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Gerrit-Jan Meulenbeld

Zelf heeft CNV-voorzitter Bert van Boggelen de afgelopen periode een sterke persoonlijke groei doorgemaakt.
Het CNV wil ook andere werknemers graag ‘tot hun bestemming laten komen’. Wat daarvoor nodig is? Op zijn
tijd een openhartig gesprek tussen leidinggevende en werknemer. En minder nadruk op economische groei.
Daar worden mensen niet gelukkiger van.
Thema-artikel

8. Werken op school voor geld of geluk?
Ton Roumen

Werk dient andere waarden dan alleen maar geld verdienen. Werk voorziet ook in een diepere behoefte en het
kan een bron van vreugde zijn. Onlangs voerden CNV en het Titus Brandsma Instituut een onderzoek uit waarin
ze zochten naar de betekenis die werknemers en werkgevers aan hun werk geven. Het onderwijs vormde een
belangrijk terrein van het onderzoek.
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Freek Pardoel

“Wethouder Asscher heeft de opdracht gegeven dat het aantal LWOO leerlingen in heel Amsterdam minder
moet worden. We hebben uitgelegd dat er een objectieve landelijk bepaalde indicering bestaat om vast te stellen of een leerling voor LWOO in aanmerking komt. Hij houdt echter vol dat Amsterdam minder LWOO-leerlingen moet hebben. Ik kan zo’n gesprek gewoon niet meer voeren”, vertelt bestuursvoorzitter Bert Molenkamp.
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De rakelingse nabijheid van de man Edward Schillebeeckx was een levende tegenwoordigheid van de Eeuwige,
zoals die aan ons allen is voorbehouden, ongeacht onze overtuiging. Niemand, zo verzekerde de pater Karin
Melis in een ontmoeting, heeft een monopoliepositie op dat voorrecht, simpelweg omdat elk schepsel die aanwezigheid is geschonken. Een exclusieve claim is goddeloos.
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REDACTIONEEL
Anders kijken
Een mens wordt voortdurend heen
en weer geslingerd door de behoefte
aan zekerheid, weten wat je hebt, en
de behoefte aan verandering, ontwikkeling. Ook als het om werk gaat. De
behoefte aan zekerheid wordt vaak
ingegeven door de primaire behoefte
aan bestaanszekerheid, maar ook de
vertrouwdheid van collega’s, de werksituatie. Die behoefte kan er echter ook
toe leiden dat mensen vast roesten, niet

meer buiten de gebaande paden treden.
Dan wordt werk in plaats van een bron
van inspiratie en plezier, een rem of
zelfs oorzaak van ziekte. Want werk is
zo veel meer dan alleen een manier van
geld verdienen. We willen er ook als
mens in kunnen groeien en van betekenis zijn voor anderen. Dan wordt ‘Anders
kijken naar werk’ van levensbelang. Het
begint heel simpel: door regelmatig
stil te staan bij en te spreken over de
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manier van werken, over motieven en
inspiratie van werk, over je wensen.
Daarvoor is het nodig dat er tijd wordt
vrijgemaakt, dat leidinggevende en
werknemer op zijn tijd een openhartig
gesprek hebben en zich even los maken
van de alledaagse maalstroom. Het
levert zoveel op.

In dit jubileumjaar van Schoolbestuur
(we vieren de dertigste jaargang) wil de
redactie van Schoolbestuur u ook weer
anders laten kijken. Allereerst door een
nieuwe vormgeving, maar ook door de
keuze van thema’s en interviews. We
hopen van harte dat het u inspireert in
uw werk.

Anders kijken, van perspectief wisselen
is ook op andere terreinen van belang.

Gerrit-Jan Meulenbeld

3

THEMA-INTERVIEW

B e r t van B oggelen

Anders kijken naar werk
Gerrit-Jan Meulenbeld
Zelf heeft hij de afgelopen periode een sterke persoonlijke groei doorgemaakt en is hij tot de conclusie gekomen dat boegbeeld zijn van
een vakbeweging beter bij hem past dan hij dacht. Het CNV wil ook andere werknemers graag ‘tot hun bestemming laten komen’. Wat
daarvoor nodig is? Op zijn tijd een openhartig gesprek tussen leidinggevende en werknemer. En minder nadruk op economische groei.
Daar worden mensen niet gelukkiger van.

Plezier in werk staat hoog op de agenda van het CNV. In dat kader heeft

werkte, een man die altijd in de nachtdienst zat en in mijn ogen geest-

het CNV het Titus Brandsma Instituut gevraagd een onderzoek te doen

dodend werk stond te doen. Dat vroeg ik hem ook en hij antwoordde

naar werknemers in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven, om te

dat hij blij was met zijn werk omdat hij fijne collega’s had waar hij in

achterhalen wat hun plezier in werk is. In het onderzoek lezen we onder

de pauzes veel mee kon delen en tijdens het werk de tijd had om na

andere dat ‘Als we ontrouw zijn aan de diepere laag in onszelf, dan kun-

te denken over wat hij meemaakte en stil kon staan bij het vrijwilli-

nen we misschien wel redelijk tevreden zijn, maar zal het werk ons nooit

gerswerk dat hij deed. Zijn persoon en werk vielen dan misschien niet

waarlijk plezier geven, het soort plezier of geluk dat ons boven onszelf

samen, maar hij benutte het werk wel voor zijn persoonlijke groei. Bij

uit tilt en vleugels geeft.’

onderwijs en zorg zal die persoonlijke groei misschien makkelijker te
bereiken zijn, maar in het onderzoek staat ook een interview met ie-

Heeft u als interim-voorzitter van het CNV ‘waarlijk plezier in uw werk’?

mand die in een drukkerij werkt voor wie het vakmanschap heel sterk

Natuurlijk speelt die vraag voor mij ook. Ik zit al tien jaar in het dagelijks

telt, waaraan hij ook groei beleeft. De hypothese achter het onderzoek

bestuur van het CNV, maar had een rol op de achtergrond, vooral gericht

is dat als mensen de verbinding tussen zichzelf en hun werk kunnen

op de interne organisatie. Dat is op zich al een hele klus met elf onafhan-

maken, je niet alleen individuele werknemers rijker maakt, maar ook

kelijke bonden. Met het vertrek van René Paas werd ik interim-voorzitter

degenen met wie en waarvoor ze werken.

vanuit de vooronderstelling dat dit voor een korte periode zou zijn. Ik

‘ D e mens staat n u in dienst van de

Waarom vindt het CNV ‘plezier in werk’ zo belangrijk?

