekent

De schooldirecteur van dat naambord zonder

weet wat je krijgt. Ik vind dat wij als katho-

katholieke kracht. Een andere richtinggevende

keling te brengen. Door te lezen, door je ergens

het katholicisme af met het cynisme. Ik ben er-

het predicaat katholiek had dat even over het

lieken niet alles goed moeten rekenen. Het is

waarde is het nemen van de eigen verantwoor-

in te verdiepen en door na te denken. Dan ben

van overtuigd dat daar een grote behoefte aan

hoofd gezien. Van Ton Verlind kreeg hij prompt

inderdaad krachtig dat het des katholieken is

delijkheid. Je hoeft niet naar het Vaticaan te

je gerechtigd om je uit te spreken.” Andere

is. Niet voor niets heeft Obama een overweldi-

een nieuw naambord. Het is allemaal te zien in

om ruimte te scheppen voor anderen, maar

luisteren. Ik ben niet de belangenbehartiger

kwaliteiten van de katholieke lifestyle zijn vol-

gende steun van Nederland. Hij vertegenwoor-

Kiezen en delen, de kracht van katholiek onder-

sommigen horen er simpelweg niet bij. Bijvoor-

van de paus. Net als elk ander mens geniet ik

gens Verlind saamhorigheid en solidariteit, “dat

digt alle oude, inspirerende waarden van de

wijs. Nu het is wachten op de uitvoering in de

beeld mensen die niet vergevingsgezind zijn of

de vrijheid van het geweten. Dat is belangrijker

maakt de samenleving veel aardiger.” Zo bezien

katholieke levensbeschouwing.” Blijft de vraag

werkelijkheid.

24

Geloven getuigt van verbeelding

profileren dan moet je ook gebruik maken van
moderne middelen. Als mensen zien en horen,
zijn ze meer onder de indruk.”

■
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THEMA-INTERVIEW

foto Carmel

In het onderwijs kijken we te veel achterom
Gerrit-Jan Meulenbeld

en in ieder geval gaan genieten van zijn grote

altijd vanzelfsprekend, meent Berendsen, veel

ren, dat het vooral ging om een andere pedago-

eenheden van 150 bij elkaar. “De schoolsituatie

muziekcollectie.

docenten zijn op de eerste plaats vaklieden.

giek, waarin kennisoverdracht geen rol had. De

bereidt hen voor op de maatschappelijke werke-

In zijn tijd waren er bovendien veel mensen

hoeveelheid formele kennis van leerlingen heeft

lijkheid”, vertelt Berendsen, “bovendien hebben

Keu ze v o o r o n d e r w ijs

die voor het onderwijs kozen omdat het een

achteraf gezien, zegt Berendsen, inderdaad te

de eenheden een vast team van docenten. Dat

Volgens Berendsen is de kern van goed onder-

veilige keuze was. Berendsen zelf dacht nog

weinig aandacht gehad, maar dat het vooral

benadrukt nog eens het belang dat we hechten

wijs “het hebben van hart voor de leerling.” Het

geen definitieve keuze te hebben gemaakt, maar

om een ‘nieuw leren’ tegenover ‘oud leren’ zou

aan de pedagogische relatie tussen leerlingen

ontbreken daarvan bij een docent van hem is

“het onderwijs zuigt je op. Ik kan bovendien

gaan, is nooit het vertrekpunt geweest. In het

en docenten. Die kun je alleen ontwikkelen,

misschien wel het motief geweest om zelf de

niet zo goed nee zeggen en rolde van het een in

oude klassikale systeem met vaste toetsmo-

leren, als je ook onderling als docenten bereid

keuze voor onderwijs te maken. Zijn onder-

het ander. Ik was sterk betrokken bij activi-

menten die door de docent worden gekozen, is

bent over meer dan alleen je vak of een leerme-

wijsloopbaan begon in 1968 op de Universiteit

teiten om leerlingen meer te betrekken bij het

het ontwikkelen van een pedagogische relatie

thode te praten. We bieden docenten daartoe de

van Nijmegen. Omdat hoogleraren een talent in

onderwijs. Als docent heb je alleen betekenis

hem zagen, maar ook omdat de bijverdiensten

voor leerlingen als je werkelijk een relatie met

aanspraken, verzorgde hij als doctoraalstudent

hen wilt aangaan. Die gedachte was voor de

geschiedenis twee jaar lang werkcolleges voor

Stichting Carmel enige jaren geleden aanleiding

eerste- en tweedejaars studenten. Afgezien

om te kijken hoe we het onderwijs weer konden

van het feit dat het de tijd van de opkomende

repedagogiseren. Heel lang, en in toenemende

studenteninspraak was, Berendsen zat ook zelf

mate weer, is in Nederland de discussie vooral

in de eerste Universiteitsraad, klonken toen al

gegaan over de overdracht van kennis, en in

de eerste geluiden dat het met het niveau van

mindere mate over de didactiek, maar over de

de studenten bergafwaarts ging.

inhoud van de relatie met leerlingen en hoe je

Vervolgens werd hij gevraagd om geschiede-

als leraar zelf in het onderwijs staat, gaat en

veel moeilijker omdat je geen rekening kunt

gelegenheid in een zogenaamd vieruurtje, waar

nis te komen geven aan het Liemers College in

ging het bijna nooit. Naast de leerling gaan

houden met verschillen. In de opzet van Slash

drie tot vier mensen onder begeleiding met

Zevenaar. Dat jaar heeft hij de keuze gemaakt

staan en samen met hem willen optrekken,

kan dat veel beter, meent Berendsen. Leerlingen

elkaar in gesprek gaan. Maar we willen ook dat

voor het onderwijs, tegen een keuze voor

is het fundament om in kennisoverdracht of

zijn beter te motiveren en voelen zich serieuzer

er uitwisseling komt tussen de teams.”

de wetenschap in. Hij had al een beurs van

didactiek iets te bereiken. Als leerlingen het

genomen wanneer ze zelf kunnen kiezen wat ze

ZWO binnen voor een onderzoeksperiode in

gevoel hebben dat je echt aandacht hebt, dat

op welk moment doen.

Spanje en Italië met het oog op een promotie.

zij ertoe doen, dan willen ze ook dingen doen

Berendsen ervoer een enorme voldoening in het

die ze in eerste instantie saai vinden. Wij heb-

Vooral de wetenschap was enthousiast over de

allemaal aandachtspunten die in het geval van

lesgeven. Wat sterk meespeelde in zijn beslis-

ben geprobeerd dat systematisch een plaats te

onderwijspedagogische verandering, vertelt

het Marianum voortkomen uit de katholieke

sing was ook de manier waarop over leerlingen

geven in ons onderwijs. De huidige nadruk op

Berendsen. Collegascholen volgden vaak omdat

traditie waarin zij staat. Ook het stil staan bij

werd gepraat. Het scheelde niet veel van hoe de

kennisoverdracht en het willen meten van het

de didactiek hen aansprak. De politiek was in

of vieren van belangrijke gebeurtenissen, de

leraar in groep acht op de lagere school over

succes daarvan, zegt niets over de kwaliteit

aanvang razend enthousiast omdat Slash21

opening van het jaar, de diploma-uitreiking,

hem tegen zijn vader sprak, “Die komt niet

van onderwijs. Bovendien doe je er de leer-

niet alleen vakkenintegratie tot doel had, maar

evenals een Kerstviering, een vastenactie horen

verder dan de MULO.” Die leraar kwam hij ook

ling onrecht mee.We zijn veel te veel geneigd

ook leidde tot meer functiedifferentiatie, wat

daarbij. Een ander voorbeeld van de nadruk

weer tegen op het Liemers College waar deze

achterom te kijken in plaats van vooruit. De

met het oog op een dreigend lerarentekort weer

op gemeenschapsvorming vormt de grote

nog steeds dezelfde houding naar sommige

problematiek waar leerlingen mee te maken

aantrekkelijk was. Pas later, onder invloed van

betrokkenheid van ouders. Iedere eenheid heeft

leerlingen had. “Ik voelde me sterk uitgedaagd

hebben en waar je ze op wilt voorbereiden, ligt

de stroom uitlatingen over de teruglopende

een ouderklankbordgroep waarin tot wel 25

Het moment van afscheid is wel sneller

om daar iets aan te doen. Zijn houding is ge-

in de toekomst. Bereid jongeren voor op de

kwaliteit van studenten van hogescholen en

ouders zitten. Tekenend voor het belang dat

gekomen dan hij dacht. Hij nam de beslissing

lukkig veranderd. Hij heeft zelf een lange weg

toekomst. Natuurlijk is kennis van belang, maar

universiteiten, de volgens sommigen drei-

aan onderlinge samenwerking wordt gehecht is

anderhalf jaar geleden. Dan lijkt het afscheid

in het onderwijs afgelegd, had in het voortgezet

niet uitsluitend. De hoeveelheid kennis is enorm

gende vervaging van de Nederlandse identiteit

de totstandkoming van het laatste schoolplan.

nog ver weg, maar de tijd gaat snel en dan

onderwijs in het begin veel ordeproblemen,

toegenomen, evenals de snelheid waarmee die

uitmondend in een canoniseringtrend en Beter

Daaraan is door iedereen anderhalf jaar lang

komen de momenten dat dingen voor het

maar is uiteindelijk een heel gewaardeerde

verspreid wordt. Alle lessen 40 minuten of meer

Onderwijs Nederland, is de kritiek op Slash21

gewerkt. Centrale vraag was: wat wordt na

laatst zijn. Dat heeft hij sterk gevoeld toen

collega geworden. Het hebben van hart voor

luisteren kan dus echt niet meer.”

aangezwollen. Vervolgens werd alles wat

Slash21 de nieuwe focus? Dat is, naast de bor-

hij met zijn opvolger Jan Put de school rond-

leerlingen kun je dus ook leren.”

afweek van het traditionele, dus ook Slash,

ging van de door Slash 21 verworven inzich-

S l as h21

weggezet als ‘nieuw leren’.

ten, waardegericht leren geworden, niet alleen

De belangrijkste elementen voor goed
onderwijs zijn de pedagogische relatie en
gerichtheid op de toekomst. Het eerste
is in zijn ogen jarenlang sterk verwaarloosd.
Beide elementen waren de drijfveer bij de
opzet van Slash21, de school van de toekomst
die zoveel publiciteit
heeft gehad. Hans Berendsen is precies
twintig jaar rector geweest van het
Marianum in Groenlo-Lichtenvoorde,
dat ook Slash21 onderdak bood.
De historicus Berendsen neemt 1 april
afscheid, zonder weemoed, want hij weet
dat het Marianum in goede handen komt.
Hij heeft ook wel het gevoel iets bereikt te
hebben, “maar het onderwijs is nooit af. Ik ben
trots dat ik de fakkel heb mogen dragen.”

ging en in de laatste bijeenkomst van het

26

Het centraal stellen van de pedagogische
relatie, de nadruk op gemeenschap,
zijn aandachtspunten die voortkomen uit
de katholieke traditie

Het centraal stellen van de pedagogische
relatie, de nadruk op gemeenschap, het zijn

convent van rectoren van Carmel. Het werk

Repeda g o g is e r in g

Ook in de opzet van Slash21 stond de pedago-

Een ander belangrijk, aan Slash21 ontleend,

van de leerlingen, maar ook van de docenten.

op stichtingsniveau zal hij gaan missen. Na

In het voortgezet onderwijs is het hebben van

gische relatie voorop, al was het beeld binnen

aspect is het gemeenschapseffect. Leerlingen

Berendsen geeft aan dat bij de aanname van

zijn afscheid wil hij eerst wat afstand nemen

een persoonlijke relatie met de leerling niet

en buiten de school vaak, zeker na enkele ja-

van alle niveaus zitten in de eerste twee jaar in

nieuwe docenten de onderwijsbiografie van de
27
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Het is belangrijk om leerlingen serieus te nemen
betrokkene veel meer aandacht krijgt en geke-

kent het gevoel als voormalig CDA-wethouder

uit heb gegeven, wat de ouders van de school

ken wordt hoe deze is omgegaan met bepaalde

van onderwijs en maatschappelijk welzijn in

vinden, of ik niet teveel heb opgepot, wat de

onderwijssituaties.

Zevenaar ook zelf wel een beetje, ofschoon het

examencijfers zijn, maar over de pedagogische

college waar hij deel van uitmaakte opereerde

relatie kan ik het niet hebben, want die kan ik

Wa n t rouwen pol i ti ek

als een team, los van partijpolitieke belangen.

niet meten en dus kan ik niet aantonen waarom

Berendsen ergert zich aan de huidige politieke

Landelijk regelde de politiek het onderwijs

ik vind dat ik een betere school heb. De politiek

trend van ‘meten’ en ‘standaardisering’, hij

eerst volledig, zegt Berendsen, maar dat werd

zou de deskundigen meer moeten vertrouwen.

denkt aan het voorstel dat tussen het centraal

gewoonweg te duur met alle open einderegelin-

Wees er van overtuigd dat leraren en manage-

schriftelijk en het schoolexamen niet meer

gen. Vervolgens kregen de schoolbesturen meer

ment de meeste kennis van zaken hebben. Zij

verschil dan een half punt mag zitten. Hij

autonomie en lumpsumfinanciering. “Niet meer

weten heel goed waaraan de kwaliteit te meten

ervaart het als een enorme hinderpaal, maar

weten wat er met het geld gebeurt, is eng. Maar

is. Iedere school wil kwaliteit, dus waarom pint

pleit er sterk voor om als school, als school-

ook dat de politiek het onderwijs niet meer kan

de politiek een school vast op 1040 uur.”

bestuur, maximaal eigen ruimte te nemen om

inzetten als instrument om aan de samenleving

Berendsen is de carrousel van verantwoording

bijvoorbeeld zwakkere leerlingen meer kansen

te bouwen. Daarom zien we nu de omgekeerde

en regelgeving beu. Als hij niet vervroegd zou

te geven en op een eigen moment te toetsen,

beweging. De politiek wordt aangesproken op

“Wees burgerlijk ongehoorzaam waar je het
uit kunt leggen.” Hij wijt het aan de controlebehoefte waar de overheid altijd aan lijdt. Hij

zijn. Ik kan laten zien waar ik mijn geld aan

BOND KBVO-NIEUWS
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Netwerkbijeenkomsten Bond KBVO
Presentatie documentaire katholiek onderwijs:
Kiezen en delen, de kracht van katholiek onderwijs
l

Tilburg, dinsdag 14 april

De documentaire Kiezen en delen, de kracht van

Program m a Ne t we rkbi j e e n kom st e n

l

Haarlem, maandag 20 april

katholiek onderwijs heeft als boodschap dat ka-

Ontvangst met koffie en thee vanaf 15:30 uur

l

Zutphen, dinsdag 21 april

tholiek onderwijs waardevol is, juist vanuit het

16:00 	Welkom door de voorzitter van de

eigen verhaal dat katholieken hebben. Dit eigen

Bond KBVO, Dick Wijte

De netwerkbijeenkomsten van de Bond KBVO

verhaal vormt een belangrijk tegenwicht tegen

16:10

worden georganiseerd in samenwerking met

de functionele gerichtheid die het onderwijs

16:30 	Inleiding op de documentaire door

de KVSC. Tijdens de drie bijeenkomsten staat

kenmerkt. De katholieke traditie kan mensen

de zojuist gereed gekomen onderwijsdo-

inspireren en bestaande schoolpraktijken ver-

cumentaire Kiezen en delen, de kracht van

sterken of kleur geven.

katholiek onderwijs centraal. Deze documen-

Kiezen en delen, de kracht van katholiek onder-

17:30

Zaaldiscussie

taire is geproduceerd door Ton Verlind via

wijs is een bijzonder portret van gemotiveerde

18:00

Maaltijd en Juridisch inloopspreekuur

kunnen terugtreden en door zou moeten wer-

Strengholt Content/TV in opdracht van en in

mensen, inspirerend, concreet en bruikbaar, met

19:00

Einde

de kwaliteit van onderwijs en vraagt verant-

ken, zou hij ervoor kiezen morgen weer voor de

samenwerking met de besturenbonden KBO

een hoge informatiedichtheid bovendien. Er

Dagvoorzitter en gespreksleider is Wim van der

woording. Die moet vergelijkbaar en meetbaar

klas te staan.

en KVBO.

komt een vitaal beeld naar voren in de verhalen

Geest, vice-voorzitter Bond KBVO.

■

de kracht van katholiek onderwijs

D e d o c um e nt ai r e : Ki e ze n e n d e l e n ,

derwijs die in de documentaire aan het woord

Prakt i sch e i n f orm at i e

de kracht van katholiek onderwijs

komen. Voor wie een eigentijdse invulling van

l	De

Is confessioneel onderwijs nog vitaal en heeft

de katholieke identiteit zoekt, biedt de docu-

het toekomst? Vanuit hun identiteit kunnen

mentaire genoeg aanknopingspunten.

confessionele scholen een duidelijke maat-

BUITENOM

Ton Roumen
17:00 	De documentaire: Kiezen en delen,

van de mensen uit het basis- en voortgezet on-

Saus
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Onderwijsactualiteit

bijeenkomsten beginnen om 16.00 uur

en eindigen telkens om 18.00 uur. Aansluitend is er een eenvoudige maaltijd.
l	Aan

het begin van de netwerkbijeenkom-

Een goede kok is terughoudend met sausjes.

Die saus kan de vorm aannemen van uiterlijkhe-

‘gerichtheid op het geheel’ betekent. Katholi-

schappelijke visie verwoorden en een krachtig

To n Ve r l i nd

Niets is immers zo smakeloos als een perfect

den van de betreffende religie – de al genoemde

cisme is een veeleisende oefening in het zien

pedagogisch profiel ontwikkelen. Zo stelt

Kiezen en delen, de kracht van katholiek

gekookte broccoli, precies knapperig en precies

katholieke kitsch bijvoorbeeld. Veel vaker zal de

van het totaalplaatje. De mens is niet alleen

Donald Loose, filosoof en hoogleraar, dat het

onderwijs is gerealiseerd door Ton Verlind via

zacht genoeg, waar vervolgens een royale klets

saus echter met innerlijke aspecten van het ge-

individu, noch alleen onderdeel van een groep,

hun opdracht is om het onbehagen over onze

Strengholt Content/TV, in opdracht van de be-

publicatie van de Bond KBVO: Katholieke

zompige kaassaus overheen is geplempt. Dan

loof worden aangemaakt. Een katholieke school

maar beide. De wereld is een product van natuur

moderne tijd te verwoorden en de bronnen

sturenbonden KBO en KBVO. Ton Verlind begon

scholen, het vertrouwen waard, deel 3:

liever geen saus, of hooguit een toefje.

die dat soms zo lastige bijvoeglijk naamwoord

én cultuur, schepping én evolutie, enzovoort.

van de traditie te gebruiken om dit onbeha-

zijn carrière als journalist bij dagblad De Stem.

Gek genoeg wordt deze culinaire wet – die ik

waar wil maken zonder de meerderheid van

Religie is niet louter ethiek, noch louter esthe-

gen om te vormen.

In 1979 startte hij bij de KRO als verslaggever

trouwens door schade en schande achter mijn

niet-katholieke leerlingen en ouders van zich te

tiek, maar beide - en nog veel meer. Onderwijs is

eigen fornuisje ontdekt heb – in de wereld van

vervreemden, doet dat door een saus van waar-

niet louter kennisoverdracht, maar ook vorming

het geestelijke leven al snel vergeten. Religie is

den: medemenselijkheid, respect voor elkaar, dat

of als menswording, om het nog plechtiger te

spiritualiteit geworden en spiritualiteit betekent

soort dingen. Om de metafoor van de saus wat

vandaag de dag niet veel meer dan een ver-

sten is er aandacht voor een of twee zaken
die spelen in de onderwijsactualiteit.
l	Ook

is er aandacht voor een nieuwe

‘Vertrouwen in vakmensen’.
l	Tijdens

de maaltijd is er gelegenheid ge-

bij Brandpunt, waarvan hij in 1984 eindredac-

bruik te maken van het juridisch inloop-

In het onderwijs brengen mechanismen van

teur werd. Van 1995 tot 2007 was hij mediadi-

spreekuur. Een jurist of advocaat van de

beheersing, controle, toezicht en over-

recteur van de KRO. In die functie profileerde

Bond KBVO is aanwezig om uw juridische

zeggen.

heidsregulering de ziel van de school in de

hij de omroep met spraakmakende campagnes

vragen te beantwoorden of te inventarise-

preciezer te maken kan ik misschien beter over

Heel de mens, heel de wereld, heel de maaltijd.

verdrukking. Katholieke scholen hebben een

en programma’s als De Grootste Nederlander

ren welke ondersteuning mogelijk, wense-

gaarbak van spirituele sausjes. Als organisaties

jus spreken. Het katholicisme wordt dan gezien

De gerichtheid daarop vergt veel meer dan kit-

eeuwenoud verhaal waarmee ze een krachtig

Aller Tijden en Boer Zoekt Vrouw. Deze pro-

lijk of noodzakelijk is bij het oplossen van

die in een grijs verleden aan een godsdienstige

als stuk gebraad en het geheel van katholieke

scherige cosmetica of window dressing met wat

schoolprofiel en een eigen identiteit kunnen

filering was het gevolg van een heroriëntatie

zuil verbonden waren nog iets met die identiteit

waarden is het vleesnat, dat naar believen over

algemene waarden die iedereen wel onderschrij-

verwoorden. Katholieke scholen bijvoorbeeld

binnen de KRO waarbij men elementen van de

willen doen, dan krijgt dat vaak de vorm van

een verder vegetarische maaltijd uitgegoten kan

ven kan. Wij hebben een taak te vervullen voor

hebben aandacht en zorg voor het individu.

katholieke traditie opnieuw gebruikt.

een godsdienstig sausje. Zo kan een katholieke

worden.

heel de samenleving, en het is volstrekt niet

Ook zijn gemeenschapszin en solidariteit

omroep precies dezelfde programma’s maken als

Saus of jus maakt een ongezonde maaltijd niet

overdreven of pathetisch om die taak ‘heilig’ te

belangrijk. Humaniteit en de menselijke maat

To n R o um e n

alle niet-katholieke collega’s, maar met een vet-

gezond, en een vieze maaltijd niet lekker - het

noemen. Dat is het wezenlijke inzicht dat het ka-

staan met andere woorden centraal. Daar

De documentaire wordt tijdens de netwerk-

tige katholieke saus – een hoop Mariabeelden,

tegendeel is eerder waar. Een goede maaltijd

tholicisme stug inbrengt. Ook – of juist – wan-

komt bij dat scholen bovendien volop gebruik

bijeenkomsten ingeleid en geduid door Ton

Inschrijving en informatie

kaarsjes en andere devote kitsch in de vorm-

draait nu juist om een evenwicht tussen alle

neer de tijdgeest genoegen neemt met spirituele

kunnen maken van symbolen en rituelen

Roumen, theoloog, auteur en adviseur identiteit

Irma Verbeek, Bond KBVO

geving – toch uiterst katholiek lijken. Zoals je

bestanddelen. Dat zal iedere diëtist en kok toch

saus of morele jus.

om mooie momenten te vieren en pijnlijke

& onderwijs Bond KBVO. Hij is nauw betrokken

T 070 356 86 18

met genoeg kaassaus broccoli, prei, friet of babi

roerend met mij eens zijn. En precies dat inzicht

bij de realisering van deze documentaire.

E i.verbeek@bkonet.nl

pangang allemaal prima naar kaas kunt laten

is in diepste zin katholiek. In dat woord is het

Anton de Wit

situaties te gedenken. De traditie reikt met

smaken.

Griekse kat’holon te herkennen, wat zoiets als

publicist

uw juridische problemen.
l	De

locaties zijn op loopafstand van de

stations. Er is parkeergelegenheid.
U bent van harte uitgenodigd!

andere woorden genoeg bouwstenen aan voor

Of via

het formuleren van een krachtige eigentijdse

www.bondkbvo.nl/tilburg

identiteit. Tegelijkertijd zijn er veel scholen

www.bondkbvo.nl/haarlem

die deze mogelijkheid onbenut laten.

www.bondkbvo.nl/zutphen
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THEMA-ARTIKEL

O v e r v i e r i n g e n o p s c h o o l m e t Pa s e n

Kansen om te verbinden
Theo van der Zee
Voor veel mensen is Pasen een lentefeest. Gelovig of niet, ze voelen de kriebels van nieuw leven. Na een koude
winter verlangen ze erop uit te kunnen, naar buiten. En daar, buiten, zien ze graag tekens van nieuw leven,
van knoppen aan de bomen, krokussen en narcissen die uitkomen, lammetjes in de wei en vogels die vlijtig
hun nestje bouwen. Ook in scholen zijn activiteiten te zien die dit verlangen uitbeelden: takken met jong
groen, speeltafels bij kleuters, prentenboeken over pasgeboren dieren, en eieren, geschilderd en verstopt.

scholen verlangen om samen te vieren met

van doen?). Als het bij één laag zou blijven,

dan Kerst.

anderen, omdat het hen de kans geeft om

is het niet ondenkbeeldig dat de viering vrij

Betrokkenen geven aan dat op 66.5% van de

zich te verbinden. Het kan goed zijn dat

oppervlakkig blijft. In de viering kunnen

katholieke scholen het Paasverhaal ter sprake

ze de school als een omgeving zien waar

diverse verhalen verteld worden over het

komt. Het lijkt erop dat op scholen waar Pasen

ze zich kunnen verbinden met anderen, op

nieuwe leven, en dus ook religieuze verhalen

wordt gevierd, ook het Bijbelverhaal wordt ver-

elkaar betrokken kunnen zijn, elkaar vast

over hoe het nieuwe leven verbonden kan

teld. Welk deel van dat verhaal wordt verteld, is

kunnen houden en kunnen ondersteunen.

worden met God. Iedere leerkracht, leerling

dan nog niet gezegd. Op diverse scholen echter

Tegelijk is het echter goed te realiseren dat

en ouder zal zich aangesproken mogen weten

worden enkel meer binnenwereldlijke verhalen

het waarschijnlijk gaat om een verbinden

door één of meerdere verhalen (of gedichten,

over kuikens, paashazen of lammetjes verteld.

dat samengaat met die vorm van indivi-

liederen, toneel, etc.). Het is bovendien aan

Deze verhalen lijken de leerkracht te verlossen

dualisering, die niet doorslaat in individu-

te bevelen in al die drie lagen het nieuwe

van de moeilijkheid die ze mogelijk hebben

alisme. Mensen willen geen eilanden zijn,

leven niet los te zien van de gebrokenheid,

Feesten zijn er om te vieren. Zeker op katho-

Pasen lijkt niet zo’n gelegenheid te zijn die

met het spreken over lijden en dood en hen de

maar tegelijk wel gezien en gerespecteerd

de kwetsbaarheid, de pijn, het lijden en de

lieke scholen die een naam hoog te houden

mensen samenbrengt, en al helemaal niet een

gelegenheid te bieden zich te beperken tot het

worden in hun eigenheid.

dood die (ook) horen bij het leven.

hebben op het gebied van vieringen. Toch lijkt

reden om stil te staan (hoeveel scholen kennen

nieuwe leven op zich.

Kortom, zou de wens tot vieren niet mede

het vieren van Pasen leerkrachten op deze

een paasvakantie en hoeveel winkels houden

scholen heel wat meer hoofdbrekens op te leve-

hun deuren gesloten met Pasen?). Misschien

ren dan bijvoorbeeld Kerst. Waar heeft dat mee

heeft het te maken met de religieuze verhalen

te maken? Wat wensen betrokken leerkrachten,
leerlingen en ouders op dit gebied? En, wat

voort kunnen komen uit de verwachting dat

Kri e be l s v oe l e n door t e v i e re n

M e e r Pa a s v ie r i ng e n d an nu

juist de katholieke school een omgeving is

Meer nog dan Kerst, is Pasen in de katholieke

De feitelijke aanwezigheid van vieringen op

waar mensen verlangen om samen dingen

traditie een positief feest.3 De symbolen en

die verteld worden. De Bijbelverhalen van

scholen is een punt, de wenselijkheid een

te doen? Samen dingen doen heeft voor betrok-

zijn, en zinvol als men denkt, dat ze dat wel

rituelen die met Pasen worden gehanteerd zijn

Kerst en Pasen zijn beide verhalen van hoop,

ander. Wat wensen leerkrachten, leerlingen en

kenen echt betekenis. Dat houdt bijvoorbeeld in

zijn. Dan kunnen scholen zich de vraag stellen:

minstens zo talrijk als die van Kerst: het palm-

zouden katholieke scholen hiermee kunnen? Op

namelijk hoop op nieuw leven. Toch worden

ouders aan vieringen op school? Opmerkelijk

dat Paasvieringen betekenisvol voor betrokkenen

Past vieren (van Pasen) bij wat we als school

takje, de palmstok (-bessem), het broodhaantje,

deze vragen gaan we in deze bijdrage in.

het als twee heel verschillende verhalen erva-

is dat maar liefst 74.7% van deze betrokke-

kunnen zijn, wanneer ze hen de kans geven

voorstaan te (willen) zijn, en zo ja, hoe?

het (doop)water, het paasvuur, de paaskaars,

ren. Het Kerstverhaal van de geboorte van een

nen aangeven een Paasviering te wensen. Dat

zowel praktisch (door samen met anderen hun

Hoe kan een school zinvol vieren? Zinvol

het ei, het lammetje (van stof, maar ook van

Kers t m ee r da n Pa sen

kwetsbaar kind is goed te vertellen, ook door

ligt dus hoger dan de feitelijke aanwezigheid.

aandeel te leveren in de vorm van het voordra-

vieren kan inhouden dat vieringen betrokkenen

cake), het dauwtrappen, noem maar op. Er is

Eerst een paar gegevens op een rij. Betrokke-

leerkrachten die zelf minder religieus betrok-

Vooral ouders van kinderen op basisscholen en

gen van een gedicht, lied, verhaal, toneel, etc.)

uitnodigen om niet alleen deel te nemen in het

nog een traditie aan oude en nieuwe gebruiken

nen geven aan dat op 63.2% van de katholieke

ken zijn. God begint iets nieuws in dat kind

leerkrachten zien graag een viering met Pasen

als inhoudelijk zich ermee te kunnen verbinden

hier en nu, maar hen ook inspireren tot parti-

te ontdekken die het positieve verhaal van het

scholen Pasen wordt gevierd1. Het gaat hier

van Bethlehem. Het verhaal van Pasen lijkt

op school (resp. 87.4%, en 89.8%). Kortom, een

(door zich te kunnen herkennen in of geraakt

cipatie aan grotere gemeenschappen (bijvoor-

nieuwe leven kunnen ontsluiten. Dat kan heel

om schoolvieringen. Dat kan een bijeenkomst

veel moeilijker te vertellen. Ja, het verhaal van

Paasviering wordt meer wenselijk geacht dan

worden door een gedicht, lied, verhaal, toneel,

beeld maatschappij en geloofsgemeenschap),

goed in een Paasviering op school. En betrok-

in de aula van de school of in de nabijgele-

feitelijk aanwezig. Ook in het algemeen wensen

etc.).

aan de grotere geschiedenis en wellicht ook aan

ken leerkrachten, leerlingen en ouders geven

gen kerk zijn, maar ook een activiteit in een

betrokkenen meer vieringen dan ze feitelijk aan-

ons leven met God. In vieringen zou dan niet

zelf aan te verlangen Pasen te vieren, meer dan

groep of klas rondom verhalen en symbolen
van nieuw leven. Dat bijna tweederde van de
scholen Pasen viert, is behoorlijk. Toch ligt
dat percentage beduidend lager dan het aantal

Het verhaal van
Pa s e n l i j k t
moeilijker te
vertellen

scholen dat Kerst viert, namelijk 96.1%. Bijna
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minder op katholieke scholen wordt gevierd

wezig achten op hun school (op de Kerstviering

Z i nv o l v i e r e n

alleen de actualiteit van de eigen school, maar

nu al gebeurt. Pasen vieren biedt de kans om

na). En dat zeggen leerkrachten, leerlingen en

Katholieke scholen kunnen bovendien hun kri-

ook van de grotere context van mensen aan de

die kriebels van nieuw leven te voelen, te delen

ouders samen in koor, ongeacht hun religieuze

tisch vermogen tot zijn recht laten komen door

orde kunnen komen. Bijvoorbeeld door zich af

met elkaar, te verdiepen en te verbinden met

achtergrond. Hun achtergrond is zeer beperkt

vieringen zo te organiseren, dat ze laten zien

te vragen hoe het nieuwe leven kans krijgt in

wat van uiteindelijke waarde is.

van invloed op de wenselijkheid van vieringen.

hoe zinvol het kan zijn om er aan te participe-

de stad, samenleving en wereld.

■

alle katholieke scholen vieren Kerst. Om de

de intocht in Jeruzalem met palmtakken en

Ook opmerkelijk: leerlingen in het voortgezet

ren. Zinvol is nog iets anders dan betekenisvol.

Ook zouden ze op een zinvolle wijze moeten

1 Gegevens zijn gebaseerd op het onderzoek:

genoemde getallen te kunnen plaatsen, is het

enthousiaste menigtes, dat lukt nog wel. En ook

onderwijs vinden meer dan hun leraren dat er

Zin geven aan iets of zin zien in iets is de rela-

proberen te inspireren tot deelname aan de

Aad de Jong & Theo van der Zee (2008). Inspi-

goed te weten dat betrokkenen aangeven dat

het verhaal van het Laatste Avondmaal. Maar

meer gevierd zou mogen worden dan nu!

tie daarvan tot een groter geheel. Bijvoorbeeld,

religieuze beleving van onze wereld door de

reren tot participatie. Onderzoek naar inspi-

bijvoorbeeld een jaaropening op 63.9% en het

dan, de dood aan het kruis. Ga maar eens aan

de zin van vieren in een katholieke school.

verbinding te leggen met een hemelse werke-

rerende activiteiten en leraren op katholieke

islamitische Suikerfeest maar op 4% van de

kinderen vertellen en uitleggen dat iemand die

Zin heeft dan betrekking op de relatie van het

lijkheid, die mensen God noemen. Daarbij past

scholen. Budel: Damon.

komen2

Be te k e n is v o l v i e r e n

katholieke scholen wordt gevierd.

goed is, wordt gekruisigd. Toch volgt Pasen pas

Hoe komt het toch dat zowel leerkrachten als

vieren tot de missie van de school. Zin plaatst

het ook Bijbelteksten aan bod te laten

Hoe komt het dat Pasen op minder katholieke

nadat het eerst Goede Vrijdag is geweest. In de

ouders en leerlingen willen dat er meer gevierd

vieren in een groter geheel van waar de school

Concreet kan dit betekenen dat in vieringen

kel (red.) (2001). Lichtjes, slingers & verhalen.

scholen wordt gevierd dan Kerst? Wellicht heeft

christelijke traditie komt het nieuwe leven wan-

wordt op school dan nu al het geval is? Waar

voor staat of wil staan. Zin heeft ook te maken

verschillende lagen worden aangebracht. Zoals

Praktijkboek voor vieringen in de basisschool.

het te maken met de plaats die Kerst in onze

neer het leven door het lijden en de dood heen

komt deze wens vandaan? Wellicht wordt die

met de mogelijkheid van slagen van die relatie

een laag van de natuur (hoe krijgt het nieuwe

Hilversum: NZV Uitgeverij.

huidige cultuur inneemt, als een feest waar het

is gegaan. Dat vraagt om iets te zien wat je niet

wens mede ingegeven door een verlangen naar

tot dat grotere geheel. Zo’n gerichtheid op de

leven daar kans?), van de cultuur (hoe geven

3 Frits van der Meer (1995). Feestelijke gedach-

maatschappelijke leven even tot stilstand lijkt

kunt zien. Anders gezegd: dat vraagt geloof.

gemeenschappelijkheid, of om iets te kunnen

missie van de school is zinloos als men ver-

mensen kans aan het nieuwe leven?) en van

tenis. Beschouwingen over het kerkelijk jaar.

te komen en waar heel de familie samenkomt.

Mogelijk is dat een verklaring waarom Pasen

delen met anderen. Betrokkenen op katholieke

wacht dat vieringen en missie niet te verbinden

de religie (wat heeft het nieuwe leven met God

Nijmegen: SUN.

.