over de AOW terecht kwam. Ik dacht altijd dat die rol naar buiten niet bij

Als vakbeweging ben je in eerste instantie vooral bezig bent met de

me paste, maar ik heb het goed overleefd en het is voor mijn persoonlijke

rechten van werknemers, maar uiteindelijk kom je toch bij de vraag

groei uitstekend geweest. Ik ben erachter gekomen dat dingen waar je

of mensen alleen voor hun brood werken of ook voor iets anders. Dat

bang voor bent heel goed bij je kunnen passen, maar dan moet je wel

laatste is natuurlijk het geval en daarom is het voor een vakbeweging

door die angst heen. Ik voel nu grote voldoening, bovendien sluit mijn

ook goed om met de essentie van het werk bezig te zijn. Bovendien

huidige rol ook aan bij wie ik ten diepste ben, een bruggenbouwer, wat

sluit het ook aan bij de visie van het CNV op werk. ‘Werk is een van de

ook de kern van het CNV is.

middelen om tot je bestemming te komen’, staat in onze missie. En dus
is werk ook een middel om van elkaar te leren en je eigen omgeving

economie en niet ande r som ’
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ben voor de leeuwen geworpen, omdat ik onmiddellijk in de discussie
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Is ‘waarlijk plezier hebben in je werk’, wanneer je persoonlijke kern en je werk

en de samenleving wat beter te maken. Wij vinden dat iedere werkne-

samenvallen, voor iedereen haalbaar?

mer een verantwoordelijkheid naar zijn collega’s en de samenleving

Dat is een voortdurende zoektocht, een proces dat nooit stilstaat. Ik

heeft. Als je kunt werken vanuit overtuiging en betrokkenheid, heb je

herinner me uit de tijd dat ik als achttienjarige in een plexiglasfabriek

meer plezier in je werk en doe je je werk ook beter.
5

‘Juist in een tijd dat van mensen gevraagd wordt langer door te werken is

zich andere mensen. Als mensen uitgenodigd worden om op een andere

plezier in werk onmisbaar’, schrijft u in uw voorwoord bij het onderzoek.

manier naar hun werk te kijken, zien ze zelf ook meer. Dat draagt ertoe

Meer aandacht voor ‘plezier in werk’ lijkt daarom ook een economische

bij dat mensen zich verder persoonlijk willen ontwikkelen. In beroepen

noodzaak.

waar je met mensen werkt, zoals onderwijs en zorg, is dat volgens mij

Natuurlijk heeft werk een economische noodzaak, je moet kunnen leven.

des te belangrijker. Een kenmerk van burn-out is dat mensen te lang in

Maar werk, betaald of onbetaald, heeft ook een doel in zich, omdat het

hetzelfde patroon zijn doorgegaan.

mensen in staat stelt zich te ontplooien. Werk komt ook van binnen-

Hoe kan een vakbeweging bijdragen aan een cultuur van ‘anders kijken naar

uit, mensen willen samen werken, aan iets werken, omdat ze daarmee

werk’?

betekenis geven aan hun leven. Ook in het denken over de AOW gaat het

Als vakbond praten we met onze leden ook vooral over wat we meer

daarom, 65 jaar is maar een getal. Heel veel mensen willen helemaal niet

willen en wat er anders moet. Als we in het gesprek ook ruimte inbouwen

met 65 jaar stoppen, maar ook de groep die denkt dat met 65 jaar het

voor wat er wel goed gaat en wat we kunnen versterken, krijg je een

Zwitserleven gevoel begint, komt van een koude kermis thuis. Dat blijkt

ander gesprek. Dat doen we dus steeds vaker, ook in CAO-besprekingen,

het dan toch niet helemaal te zijn en men wil weer aan het werk.

niet om het meteen vast te leggen in regels, wel om te onderzoeken of

Het mes snijdt aan twee kanten. Voor mij staat voorop dat mensen goed

er ruimte is voor zulke gesprekken. Maar dat is voor ons ook nog een

in hun werk zitten en hun werk met plezier doen. Dat heeft bovendien

zoektocht.

een positieve uitstraling naar de mensen met wie en voor wie ze werken.

Bij een CAO hoort onderhandelen en uitruilen. Ik zou het verkeerd vin-

Als dat economisch voordelen oplevert, zoals minder ziekteverzuim en

den wanneer we bijvoorbeeld minder loon zouden uitruilen tegen ‘anders

hogere productiviteit, is dat mooi meegenomen. En dan zullen mensen

kijken naar werk’. Dat laatste zou je beter kunnen regelen in een sociaal

ook minder moeilijk doen als ze langer moeten werken en ook makkelij-

contract waarin je zaken over sociaal beleid afspreekt.

ker langer willen werken.
Het gaat er ook om welke weg we nu gaan nemen in de crisis. Voor mij

Drie jaar geleden pleitte Agnes Jongerius er in dit blad voor dat vakbonden

staat de economie in dienst van de mens en niet andersom. De afgelopen

zich meer zouden moeten toeleggen op de beroepsontwikkeling van werkne-

jaren leek het er juist op dat de mens ten dienste stond van steeds meer

mers.

economische groei, met alle gevolgen van dien. Het BNP is de afgelopen

Wij gaan geen mensen opleiden of nascholing bieden, maar als het gaat

dertig jaar sterk gestegen, ons welzijn daarentegen zit nog op hetzelfde

om bijvoorbeeld de ethische beroepsontwikkeling vinden wij ook dat we

niveau als dertig jaar geleden. Economische groei heeft dus geen relatie

een taak hebben.
Bert van Boggelen tijdens de

met ons welbevinden, ons geluk. We zouden deze crisis moeten gebruiken om onze eenzijdige fixatie op economische groei te doorbreken.

Ik denk ook aan de ontwikkeling van een beroepscode.

viering van het 100-jarig bestaan

Werknemers behulpzaam zijn bij het nadenken over de aard van hun

CNV in november 2009

Het lijkt er anders niet op dat we iets geleerd hebben van de economische crisis.

werk en hoe ze daar in willen en zouden moeten staan en dat vertalen in

Het is inderdaad spannend. Er is een sterke neiging om te restaureren. De

een beroepscode, past zeker bij een vakbond.

hebzucht blijft een belangrijke drijfveer. Maar de verschillende crises, de
financiële, ecologische en morele crisis, dwingen ons ertoe te verande-

Met ‘Anders kijken naar werk’ willen we vooral dat er in sectoren als zorg

ren, al was het alleen maar de ombouw naar een samenleving met meer

en onderwijs, waar werknemers heel kwetsbaar zijn, niet alleen anders

algemeen ‘plezier in hun werk hebben’. Het beeld dat de samenleving heeft, is

duurzame energie. Ook aan de immorele kanten van het kapitalistische

naar werk gekeken wordt, maar vooral anders over werk gepraat wordt.

heel anders. Heeft u daar een verklaring voor?

de zin en betekenis ervan’. Wat bedoelde u precies?

systeem moet paal en perk gesteld worden.

Veel werknemers in die sectoren hebben plezier in hun werk, maar zien

De gesprekken uit het onderzoek zijn het resultaat van een proces.

Het belangrijkste motief van de groeiende groep zzp’ers is dat ze zelf

zich steeds vaker geconfronteerd met allerlei vormen van verantwoording

Aanvankelijk klaagden de geïnterviewden over hun werk, maar als er

keuzes willen maken in hun werk. Dat vormt een spiegel van hoe we

Wat is er nodig om mensen meer plezier in hun werk te geven?

afleggen, met productiviteitscriteria. De aandacht van het management

doorgevraagd werd kwam een veel positiever beeld naar voren, alsof er

werk nu hebben georganiseerd, mensen kunnen zich blijkbaar onvol-

Leidinggevenden zouden vaker moeten stil staan bij vragen als: hoe

gaat voornamelijk naar zaken waardoor werknemers zich gehinderd in

een ander bewustzijn los gemaakt werd. Dus als we beginnen met meer

doende ontplooien en zelf keuzes maken in hun werk. Het gaat er dus om

gaat het met je in het werk? Past het werk nog bij je, wat zou er anders

plaats van gestimuleerd voelen. Wij willen ook aandacht voor de mens

aandacht te hebben voor de diepere en oorspronkelijke drijfveren van

of je je werk vorm kunt geven op een manier die bij jou past, bij jouw

kunnen? Wat geeft je energie of breekt die juist af? Wat zijn de waarden

achter de werknemer.

mensen in onderwijs en zorg, komen die vanzelf weer boven. Iedereen

motivatie en inspiratie. Ik wil voorkomen dat over tien jaar iedereen in

het CNV is ‘om de werknemer echt zeggenschap te geven over zijn werk. Over

die in deze sectoren werkt heeft namelijk sterke idealen en motieven,

de zorg en onderwijs zzp’er is, want dat lijkt me voor die sectoren niet

ganisaties zijn steeds rationeler, gericht op efficiëntie en verhoging van

Het management staat ook vaak onder enorme externe druk, van overheid en

anders zouden ze niet in onderwijs of zorg werken. Meer aandacht voor

goed.

de productie, maar zijn de kunst verleerd om die vragen te stellen. Dat

omgeving. Wat zou u hen aanraden? De regels aan de laars lappen?

die inspiratie leidt ertoe dat mensen zich daar weer bewust van worden.

laten de interviews in het boekje ‘Anders kijken naar werk’ ook zien.

Het is een klem waar we elkaar in hebben gezet. We denken dat systemen

Wanneer mensen weten waar hun kracht in het werk zit, kunnen ze ook

En het idee van een lerarenmaatschap?

Eerst beginnen mensen vooral over de uiterlijkheden van hun werk, de

en organisatieconcepten leiden tot de hemel op aarde, maar uiteindelijk

makkelijker zaken aanpakken en veranderen. Dat heeft zijn uitstraling op

Of het nu zzp’ers zijn of een lerarenmaatschap, uiteindelijk zijn dat ook

opbrengsten, maar op het moment dat er doorgevraagd wordt, openbaren

gaat het erom of mensen met passie en plezier kunnen werken. Dat geldt

de samenleving.

economisch gedreven eenheden. Dan verdwijnt volgens mij voor onder-

waarmee je werkt, waar komen die wel uit de verf, waar niet? Werkor-

ook voor managers. Als zij hetzelfde ervaren als hun werknemers, wordt

‘Anders kijken naar werk’
l
de mens staat voorop, niet het werk
l
economische groei heeft geen relatie met geluk
l
uiteindelijk gaat het erom of mensen met passie en
plezier kunnen werken
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wijs en zorg het doel uit het zicht.

het tijd dat we de handen in elkaar slaan en een aantal zaken gewoon

De status van mensen in het onderwijs is er ook niet beter op geworden. Kun

niet meer doen.

je daar met ‘Anders kijken naar werk’ nog iets aan doen?

■

Ik denk dat wanneer mensen in het onderwijs zich beter bewust zijn van
Ziet u dat gebeuren?

hun inspiratie, dat ook kan bijdragen aan hun beroepstrots en daarmee

Als de nood hoog wordt wel.

aan de status van het beroep. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf.

Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen in onderwijs en zorg over het

In uw toespraak bij de viering van 100 jaar CNV zei u dat de uitdaging van
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Dick Wijte

Ton Roumen
Bijna acht miljoen mensen in ons land besteden
elke week een behoorlijk aantal uren aan hun
werk. Het levert hen een inkomen op. Maar dat
niet alleen. In ons werk komen we in contact
met andere mensen en kunnen we een bijdrage
leveren aan de samenleving, door bijvoorbeeld
het welzijn van mensen te dienen. Kennelijk dient
werk andere waarden dan alleen maar die van
geld verdienen. Werk voorziet ook in een diepere
behoefte en het kan een bron van vreugde zijn.
Onlangs voerden CNV en het Titus Brandsma
Instituut een onderzoek uit waarin ze zochten
naar de betekenis die werknemers en werkgevers
aan hun werk geven. Het onderwijs vormde een
belangrijk terrein van het onderzoek.

“De heilige graal van de computeranimatie is de creatie van
de virtuele acteur die niet van
echt te onderscheiden is”. Dit
schrijft Koen van Zwol in NRC
Handelsblad naar aanleiding

De onderzoekers verwachtten dat de respon-

grootste rol spelen. Werkgevers en werkne-

mijn werk? Via je werk kun je ontdekken wie je

denten ‘gewoon’ zouden kijken naar werk.

mers willen blijkbaar graag ‘anders’ naar werk

bent en is er het inzicht dat werk bijdraagt aan

van James Cameron, die een

Zij dachten dat de mensen die werkzaam zijn

kijken.

volledige menswording.

kruising is tussen fotorealisme

vooral de materiële en sociale dimensie zouden

A n d e r s k ijk e n naar w e r k

De vraag van volledige menswording raakt de

is dus maar een stap, het doel is

benadrukken, door aan te geven dat werk be-

Anders kijken naar werk betekent dat de fysieke

vraag van de vrijheid. Misschien is de reali-

om met de computer alles vloeibaar te maken en de regisseur te bevrijden

langrijk is vanwege het verdienen van geld, het

en materiële dimensie, bijvoorbeeld het verdie-

sering van (innerlijke) vrijheid wel het meest

van acteurs.