2 Zie bijvoorbeeld: Marita Nijenhuis & Nan Sik-
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Illustratie: Cyprian Koscielniak

BOND KBO-NIEUWS

Congres Bond KBO duidt de groei van overheidsbemoeienis

‘Het risico is, dat u alleen en verlaten achterblijft’
Nico Dullemans

gen uit een brochure van Operatie Jong zien:
links een hoop gekleurde legostenen, rechts
een verkeersbord met een pijl die naar rechts

De twee sprekers in Doorn dachten anders, spraken

wijst. Links symboliseert de versplinterde
jeugdvoorzieningen, rechts de genormaliseerde

anders en hun toon was anders. De hoogleraar

situatie. Maar Frissen draait dit beeld om: links
is de variëteit in de samenleving, die normaal

waarschuwde, de staatssecretaris probeerde gerust te

is en gekoesterd zou moeten worden, rechts is
een panopticum. Hij waarschuwt: “Soms is va-

stellen. Beiden hadden dan ook een andere boodschap.

riëteit te groot, maar denk niet dat die pijl naar
rechts een voorwaarde is voor variëteit. Dat

“Uw verantwoordelijkheid wordt u ontnomen”, zei de

‘het buiten’ bestaat vanwege beleid, vergeet
het. Beleid is zelfs gevaarlijk, het vernietigt

eerste. “U hebt nog nooit zoveel vrijheid gehad.

variëteit.”
In zijn boek noemt hij haar een ambigue

Vandaar die noodzaak tot verantwoording”, zei de ander.

waarde: “Afgezien van de maatschappelijke
onvermijdelijkheid is ook een positieve duiding

Bestuurskundige Paul Frissen verklaarde het verschil

mogelijk: variëteit is mooier, spannender
en meestal slimmer dan uniformiteit.”(1)

Staatssecretaris Dijksma

Het wetsvoorstel goed onderwijs/goed bestuur

voor publieke domeinen en voor de positie van

naar internationale verdragen tekenend vindt:

is volgens Frissen echter ook een ‘normalisa-

de politiek in en ten aanzien van die publieke

“Die zijn meer op de staat georiënteerd.” Wat

tieoperatie’. Het begint klein, de staatssecreta-

domeinen. Deze veranderen en vernieuwen: ze

betekent dit alles voor de school?

ris loopt op kousenvoeten, maar later zal dit

volgen patronen van pluralisering, decentrering

De school wordt steeds meer een instrument

voorstel een camel’s nose blijken te zijn. “Het

en hybridisering. Daardoor is politieke sturing

van externe doelen, terwijl zij intrinsieke doe-

denken van deze staatsecretaris, haar PvdA,

steeds gecompliceerder. De hiërarchische orde-

len heeft (Frissen: “De school definieert zich-

dit kabinet, het is allemaal interventiedrift.”

ning in het politieke systeem met zijn gelaagde

zelf”) en de vraag komt op van wie de school

B eheers en

De hoogleraar windt er geen doekjes om, “En

structuur en de hiërarchische ordening in de

eigenlijk is. Uiteindelijk van de overheid, zo

Twee berichten op diezelfde dag.“We heb-

dat ondanks ‘soevereiniteit in eigen kring’(2).

relaties van politiek en samenleving, uitgedrukt

wordt steeds meer gedacht. Verondersteld wordt

ben huiselijk geweld de oorlog verklaard.” De

In het kabinet zou Rouvoet de meest terug-

in het begrip ‘politiek primaat’, staat onder

dat de school een licentie heeft. Frissen tegen

Rotterdamse locoburgemeester Jantine Kriens

houdende zijn!” Waar heeft dit allemaal mee

druk, als ze al niet eroderen. Politiek kan zich

de zaal: “Men denkt dat u onderdeel uitmaakt

lijkt de nieuwe bevoegdheid van een tijdelijk

te maken?

niet eigenaar van het publieke domein verkla-

van een schoolstelsel dat door de overheid

ren, hoewel dat wel voortdurend gebeurt.”

wordt onderhouden. U bent haar uitvoerder. Het

tussen beide begrippen en hij beloofde de zaal te
informeren over de motieven van staatssecretaris
Dijksma. “Zij zal dat niet doen. Dat doe ik.”

huisverbod kracht bij te willen zetten. Het
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tweede bericht. Minister Eberhard van der Laan

D e t r ag i s c he s t aat

Het wetsvoorstel is daarvan een voorbeeld. Het

verzet daartegen is moeizaam. Uw verankering

installeert een ‘interventieteam’ om de integri-

Frissen zegt dat het onderscheid tussen poli-

is een poging om de politieke grenzen op te

is verzwakt, uw identiteit is problematisch
geworden.”

teit van woningcorporaties te onderzoeken. Hij

ren (iedereen een eigen cel en een bewaker op

lichtte hij dit toe aan de hand van de (inmiddels

tiek, privaat en publiek slecht begrepen wordt.

rekken. Benchmarks (Frissen: “Als het Engels

wil weten of bestuurders van corporaties zich

een centrale plaats), is het tegenwoordig een

vergeten) ‘Operatie Jong’. De jeugd deugt niet,

Het is een driedeling, publiek valt niet samen

heet, is buitengewoon wantrouwen gewenst”)

schuldig maken aan belangenverstrengeling.

metafoor voor alledaagse gedragsnormalisatie

een observatie van alle tijden, maar nu loopt het

met politiek. Het is van groot belang dat er

zijn daartoe een instrument, ze zijn de maat

Dat de pogingen van de staat om greep te

Bijna dagelijks lezen we over een overheid die

of beter: disciplinering. Frissen schrijft in zijn

toch uit de hand. Dat vindt iedereen. Het jeugd-

schotten tussen de drie domeinen staan. Alleen

der dingen, de norm van de wetgever. Niet

krijgen op ontwikkelingen volgens Frissen

ingrijpt, een bestuurder die daadkracht toont en

boek De staat van verschil. Een kritiek van de

beleid is versnipperd, er is samenhang nodig of

het publieke domein (onderwijs, zorg, vereni-

het verschil in onderwijs, maar de vergelij-

vooral tragisch zijn, bewijst de commissie Dijs-

ook een bepaalde taal gebruikt. Waarom toch?

gelijkheid (2007): “Op allerlei terreinen zijn er

liever: een sluitende aanpak. Het vorige kabinet

gingsleven, sport) is volgens hem in staat dit te

king tussen gemiddelden wordt gekoesterd. De

selbloem met haar rapport, een jaar geleden.

panoptica gemaakt, waarbij de inzet van we-

stelde een regeringscommissaris aan en die

doen. Maar dat is niet gemakkelijk. Hij licht dit

Raad van State vindt het gebruik van gemid-

Volgens hem heeft zij drie misverstanden in het

Frissen, verbonden aan de Universiteit van

tenschap zeer behulpzaam is geweest; op aller-

bedacht de operatie. De taal van bestuurders is

toe in zijn boek.

delden als bekostigingsmaatstaf in strijd met

leven geroepen. “Daar krijgt u veel last van”,

Tilburg, bovendien decaan van de Nederlandse

lei ‘zachte’ beleidsterreinen zijn panoptica. Het

volgens Frissen altijd heel betekenisvol. Operatie

de onderwijsvrijheid, maar dit verwijt wordt

waarschuwt hij. In de eerste plaats maakt zij

School voor Openbaar Bestuur, vergelijkt de

sympathieke adagium van de preventie leidt

Jong, stadsmariniers (Rotterdam), kwartierma-

Wij bevinden ons in een netwerksamenleving.

genegeerd. “Maar je zegt dat je er rekening mee

een onderscheid tussen ‘wat’ en ‘hoe’ in de klas,

moderne samenleving met een panopticum,

tot panoptica die in hun goede bedoelingen

kers, krachtwijken. Regelmatig worden termen

Frissen duidt dat met de woorden ‘horizontali-

hebt gehouden. In andere beschaafde landen

maar dat is volkomen onpraktisch. Twee: zij wil

waarmee hij een koepelgevangenis bedoelt. Ooit

nauwelijks te bestrijden en in hun consequen-

ontleend aan het militaire jargon. Ook de beeld-

sering’, ‘deterritorialisering’ en ‘virtualisering’.

ligt de constitutionele toetsing elders”, aldus

dat het onderwijs voortaan evidence based is,

bedacht om het gevangeniswezen te humanise-

ties zeer ingrijpend zijn.” Tijdens het congres

taal is veelzeggend. Frissen laat twee afbeeldin-

Hij schrijft: “Dat heeft ingrijpende gevolgen

Frissen, die ook de verwijzing in de wetstekst

wat methodologisch onhaalbaar is. Ten slotte
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DE KEUZE VAN
doet zij de ongerijmde aanbeveling dat de poli-

Frissen had die ochtend al gewaarschuwd: wie

Wa a r o m o n d e r w i j s ?

tiek het onderwijs weliswaar grote schade heeft

kan er tegen goedbedoelde preventie zijn? Het

Al heel vroeg leek lesgeven en het omgaan met

toegebracht, maar dat het nu aan haar is de

is moeilijk greep te krijgen op het discours dat

kinderen mij een leuk en uitdagend beroep. Twee

leiding te nemen (en te houden).

Den Haag voert. Maar niet onmogelijk. Lees

ooms werkten in het onderwijs, wat spannende

bijvoorbeeld de kritiek van de beide katholieke

verhalen opleverde. De keuze voor de pedagogi-

De situatie in de publieke domeinen is precair.

onderwijsbonden op het wetsvoorstel,

sche academie was snel gemaakt. Daarna ben ik

“Pas op, dat u niet alleen en verlaten achter-

zie www.bondkbo.nl/kwaliteitbeleefd.

■

foto Marijn van Rij / NFP

aan de slag gegaan als docent Nederlands op het
lhno/ihno in een achterstandswijk in Rotterdam.

blijft.” Frissen wijst op de woningcorporaties
die grote bedragen aan het rijk hebben moeten

(1) De aanwezigheid van Frissen op een congres

Dan leer je het vak wel. In de avonduren heb ik

afstaan. Maar ook de publieke omroepen zijn

van een katholieke organisatie lijkt misschien niet

verder gestudeerd, MO-A, MO-B en doctoraal.

een voorbeeld. Minister Plasterk kondigde on-

bijzonder, toch is zij dat wel. De lezer begrijpt dit

Momenteel werk ik met veel enthousiasme vanaf

langs aan dat omroepen scherper zullen worden

als we inzoomen op zijn ‘filosofische positie’. Hij

1 augustus 2008 als rector bij het Alfrink college.

beoordeeld op hun programmering en hun or-

schrijft in zijn boek dat het zijn ambitie is“om de

Daarvoor ben ik vijf jaar rector geweest op RK

ganisatie. Een negatieve beoordeling zal sneller

waardering van verschil en ongelijkheid uit het

scholengemeenschap Spieringshoek te Schiedam.

tot beëindiging van de bekostiging leiden. De

perspectief van de moraal te halen en deze in een

Telegraaf schrijft: “Met de maatregel begint po-

esthetica van schoonheid, genot en elegantie te

litiek Den Haag voorzichtig een eind te maken

plaatsen. De onderneming bestaat erin het Schone

Uw grote voorbeeld?

aan de privileges van de bestaande omroepen.”

in de piramide boven het Ware of het Goede te

In de eerste plaats mijn vader, hoe hij met mensen

Privileges, inderdaad, de omroepen worden

plaatsen.” Het gaat Frissen om esthetiek, niet om

omging, met gevoel naar anderen, dat is een bron

niet meer gezien als een publiek domein. Dat

theologie of sciëntisme.

van inspiratie voor mij. Ten tweede Arie Bijl,

zendercoördinatoren sturen op luister- en

onderling vertrouwen. “We zoeken elkaar op

kijkcijfers, een kwaliteitsindicator, hangt daar

als moderne partners, de enige weg die er is.”

(2) “Soevereiniteit in eigen kring gaat over de

mie. Hij was mijn voorbeeld voor hoe ik zelf les

Hans Timmermans

docent Nederlands aan de pedagogische acade-

R ector A lfrink college , R K scholengemeenschap
havo vwo en tvwo Z oetermeer

ongetwijfeld mee samen. Omroepen zenden niet

Teams zijn nu aan de slag met de agenda die zij

architectuur van de samenleving, de schepping. Ze

wilde geven. Door hem heb ik ook gekozen om

meer, maar doen aan ‘kluitjesvoetbal’.

met de organisaties heeft opgesteld. Het parool

gaat ook over de diversiteit van door God gege-

Nederlands te gaan studeren. Hij enthousias-

Maar ook in de kring van de overheid zelf ver-

is ‘opbrengstgericht werken’, zonder afreken-

ven roepingen, die daarbij past. Dat klinkt heel

meerde studenten met zijn vakkennis, waarbij hij

schuiven verhoudingen. Zonder terughoudend-

cultuur. De school heeft het vertrouwen van

religieus en zo heeft Kuyper (Abraham Kuyper,

tegelijkertijd heel authentiek bleef. Wanneer hij

deel uitmaken van de school. Als school hebben

alleen voor jezelf op de wereld. De samenle-

heid worden provincies in hun mogelijkheden

de inspectie en wordt pas aangesproken als zij

politicus, in 1879 grondlegger van de ARP/ red.)

een les gaf, boeide hij mij tot de laatste minuut.

we toen veel aandacht geschonken aan het ver-

ving seculariseert en ik vind dat je kinderen

beperkt en ook de korpsbeheerders van de po-

tekortschiet. Dijksma wil ‘met klem’ tegen-

dat ook bedoeld. Soeverein is alleen de Schepper.

Hij spoorde studenten aan om literatuur te lezen

driet en de rouw van collega’s en leerlingen.

best mag laten zien wat je achtergrond is, door

litie moeten bevoegdheden afstaan. Den Haag

spreken dat de grondwettelijke vrijheid van

God roept de mensen op om Zijn soevereiniteit in

en te doorgronden door dwarsverbanden te leggen

Nog zo’n ingrijpend en emotioneel moment

bijvoorbeeld met de school Kerst of Pasen in de

probeert macht naar zich toe te trekken. Maar

scholen wordt ingeperkt. Maar vrijheid is niet

de levenskringen waar te maken. Het gaat dus niet

met andere vakken zoals kunstgeschiedenis of

was vorig jaar met de diploma-uitreiking op

kerk te vieren.

de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer

onbeperkt. Vrijheid moet verdiend worden. De

over ónze soevereiniteit over ónze kring, niet over

theologie. Tegelijkertijd wist hij mij te boeien met

mijn vorige school. We wisten dat de vader

zegt in zijn analyse van het bestuursjaar 2008

samenleving rekent op een behoorlijk eind-

de ‘soevereiniteit’ van de gezinnen, maar over de

verhalen over zijn leerlingen van vroeger. Hij was

van een jongen uit 6 vwo heel ernstig ziek in

De toekomst?

dat de overheid een lappendeken is van loket-

niveau van groep acht. “Het is in het belang

realisatie van Gods soevereiniteit in de gezinnen.

de ouderwetse, inspirerende schoolmeester.

het ziekenhuis lag. We hebben toen telefonisch

Over de toekomst van het onderwijs ben ik

ten, organisaties en competenties. De burger is

van onze kinderen - want daar doen we het

Die kringen staan trouwens niet los van elkaar, zijn

optimistisch. In het onderwijs werken betrokken

geketend in procedures. Kan dit wel goed gaan?

allemaal voor – dat de overheid optreedt als dat

geen eilandjes. Ze veronderstellen elkaar, hebben

Uw mooiste moment?

contact met hem gelegd zodat hij toch bij de diploma-uitreiking van zijn zoon kon zijn. Je kon

mensen. Ook de politiek en maatschappij waar-

Ook de positie van de overheid is twijfelachtig

nodig is.” Zij doelt op de (zeer) zwakke scholen,

innerlijk verwijzingen naar elkaar. De staat heeft

Ik werk nu een half jaar bij het Alfrinkcollege, dus

in de zaal een speld horen vallen, zo stil was

deren het onderwijs steeds meer. Ik maak mij

geworden.

die zij wil voorkomen. Volgens de definitie van

een rechtstaak tegenover alle levenskringen. Er

ik hoop daar nog een hoop mooie momenten te

het. Dat moment had veel impact op de zaal.

zorgen over het lerarentekort. Het wordt moei-

de inspectie zijn er duizend zwakke scholen.

moet wetgeving zijn die het floreren van de markt,

gaan beleven. De ontvangst op het Alfrinkcollege

Intussen roept Frissen op tot historisch besef,

“De overheid staat aan de kant van de kinderen.

de wetenschappen, de cultuur en ook de gezinnen

voelde in ieder geval als een warm bad. Verder is

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

zonder nostalgie. Hij raadt aan verantwoor-

De samenleving wil dat wij dit aanpakken.

naar hun aard tot doel heeft. Als het niet goed

het moment waarop de brugklassers aan het begin

Ik geloof in mensen, dat mensen talenten heb-

je iemand aanneemt. Op het Alfrinkcollege

delijkheid te nemen (in plaats van als uitvoer-

Maar zonder met de vinger te wijzen; er zijn nu

gaat in gezinnen dan kunnen ouders naar ‘hun ver-

van het jaar binnen komen een mooi moment. Ze

ben en dat ze die mogen en kunnen ontplooien.

zijn we bezig met een nieuw schoolplan. Onze

der verantwoording af te leggen), coalities te

eenmaal omstandigheden.”

antwoordelijkheid teruggejaagd’ worden. Je kunt

zijn vol optimisme en verwachtingen en het is de

Het onderwijs heeft daar een heel bepalende rol

ambitie is om een excellente school te zijn. We

sluiten, en ouders en leerlingen een grotere

Dijksma had weinig moeite met de tegen-

aan (zelfs verplichte) opvoedcursussen denken.

taak van de school om dat enthousiasme zolang

in. Ik geloof ook in de directie en de mensen

willen excellent zijn in doorstroomresultaten

rol te geven. “Hoe? Dat moet u allemaal zelf

werpingen van de zaal. Dat normstelling van

Maar de overheid past terughoudendheid bij het

mogelijk vast te houden.

van het Alfrinkcollege. Dat zijn goede mensen,

en eindexamenresultaten en tegelijkertijd ook

bedenken, want: laat duizend bloemen bloeien.”

bovenaf zich moeilijk verdraagt met het peda-

bepalen van de inhoud daarvan.” De toelichting is

In de vijf jaar dat ik op Spieringshoek heb gewerkt

scherp van geest en met de juiste drijfveren

aandacht besteden aan het solidariteitsbeginsel.

gogische adagium ‘uitgaan van het individuele

van Arie Oostlander, onder meer voormalig politi-

zijn in twee jaar tijd drie collega’s overleden. Je

om het beste te maken van de school. God is

Als de leerlingen na afronding van de school

‘ O n z e ki nderen’

kind’ erkende zij. Dat is het punt ook niet. We

cus van het CDA (Trouw, 14 juli 2007).

bent in rouw en verdriet met elkaar en dat zorgt

een inspirator voor mijn handelen en is zeker

zeggen: “Ik heb veel kennis opgedaan en ik heb

Was het acrobatiek of ‘newspeak’?(3) Terwijl in

moeten het maximale uit kinderen halen, daar

voor een sterke onderlinge band tussen de docen-

op een katholieke school een verbindende en

geleerd om als goed mens in relatie met ande-

de aanhef van de wet staat dat een van de on-

gaat het om, stelde zij. Dat scholen zich beperkt

(3) George Orwell introduceert in zijn Nineteen

ten en tussen de docenten en de leerlingen. Wan-

inspirerende schakel tussen mensen. In de les-

ren in deze wereld te functioneren”, dan zijn we

derwerpen overheidstoezicht is, zei de staatsse-

voelen, verbaasde haar. “Waar wringt de schoen

Eighty-Four (uitgebracht in 1949) Newspeak, dat

neer je in staat bent om bij dit soort momenten je

sen levensbeschouwing en bij themavieringen

volgens mij een excellente school.

cretaris dat de onderwijsinspectie onafhankelijk

dan? Waar wordt u tegengewerkt?” De discus-

de taal is van de machthebber, een taal waarin

identiteit uit te dragen dan heeft dat een meer-

en de maatschappelijke stage geven we de

is. Bedreven is Sharon Dijksma in ieder geval

sie stokte vervolgens. Waarom had zij het niet

betekenissen van woorden, begrippen worden

waarde voor de school en voor alle mensen die

solidariteitsgedachte mee, want je bent niet

wel. Ze spreekt over moderne verhoudingen en

moeilijk?

omgedraaid.