hebben en genieten van aanzien en status, het

nen van geld, naar de achtergrond verdwijnt en

krachtige antwoord in het vinden van een

hebben van contacten en het kunnen tonen van

dat de geestelijke of spirituele dimensie meer

authentieke beroepsidentiteit. Het gaat hier om

Deze film staat natuurlijk niet op zichzelf. De menselijke factor lijken we

betrokkenheid op anderen. Maar deze dimensie

op de voorgrond treedt. Het gaat hier bijvoor-

het inzicht dat je je werk kunt ervaren als een

steeds meer als een obstakel te zien, een probleem om te beheersen. Kort-

bleek een geringere rol te spelen dan verwacht.

beeld om de vraag of je zin en plezier hebt in je

ruimte waar je mentaal vrij bent en van waaruit

geleden publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De uitkomst van het onderzoek bleek anders

werk en of je er in kunt groeien. Het laat zich

je een relatie kunt aangaan met je leerlingen,

De menselijke beslisser. Wij zijn lang niet altijd rationeel in onze keuzen

te liggen. Tot hun verrassing concludeerden de

concretiseren in de volgende vragen: zit ik op

je collega’s. Levert je werk met andere woorden

en we staan onder invloed van onbewuste processen: instabiele voorkeu-

onderzoekers dat de existentiële en spirituele

de juiste plek? Zit ik goed in mijn vel? Kan ik

een bijdrage aan je vrijheid, aan ieders vrij-

ren, gewoontes, morele oordelen. Het menselijk keuzegedrag kent een gril-

motieven in alle drie de beroepsgroepen de

mijn grenzen accepteren? Kom ik tot mezelf in

heid? De diepste spirituele betekenis van werk

lige dynamiek volgens de raad, die met deze studie nieuwe wetenschap-

is volgens Benedictus (480-547) dat het een

pelijke inzichten van evolutionaire sociale psychologie, neurobiologie en

bijdrage levert aan je innerlijke vrijheid.2 In die

gedragseconomie in kaart brengt. De raad doet dit vooral vanwege de

innerlijke vrijheid is er een eigen ruimte gecre-

maatschappelijke behoefte om mensen te beïnvloeden tot meer duurzaam

Gewoon kijk en n a a r w erk

ëerd die het professionals mogelijk maakt zich

gedrag. Wij zijn vol verwachting van deze wetenschappen (waar dus meer

Waar is het plezier in je werk van afhankelijk?

te wapenen tegen uiterlijke omstandigheden

geld naar toe zal gaan) en natuurlijk, meer in het algemeen gezegd, we

Deze vraag stond centraal in een onderzoek

die vrijheidsbeperkend en knellend zijn. Deze

kunnen met wetenschap de wereld beter maken.

dat Frits Mertens en Hein Blommestijn van het

innerlijke vrijheid geldt als een stormvrije zone

Titus Brandsma Instituut in Nijmegen recent

en bron om je professionaliteit en spiritualiteit

Toch koos de Financial Times op 2 januari dit jaar voor een andere

hebben uitgevoerd. De onderzoekers wilden

verder te voeden en te vormen.

benadering en opende met een foto van Benedictus XVI en diens oproep

nagaan of er, naast het belang van een salaris

Luisteren naar ons hart is een middel om te

om zelf onze levensstijl te veranderen, deze groener te maken, om onze

verdienen, ook spirituele motieven een rol

weten of werk daadwerkelijk vrij maakt. Het

planeet te redden. “Ik wil het belang onderstrepen van de keuzen van

spelen in de betekenis die werknemers en werk-

hart geldt als een zuivere indicator om te weten

individuen”, zei de paus voor een gehoor van duizenden van mensen die

gevers hechten aan hun werk. De onderzoekers

of we plezier hebben in het werk en of het past

naar het Sint-Pietersplein waren gekomen voor zijn boodschap, met de

hebben maar liefst 765 mensen geënquêteerd

bij ons wezen. In het onderzoek wijst een aantal

titel Als je aan vrede wilt werken, bescherm dan de schepping.

en van 56 personen zijn diepte-interviews afge-

respondenten op het belang van het luisteren

nomen. Het onderzoek richtte zich op mensen

naar je hart. Meer algemeen gelden de volgende

De invalshoeken van de paus en de raad verschillen aanzienlijk. Als wij

uit het voortgezet onderwijs, maar ook uit de

vragen voor het onderwijs: hebben schoollei-

de natuur, en meer in het bijzonder de mens, vooral zien als producten

zorg en de profit sector (grafische industrie).

ders en docenten het gevoel dat onderwijs bij

van verandering of van evolutionair determinisme (de gedachtelijn waar

De onderzoeksbevindingen zijn terug te vinden

hen past en ook hun identiteit vormt (of dat het

de raad voor lijkt te kiezen), dan zal volgens de paus ons algemeen gevoel

in het boekje Anders kijken naar werk, en er is

juist vervreemdt)? Is er voldoening als docenten

van verantwoordelijkheid verminderen. Hij stelt daar de beschouwing

ook een onderzoeksverslag geschreven.1

merken dat hun wijze van onderwijs geven bij

van de schoonheid van de schepping (“die ons inspireert de liefde van

leerlingen aanslaat? Kunnen docenten authen-

de Schepper te herkennen en te huldigen”) tegenover en hij onderstreept

tiek zijn en zijn ze trouw aan zichzelf, aan hun

daarmee onze persoonlijke verantwoordelijkheid en superieure rol. Wij

eigen wezen (hoeven ze zich niet te forceren)?

zijn allemaal, ieder op zijn eigen, passende niveau, verantwoordelijk.

l

l

l

8

Geen bijrol voor de mens
COLUMN
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Werken op school voor
geld of geluk?

s pirituele dimensie van werk
belangrijkst
sterk gericht op welzijn van
jongeren
coaching verdient nog meer
aandacht

van Avatar, de nieuwe film

en echt acteren. Camerons film

in het onderwijs, de zorg en de profit sector

Druk en overlevingscultuur in het onderwijs
Wat is het algemene beeld over het onderwijs
dat uit het onderzoek naar voren komt? Onderzoeker Frits Mertens zegt hierover dat de on-

Dick Wijte is voorzitter van de Bond KBVO

dervraagde en geïnterviewde onderwijsmensen

Illustratie: Dennis kriek
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uit het onderzoek beelden hebben van wat een

technische en vakinhoudelijke aspecten van het

iemand, is dat in strijd met de waarde van au-

bij het nadenken over zijn ongenoegen en zijn

goede docent is. Zo’n docent zit goed in zijn

onderwijs als storend. Ze ervaren het beleid van

thenticiteit en kun je leerlingen niet waarachtig

motivatie als professional in het onderwijs.

vel, heeft ruimte, werkt professioneel en heeft

de school of de overheid soms als kortademig

ondersteunen in hun eigen ontwikkeling.

oog voor de leerlingen. Gelukkig beantwoorden

en veranderlijk, zodat de rust ontbreekt om

veel docenten aan dat beeld. Maar er is ook een

zich volledig aan de zorg voor de leerlingen te

Co a c h in g a ls w e n s e n n o od z aak

ching op school kan plaats vinden en dat HRM

andere werkelijkheid. Docenten ervaren druk,

wijden. Een van de geïnterviewden uit expliciet

In het onderzoek werden ook vragen gesteld

hier meer aandacht voor zou moeten hebben. De

er moet zoveel. Er zijn telkens nieuwe plannen,

zijn twijfel over nieuwe onderwijsplannen en

over de relatie tussen werknemers en leidingge-

coaching is dan vooral bedoeld voor de groep van

terwijl de oude nog niet zijn ingevoerd, laat

zou willen dat men in de plaats daarvan meer

venden. Respondenten gaven aan dat waar-

docenten voor wie lesgeven gelijk staat met het

staan beproefd. Ook is er de ervaring dat de

aandacht zou schenken aan het implementeren

dering door hun leidinggevenden belangrijk

voeren van oorlog, en voor docenten voor wie on-

eerste vijf jaren ook wel ‘tropenjaren’ genoemd

van bestaande plannen.

voor hen is en dat die waardering bijdraagt aan

derwijs eenzijdig wordt geassocieerd met het aan-

hun plezier in hun werk. Maar vaak ervaren

reiken en overdragen van kennis. Coaching is ook

Theo Joosten
De onderzoekers concluderen dat er meer coa-

COLUMN

worden.

Tijd
Aan het begin van een nieuw
kalenderjaar hebben we het
gevoel een zee van tijd vóór ons
te hebben. We kijken vooruit en
nemen ons van alles voor. Soms
zo concreet dat er gesproken kan
worden van plannen. Het zal

Het kan helpen als er voor beginnende docen-

Aandacht voor de pedagogische relatie is dus

werknemers te weinig waardering van hun

te richten op de groepen docenten die worstelen

spannend worden wat bijvoor-

ten extra tijd wordt ingeruimd voor coaching

wezenlijk voor veel docenten en daaruit laat

superieuren. Men is niet altijd tevreden over het

met hun professie, op docenten voor wie het werk

beeld de plannen gaan worden

en als er minder lessen hoeven te worden gege-

zich een opdracht afleiden, zegt Mertens. Die

management, omdat de aspecten van zakelijk-

zwaar is en die derhalve aan het overleven zijn.

voor de bezuinigingen die de

ven, aldus Mertens. Er zijn helaas ook docenten

opdracht is dat docenten jonge mensen helpen

heid en effectiviteit belangrijker worden geacht

Ook voor beginnende docenten en voor docenten

werkgroepen van het kabinet

die worden ‘ingemaakt’. Het is een groep die

in hun kracht te zetten. Die pedagogische relatie

dan de humane aspecten. Werknemers geven

die neigen naar perfectionisme. Er zijn dus genoeg

bedenken. En vooral hoe zij het

aan het overleven is. Ook in dat geval is het

heeft ook een spirituele ‘kleur’. Voor veel do-

aan dat ze vaak niet gezien worden voor wie ze

redenen om meer werk te maken van coaching als

basisonderwijs zullen raken. Wordt onderwijs als investering in

raadzaam ondersteuning in de zin van coaching

centen is onderwijs een roeping, een zoektocht.

zijn, in hun inzet en strijd. Ze geven aan dat als

aandachtspunt binnen HRM.

de toekomst gezien of een kostenpost op de korte termijn met

te overwegen en kan de persoonlijkheidskant

Een spirituele ruimte voor de zoektocht naar

ze geen waardering krijgen van hun leiding-

van de docent beter uit de verf komen. Er zijn

je eigen waarheid. Dat willen docenten graag

gevende, dit een bedreiging vormt voor hun

I nne r l i j ke v r i j he i d

In dit verband is het interessant te vernemen wat de Onder-

ook docenten die perfectionisten zijn, of perfec-

doorgeven aan hun leerlingen, zodat zij ook

plezier in werk en dat het hen vooral opnieuw

Werken is meer dan geld verdienen. Het heeft

wijsraad publiceert in zijn rapport ‘Naar doelmatiger onderwijs’

tionisme nastreven. Voor hen is het belangrijk

waardevol kunnen deelnemen aan het maat-

pijnlijk bewust maakt van het feit dat bepaalde

ook te maken met het ontdekken en ontwikkelen

(november 2009). Een advies uitgebracht op verzoek van OCW

dat ze zich op een meer ontspannen manier

schappelijk leven. Docenten ervaren voldoening

doelen niet zijn bereikt.

van je persoonlijke talenten, sociale contacten en

met de centrale vraag: “Welke veranderingen in de organisatie

leren bewegen in het onderwijs. Voor weer

als ze zien dat hun lessen bij de leerlingen

het nastreven van persoonlijke en sociale doelen.

en in de primaire en secundaire processen zijn nodig om, in een

andere docenten heeft lesgeven alles te maken

aanslaan. Dat vinden ze mooi en ze genieten er-

De onderzoeksbevindingen over de relatie

Daarbij spelen spirituele en existentiële motieven

situatie waarin sprake is van lerarentekort, de vereiste onder-

met het voeren van oorlog. Voor die groep staat

van. Docenten zijn ook blij als hun lessen goed

werknemer en leidinggevende vormden aanlei-

een belangrijke rol om plezier in het werk te er-

wijskwaliteit te blijven realiseren, zonder afbreuk te doen aan

lesgeven gelijk aan kennis door de strot van de

verlopen en de leerlingen graag naar school toe

ding om met betrokkenen brainstormsessies te

varen, zoals uit genoemd onderzoek blijkt. Plezier

de aantrekkelijkheid en de status van het leraarsberoep?”

leerlingen duwen, aldus Mertens.

gaan. De waarde van onderwijs reikt daarmee

organiseren over de vraag wat er verbeterd kan

in je werk heb je voor een deel zelf in de hand.

In de laatste maand van 2009 heeft vooral de suggestie van

veel verder dan kennisoverdracht en heeft ook

worden. In die sessies was de vraag aan de orde

Klagen over je chef, je werknemer of het werk kan

‘tijdschrijven’ de nodige aandacht gekregen. Dit wordt gezien

Kennisoverdracht in de context van vorming

te maken met het geven van goede aandacht en

wat er te doen is met het ervaren gebrek aan

terecht zijn, maar daarmee verander je nog niets

als onmisbaar om inzicht in de onderwijskosten te verkrijgen.