34

lijker om kwalitatief goede docenten te vinden.
Kwaliteit moet wel de doorslag geven wanneer

Natalie Jasper

35

Schoolbestuur | nummer 3 | april 2009 |

Schoolbestuur | nummer 3 | april 2009 |

ACTUALITEIT

foto Joost van den Broek/HH

De vrijblijvendheid voorbij
Red van den Bout
Centrale aanmelding de oplossing? Nee, niet alleen! Het gaat om een combinatie met andere maatregelen.
Je probeert een set van maatregelen in elkaar te zetten om de leerling-stromen enigszins te beïnvloeden.

We hebben de wil om er voor te gaan. De wil

vlucht. Dat vinden wij een ongewenste ontwik-

ziedaar wat ons ten diepste aangaat, dat zou

om het lastige probleem van leerling-vlucht

keling.

onze enige hartstocht moeten zijn, de oneindige

in bepaalde wijken naar voorkeurscholen in

Tegelijkertijd willen we voorkomen, het tweede

hartstocht van elk menselijk wezen. Daarom en

Nijmegen aan te pakken. Niet als een Don

motief, dat je op de ene plek aan het bouwen

daarom alleen gaat het uiteindelijk. Daarbij is

Quichot, maar door goed na te gaan of de

bent vanwege de groei en op de andere plek

al het andere vergeleken, zelfs de vraag religie

doelen ook daadwerkelijk zijn te realiseren.

leegstand aan het financieren bent.

of geen religie, sterker nog christendom of geen
christendom, totaal onbelangrijk. De rijpste

Dan pas de conclusie trekken is het wel of niet
haalbaar. Dat bedoelen we met de vrijblijvend-

Er is een bekend verhaal over een Franse lerares

vrucht van de christelijke visie is het inzicht dat

heid voorbij. In het verleden is veel gepraat

werkzaam in de voorsteden van Parijs, die het

het christendom als zodanig van geen enkel

over deze problematiek, waarbij de gewenste

heeft over verborgen rijkdom bij migrantenkinde-

belang is. Het christendom verkondigt niet het

effecten uitbleven. En nu hebben we gezegd

ren. Er is volgens haar geen slechte grond. Alleen

christendom, maar een nieuwe werkelijkheid’.

onderwijs - als maatschappelijke onderneming

grond die geen voeding krijgt. En kijkend naar jul-

- betekent voor ons dat je actief moet zijn in

lie streven van gemengde scholen, gaan jullie daar

Vanuit deze ideële achtergrond werken we. En

het beïnvloeden van mechanismen in je maat-

wat anders mee om. Of vergis ik mij daarin?

als ik het even beperk tot: hoe krijgen we het

schappelijke omgeving. Daarom hebben we ook

Joop Haverkort: Ja, dat laatste, omdat alle

in hemelsnaam voor elkaar om een actueel

een actieve opstelling bij dit probleem aange-

kinderen recht hebben op die zo rijk mogelijke

antwoord te geven op wat kinderen van nu

nomen, vertellen Jack van de Logt, voorzitter

grond. En die zo rijk mogelijke grond wordt in

nodig hebben? Wat is nu passend? Geen dicht-

van het College van Bestuur en Joop Haverkort,

deze fase van onze geschiedenis naar ons idee

getimmerd verhaal van ‘zo zou het dan moeten

directeur onderwijs, beiden van de stichting

ook bepaald door de culturele verscheidenheid

zijn’. Meer voel ik me thuis bij de woorden van

Conexus te Nijmegen.

zoals die zich lokaal aandient. En die kan per

Micha de Winter. Hoe doen we dat in deze tijd?

plaats verschillen. Anders gezegd: bij de grote

Wat zijn de noden en hoe pakken we dat dan

Wat zijn dan de belangrijkste motieven voor cen-

uitdagingen van deze tijd gaat het eigenlijk

aan? Hoe gaan we voor kinderen en hun ouders

trale aanmelding van leerlingen in het basisonder-

altijd om menswording, om vormen van eman-

er voor zorgen dat er een zo rijk en uitdagend

wijs in Nijmegen?

cipatie. Nou, ondanks alle inspanningen in het

mogelijke omgeving is? Dat heeft alles te ma-

Jack van de Logt: Ik noem enkele motieven.

verleden heeft het niet geleid tot die resultaten

ken met zaken als omgaan met verschillen.

Het eerste motief heeft te maken met een ideëel

die we ons daarvan hadden voorgesteld. Hoe

belang. Dat wij als gezamenlijke schoolbestu-

dan wel? Voor Joop Haverkort is de tekst van

Daarbij is centrale aanmelding de oplossing?

ren het gezond zouden vinden wanneer in het

Paul Tillich* nog steeds richtinggevend. Hij

Jack van de Logt: nee, niet alleen! Het gaat

Nijmeegse meer sprake zou zijn van gemengde

leest voor:

om centrale aanmelding in combinatie met
een aantal andere maatregelen. Je probeert

scholen. die niet zo voor de hand liggen. Meer

daarmee in stand gehouden. Je versterkt in feite

zes. Ouders die daarna verrast naar huis gaan

insteek. Onderzoek bevestigt dat we ook een

’We zouden er goed aan doen ons niet teveel op

een set van maatregelen in elkaar te zetten om

dan alleen maar het directe contact tussen een

de segregatie als je daar niet op intervenieert.

met het idee ‘er wordt daar ook leuk en goed

dergelijke problematiek hier in het Nijmeegse

te winden over de christelijke godsdienst, ook niet

de leerling-stromen enigszins te beïnvloeden.

school en een ouderpaar, omdat toevallig dat

Ouders verleiden door gezamenlijke afspraken

gewerkt’.

hebben. Niet zozeer vanuit een etnische insteek

over de toestand van de kerken, over lidmaten

En daarmee het keuzeproces van ouders. We

ouderpaar uit eigen beweging het schoolplein

over folders, het organiseren van schooltochten

als wel vanuit een sociaal economische insteek.

en dogma’s, over instituties en geestelijken, over

zijn bezig met meerdere plannen om ouders te

oploopt. Of van horen zeggen dat plein oploopt.

in de wijk om ouders in contact te brengen

Zijn dat niet allemaal maatregelen die ook zonder

Met andere woorden er is sprake van leerling-

preken en sacramenten. De nieuwe schepping,

verleiden hun keuzes te maken voor bepaalde

Het principe van ‘soort zoekt soort’ wordt

met niet zo voor de hand liggende schoolkeu-

centrale aanmelding aangepakt kunnen worden?

scholen. Puur vanuit een opvoedkundige
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Jack van de Logt: dat klopt, maar we zien het

die deze ouders daarbij helpt. Verder zijn we op

Op welke wijze?Je hebt toch te maken met ver-

in onderlinge samenhang. Het is zo jammer dat

dit moment bezig om mensen te werven als een

schillende besturen.

mensen het in de hoek trekken van gedwongen

soort onderwijsconsulent op wijkniveau. Om

Joop Haverkort: We hebben hier in de stad

aanmelding en de inperking van de vrijheid

de juiste voorlichting te geven onafhankelijk

zeven schoolbesturen. Twee daarvan zijn groot.

van onderwijskeuze. Waar wij mee bezig zijn is

van de schoolspecifieke situatie. Functionaris-

Conexus met 29 scholen en 9000 leerlingen

het treffen van een set van maatregelen die mo-

sen die assisteren om vervolgens de gegevens

en Joseph met 13 scholen en 4500 leerlingen.

S p e l r e g e l s aanm e l d i ng

gelijkerwijs in een reeks van jaren van invloed

door te geven aan het centrale aanmeldpunt.

Samen goed voor 97% van het onderwijsveld.

Aanmelden (vanaf 1 april 2009) is een verzoek

Centrale aanmelding en
plaatsing in Nijmegen

om een kind te mogen inschrijven op een basis-

De doordecentralisatie die we gerealiseerd
hebben is verbonden met prestatie afspraken
Stel de politieke kleur verandert

school. Een ouder kan bij het aanmelden een
voorkeur opgeven. Minimaal 3 en maximaal
6 voorkeurscholen. De meest favoriete school
komt op positie 1, de minst favoriete op positie
6. In geval van voorkeur kunnen de redenen zijn:
broertje of zusje op die school of vanwege eigen
geloof of de levensovertuiging of een andere

zijn om de leerling-stromen van dit moment te

Het is zeker niet de bedoeling dat het een kil

Binnen Conexus hebben we alle denominaties,

reden. Verder is per school een maximum aantal

ontwikkeling van bijvoorbeeld de woordenschat

waarin ruimte is voor conceptuele keuzen en

kantelen.

instrument is.

alle pedagogische concepten in huis. Een rijk

leerlingen vastgesteld en een maximum voor

komt op een gemengde school beter tot zijn

voor denominatieve keuzes. Dat hebben we

Joop Haverkort: en vervolgens vindt er na aan-

palet. Dat maakt veel mogelijk. En in Nijme-

groep 1.

recht dan op andere scholen. Je moet anders

naar elkaar uitgesproken. Voor iedere wijk moet

Nogmaals, neem de aanmelding in een dorp of

melding nog een inschrijvingstraject plaats. En

gen bestaat een rijke traditie van samenwer-

veel repareren om tot het zelfde resultaat te

je zorgen dat het palet gerealiseerd kan worden.

stad. Wanneer het kind vier jaar wordt, meldt de

juist dat inschrijvingstraject is een belangrijke

king tussen schoolbesturen. Dat competitieve

S p e l r e g e l s p l aat s i ng

komen. Eigenlijk lukt dat gewoon niet. Maar

Dan doe je helemaal recht aan de principes.

ouder het kind aan bij de basisschool naar keuze

stap naar een warme overdracht. Om dat goed

element is er in het afgelopen decennium echt

Plaatsen is het toewijzen van een plek op een

er zijn ook andere effecten die positief kunnen

Daar waar je bijvoorbeeld geen Jenaplan-

door zich te oriënteren, te laten informeren, ken-

te realiseren heb je gestandaardiseerde en voor

uitgegaan. Niet alleen tussen schoolbesturen,

basisschool. Hiervoor is een aantal spelregels

uitpakken. Namelijk de interactie tussen de

school in een bepaalde wijk zou aantreffen,

nis te maken met de school voordat er definitief

een ieder gelijke procedures nodig.

maar ook tussen schoolbesturen en belangrijke

opgesteld voor het eerst voor het schooljaar

doelgroepen. Een school is een leefgemeen-

ga je in gesprek met de mensen. Verder zijn er

instellingen op het gebied van kinderopvang,

2010-2011. De belangrijkste regels voor

schap, waarin samenwerking gepropageerd

hardheidsclausules ingebouwd. De commissie

wordt gekozen. Veel openheid om te komen tot een
gefundeerde keuze. Nijmegen nu, wijkt hier nogal

Sommige scholen hebben toch een veel ruimer voe-

welzijn.

plaatsing voor alle aangemelde kinderen uit

wordt om samen probleemstellingen aan te

heroverweging kan van de spelregels afwijken

van af.

dingsgebied nodig dan alleen de buurt? Denk aan

Jack van de Logt: de druk die er van gemeente-

Nijmegen zijn:

pakken. En dan doet het gewoon goed om ver-

naar redelijkheid. Het is daarom niet zo dwin-

Jack van de Logt: de praktijk zal het leren in

scholen van een levensbeschouwelijke richting of

wege wel op zit is dat de doordecentralisatie die

- voorrang bij plaatsing voor kinderen die al een

schillende doelgroepen in een zelfde perspectief

gend als het lijkt.

welke omvang een plaatsingsadvies afwijkt van

met een bepaald pedagogisch concept?

we gerealiseerd hebben, verbonden is met pres-

broertje of zusje op de voorkeurschool hebben

met elkaar bezig te zien. Daarom hoop je dat

de oorspronkelijke keuze van ouders. Ouders

Joop Haverkort: Laten we bij wijze van voor-

tatie afspraken. In dat geheel is de problematiek

totdat plafond is bereikt is.

we op termijn de intoleranties in de samenle-

Streven naar meer gemengde scholen en minder

oriënteren zich ongeacht de centrale aanmel-

beeld een katholieke school en een Jenaplan

van segregatie integraal opgenomen.

- dan volgen kinderen op loopafstand van de

ving kunnen ondermijnen.

onderwijssegregatie. Meerdere vliegen in één klap.

ding op een vergelijkbare manier als in het

school nemen. Je moet deze zaken niet onmid-

verleden. Alleen we zetten daar een intensive-

dellijk vertalen naar de landelijke situatie. Het

Terug naar de spelregels van plaatsing. Bij één van

- daarna de kinderen die positief bijdragen aan

Is het juridisch mogelijk? Zitten alle juristen op

Jack van de Logt: alleen als de samenwerking

ring van maatregelen op in vergelijking met het

gaat ons erom hoe krijgen we het in Nijmegen

de spelregels wordt gewerkt met kansrijke en kans-

de verhouding 30% kansarm – 70% kansrijk tot-

één lijn?

overeind blijft binnen het onderwijsveld en de

verleden. Verschillende maatregelen die we nu

goed voor elkaar?

arme leerlingen. Hoe wordt daarmee omgegaan?

dat plafond is bereikt.

Jack van de Logt: men is teruggegaan naar

gemeente. Over enige tijd komen de verkie-

proberen wat meer te harmoniseren.

We hebben een groot aanbod van katholiek

Hoe wordt kansrijk, kansarm bepaald?

- als er dan nog plaatsen over zijn, volgt plaat-

de basis van artikel 23. Dat artikel is terug

zingen er weer aan. Stel de politieke kleur

Joop Haverkort: Mag ik dat nog eens aanvul-

onderwijs hier. Als ouders de voorkeur geven

Joop Haverkort: Op een aantal plekken is er

sing voor die kinderen waarvoor een andere

te voeren op de financiële verevening tussen

verandert van een rood college naar een PVV

len? Als je het hebt over keuzen van ouders, in

aan een katholieke school, dan krijgen ze een

met een nieuwe systematiek geoefend. Deze

reden als voorkeur is opgegeven.

openbaar en bijzonder onderwijs. Dat moest het

college. Dan denk ik dat de samenwerking

hoeverre geven die keuzen zicht op de indicato-

katholieke school. Dat laat de procedure en het

systematiek heeft alle kinderen in beeld. Bij de

Indien nog plek komen de kinderen uit de andere

mogelijk maken dat mensen in vrijheid konden

onder druk komt te staan. Alles zal in het werk

ren van goed onderwijs? Wat we nodig hebben

aanbod uitdrukkelijk toe. Centrale aanmelding

plaatsing is een procedure ontwikkeld, waarbij

gemeenten aan de beurt en daarna de kinderen

kiezen om te voorkomen dat hun smalle beurs

worden gesteld om dit instrumentarium de kop

zijn onderscheidende discriminerende indica-

is een instrument zonder onmiddellijk ver-

we met de ouders in gesprek gaan. Met behulp

uit het buitenland (grensstreek) met soortgelijke

een blokkade zou zijn om geen gebruik te kun-

in te drukken. Daar ben ik van overtuigd. Bin-

toren. Want bij de een is het beter geregeld dan

plichte plaatsing. Er zijn beroepsmogelijkheden.

van een gestandaardiseerde vragenlijst geven

regels.

nen maken van een aantal voorzieningen. In de

nen het huidige politieke klimaat is het echter

bij de ander. Je krijgt daarmee mogelijkheden

Als ouders kiezen voor het Jenaplan concept,

de ouders eerst zelf een beeld van hun kind.

loop der tijd is het vervormd tot zoiets als ‘ik

de moeite waard er voor te gaan. Daar hebben

om te sturen. Centrale aanmelding geeft meer

dan hebben we gelukkig zoveel aanbod binnen

Centrale aanmelding heeft zonder een dergelij-

maak het zelf uit en niemand heeft daar invloed

we positieve verwachtingen over.

sturingsinformatie.

de stad, dat we ook deze voorkeur kunnen

ke verdere procedure ook geen zin. Ten tweede:

dat er onmiddellijk getoetst en getest wordt. We

voorkeurschool totdat plafond is bereikt.

Zal het gaan lukken?