De meeste docenten hebben positieve beelden

het ontwikkelen van levenswijsheid. Onderwijs

waardering en tot welk verder beleid dit kan

aan je situatie. Levenskunst kan je helpen om je

Het zou in het onderwijs ontbreken aan kostenbewustzijn, en

over onderwijs en hebben genoeg voorbeelden

daagt mensen uit om eerlijk en authentiek te

leiden. De leidinggevenden herkenden zich in

werk met meer bezieling en plezier te doen, zegt

bewustwording hiervan is een belangrijke eerste stap.

uit hun dagelijkse praktijk. In die beelden en

zijn. Daarbij is het belangrijk je eigen karak-

de uitkomsten van het onderzoek en ze gaven

Anselm Grün. Dat kan tot uiting komen in de

Opvallend is dat tijdschrijven wordt gezien als een instrument

praktijken staat een goede relatie met leerlingen

ter onder ogen te zien en te accepteren. Als je

aan dat ze meer ruimte en tijd zouden gaan

taal die je spreekt en de manier waarop je tegen

om kosten in beeld te brengen en niet ook als een middel voor

centraal. Docenten vinden het belangrijk iets te

voorwendt iemand anders te zijn of een beter

besteden aan deze klachten, meer aandacht

je collega’s, leidinggevenden, werknemers en

leraar en leiding om inzicht te krijgen waar de normjaartaak

lange termijn nadelige effecten?

betekenen voor jongeren en hun geluk

dus voor de mensen en hun problemen.

de werkorganisatie aan kijkt. Bij dit alles is het

aan wordt besteed. Opvallend is ook dat de minister van OCW

te helpen bevorderen. Ze willen goede

Mertens ziet hier een belangrijke taak

belangrijk om je grenzen en beperkingen te leren

er vrij snel bij was om mee te delen dat hij niet voornemens

aandacht geven, richten zich op de

weggelegd voor de school op het terrein

erkennen, en tegelijkertijd een innerlijke vrije

was het tijdschrijven verplichtend op te leggen aan de scholen.

identiteitsontwikkeling van kinderen

van coaching. Hij vindt dat werknemers

ruimte in te richten om je te beschermen tegen

Hij zal de schoolbesturen wel hebben bedoeld! Ieder opgelucht,

en jongeren, nodigen hen uit een visie

nu vaak te laat aan de bel trekken en dat

knellende invloeden van buitenaf, een innerlijke

want geen nieuwe verplichting! De opluchting deel ik, maar het

op het leven te ontwikkelen en zetten

HRM niet altijd oog heeft voor de men-

ruimte van waaruit je je verder kunt ontwikkelen

is ook vreemd dat de minister van OCW meent aan werkge-

zich in voor een meer rechtvaardige

selijke maat. In het onderzoek spraken

en van waaruit je eigen (professionele) identiteit

vers en werknemers een instrument als tijdschrijven te kunnen

samenleving en meer rechtvaardigheid

de onderzoekers met mensen waarvan ze

verder vorm kan krijgen.

opleggen. Dat lijkt me uitsluitend een zaak van het bestuur en

op school.

de indruk hadden dat deze baat zouden

In het onderwijs hebben docenten

kunnen hebben van coaching. Voor de

een sterke gerichtheid op het welzijn
van hun leerlingen. Ze willen dat

■

zijn personeel. Dus in feite had de minister moeten zeggen:
Frits Mertens en Hein Blommestijn (2009).

over die aanbeveling van de Onderwijsraad ga ik niet. ‘Naar

een is persoonlijke coaching gewenst om

Anders kijken naar werk. Werk als leerschool

een doelmatiger onderwijs’betekent ook dat interventies die niet

de individuele taakopvatting beter af te

voor het leven. Kampen: Ten Have. Frits Mertens

tot je domein horen, niet worden gedaan. Mochten besturen en

leerlingen in de toekomst goed voor

stemmen op de doelen en intenties van

(2009). What HRM overlooks: Spirituality at

leraren van mening zijn dat het interessant kan zijn om tijd te

zichzelf kunnen zorgen en met elkaar

het team. Voor een ander is coaching

work. Results from a questionnaire on job-

schrijven, om inzicht te krijgen of de beschikbare tijd aan de

kunnen omgaan. Zo dragen ze bij aan

gewenst omdat zijn gevoel van eer

satisfaction. Nijmegen: Titus Brandsma Instituut.

goede dingen wordt besteed, dan is dat hun eigen zaak. ■

een betere wereld. De geïnterviewde

verhindert tijdig aan de bel te trek-

Paper.

docenten voelen zich in de eerste

ken in moeilijke situaties. Bij weer een

plaats opvoeders die jonge mensen

ander helpt coaching bij het krijgen van

helpen om zich bewust te worden van

zelfvertrouwen en het meer adequaat

wie ze waarlijk zijn. Daarom ervaren

kunnen handelen. En nog weer een

ze de te grote nadruk op formele,

ander zou begeleiding kunnen gebruiken

10
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Daar ga ik ’s morgens
mijn bed voor uit

ander, toch dingen zijn vanuit een katholieke
levenshouding. Ik denk wel dat het daar door
gevoed wordt.”
Ee n be t e r m e n s
Een leerkracht met goede pedagogisch-didactische kwaliteiten alleen is niet voldoende. Het
kan zoveel meer zijn. Een school is niet een
optelsom van individuele leerkrachten, maar
een gemeenschap waar kinderen goed kunnen leren, zich veilig kunnen voelen en andere
talenten mogen ontplooien dan alleen maar

Rob Pinkse

rekenen, taal en lezen. Dat vraagt toch en beetje
meer. Als je het bedrijfsmatig bekijkt dan is de

“Als algemeen directeur zit je op grote afstand, maar aan het eind van de lijn zitten die
kinderen. Om al die kinderen optimale kansen
te geven en om de scholen optimaal toe te
rusten en goede leerkrachten voor de klas te
hebben, ja daar ga ik ’s morgens mijn bed voor
uit.” Aan het woord is Margareth Keijzer,
algemeen directeur van Stichting Katholiek Onderwijs De Dijken, die negen scholen
beheert in West-Friesland in Noord-Holland.
Per 1 april a.s. wordt ze voorzitter College van
Bestuur van stichting CPOW in Purmerend.

af, begeleiden een jongerenkoor of organiseren

dat er mooie dingen ontstaan voor het onder-

input de factor leerkracht. En als ze dat goed

evenementen. Dat zijn over het algemeen heel

wijs, maar het zorgt er ook voor dat mensen

doen leidt dat qua output misschien wel tot

bevlogen mensen.” Van het grootste deel van de

zich gedragen en gesteund voelen, dat ze er niet

goede CITO-scores, maar leidt het ook tot een

leerkrachten durft ze oprecht te zeggen dat die

alleen voor staan. Ik vind dit hele waardevolle

beter mens? Voor de vorming van een gemeen-

ook heel bevlogen zijn. Een leerkracht met een

dagen.

schap en het zich daarin welbevinden is net dat

aanstelling van een halve week, die toch elke

Een ander voorbeeld is onze kerstmarkt. Elk

stukje meer nodig.

dag op school is, parttimers die altijd bereikbaar

jaar lieten we kerstpakketten op school bezor-

Margareth Keijzer: “Als ik kijk naar onze

zijn en bereid zijn voor elkaar in te vallen, zijn

gen en gingen de mensen met de traditionele

kinderen die straks de maatschappij in moeten,

slechts enkele voorbeelden die dat illustreren.

doos onder de arm naar huis. Vorig jaar hebben

hebben zij er baat bij om zoveel mogelijk ba-

we gezegd: ‘hoe kunnen we nu èn die attentie

gage mee te krijgen. Een heel belangrijk deel zit

Vo ld o e n in g

verzorgen èn ontmoeting laten plaatsvinden?’.

in kennis. Ik vind het dus de primaire opdracht

De vraag is natuurlijk hoe je er voor zorgt dat

We hebben een kerstmarkt in het dorpshuis

van de school om ervoor te zorgen dat hun rug-

deze mensen zin en voldoening in hun werk

georganiseerd, waar de lokale winkeliers aan-

zakje met kennis zo optimaal mogelijk gevuld

blijven houden. Bij De Dijken hebben ze in

wezig waren met hun producten. Het personeel

is. Maar met kennis alleen komen ze er niet.

het kader van de gesprekkencyclus het ‘andere

kreeg een tas met ‘Dijkenduiten’ en konden zo

Dat andere stukje hoort er ook bij en daarom

R oepi ng

functioneringsgesprek’ ingevoerd. Dit gesprek

hun kerstpakket zelf al winkelend samenstel-

hebben wij dat soort waarden in onze missie en

Keijzer haalde begin jaren tachtig haar VWO

is vooral gericht op welbevinden en welzijn.

len. Ze betalen met de duiten. Ze staan bij de

onze visie zo nadrukkelijk door laten komen.

diploma met goede cijfers en ging naar de

Daarin komen vragen aan de orde als ‘Wat

kraampjes en praten met elkaar. Aan statafels

Natuurlijk moet de onderwijstijd efficiënt

Pedagogische Academie. Dat was niet vanzelf-

inspireert je in je werk?’ en ‘Wat zijn voor jou

zie je die teams allemaal mengen. Zo geven

sprekend. Als vwo-er niet, maar zeker ook niet

de hoogtepunten geweest dit jaar?’. En wan-

wij ook vorm aan onze missie: ‘Groeien in

in die tijd. Men zei toen wel eens dat je daar

neer het minder inspirerend is geweest, wordt

onderlinge verbondenheid, naar bijzonder goed

tot werkloze werd opgeleid. Toch zette ze door.

besproken waaraan dat zou kunnen liggen en

onderwijs’.”

“Het zat er bij mij al heel jong in, dat ik deze

wat er moet gebeuren om die inspiratie weer

kant op wilde. Toen ik afstudeerde, was er bijna

terug te krijgen. Daarnaast is er een inwerkpro-

Ba s is w a a r d e n

willen dat mensen vanuit die houding in hun

geen werk te vinden. Veel van mijn klasgeno-

gramma voor beginnende leerkrachten binnen

Een belangrijke waarde in jullie missie is ‘een

werk staan en naar kinderen en hun ouders

ten zijn toen het bedrijfsleven ingegaan of zijn

de stichting. Er wordt twee keer per jaar een

katholieke levenshouding als basis’. Wat heeft dat

kijken.”

andere dingen gaan doen. Ik heb twee jaar lang

bijeenkomst georganiseerd, waar deze mensen

te maken met hoe je naar je werk kijkt?

invalwerk gedaan. Elke dag bij de telefoon en

bij elkaar komen. Naast een inhoudelijk deel,

“Voor ons zijn belangrijke basiswaarden dat je

U noemt het woord bezinning. Daar zit het woord

maar wachten tot die een keer ging.” Dat brak

is er vooral veel gelegenheid voor uitwisseling

moet uitgaan van het goede in de mens en van

zin in. Aan de ene kant is dat zin hebben in je

haar op en zo is ze voor korte tijd bij een bank

van ervaringen. Zo leren deze mensen elkaar

de hele mens. We hebben het er ook regelmatig

werk, waar we het hiervoor over hebben gehad,

gaan werken. Op het moment dat de ADV werd

en elkaars school kennen. Hierbij worden ook

met elkaar over. Bij de ontwikkeling van het

maar ook de zin ervan inzien vanuit die katholieke

ingevoerd kwamen er weer kansen. Doordat ze

nadrukkelijk de leraren in opleiding en de

strategisch beleidsplan hebben we ook nadruk-

levenshouding. Hoe krijgt dat aspect vorm?

soms een uitdaging is, met name op scholen

“Ja, dat denk ik wel en in die zin vind ik het

veel had ingevallen werd ze gevraagd, wat ze

stagiaires betrokken.

kelijk naar de verbinding met onze basiswaar-

“Dat wordt natuurlijk voornamelijk door de

waar soms maar 5% van de leerlingen bewust

ook een voorrecht dat ik het mag doen. Ik heb

met beide handen heeft aangegrepen.

“We proberen ook veel te doen aan ontmoe-

den gekeken. We hebben met elkaar bedacht

mensen zelf vorm gegeven. We hebben ook een

katholiek is. We zeggen wel eens ‘het zit in de

bij mijn geboorte een set talenten meegekregen

ting. Dat is niet alleen gericht op het delen

waar we heen willen en ons daarbij de vraag

kwaliteitskaart voor identiteit ontwikkeld. Alle

muren, in het voegwerk van de stenen’. Je kan

en ik geloof dat ik die talenten heb gekregen

gebruikt worden en de resultaten van rekenen,

Margareth Keijzer

taal en lezen moeten goed zijn. Maar daarnaast
Foto: Rob Pinkse

zijn we als school meer, en is er ook die andere
kant van kinderen: leren samenwerken met

besteden we veel aandacht aan omdat we graag

Vo o r d e v o r m i n g
van een gemeenschap en het zich
daarin welbevinden
is net dat stukje
meer nodig.

elkaar, verdraagzaamheid en noem maar op.
We investeren in projecten als ‘de vreedzame
school’ en de ‘rots- en watertraining’ om kinderen die dingen mee te geven in hun rugzak
voor de maatschappij straks.”
Heeft u het idee dat u in het werk dat u daarvoor
doet en waarin u probeert voor kinderen zo goed
mogelijk te zijn, ook zelf een beter mens wordt?