■

op, waar ik mijn kind op school laat gaan’.

honoreren. En als zou blijken dat een bepaalde

dezelfde lijst is ook ingevuld door de leidsters

brengen op een valide manier de beginkenmer-

Dat is duidelijk, maar jullie instrument is zo kil.

conceptuele insteek waar een enorme behoefte

van de peuterspeelzaal. En ten derde: als het

ken van kinderen en de sociale context waarin

Speelt hierbij niet het onderscheid tussen aanmel-

Je kind centraal aanmelden via een website, heb ik

aan ontstaat, wat denk je dat schoolbesturen

kind een poosje op school zit, wordt de lijst

ze leven, in kaart.

ding en plaatsing?

dat goed begrepen?

dan gaan doen? Dan ga je kijken hoe je dat

ingevuld door de leerkracht. Wanneer nu blijkt

Jack van de Logt: dat is een misverstand.

aanbod kunt vergroten. Of stel dat ouders in

dat er veel discrepantie is tussen het beeld van

Bestaat de verwachting dat door deze aanpak de

zaken. Het instrumentarium is een hulpmiddel

Nogmaals, het gaat om een set van maatrege-

de gaten hebben dat er inderdaad een zwakke

de ouders en de leerkracht, dan heb je samen

leerprestaties beter worden?

om mensen toe te leiden naar een keuze die

* Slotpassage uit toespraak ‘Met opgeheven

len. Zoals de aanstelling van een functionaris

school tussen zit, een school die door het ijs

wat te doen. Deze systematiek hebben we de

Jack van de Logt: Ja, vanuit het perspectief van

in de nabijheid van hun woning ligt. Wij als

hoofd’ van Tjeu van den Berk bij gelegenheid

voor ouders die geen gebruik kunnen of willen

zakt. Dan is dat zo en dan heb je daar je conse-

afgelopen jaren op een aantal scholen uitge-

de achterstandskinderen is dit een voordelige

schoolbestuur hebben de inspanningsverplich-

van de opheffing van het Hoger Katechetisch

maken van internet. Gewoon een functionaris

quenties uit te trekken.

probeerd. Een gevalideerd instrument zonder

situatie. Gemengde scholen doen er toe. De

ting om op wijkniveau een palet aan te bieden,

Instituut, Nijmegen 29 september 1990.
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Jack van de Logt: Dat zijn twee verschillende
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Community Center:
voor kinderen en ouders
Ilona Wielinga en Ilse Bakker

binnen hun bereik brengen. Dit impliceert dat

van die activiteiten in huis. De bedoeling is om

leide Marokkaanse en Turkse mensen, zij zijn

behalve goed onderwijs en sociaal-culturele

dat per jaar verder uit te bouwen. Gelukkig kan

buitengewoon goed gekleed, buitengewoon

vorming voor kinderen tot 14 jaar, de com-

dat over een paar jaar in het nieuwe gebouw.

welbespraakt, hebben een goede opleiding.

munity centers ook diensten, voorzieningen en

Het is uitdrukkelijk wel de bedoeling om er

Dat hebben wij in potentie hier in huis. Je ziet

interventies aanbieden.

een verzamelgebouw van activiteiten van te

bij heel veel ouders een ongelofelijke hoge

maken, onderwijs moet wel leading zijn. Het is

ambitie, maar er zijn ook ouders analfabeet.

In het community center staat de vraag van

de bedoeling dat alle subsidies in het vervolg

Veel ouders zijn assertief, ze blijven benoemen

het kind centraal, als afgeleide daarvan de

naar onderwijs toe gaan. Dat beheren is niet

wat niet goed is. Dat doen ze tegen leerkrach-

vraag van de ouders en als afgeleide daarvan

zo eenvoudig, omdat we ook met bestaande

ten, soms tegen mij en regelmatig tegen elkaar

de vraag van de wijk. Dat betekent dat er een

organisaties te maken hebben en met verschil-

en dat veranderen is lastig voor mij en voor de

ouderlokaal is, waar (opvoedings)cursussen

lende CAO’s en rechtsposities. Dat is een ontzet-

leerkrachten.

voor ouders worden gegeven, maar ook inbur-

tend lastig verhaal. Van de directeur van een
Marcouch en andere betrokkenen bij het onderwijs in Slotervaart hebben het regelmatig over

Amsterdam zet belangrijke stappen in de verbetering van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar in Slotervaart.

het identiteitsprobleem van onze kinderen. Ze
groeien in het gezin op in een Islamitische om-

Gezien de grote achterstanden op sociaal en economisch terrein is het van groot belang om dit gebied in Amsterdam een

geving en op school hebben ze een heel ander
soort omgeving en ook een andere manier van

extra impuls te geven. De kinderen hebben door hun achtergrond wellicht een ongunstige startpositie, maar zij hebben niet

omgang met elkaar. Van die identiteitscrisis
hebben kinderen veel last. Marcouch is iemand

minder talent dan een gemiddeld ander kind in Amsterdam.

die ongelooflijk actief is om dit probleem aan
te pakken. Daar kan je als community center
ook een rol bij spelen. Belangrijk is dat je de

De komende vier jaar verschijnen er in Sloter-

weg is om een community center te worden. Op

jou als vreemde afstappen, met open ogen, die

mensen accepteert op een respectvolle manier.

vaart drie community centers. Een community

de school krijgen 300 kinderen onderwijs. Om

willen leren en die willen ontmoeten.

Ik heb wel voordeel van de betrokkenheid van

center is een pedagogisch zorg- en welzijns-

zeven uur komen de eerste leerkrachten binnen.

centrum dat zich richt op kinderen van 0 t/m

Er wordt hard gewerkt op de Ru Paréschool

De school heeft een landelijke campagne gevoerd

en komt hier op de ouderavond. Dat is een

14 jaar, het gezin waartoe zij behoren en de

door mensen met hart voor de zaak. Iedere

om excellente leerkrachten aan te trekken. Hoe is

goede zaak. Dat is ook een boodschap naar de

buurt/omgeving waarin zij opgroeien. Deze

ochtend zit Wim Ponsen om acht uur met 40

dat aangepakt?

buitenwereld dat we dit een belangrijke school

centra vullen de functie van (basis)scholen aan

man voor zijn neus voor de dagelijkse briefing.

Er is zelfs een moment geweest dat men erover

vinden. Dat is statusverhogend, zodat we uit die

en hebben zo een belangrijke maatschappelijke

Dan worden de bijzondere dingen van de dag

gedacht heeft de school te sluiten, maar uit-

sfeer komen van ‘het was een slechte school’.

rol. In de centra kunnen kinderen straks terecht

doorgenomen.

eindelijk is besloten om te proberen de school

De coördinator leerplicht plus heeft hier drie

op niveau te krijgen. Het is een idee van onze

kinderen op school. Dat vertelt hij overal. Hij

voor veel meer dan school alleen. Ook worden

Marcouch. Hij heeft deze school ‘geadopteerd’

hen sportfaciliteiten, huiswerkbegeleiding,

Waarom heeft u ervoor gekozen om directeur te

stadsdeelvoorzitter Marcouch geweest om

is ook voorzitter van de MR. Dat soort figuren

naschoolse opvang en culturele activiteiten

worden op de Ru Paréschool?

de school te ontwikkelen tot een community

met die uitstraling hebben we nodig.

aangeboden.

Ik vond het ontzettend leuk om hier te gaan

center.

werken. Ten eerste omdat het een enorme

Er zijn zelf drie ministers op de school geweest,

Oo k ouders kri j gen st eu n

uitdaging is om van deze school iets te maken

waardoor we veel publiciteit hebben gekregen.

Voor een goede ontwikkeling van het kind is

en ten tweede omdat ik achter de filosofie van

Er zijn 25 nieuwe excellente leerkrachten aan-

een stabiele thuissituatie belangrijk. Daarom

het community center sta, namelijk kinderen

getrokken via een landelijke campagne met veel

We investeren daar ook in. In het ouderlokaal

krijgen ook welzijnsorganisaties en gezond-

omringen met een enorm aanbod van diensten

media-aandacht. Daar zijn veel mensen op af-

kunnen ze een kopje koffie drinken en babbelen

heidsinstellingen een plaats in de community

en activiteiten. Ik wist hoe moeilijk deze baan

gekomen, zodat we zelfs konden selecteren. De

met elkaar. Turkse moeders hebben vanochtend

centers. Een Community Center onderscheidt

zou zijn, daarover had ik mij laten informeren,

groepen op de school zijn klein en voor iedere

geringscursussen voor ouders en buurtbewo-

community center mag verwacht worden dat

op mijn verzoek 10 Turkse woorden en zinnen

zich van de brede school door een veelzijdige

al jaren is er sprake van discontinuïteit op de

leraar is extra ondersteuning gerealiseerd.

ners. In de toekomst gaat het community center

hij de coördinatie heeft over alle activiteiten en

opgeschreven. Zoals: hoe is het met je? Goe-

aanpak van de sociale en onderwijsachterstand.

school. Ook staat de school bij de inspectie al

steeds meer faciliteiten aanbieden zoals een

dat hij beschikt over communicatieve vaardig-

demorgen, kan ik een afspraak met je maken?

Het centrum biedt allerlei activiteiten die betere

lange tijd bekend als zeer zwakke school. Wij

Is een community center niet gewoon hetzelfde als

consultatiebureau en alles wat daarbij hoort zo-

heden.

Ik wil een heel klein beetje Turks leren. Dat ga

leefomstandigheden, een betere maatschappe-

slagen er onvoldoende in om de eindtermen

een brede school?

als orthopedagogiek, speltherapie en motorische

lijke positie en werkgelegenheid voor kinderen

basisonderwijs te halen, daardoor hebben de

Een community center onderscheidt zich van de

therapie. Ook verlengde schooldag activiteiten

Zijn er veel verschillende nationaliteiten op de

wil iets van die taal weten. Ik heb geen zin om

en hun ouders binnen handbereik brengen.

kinderen minder kans om hun talenten te ont-

brede school door een multidisciplinaire aan-

en dagarrangementen, oudercontact-functi-

school?

me te ‘Verturksen’ of te ‘Marokkaniseren’, maar

wikkelen. Ik ben eerst maar eens een ochtend

pak. Een community center biedt allerlei acti-

onarissen, maatschappelijk werk, toeleiding

Er zijn 2 hoofdnationaliteiten, namelijk

laat blijken dat ik in hen geïnteresseerd ben.

D e Ru Paré s c hool

gaan kijken en mijn ervaring was dat het een

viteiten die betere leefomstandigheden voor de

naar werk, juridische ondersteuning en andere

70% Marokkaans en 20% Turks en dan nog

Door die ouders dat te laten doen, voelen ze

Wim Ponsen is bijna één jaar directeur op de

school is waar heel veel gebeurt, een school met

kinderen en hun ouders en daarnaast een betere

zaken maken onderdeel uit van het community

10% overig. Het is een hele boeiende doel-

zich ook weer betrokken en serieus genomen.

Ru Paré school één van de drie scholen die op

veel energie, kinderen die heel gemakkelijk op

maatschappelijke positie en werkgelegenheid

center. Wij hebben op dit moment 40 à 50%

groep. Kijk eens naar assertieve, goed opge-

Die moeders maken deel uit van een beteke-

40

Op welke manier wordt ouderbetrokkenheid

Een stabiele thuissituatie is belangrijk

gerealiseerd?

De ouders komen in ieder geval wel op school.

ik aan de Marokkaanse moeders ook vragen. Ik
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nisvolle relationele omgeving. Dat we met z’n
allen aan de ontwikkeling van het kind werken,
dat we daar overigens ook fouten maken, maar
dat het ook mogelijk is om dat met elkaar te
bespreken en met elkaar te delen. Daarom zijn
zo ongelofelijk belangrijk. Zo wordt op alle
mogelijke manieren geprobeerd het contact met
ouders in relatie tot het ontwikkelingsproces te
leggen. Maar ook met de buurtbewoners. Het is
voor ons oudercafé in ons nieuwe community
center nog een vraag: wie mogen daar nou wel
en geen gebruik van maken. Is dat een open
inloop? Of is het alleen voor mensen van de
school? Wij hebben wel een visie op de maat-

ARTIKEL

de oudercursussen en het opvoedingsspreekuur

‘Gratis’ schoolboeken,
een ‘bijzondere’
aanbesteding!
Chris Knoet

Cd-rom’s, internet databanken, etc.), ook de

en distributeurs vormen in economische zin een

gebaat is bij flexibiliteit en wendbaarheid om

prijs van diezelfde leermiddelen is gestegen. De

oligopolie waardoor er (nog) geen sprake kan

adequaat te kunnen inspelen op voortschrij-

staatssecretaris wil de kosten beteugelen door

zijn van volledige mededinging.

dend inzicht. Dat dit zich nauwelijks verhoudt
tot de strakke procedures van de Europese

het principe ‘school bepaalt, ouder betaalt’ los
te laten en de scholen een vergoeding in de

Bovendien vloeit uit de eis van Nederlandstalig

aanbesteding behoeft geen betoog. Hier blijkt

lumpsum te geven.

studiemateriaal voort dat er ook nauwelijks

op zich goed bedoelde en noodzakelijke regel-

sprake is van buitenlandse concurrentie. Hoog-

geving niet in alle gevallen dienstbaar aan de

Ke nm e r ke n v an d e m ar kt

stens zouden Vlaamse educatieve uitgeverijen

door de overheid gestelde doelen.

De markt van schoolboeken is geen doorsnee

willen inspelen op een Nederlandse aanbeste-

transparante markt van vraag en aanbod in

ding. Gegeven deze marktkarakteristieken is

Tegen deze achtergrond bieden bijvoorbeeld

economische zin met volkomen concurrentie.

aanbesteding van leermiddelen een vele malen

kleinschalige collectieven nieuwe kansen. De

Waar voor schoonmaakonderhoud en ICT spra-

complexere aangelegenheid dan de aanbeste-

menselijke maat kan gevonden worden door

ke is van een veelheid aan marktpartijen, be-

ding van goederen en diensten op het gebied

lokale of regionale samenwerking, dan wel door

staat de markt van leermiddelen uit een beperkt

van de bedrijfsvoering van scholen, zoals

kleinschalige samenwerkingsverbanden tussen

aantal spelers. De grote educatieve uitgeverijen

schoonmaakonderhoud, huisvesting en ICT.

besturen van eenzelfde pedagogische of levensbeschouwelijke richting. Enkele aanbieders van

schappelijke betrokkenheid: wij willen dat de
buurt betrokken is bij de school en de school bij
de buurt. Wij vinden het van het allergrootste

Geen enkele Europese aanbesteding in het onderwijs heeft zoveel reacties opgeroepen als de

belang om ook van betekenis te zijn voor de
wijk, sterker nog: dat de wijk trots moet zijn op

aanbesteding van de leermiddelen in het vo. Wat is daarvan de reden?

dat community center. Het gebouw moet zicht-

H e t c o nv e nant

ondersteuning bij aanbestedingen die vanuit

In het najaar 2008 constateerde SchoolPlat-

deze filosofie werken zijn, in alfabetische volg-

form, een van de dienstverlenende organisaties

orde, Berenschot, Loyalis en SchoolPlatform.

die de scholen ondersteunen bij de aanbeste-

Het gaat dan om collectieven van bijvoorbeeld

dingsprocedures, dat de kwaliteit van de aanbe-

10.000 leerlingen waarbij wordt onderverdeeld

steding niet gewaarborgd kon worden binnen

baar zijn, het moet een licht en ‘icoonachtig’

in percelen om adequaat in te spelen op de

het uitgezette tijdspad. Daarnaast werden de

specifieke eisen en wensen van de deelnemende

een fantastische moskee, maar we hebben ook

Het aanbesteden in het onderwijs van bij-

onderwijs tot het Directoraat voor de Interne

aanbestedingsprocedures op dat moment

scholen. Deze aanbieders hebben ook juridische

een fantastisch community center in onze wijk.

voorbeeld schoonmaakonderhoud, huisves-

Markt van de Europese Unie gewend. Dit Direc-

gekenmerkt door een toenemende mate van

deskundigheid in huis om zowel het bestek als

Dat bevordert ook de sociale samenhang en

ting en ICT kent inmiddels een lange traditie.

toraat, dat onderdeel uitmaakt van de Europese

juridisering door leveranciers. Belang-

de procedure conform Richtlijn uit te voeren ter

cohesie in de wijk.

Vooral toen in de jaren ’90 van de vorige eeuw

Commissie, heeft zich hier positief over uitge-

rijke aspecten als het maken van bewuste

voorkoming van juridische procedures. Som-

door bestuurlijke schaalvergroting omvang-

laten. Ook heeft de Europese Commissie in een

keuzes door scholen en de tijdige levering

mige aanbieders hebben aansluiting gezocht bij

Hoe werken jullie op school om de professionaliteit

rijke instellingen ontstonden, werd Europees

brief aangegeven dat zij Nederland op het punt

van het lesmateriaal kwamen daardoor in

aanbestedingsjuristen. Zo heeft Berenschot een

van leerkrachten te verhogen?

aanbesteden in vele gevallen verplicht. Toch

van de aanbesteding van schoolboeken niet in

het geding.

samenwerking gesloten met CMS Derks Star

Wij hebben een jaarplan gemaakt met als

hebben deze aanbestedingen nooit de publieke

gebreke zal stellen.

thema de professionele cultuur en de lerende

aandacht gekregen die thans de leermiddelen

organisatie. Daar omheen zijn studiedagen

vo ten deel valt.

worden. De mensen moeten zeggen: we hebben

De s ta a ts s e c r e t ar i s
Het doel van staatssecretaris Van Bijsterveldt

georganiseerd en we hebben daarbij taal als

Busmann en SchoolPlatform met Benefit.
Op initiatief van het ministerie is met alle
betrokken partijen (overheid, besturenorganisaties en distributeurs) die zich bezig

B on d KB VO
De Bond KBVO heeft gemerkt dat daar waar

voertuig genomen. Daarnaast nemen we deel

V r ijh e id v a n o n d e r w ijs

met de aanbestedingen is tweeledig. Allereerst

aan een kwaliteitsimpuls. Er wordt een analyse

Het specifieke, zo u wilt het ‘bijzondere’, van de

het streven naar gratis onderwijs voor alle leer-

Gratis Schoolboeken gesproken en een

van de school gemaakt, waarbij de directie

aanbesteding van de leermiddelen vo is dat de-

plichtige leerlingen. In dat kader werd in 2005

Convenant afgesloten. In dit Conve-

afwegingen gemaakt worden, de aanbesteding

en de IB’ers intensief betrokken worden. Dat

ze procedure direct raakt aan het pedagogisch-

het schoolgeld voor middelbare scholieren van

nant spreken partijen af te bevorderen

naar tevredenheid van betrokkenen afgerond

vormt de basis om een verbeterplan te maken.

didactische domein en daarmee aan de ‘vrijheid

17 en 18 jaar in het vo afgeschaft. Als volgende

dat de aanbestedingsprocedures met

kan worden. De Bond zal daarom op dit mo-

Vervolgens moeten we dat blijven monitoren.

van richting en inrichting’. De uitwerking van

stap werd in het Regeerakkoord vastgelegd dat

zo min mogelijk (juridische) proble-

ment geen initiatief nemen om tot omvangrijke

Wij zitten daar nu middenin en ik ben daar

de pedagogische en/of levensbeschouwelijke vi-

de leermiddelen in het vo voor leerlingen gratis

men uitgevoerd worden en zeggen ze

landelijke collectiviteiten te komen. Wel wijzen

tevreden over.

sie van ouders, docenten, leerlingen en besturen

zouden worden. Het project Gratis Schoolboe-

toe de overgang naar reguliere aanbe-

wij op succesvolle dienstverleners waarmee

in de keuze van de leermiddelenmix, zou in het

ken nam een aanvang.

steding naar vermogen te bevorderen.

schoolbesturen zelf contact kunnen opnemen.

M e ns e l i j ke m aat

aanbestedingen in de onderhandelingsfase
komen en er op zakelijke wijze door partijen

In dit artikel zijn een aantal dienstverleners /

Tot slot krijgen wij een rondleiding door de

geding kunnen zijn wanneer door een aanbe-

school van Chaymae Elotmani, een meisje van

stedingsprocedure niet de gewenste leermidde-

Het tweede oogmerk van de staatssecretaris

twaalf jaar. In voortreffelijk Nederlands vertelt

len kunnen worden aangeschaft.

is het bevorderen van marktwerking op de
schoolboekenmarkt en daardoor een algemene

zij ons over de voorschool t/m groep 8. Bij

houden met de invoering van de Wet

adviesbureaus genoemd. Zij hebben inmiddels

Hoe nu verder? Grootschalige col-

ervaring opgedaan met het aanbesteden van

lectieven, hoe perspectiefvol ook,

leermiddelen vo en zijn daardoor goed inge-

kunnen risicovol zijn door de

voerd in deze materie binnen de context van

iedere ruimte klopt zij netjes aan en stelt ons

Om er zeker van te zijn dat scholen bij de aan-

verlaging van de uitgaven die gemoeid zijn met

voor aan de leerkracht en vertelt wat wij op de

besteding van de aankoop van boeken precies

de leermiddelen, te bewerkstelligen. De afgelo-

school komen doen.

mogen aangeven welke boeken zij wensen

pen jaren is niet alleen de kwaliteit van

door het ISBN-nummer te vermelden, heeft de

de vormgeving en de variëteit van

Nederlandse Staat zich onder druk van onder

de verschillende media sterk

sprake van een majeur

Chris Knoet is directeur van het

meer de besturenorganisaties in het bijzonder

toegenomen (boeken,

innovatietraject dat

Bureau Katholiek Onderwijs
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■

bijzondere kenmerken van deze

het voortgezet onderwijs.

■

markt aan zowel aanbiedersals afnemerszijde. Er is
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Energie voor scholen:
hoeveel bespaart
uw school de
komende jaren?
Thea Wentelaar

inkooptraject. Dit bedrijf heeft zich gespeciali-

fessionele afhandeling.

seerd in het begeleiden van en adviseren bij de
inkoop van energie. Het team van Hellemans

Belangrijk: Inschrijven kan tot en met 26 juni

Consultancy telt 20 professionals en is een

2009. Ga naar www.energievoorscholen.nl en

volstrekt onafhankelijke partij. Inmiddels heeft

schrijf in!

men meer dan 11 jaar ervaring in de energiemarkt. Met krachtige adviezen over de inkoop

Dienstverlening

Beleggingen geraakt
door kredietcrisis?
Verkeerd advies?

D e e l nam e ko s t e n E ur o p e s e A anb e s t e d i ng

van energie, factuurcontrole, factuurbeheer en

Contracten via Energie voor Scholen kennen

energiemanagement functioneert zij als een

per definitie geen vastrecht. In plaats daarvan

vuurtoren. Een betrouwbaar en blijvend baken

Voor de onderwijssector geldt de regel dat uitslui-

worden deelnamekosten in rekening gebracht.

op de energiemarkt, waarmee scholen hun ener-

tend risicomijdend mag worden belegd. Schoolbe-

De volgende tarieven worden daarbij gehan-

giekoers de komende jaren kunnen bepalen.

sturen dienen zich te houden aan de OCW-regeling
‘Beleggen en Belenen’ die sinds 2001 van kracht is.

teerd:
- aansluitingen klein verbruik e 2,00 per

Z e t nu uw hand t e ke ni ng !

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis is echter

maand (elektriciteit t/m 3 x 80 ampère, aardgas

Wilt u deelnemen aan deze aanbestedingen?

gebleken dat sommige beleggingen, die destijds

t/m 170.000 Nm3/jaar)

Laat het ons uiterlijk 26 juni 2009 met uw

risicomijdend werden geacht, toch niet ongevoelig

- aansluitingen grootverbruik e 15,00 per

deelnameverklaring weten. Deze deelname-

waren of zijn voor (de gevolgen van) die crisis.

maand

verklaring staat op www.energievoorscholen.

Tientallen procenten koersverlies is helaas geen

Alle hierboven genoemde tarieven zijn excl.

nl. Hier kunt u uw gegevens (locatiegegevens,

uitzondering.

btw en gelden voor de gehele leveringstermijn

EAN-codes, verbruiken) invullen en bevestigen

van 1-1-2011 t/m 31-12-2014.

dat u voor de periode 2011-2014 de inkoop

Waar in het verleden extern beleggingsadvies is

van elektriciteit en aardgas via uw besturen-

gevraagd is in veel, zo niet alle gevallen, de betref-

Vier grote voordelen op een rij:

organisatie laat lopen. Daar vindt u tevens het

fende beleggingsadviseur er op gewezen dat hij

1. Europese Aanbesteding, dus u voldoet aan

gehele projectplan en de samenstelling van de

moest adviseren binnen het kader van de rege-

Energiecommissie.

ling ‘Beleggen en Belenen’. De vraag is nu of de

En ergie v o o r S c h o le n : v o o r d e lig é n

Op individuele basis bieden wij de mogelijkheid

wet- en regelgeving

du u rza am e n e r g ie in k o p e n

tot de inkoop van duurzame energie.

2. Scherpe tarieven door het dagelijks volgen

Energieprijzen zijn sterk gestegen en schomme-

■

destijds uitgebrachte adviezen daar wel volledig

van de energiemarkt

Heeft u vragen?

mee in overeenstemming zijn geweest. Sommige

len heftig. Het beheersen van de energiekosten

E x c lu s ie f v o o r s c h o le n : c o l l e c t i e v e e n

3. Vaste tarieven dus duidelijke budgetten

Heeft u over Energie voor Scholen nog vragen,

schoolbesturen die als gevolg van de kredietcrisis

wordt steeds moeilijker. Ook omdat het inkopen

in d iv id u e le d ie n s tv e r le n ing

4. Maximale flexibiliteit voor het toevoegen en

raadpleeg dan het overzicht met veelgestelde

te maken hebben met een flinke waardedaling van

via een Europese Aanbesteding van elektriciteit

Energie voor Scholen richt zich uitsluitend op

afmelden van locaties

vragen op www.energievoorscholen.nl. Staat uw

beleggingen onderzoeken nu of dat wel het geval

en aardgas voor scholen erg ingewikkeld is.

scholen uit het primair en voortgezet onderwijs

vraag er niet bij, stel deze dan via info@energie-

is geweest.

Het vereist kennis van de energiemarkt en de

en biedt de meest complete oplossing voor het

B e s p a r i n g i n 2 0 07 t o t 2 010 :

voorscholen.nl of neem contact op met de Bond

Zo niet, dan willen zij daarover het gesprek aan-

aanbestedingsregels. Om nog maar te zwijgen

aanbesteden van energie. Daarnaast biedt Ener-

2 2 m i l j o e n e ur o !

KBO/Bond KBVO:

gaan met de beleggingsadviseur, eventueel te ver-

over de voortdurende dynamiek van de inter-

gie voor Scholen individuele dienstverlening

Energie voor Scholen is een collectief inkoop-

Thea Wenteler, T 070 - 35 68 660, E wenteler@

volgen met juridische stappen. In dat verband is het

nationale markt. Die is voor individuele scholen

aan schoolbesturen met onder meer contract-

project, geïnitieerd door de Bond KBO/Bond

bkonet.nl, Postbus 82158, 2508 ED Den Haag of

verstandig om al in een vroeg stadium de onder-

niet bij te houden. En dat hoeft gelukkig ook

management, factuurcontrole, factuurbeheer en

KBVO, Besturenraad, VGS, VBS en LVGS. Dit

met

steuning van een juridisch adviseur in te roepen.

niet: speciaal voor scholen is er de Europese

energiemanagement.

collectief bestaat sinds de liberalisering van de

Hellemans Consultancy BV: Karin Michgels, T 030

energiemarkt in 2002. Door consistent beleid

- 225 50 10, E michgels@energiecontracten.nl,

Het bureau van de Bond KBO en de Bond KBVO

slimme inkooptraject dat voordelig én heel

In s c h r ijv e n E u r o p e s e Aa nb e s t e d i ng : z o

en simpel te doen wat er wordt beloofd, is het

Fornheselaan 124 B, 3734 GE Den Dolder.

kan schoolbesturen terzake adviseren, zowel

makkelijk is! In vijf minuten neemt u deel aan

g e r e g e ld !

collectief uitgegroeid tot het grootste binnen de

op juridisch als financieel gebied zijn adviseurs

deze aanbesteding en bent u vervolgens vier

Inschrijven voor deelname aan de Europese

onderwijssector. Zo heeft Energie voor Scholen

beschikbaar.

jaar verzekerd van een scherpe, vaste inkoop-

Aanbesteding voor elektriciteit en aardgas is

met een raamovereenkomst voor elektriciteit en

prijs voor energie.

heel eenvoudig. Elk lid van de Bond KBO/Bond

aardgas (periode 2007-2010) voor haar leden

Informatie:

KBVO kan zich via de website www.energie-

ruim 22 miljoen euro bespaart. Hierbij ging het

Mr. G.J. Spaans, advocaat, T 070 356 87 40,

Va st , maa r w e l fle x ibe l!

voorscholen.nl opgeven. Huidige deelnemers

om een totaal jaarlijks volume van 157 miljoen

E secrjur@bkonet.nl

Energie voor Scholen realiseert een scherpe

kunnen met hun toegangscode de deelname

kWh en 75 miljoen m³ aardgas voor ruim 4300

Drs. R.W. Dröge, financieel adviseur,

vaste energieprijs. Zonder in te leveren op

eenvoudig continueren. Na ondertekening

schoolgebouwen.

T 070 356 87 08, E r.droge@bkonet.nl

flexibiliteit, want er is voldoende ruimte voor

van de toegezonden mail neemt u deel aan de

het invoegen en verwijderen van schoollocaties

Europese Aanbesteding. Het contract met de

H e l l e m ans C o ns ul t anc y : d e

(boetevrij!). Energie voor Scholen houdt reke-

leverancier die de Europese Aanbesteding wint,

e ne r g i e s p e c i al i s t

ning met de Europese Aanbestedingsregels én

heeft een looptijd van 4 jaar: van1-1-2011 t/m

Sinds de start van Energie voor Scholen is

de eisen en wensen vanuit de onderwijssector.

31-12-2014. De energiecommissie zorgt samen

Hellemans Consultancy B.V. betrokken bij het

Aanbesteding van Energie voor Scholen. Het
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met Hellemans Consultancy B.V. voor een pro-
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foto Marijn van Rij / NFP

INTERVIEW

Besturen zijn zuinig
Rein Dröge en Gerrit-Jan Meulenbeld

Regelmatig duikt het verwijt op dat besturen in het voortgezet en primair onderwijs geld zouden oppotten.
Omdat het veelal om gemeenschapsgeld gaat, heeft het ministerie van OCW de Inspectie onderzoek laten
verrichten. Daaruit blijkt dat het weerstandsvermogen, de verhouding tussen je uitgaven en wat je in kas hebt,
verantwoord is. Tijd voor een analyse van een schoolbestuurder. Theo Brok, bestuursvoorzitter van het van het
Katholiek Lyceum in het Gooi en de Stg. Katholiek en Algemeen Bijzonder in Gooi en Eemland, is van mening
dat schoolbesturen het, ook bedrijfseconomisch, al jaren heel goed doen.

vermogens van schoolbesturen zijn ontstaan

en kunnen, wanneer ze geen budget hebben,

omdat er te weinig middelen aan het primaire

niet ten principale aangesproken worden op

proces zijn besteed. Dat is onjuist. De meeste

hun zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Waar

vermogensposities zijn ontstaan omdat school-

Brok zich aan ergert, is de grondpolitiek van

besturen het heel goed hebben gedaan. Ook de

met name gemeenten in de Randstad. Gemeen-

overgang van het declaratiestelsel naar lump-

ten zijn bereid te betalen voor nieuwe huisves-

sum heeft veel besturen voorzichtig gemaakt

ting als scholen grond afstaan. Daardoor is er

waardoor ze wat geld overhielden. Bij sommige

steeds minder buitenruimte voor leerlingen.

schoolbesturen heeft het vermogen een private
oorsprong, Spaarpotjes die het maatschappelijk

B e kost i gi n gssy st e m at i e k

middenveld rondom de school heeft opgebracht

De overgang van het declaratiestelsel naar

en die goed zijn beheerd. Volgens Brok is de

lumpsum noemt Brok vooral een manier om de

laatste de meest voorkomende reden als er

overheidsfinanciën op orde te krijgen, een be-

sprake is van een bovengemiddeld vermogen,

zuinigingsmaatregel. De overheid wilde af van

de andere nauwelijks, “Alleen is het in het licht

de open-einde financiering. De invoering van

van de huidige discussie jammer dat private en

lumpsum had niets te maken met autonomiever-

publieke herkomst nauwelijks meer te scheiden

groting. De financiële risico’s die schoolbesturen

is, anders zou het beeld er wel eens heel anders

sindsdien lopen rechtvaardigen een behoorlijk

uit kunnen zien. Vanuit hun integrale bedrijfs-

weerstandsvermogen, meent hij, “want de
financiële risico’s zijn doorgeschoven. Lumpsum

voering hebben besturen dat niet gescheiden
kern vooral ging om materiële gelijkstelling, is

gen opgebouwd om ondernemend te kunnen

als stelsel biedt de schoolbesturen maximaal

Opvallend vindt Brok dat het rapport niet

en krijgen we de situatie dat de Inspectie roept

met het politieke uitgangspunt dat bij de over-

bedrijfseconomisch gezien uitermate succesvol.

zijn en dus ook om fouten te kunnen maken.

de ruimte om eigen financieel beleid te voeren,

uitwijst dat de grootste besturen het ‘rijkst’

dat een school zwak is, terwijl dat nog maar

gang van het declaratiestelsel naar lumpsum

Omdat je als bestuur verantwoordelijk bent

Vermogen bouw je niet alleen op voor slechte

ware het niet dat er vervolgens talloze bekosti-

zijn, zoals velen denken. Hij pleit voor een

helemaal de vraag is”.

besturen geen extra vermogen nodig hadden,

voor het budget, houd je niet voortdurend je

tijden, want die zijn in het onderwijs redelijk

gingsvoorwaarden worden gesteld die je weer

benadering om per leerling te kijken naar de

Natuurlijk vindt hij dat besturen moeten ver-

dan hadden besturen er nu anders voorgestaan.

hand op. Het nadeel van die materiële gelijk-

te voorspellen, omdat onderwijs a-cyclisch is

aan banden leggen. Dat komt de laatste jaren

omvang van het weerstandsvermogen. En dat

antwoorden wat ze met geld van de overheid

Dit is opnieuw een voorbeeld dat het beter zou

stelling is dat ouders nauwelijks beseffen wat

ten opzichte van de economische ontwikkeling,

steeds vaker voor. Ik denk aan de discussie

kleinere besturen soms meer vermogen hebben,

hebben gedaan, maar hij wil niet dat de In-

zijn dat de overheid afstand houdt van het

de waarde van onderwijs is. In landen waar die

maar ook om nieuwe dingen te kunnen doen.”

over de ouderbijdrage, maar ook het hele gratis

is logisch, want die hebben meer buffer nodig.

spectie door haar verslaglegging sturend wordt

beheersbeleid in onderwijs. Bestuurlijke verant-

materiële gelijkstelling niet bestaat, zijn ouders

Brok wijst er in dit verband op dat het rapport

schoolboekenverhaal. Dat laat scholen nauwe-

Dat duidt bij die besturen op bedrijfsecono-

in de besteding. Dat ligt wel in het verschiet.

woordelijkheid dragen voor onderwijs is gericht

bereid hoge bedragen neer te tellen voor onder-

niet rept over rijksmiddelen voor de exploitatie

lijks de ruimte eigen beleid te voeren. Vroeger

mische wijsheid. Als de bedragen worden terug-

Brok wijst er op dat overheidsbeleid meestal op

op de lange termijn en verdraagt zich niet met

wijs.”, hetgeen leidt tot grotere betrokkenheid.

van onderwijs die schoolbesturen hebben ge-

met een eigen schoolboekenfonds was het vaak

gerekend naar een bedrag per leerling, blijft

de korte termijn gericht is, terwijl verreweg de

een sturende rol van de overheid, omdat die

stoken in huisvesting, omdat ze het niet van de

goedkoper dan nu met verplichte aanbesteding.

er sowieso weinig over. Het gaat om e 1860

meeste schoolbesturen naar de lange termijn

afhankelijk is van snel wisselende politieke

H ui s v e s t i ng

gemeenten kregen. Dat geeft ook een vertekend

Maar ook de nieuwe CAO perkt schoolbestu-

per leerling. Brok is tevreden over de hoogte

kijken, wat veel verstandiger is. Bovendien kan

opvattingen en door de jaren heen leidt tot een

“Bedrijfseconomisch gezien doen besturen het

beeld van de vergelijking van de vermogenspo-

ren financieel in. Ze worden verplicht aan een

van de rijksbekostiging, los van de discussie

de overheid alleen in standaarden denken. Hij

optelsom van onsamenhangende bekostigings-

dus heel goed”, zegt Brok. “Ze hebben vermo-

sitie. Gemeenten opereren volstrekt willekeurig

aantal zaken te voldoen zonder dat daar aan de

over lerarensalarissen. De bekostiging is sober,

noemt het voorbeeld van artikel 75a uit 1994

voorwaarden op micro niveau.”

maar voldoende. Uit allerlei internationale

dat stimuleerde dat havo/vwo-scholen gingen

vergelijkingen blijkt dat het rendement van de

fuseren met vmbo-scholen omdat dat financieel

Ar tik e l 23

Terugtreden Theo Brok als penningmeester van de Bond KBVO

Het beeld van oppotten is een onterecht beeld

bekostiging in Nederland bovendien een van

aantrekkelijk was. Ook zijn eigen KLG heeft

De gedachte ‘wie betaalt, bepaalt’ is sterk aan-

Theo Brok was jarenlang penningmeester en dus lid van het dagelijks bestuur van de Bond KBVO.

en een versimpeling van een complexe werke-

de hoogste is. Dat ondersteunt zijn stelling dat

dat gedaan. Alleen maakte die de keuze om

wezig in onderwijs. Op de vraag of besturen de

Eind februari is hij teruggetreden omdat hij de laatste twee jaar heeft ervaren dat de bisschop-

lijkheid, concludeert Brok. Het draagt daarnaast

besturen het onderwijskundig en financieel

verschillende locaties in stand te houden op één

overheid meer op afstand kunnen houden als ze

penconferentie, maar vooral mensen daar omheen, zich steeds vaker opstelt als eigenaar van het

niet bij aan het imago van onderwijs als een

uitstekend doen.

BRIN-nummer in plaats van alles op een locatie

beschikken over meer eigen middelen, is Brok

katholiek onderwijs. Dat ideaalbeeld van een directe inhoudelijke en uiterlijke verbondenheid tussen

aantrekkelijke sector om te gaan werken. Dat

te huisvesten. Dat betekent dat KLG volgens de

aarzelend. Hij staat sympathiek ten opzichte

kerk en school staat volgens hem ver van de onderwijswerkelijkheid af. Hij vindt dat de katholieke

zouden degenen die dat beeld steeds weer

K wal i tati e ve k eu zes

huidige vergelijkingsnormen te hoge huisves-

van het idee, maar denkt dat het in Nederland

schoolbesturen en de Bond KBVO als vertegenwoordiger daarvan, zich sterker tegen deze ontwikke-

oproepen, moeten beseffen.

Brok stelt voorop dat hij het een goede zaak

tingslasten heeft. Afgezien van het feit dat het

een lastige discussie wordt, “We zijn een van de

ling mogen uitspreken. Daarmee wordt ook het debat over de essentie van artikel 23 in het katholiek

vindt dat de Inspectie integraal gaat kijken naar

KLG op papier ook niet voldoet aan de huidige

weinige landen waar het funderend onderwijs

onderwijs uitgesteld. Daar wil hij als bestuurslid niet verantwoordelijk voor zijn. Wat hem betreft,

het reilen en zeilen van besturen. Dat is ook de

standaard van klein zijn, terwijl de kleine

volledig gesubsidieerd is. Door die materiële

ligt de essentie hoe langer hoe meer bij het belang ervan voor de private verantwoordelijkheid van

manier waarop besturen zelf kijken naar hun

pedagogische eenheid in 1994 al het uitgangs-

gelijkstelling en de vrije schoolkeuze, hebben

schoolbesturen tegenover de overheid dan dat artikel 23 onlosmakelijk verbonden moet blijven met

organisatie. Hij hoopt alleen niet dat dit op

punt was.

we een van de beste systemen ter wereld, daar

de richting van onderwijs. “Katholiek staat in het onderwijs meer voor een kwaliteitskeurmerk dan

ben ik vast van overtuigd, ook in de verhou-

inkomstenkant iets tegenover staat.”

■

voor een directe relatie met de kerk. Het initiatief voor een discussie over de grondslag hoort bij de

Noot redactie:

sultaten en schooluitval, “Dan wordt het alleen

He r k o ms t v e r mo g e n

ding prijs/kwaliteit. Dat systeem bevordert de

schoolbesturen te liggen en niet bij de kerk of de plaatselijke bisschop. Het georganiseerde katholiek

Op de verhouding tussen de Bond KBVO en de

een rekensommetje en vergeet de Inspectie

Brok verbaast zich erover dat in het onder-

competitie tussen scholen. Dat zou in de discus-

onderwijs zou het debat minder met de bisschoppen en meer met de samenleving moeten voeren,

kerk en de visie van de Bond KBVO hierop, wordt

te analyseren welke kwalitatieve keuzes ten

zoek niet gekeken is naar de herkomst van het

sie over artikel 23 wat mij betreft veel meer

vanuit een rijke culturele katholieke traditie”, aldus Theo Brok.

in een volgend nummer van Schoolbestuur uitge-

grondslag liggen aan het beleid van besturen

vermogen. De suggestie wordt gewekt dat de

benadrukt mogen worden. Dat artikel, dat in de

dezelfde manier gaat als met de eindexamenre-

46

gehouden. Hadden besturen rekening gehouden

breid aandacht besteed.
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DE LOBBY

en adolescenten die zich weten te ontwikkelen. Deze vruchten kunnen

gronden dienen te zijn voor het inperken van de eigen ruimte. Daarvoor

Winsemius zegt in Schoolbestuur enkele maanden geleden: “Toetsen,

we echter niet rechtstreeks herleiden tot de keuzes in de school! Wel is

geldt de zware toets van de vereisten van proportionaliteit en subsidi-

cijfers en standaards zijn een construct, ze vormen een kunstmatig beeld.

het aannemelijk dat de school een niet te onderschatten bijdrage heeft

ariteit. De Raad vindt niet dat het kabinet voor deze toets is geslaagd.

Je kunt niet zonder constructen, maar zorg ervoor dat ze niet leidend

geleverd, maar ook het gezin zal belangrijk zijn geweest. Hoe precies al-

Het inspectietoezicht is toereikend om scholen te corrigeren. Meer is niet

worden.” Dat nu is in Engeland gebeurd.

lemaal is moeilijk te zeggen.

nodig volgens de Raad. Bovendien is een gemiddelde als maatstaf geen
objectieve norm. Die objectiviteit is nodig om te garanderen dat deze

De Engelse aanpak, waar het wetsvoorstel op geënt is, heeft een andere

Ons pleidooi is deze gelaagdheid van onderwijskwaliteit in ieder geval

verenigbaar is met de grondwettelijke voorwaarde dat deugdelijkheidei-

‘regeltechniek’ dan wij gewend zijn. De gedachte is dat onderwijs voort-

voor ogen te blijven houden. Waarom deze waarschuwing? De neiging

sen niet de vrijheid van richting en inrichting aantasten. Tot zover de

geduwd moet worden door cijfers. Data driven teaching wordt dit in de

is cijfers te verabsoluteren en zonder meer te streven naar hogere cijfers.

Raad van State. In haar nieuwe voorstel heeft de regering in wezen haar

vakliteratuur genoemd of ‘opbrengstgericht werken’. De veronderstelling

Bovendien is steeds meer de veronderstelling dat onderwijsmethodieken

plannen niet bijgesteld. Zij negeert het advies van de Raad.

is dat zo kwaliteit zal ontstaan. Maar daarmee wordt dus volledig voorbij
gegaan aan haar dieper liggende lagen. Dat zal mensen in het onderwijs

een beslissende betekenis hebben voor resultaat. Het is dan verleidelijk

Onderwijskwaliteit
meet je, maar je
beleeft haar ook
Nico Dullemans

G l i j d e nd e s c haal

(bestuurders, schoolleiders, docenten, leerlingen, ouders) veranderen.

verschraling. De aandacht wordt versmald en die diepere lagen van

Doordat genoemde metingen een bekostigingsvoorwaarde zullen zijn,

Zij raken anders ‘ingesteld’, hun socialisatie verandert. Alles zal gaan

kwaliteit raken op de achtergrond of worden vergeten. In het recente ad-

is het risico reëel dat de school zich daar eenzijdig op zal gaan richten

draaien om het tastbare niveau, de cijfermatige prestaties. De druk neemt

vies Vertrouwen in de school (een hoopvolle titel trouwens) waarschuwt

en zo haar doelen versmalt. Haar kwaliteit zal daardoor niet toenemen.

toe. Telkens zullen nieuwe methodieken worden geprobeerd om cijfers

de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) daarvoor.

Integendeel eigenlijk. Toegeven aan dit voorstel betekent een glijdende

te verbeteren. Vanwege deze fundamenteel andere benadering wordt

“Steeds is er de verleiding voor schoolbesturen zich veeleer te richten op

schaal. Onze verwachting is dat regelmatig nieuwe maatregelen van de

met dit wetsvoorstel een beslissende grens gepasseerd. Het is voor ons

het maximaliseren van leerlingenaantallen en slagingspercentages, met

regering aan de orde zullen zijn. Dat leert ons de Engelse praktijk. De

daarom niet mogelijk amendementen voor te stellen. Het wetsvoorstel is

gevolgen die soms indruisen tegen de belangen van leerlingen.” Het is

Office for Standards in Education (de Engelse inspectie) komt op gezette

niet amendeerbaar. Vandaar dat wij het parlement hebben opgeroepen dit

hun belang dat de school die diepere opvatting van kwaliteit heeft. Laat

tijden met nieuwe meetpunten die vervolgens worden opgelegd. Pieter

wetsvoorstel te verwerpen.

■

haar in ieder geval daartoe de ruimte, zouden wij willen zeggen. Niet om
duizend bloemen te laten bloeien, maar om kwaliteit in die diepere lagen
te laten ontwikkelen.

Seminar leidt tot nieuwe initiatieven

G e me te n k w a lite it e n be le e fd e k w a lite it
Ruimte laten, is echter niet vanzelfsprekend. Verleiding kunnen we proberen te weerstaan, niet als zij in een opdracht wordt veranderd. Die stap
heeft het kabinet nu gezet. Het voorstel houdt in dat wordt vastgelegd
wat de minimumkwaliteit van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs
is. Daarbij gaat het om gemiddelden. Deze metingen worden in AMvB’s
en in ministeriële regelingen uitgewerkt en vastgelegd. De cijfers zijn
voorlopig. Voortdurende ontwikkelingen op het terrein van meten kunnen leiden tot andere maatstaven, aldus het wetsvoorstel.

De bonden KBO en KBVO en ook hun zusterorganisatie Besturenraad

SEMINAR

Ka t h o l i e k e b o n d e n v e r w e r p e n
wetsvoorstel goed onderwijs/goed bestuur

de aandacht te concentreren op die (concrete) punten. Maar dan dreigt

Op 11 februari en 10 maart vond

de vermogenspositie in het po

interessante optie kan zijn.

het seminar ‘Vermogenspositie,

kwam naar voren dat de opdracht

Het belang van goed risicoma-

Risicomanagement en Schat-

van OCW zodanig is geweest dat

nagement werd helder uiteenge-

kistbankieren’ plaats. Voor de

van de bestaande bekostigings-

zet. In beide sessies kwam wel

eerste bijeenkomst lag het aantal

normen moest worden uitgegaan.

de vraag naar voren of de Bond

aanmeldingen ruim boven de

Aangezien deze al jaren door de

KBO niet zou kunnen zorgen voor

maximale capaciteit (50 deelne-

schoolbesturen en hun belan-

een checklist risicomanagement,

mers). Er werd dan ook besloten

genbehartigers als ontoereikend

speciaal toegesneden op het po.

hebben negatief gereageerd op het wetsvoorstel dat leerresultaten

Het kabinet heeft in 2007 ook al een dergelijke wijziging voorgesteld en

tot een tweede sessie waar nog

wordt ervaren deed dit volgens de

Afgesproken is dat dit in samen-

verbindt met de bekostiging van scholen; meer overheidsinterventies

toen aan de Raad van State voorgelegd. Ook de katholieke onderwijsbon-

eens 40 personen aan hebben

deelnemers enigszins afbreuk aan

werking met enkele leden zal

mogelijk maakt en het intern toezicht van schoolbesturen regelt. Waarom

den hebben gelegenheid gehad te reageren. Wij zijn afwijzend geweest.

deelgenomen.

de waarde van het onderzoeksrap-

worden opgepakt.

dit verzet? Waarom zouden leerresultaten geen bekostigingsvoorschrift

De overheid definieert wat kwaliteit is en verbindt er bekostiging aan,

mogen zijn?

maar dat lijkt ons geen vruchtbare benadering. Kwaliteit ontstaat in vrij-

Beide seminars kenmerkten zich

werd helder uiteengezet en de

Meer informatie:

port. De aanpak van het onderzoek

heid, in samenwerking tussen mensen, in het contact tussen docenten en

door interessante presentaties van

resultaten nader toegelicht.

Rein Dröge, T 070 356 87 08,

K w a li tei t heeft l agen

leerlingen. Hierboven hebben wij de gelaagdheid van onderwijskwaliteit

deskundige inleiders en levendige

Voor wat betreft het onderwerp

E r.droge@bkonet.nl

Goede onderwijsresultaten staan niet op zichzelf. Daar schuilt een wereld

beschreven. In die lagen vinden die (talloze) contacten plaats. Natuur-

interactie tussen hen en de deelne-

schatkistbankieren bleek dat hier

van keuzes achter. Die hebben betrekking op de levensbeschouwing van

lijk, er zijn leerplannen en eindexamens, en die zijn belangrijk, maar die

mers. Naar aanleiding van de eer-

voor veel deelnemers duidelijk

de scholen en de visies op onderwijs en vorming die daaruit voortvloeien.

instrumenten kunnen alleen betekenis hebben indien er een breed begrip

ste sessie hebben de inleiders hun

nieuwe informatie beschikbaar

En op de plaats van de (concrete) school in haar omgeving. Eigenlijk

van onderwijskwaliteit is. Kwaliteit meet je, maar je beleeft haar ook. Ook

presentaties op enkele onderdelen

kwam. De aantrekkelijkheid ervan

bestaat de kwaliteit van de school uit lagen. Haar ideële grondslag, haar

voor die beleving is de school verantwoordelijk.

nog iets meer kunnen toesnijden

is door de kredietcrisis wel enigs-

op het deelnemersbestand.

zins negatief beïnvloed, maar het

docenten, die niet alleen aangesproken worden op hun vakbekwaamheid,

hangt van de individuele afweging

maar ook op hun spiritualiteit, de zich ontwikkelende schoolcultuur, haar

De Raad van State, die de regering verwijt onhelder te zijn over pro-

leerplan, haar traditie. Uiteindelijk pluk je van dat geheel de vruchten:

blemen met betrekking tot onderwijskwaliteit, is niet positief over het

Met betrekking tot het onderzoek

van een schoolbestuur af of het

de doorstroom, de examenresultaten, de minimale uitval, de kinderen

(eerdere) voorstel van de regering. De Raad stelt dat er zwaarwegende

van PriceWaterhouseCoopers naar

schatkistbankieren niettemin een
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Religie en spiritualiteit in de moderne kunst
ARTIKEL

Chris Knoet

biedt uitkomst: “were born!” Nee, bij nader

de 17e eeuw op de plaats van het hoofdaltaar

inzien bevalt de Nederlandse versie mij toch

terecht is gekomen. De scheiding van kerk en

beter.

staat is duidelijk van latere datum.

stileerde kruis van Malevich dat je oproept om

In sommige werken is het even zoeken naar

N ie u w e me d ia

naar de Nieuwe Kerk te komen. Daar hebben

de religieuze strekking, in andere komt dit

Terug in het als kruis opgebouwde tentoonstel-

de medewerkers van het Stedelijk Museum, die

duidelijk naar voren. Je wordt bijna jaloers op

lingsgedeelte geven prachtige werken van Klee,

door verbouwingswerkzaamheden hun eigen

de mogelijkheden die kunstenaars hebben om

Kandinsky en Mondriaan een gelukzalig gevoel.

expositieruimten zagen veranderen in een grote

hun overtuiging en passie zo tastbaar te maken.

Schoonheid die het alledaagse overstijgt. Ook is

bouwput, van de nood een deugd gemaakt. Zij

Wat een geschenk. Het past in het tijdbeeld dat

er ‘praktischer’ werk, bijvoorbeeld van Koons.

stelden uit hun verzameling een selectie van

er weer meer over religie en de beleving van

Dat beantwoordt voor mij in ieder geval aan

zo’n 80 stukken samen met als thema de religi-

het geloof gepraat mag worden, het is promi-

een al langer levende vraag waar de vleugels

euze inspiratie in de moderne kunst.

nent terug in het publieke debat. De passie van

van engelen nou eigenlijk precies aan het

waaruit je leeft, je normen en waarden, zijn niet

lichaam gehecht zijn.

In het centrum van Amsterdam kun je er niet
omheen; overal hangt het affiche met het ge-

Lessen in geluk
Eva Prins
Onder het motto ‘Wie lekker in zijn vel zit,
presteert ook beter’, krijgen brugklassers en
tweedeklassers op het Eijkhagencollege in
Landgraaf gelukskunde. Het project is een
groot succes. In januari won de school er de
Onderwijsprijs Limburg mee en verscheen de
cursus van acht lessen als lesboek bij uitgeverij
Malmberg.
‘Dit zou iedereen moeten krijgen. Je wordt er
heel blij van’, zegt een leerling in een reportage van het Jeugdjournaal. In 2006 hadden
de brugklassers van het Eijkhagencollege de

Bij het betreden van de tentoonstelling is het

langer een taboe of iets om je voor te schamen.

even wennen. De laatste bezoeken aan de

Je eigen verkenning, bewustwording, wordt bij

Het werk van Kelley en Viola laat zien dat met

Nieuwe Kerk stonden in het teken van Afghani-

het bekijken van de tentoonstelling gehol-

behulp van de nieuwe media rituelen en com-

stan, Marokko en het Tracische Goud. Tentoon-

pen doordat er ook werken zijn die je minder

municatie zo zichtbaar gemaakt kunnen wor-

stellingen die je meenemen in één bepaalde

aanspreken, zoals bij mij Shitty van Gilbert &

den dat er nieuwe zingeving mogelijk wordt. De

hulp in van onder andere een kinderarts en een

sfeer. Deze tentoonstelling blijft dichter bij huis

George en Momento van Hirst. Deze werken

kracht van het bewegende beeld is, door gedrag

jeugdpsycholoog. ‘We willen leerlingen laten

en heeft een veel gevarieerder karakter. Hij laat

geven wel de mogelijkheid je eigen voor- en

uit te vergroten, te vertragen of naast elkaar te

nadenken over geluk en welke invloed ze daar

in verschillende verschijningsvormen het resul-

afkeuren weer eens op een rijtje te zetten. Dat

zetten, meer dan indrukwekkend. Cameravoe-

zelf op uit kunnen oefenen’, motiveert hij. Zijn

taat zien van de religieuze inspiratie die kunste-

helpt als je het er over wil hebben. Halverwege

ring en projectietechnieken worden zo gebruikt

idee werd in het begin met enige scepsis beke-

naars in hun werk leggen. Die variatie toont

onze rondgang maken wij even een uitstapje

dat de toeschouwer wel op een andere manier

ken. ‘Maar’, zegt hij, ‘er is niets zweverigs aan.’

ons dat deze inspiratie, die in het merendeel

naar de tombe van Michiel de Ruiter die in

moet gaan kijken. Een verrijking die meer video

Hij wordt daarin bevestigd door de jury van de

ze om kunnen gaan met conflicten, met stress

de persoonlijke ontwikkeling en basisvaardig-

van de tentoongestelde werken op het christen-

en film fragmenten meer dan rechtvaardigt.

provinciale onderwijsprijs. Die roemt de module

of met negatieve ervaringen’, vertelt docent

heden van de leerlingen. Seeverens: ‘We willen

dom gebaseerd is, in de loop van de twintigste

Aan het eind van de tentoonstelling is een

vanwege de ‘goed doordachte aanpak om

Theo Wismans. Daarbij gebruikt hij vaak hele

leerlingen naast kennis ook sociaal-emotionele

eeuw verschuift van ‘collectieve beleving’ naar

ruimte gecreëerd die op de plattegrond als café

kinderen vaardigheden aan te leren waardoor

praktische opdrachten zoals ontspannings-

vaardigheden meegeven.’ Elke leerkracht kan

‘geloof voor individueel gebruik’. Toorop’s

wordt aangeduid. De rust en eenvoud nodigen,

ze makkelijker met problemen omgaan en meer

oefeningen of ‘de prullenbak’. Hierin kunnen

hiervoor met een goed plan bij hem terecht.

werk, met als thema’s de wederopstanding, de

mede door het ontbreken van enige horeca-

zelfvertrouwen krijgen.’

leerlingen hun zorgen en problemen - al dan

Ziet de sectordirecteur ‘kennis en passie’ dan

apostelen en bidden, bestaat bijvoorbeeld uit

activiteit, uit tot meditatie rond een kunstmatig

niet denkbeeldig - gooien. Elke klas heeft ook

mag de docent aan de slag. Met deze aan-

herkenbare, traditionele symboliek. Zijn werk

vuur dat brandende passie symboliseert. Ook

G e e n w o nd e r m i d d e l

een ‘geluksautomaat’. Dit hebben leerlingen

pak heeft de school het enthousiasme en de

dateert uit het begin van de vorige eeuw. Heden

de rustgevende omgeving van de kerk geeft

Zelfvertrouwen is ook iets dat veel terugkomt in

zelf bedacht. In deze doos stoppen ze positieve

betrokkenheid van leerkrachten én leerlingen

ten dage laat bijvoorbeeld Marc Mulders een

de bezoeker de mogelijkheid om de opgedane

de reacties van leerlingen. ’Ik durf meer mezelf

teksten. Als iemand zich rot voelt, kan hij of zij

terug weten te veroveren. Van alle modules is

meer abstract beeld spreken waarbij je er zelf

ervaringen te laten bezinken. Als afsluiting kan

te zijn. Dat geeft me zelfvertrouwen’, zegt

die briefjes lezen. Elkaar complimenten geven

gelukskunde het populairst, bij leerlingen én

wat meer moeite voor moet doen om aanslui-

de ‘museumshop’ bezocht worden. Hier staan

bijvoorbeeld de 15-jarige Bo uit 2vwo. ‘Ik denk

en positief benaderen vormt sowieso een rode

bij buitenstaanders. Zo heeft Wismans meer

ting te krijgen en betekenis te geven. De laatste

sommige uitingen van religieuze kunst in een

dat ik door gelukskunde positiever in het leven

draad in de lessen. ‘Dan zie je ze opbloeien’,

dan 150 collega’s en tientallen journalisten op

maakt overigens ook meer ‘herkenbare’ en

wel erg schril contrast met de kwaliteit van de

sta’, meent de 13-jarige brugklasser José. ‘Voor-

zegt Wismans die ook veel gebruik maakt van

bezoek gehad en wordt hij regelmatig gevraagd

kleuriger werken zoals de regelmatige lezer van

museale collectie. Zo zien wij drie Christusfi-

al omdat het nu gewoner is om over moeilijke

muziek en nieuwe media.

een workshop te geven. Die grote belangstel-

Schoolbestuur de laatste jaren heeft kunnen

guren getooid met grote rozenkransen. Wij zijn

dingen te praten.’ Dat zijn mooie resultaten,

ervaren.

weer terug in het heden.

maar het is geen wondermiddel, tempert See-

Ke nni s e n p as s i e

vastlopen. Ze zijn op zoek naar iets extra’s, iets

verens. ‘We geven geen kant- en klaar recept:

De module gelukskunde is er één van een serie

positiefs. Dat is dit. Het is heerlijk om te geven,

Ges c henk

De tentoonstelling ‘Heilig vuur’ is nog tot en

zo word je gelukkig.’ Maar wat dan wel? ‘Ik leer

van zestien in de onderbouw. Zo krijgen de

want je ziet het resultaat: de leerlingen genieten

Een groot op de wand uitgeschreven uitspraak

met 19 april in de Nieuwe Kerk in Amsterdam te

leerlingen naar zichzelf te kijken. We praten

brugklassers op Eijkhagen bijvoorbeeld ook

en groeien ervan.’

van Willem van Konijnenburg (1916): “Religie

bezoeken.

bijvoorbeeld over dromen, verwachtingen,

les in creatief denken, tai-chi, begrijpend lezen

en kunst worden ter zelfder uur geboren”, zet

relaties, ouders, vriendschappen. Ik probeer ze

en Europees burgerschap. Rode lijn in die -

Voor lesboek, docentenhandleiding en meer infor-

aan het denken. Bedoelt hij een scheppingspro-

daarbij handvatten te geven, bijvoorbeeld hoe

verplichte - modules, is dat ze bijdragen aan

matie, kijk op: www.gelukskunde-malmberg.nl

ces met als resultaat……? De Engelse vertaling
50
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Heilig Vuur

Philip Eglin, The Virgin with the Dead Christ, 1998; aardewerk, handgevormd, met

primeur. ‘Een jaar later was gelukskunde gelijk
de populairste module’, vertelt Tjeu Seeverens,
sectordirecteur onderbouw. Seeverens is de
bedenker van de module. Hij riep daarbij de

ling verbaast hem niet. ‘Ik zie veel docenten

polychrome decoratie. Collectie Stedelijk Museum, Amsterdam
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Eerste netwerkronde in 2009
Vanaf 19 maart vinden gedurende twee weken

kelingen omtrent Passend onderwijs. Tevens kan

Nieuw in deze ronde netwerkbijeenkomsten is

weer de nieuwe formule netwerken van de

zij ingaan op vragen die bij de netwerkers leven.

het juridisch spreekuur na de lunch. De bestu-

Bond KBO plaats in zeven regio’s in het land.

Ook is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan

ren worden in de gelegenheid gesteld om hun

De laatste bijeenkomst in deze ronde is op 2 april

over nieuwe ontwikkelingen en de aanpak in de

algemene of specifieke vragen op juridisch gebied

in Zoetermeer. Alle data en plaatsen staan op

samenwerkingsverbanden in de regio en hoe de

aan een jurist of advocaat van de Bond KBO voor

www.bondkbo.nl/binnenkort

verschillende besturen daarin staan.

te leggen. Eenvoudige vragen kunnen meteen

Alle netwerkers zijn benaderd om onderwerpen

Daarnaast zijn er veel onderwerpen aangedragen

geïnventariseerd en kunnen in tweede instantie

voor de agenda aan te leveren. In overleg met

die in de uitwisselingsronde aan bod kunnen ko-

worden beantwoord. Dit spreekuur is vooralsnog

de voorzitters van de netwerken is de definitieve

men. Een greep uit de onderwerpen: de rol van de

een proef.

agenda tot stand gekomen. Opvallend is dat in

PO-raad, het verschuiven van de Cito-toets, stand

zes van de zeven netwerken het onderwerp ‘Pas-

van zaken governancewetgeving, solidariteit rond

send onderwijs’ op de agenda staat. Wij hebben

identiteit, verplichte verzekering, vervangings-

voor deze bijeenkomsten onze kwaliteitsadviseur

JURISPRUDENTIE

BOND KBO-NIEUWS

Verhuur van deel schoolgebouw
Sophie van Hien
foto Jurgen Huiskes

Een schoolbestuur dat juridisch eigenaar

woordelijk bleef voor het groot onderhoud

is van een schoolgebouw, kan (een deel

van het schoolgebouw.

van) dit schoolgebouw verhuren aan
derden. Deze verhuur mag niet zodanig

U i t s p r aak r e c ht b ank

plaatsvinden dat het betreffende (deel van

De rechtbank heeft in hoger beroep

het) gebouw als woon- of bedrijfsruimte

overwogen dat er, geheel conform de

gebruikt gaat worden. Een dergelijke

wetgeving hieromtrent, door de gemeente

verhuur betreft, over het algemeen, dan

daadwerkelijk toestemming gegeven was

ook verhuur aan een instelling voor

voor de verhuur van ruimte in het school-

kinderopvang of BSO of aan een sport- of

gebouw. Met betrekking tot de voorwaar-

toneelvereniging. Als de school niet door

den waaronder deze toestemming gegeven

de gemeente in stand gehouden wordt, is

werd heeft de rechtbank vervolgens geoor-

voor deze verhuur wettelijk gezien wel de

deeld dat er geen enkel (publiekrechtelijk)

fonds, vergoedingen MI, kosten-baten verhouding

toestemming van burgemeester en wethou-

wettelijk voorschrift bestaat die deze mo-

op dit terrein, Ilona Wielinga, gevraagd een

en het samenwerken met en het aansturen van

ders vereist. Hoever gaat deze toestemming

gelijkheid - tot het stellen van voorwaar-

toelichting te geven op de landelijke ontwik-

peuterspeelzalen.

door de gemeente?

den - openlaat. De gemeente had dus geen

worden beantwoord en complexe vragen worden

■

wettelijke basis voor het bepalen van een

A N N EM I E K E

Internetstoring
Annemieke de Schepper
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Eén van onze schoolbesturen wilde een

huurprijs, noch voor de wijze van betalen

verhuurovereenkomst aangaan met een

hiervan. Ook de verantwoordelijkheid voor

kinderopvangorganisatie. Het betrof een

het groot onderhoud van het schoolge-

ruimte binnen de school die niet nodig

bouw geeft de gemeente niet het recht om

was voor, zoals de wet het noemt, ‘uit

een huurprijs te bepalen. Het schoolbestuur

openbare kas bekostigd’ onderwijs. Aan

is als eigenaar tevens verhuurder van de

de gemeente werd toestemming gevraagd

ruimte binnen het schoolgebouw, en het

voor deze verhuur, en deze toestemming

is dan ook aan deze verhuurder om een

werd verleend, echter onder voorwaarde

huurprijs te bepalen. De rechtbank gaf

dat er een huurprijs betaald zou worden

verder aan dat, als de gemeente bijvoor-

“Pap!!!!” klinkt het dwingend van boven. “Internet ligt er weer

Erachter zit een verdwaasd kijkende dochter die “Hai mam” zegt

door de huurder, welk bedrag vervolgens

beeld gebruik maakt van diens wettelijke

uit!” Mijn man stapt net de gang binnen, koffer onder zijn arm, jas

zonder op te kijken. Als ik vraag waar mijn man is, wuift ze met

door het schoolbestuur aan de gemeente

recht om het schoolgebouw te vorderen,

nog aan en kijkt verstoord. Hij is weer thuis. Zijn reguliere baan

een achteloos gebaar naar boven. Op de eerste verdieping zie ik

doorbetaald zou moeten worden. Door de

het risico van schadeclaims als gevolg van

als docent in het middelbaar onderwijs is er niets bij. Vanaf het

de rug van mijn partner, nek gebogen richting beeldscherm. Mijn

gemeente werd deze huurprijs, eenzijdig en

voortijdige opzegging van de huur bij het

moment dat hij thuis binnenstapt, is hij fulltime computermon-

zoon kijkt ongeduldig over zijn schouder mee. Zijn nieuwe grafi-

zonder nadere onderbouwing, vastgesteld

schoolbestuur blijft. Het ligt dan ook voor

teur, internetdeskundige en virusscanner. Van alle kanten wordt

sche kaart wordt geïnstalleerd. En snel graag. “Hoi.” “Hoi”, groeten

op e 100,00 per m² per jaar. De jaarhuur

de hand dat het schoolbestuur de huurpen-

nen een toets door een rechter doorstaan.

hij belaagd door klagende gebruikers die onmiddellijk hun grieven

de ruggen. Op zoek naar mijn jongste dochter van 8 loop ik de

kwam hierdoor op een bedrag van

ningen mag behouden.

Wilt u meer informatie over de (on)

kwijt moeten over de falende communicatiemiddelen hier in huis.

zolder op. Ik hoor de mechanische stem van het Barbie-computer-

e 23.000,- en dit bedrag mocht het school-

Hij luistert geduldig en verhelpt bekwaam de problemen. Maar af

spel: “Je hebt 10 punten. Doe het nog een keer”. Ik zie hoe de hoge

bestuur in tien maandelijkse termijnen

De rechtbank heeft het schoolbestuur vol-

dan kunt u uiteraard ook hiervoor

en toe weet ook hij niet direct het antwoord. En dat is voor onze

paardenstaart van mijn jongste venijnig heen en weer beweegt en

betalen aan de gemeente.

ledig in het gelijk gesteld en het besluit

contact opnemen met de procesjuristen

kinderen behorend tot de ‘ik wil het nu en ik wil het snel’ generatie

ik hoor een hartgrondig “Shit.” “Hoi lieverd”, probeer ik nog. Maar

van de gemeente dusdanig aangepast dat

van de juridische dienstverlening van

lastig te accepteren. “Pap, ik moet nu echt op MSN!”, eist mijn

zonder me aan te kijken stort ze huilend haar frustratie over het

B e z w aar

het gedeelte van het besluit waarin toe-

ons bureau: T 070 – 356 87 30 en

dochter van 17. “Waarom kan ik als enige dit spel niet normaal

lage puntenaantal over me uit. Ik zucht en loop de andere kamer

Op het bezwaar van het schoolbestuur

stemming tot verhuur wordt gegeven, in

070 – 356 87 40 of per e-mail:

spelen!” schreeuwt mijn 14-jarige zoon.

binnen. Het zachte zoemen van mijn computer verwelkomt me. Ik

tegen de door de gemeente vastgestelde

stand is gebleven en het gedeelte met be-

secrjur@bkonet.nl ■

Gek word ik er van. De terreur van netwerk, draadloos of niet, mo-

nestel me in mijn bureaustoel en beweeg de muis. Het scherm licht

huurprijs gaf de gemeente aan dat er geen

trekking tot de huurbepaling is vernietigd.

dem, computer, laptop, mini-notebook en iPod touch. We hebben

op. Ik klik mijn e-mailprogramma open en haal de mail binnen.

wettelijke regeling bestaat die het de ge-

De kosten voor griffierecht en voor rechts-

het allemaal. “En we worden er niet blijer van”, constateer ik als

‘Error’ zegt het scherm. Ik stampvoet. En ik roep…

meente verbiedt om, bij het verlenen van

bijstand dienen door de gemeente aan het

we wederom een niet erg constructieve discussie hierover voeren.

toestemming tot verhuur van een (deel van

schoolbestuur terugbetaald te worden.

“He, overdrijf niet mam”, is het antwoord. Als ik thuiskom na een

een) schoolgebouw, tevens een huurprijs

werkdag hoor ik het gezoem van de laptop die op de eettafel staat.

te bepalen. Daarbij kwam - volgens de ge-

Advies

meente - ook nog dat de gemeente verant-

Niet alle besluiten van een gemeente kun-

■

redelijkheid van een gemeentebesluit,
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OM VERDER TE LEZEN
Opnieuw Katholiek
Het Katholiek Sociaal Denken

werd al hier en daar opgemerkt.

Dit boekje wil een oproep zijn

fundeert haar denken vanuit

Het ‘Derde weg denken’ dat vooral

om de waarden van het Katho-

begrippen als: een relationeel

door Blair werd uitdragen baseert

liek Sociaal Denken opnieuw te

mensbeeld, menselijke waardig-

zich veelal op het Katholiek Soci-

betrekken in de huidige discussies

heid, subsidiariteit, solidariteit,

aal Denken, maar zonder het con-

over de humanisering van onze

persoonlijke verantwoordelijkheid,

sequent te doordenken. Dit boek

samenleving.

spiritualiteit en de zorg voor het

wil een oproep zijn om de waarden

bonum commune. Dit blijkt moder-

van het Katholiek Sociaal Denken

Als lid van de Bond KBO of Bond

ner en vruchtbaarder dan gedacht.

opnieuw te betrekken in de huidige

KBVO kunt u het boek bij ons

Het biedt ruimte aan medewerkers

discussies over de humanisering

bestellen voor e 6,-. (i.p.v. e 14,90)

om op de werkvloer spiritualiteit

van onze samenleving. Daar waar

Auteur(s) Donald Loose, Erik Borg-

en professionaliteit vruchtbaar te

socialisme en liberalisme hun tijd

man, Hein Pieper (red.)

verbinden. Het biedt mogelijk-

hebben gehad, is de samenleving

ISBN: 9789055739073

heden om de kloof tussen burger

opzoek naar nieuwe vormen van

Pagina’s: 96

en overheid te overbruggen. Dit

bestuur en management.

Info: info@bkonet.nl

Leerkracht zijn, droom of nachtmerrie?

COLOFON

Een lerares in het primair onder-

Maar wie het boekje vooral zouden

alleen kan worden bereikt als er

wijs, beschrijft op heel persoonlijke

moeten lezen, zijn de ministers, de

wordt geluisterd naar de mensen

wijze een aantal veranderingen in

staatssecretarissen en de ambte-

aan de basis. Bottom-up werken is

ons onderwijs sinds de komst van

naren van de ministeries, die het

haar devies. Als u wilt weten wat

de basisschool in 1985. Ze geeft

beleid maken, waar Ingrid en haar

het antwoord van Ingrid is op de

zo haar visie op onderwerpen als

collega’s dagelijks mee worden

vraag: “Leerkracht zijn, droom of

klassenverkleining, Weer Samen

geconfronteerd. Ook voor de

nachtmerrie?” dan moet u toch

naar School, ID-banen, het rug-

besturen, die vandaag de dag vaak

echt het boekje zelf lezen.

zakje, GOA en VVE, gymbevoegd-

op afstand opereren, is het aan te

heid, urenregistratie, werkdruk en

bevelen om weer eens te lezen hoe

Leerkracht zijn, droom

normjaartaak.

de mensen, die dagelijks met hun

of nachtmerrie?

benen in de klei staan, het beleid

Auteur: Ingrid Overeem

Alle collega’s van Ingrid zouden

van bovenaf ervaren.

ISBN 9789088345340

dit verhaal moeten lezen. Zij zul-

Ingrids conclusie is niet voor

Pagina’s 144, prijs e 14,95

len zich zeker hierin herkennen.

niets dat een kwaliteitsverbetering

Info: www.boekscout.nl
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