B evl ogen

van kennis, maar ook om elkaar te inspireren.

gesteld: ‘komt dat overeen met waar we voor

teams gingen daarmee aan de slag. Wij vonden

het bijna niet aanraken, maar het is er wel. Wat

om in te zetten voor anderen. Ik zet ze van

Als stichtingsdirecteur heeft u met veel personeel

We hebben jaarlijks een ‘Dijkendag’. Vorig jaar

staan, waar we ooit voor in het leven geroe-

het gesprek daarover het belangrijkste. Ver-

mij betreft gaat het vooral om de positieve uit-

harte in voor mijn organisatie en de kinderen

te maken. Hoe kijken deze mensen naar hun werk?

gingen we met de stoomtrein de historische

pen zijn?’. Dat vind je terug in het strategisch

volgens zijn die kaarten er nu en dan speelt de

gangshouding die je hebt tegenover kinderen,

die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Daarmee

“Als ik naar de directeuren kijk zijn dat stuk

driehoek Enkhuizen, Medemblik, Hoorn doen.

beleidsplan en vervolgens vertaalt zich dat

vraag: ‘oké, we zeggen dat we dit doen, maar

uitgaan van het goede. Of dat voorbehouden

denk ik dat ik aan een opdracht voldoe en daar

voor stuk gedreven, bevlogen mensen. Behalve

Alle leerkrachten van de groepen een en twee

naar de schoolplannen. Daar ligt de link naar

doen we ook wat we zeggen en is dat herken-

is aan katholieke scholen wil ik niet beweren.

geniet ik zelf ook heel erg van. Dan is het fijn

directeur zijn ze ook actief in de gemeenschap,

zaten bij elkaar in een wagon en die van drie

de dagelijkse praktijk, die zich uit in een aantal

baar in de klas?’ We hopen zo dat katholiciteit

Maar ik kan mij voorstellen dat de waarden die

om zo te werken. Dat is heel bijzonder. Daar ga

zijn ze lector in de kerk, leggen ziekenbezoeken

en vier ook. Deze ontmoetingen zorgen ervoor

activiteiten, waaronder bezinningsdagen. Daar

zichtbaar wordt in de scholen. Hoewel dat

je in je werk zet, en die betrokkenheid op de

ik ’s morgens mijn bed voor uit”.
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Het personalisme van Amarantis Onderwijsgroep
We spreken met schoolleiders van scholen in
Amsterdam-Oost. Pim van den Berg, teammanager
Wibautcollege voor vmbo en mbo, Wil Raeven, rector
Pieter Nieuwland College voor havo en vwo, Edu van
Rijn, rector van het Cygnus Gymnasium en met Bert
Molenkamp, voorzitter van het College van Bestuur. De
ontmoeting vindt plaats binnen een als carré gebouwd

Freek Pardoel

Linnaeushof. In het midden staat diagonaal de katholieke Linneauskerk en daarnaast het Cygnus Gymna-

Een ontmoeting met schoolleiders en bestuur
van Amarantis Onderwijsgroep, een instelling
voor vo en mbo met ruim 30.000 leerlingen en
3300 personeelsleden. Een gesprek over werken
voor Amarantis, beleid om elk personeelslid en
elke leerling op nummer één te zetten, over de
interconfessionele identiteit, het bestuursmotto
‘besturen op hoofdlijnen maar niet op afstand’,
over het gebrek aan verantwoordelijkheid bij voor
het onderwijs noodzakelijke maatschappelijke
instellingen en de overdaad aan gemeentelijke en
landelijke sturing en afspraken.

sium. Het hof ademt een wonderlijke oase van rust in
druk Amsterdam. De sfeer is uitgelaten en amicaal, het
is de dag voor de kerstvakantie. Enthousiast worden
verhalen uitgewisseld over de kerstviering, grappen
gemaakt over het ene uurtje dat voor de viering nog
wordt gegeven, want ja onderwijstijd hè. Het blijkt
dat vrijwel alle leerlingen de drie vieringen in de kerk
bezoeken ondanks het ontbreken van verplichting. Een
niet geringe prestatie voor scholen met overwegend
allochtonen. Raeven: “De viering is door en van de kinderen, daarom komen ze. Daar hoeven wij niets aan te
doen.” Van Rijn vertelt hoe mooi hij het vindt om het
samenzijn mee te maken, hoe prachtig het is ze één
voor één de hand te schudden als ze binnenkomen en
te luisteren waar ze met elkaar over praten.

D rom en va n leerlin gen
werkel i j kheid ma k en

Van links naar rechts: Wil Raeven, Edu van Rijn,

Alle medewerkers hebben het boek ‘Dromen

Pim van den Berg en Bert Molenkamp.

doen’ bij het kerstpakket gekregen, waarin
kinderen uit Zuid-Amerika en van Amarantis

Foto: Freek Pardoel

scholen vertellen wat ze graag willen worden.
Dit illustreert de gewoonte om veel verhalen te
vertellen. Van den Berg: “We starten met een

maken, blijkt nergens uit. In de discussie over

Pe r s o n e e l b e s c h e r m e n t e g e n g o e d

nisoverdracht en begeleiding, veel individuele

de taak van ouders en omgeving overneemt,

Dan is het moeilijk om niet zelf de problemen

nieuwe leerling altijd met de vraag: wat is jouw

de fusietoets haalde Amarantis, door integratie

be d o e ld s o c ia a l g e d r ag

aandacht, een duidelijke structuur en goede

herken ik niet. Scholen hebben wel een signaal-

op te gaan lossen. Molenkamp heeft een dag

droom?”. Molenkamp vraagt geïnteresseerd naar

met een scholengroep uit Almere, de Tweede

Amarantis vraagt van zijn personeel dat zij de

directe relaties, optimaal onderwijs mogelijk.

functie als extern steun nodig is voor een goed

eerder de LWOO-locatie ‘Rosa’ bezocht en windt

dit goed ontvangen kerstgeschenk. De afstand

Kamer. Wetenschappelijk onderzoek toont aan

leerlingen volledig kennen. Molenkamp: “Goed

Het is niet voor niets dat het Wibautcollege als

evenwicht. Dat vergt een professionele attitude

zich op over een leerling waar twintig instan-

tussen bestuur en de werkvloer blijkt klein, de

dat de schaal van onderwijsorganisaties niets af

onderwijs geven heeft veel te maken met de be-

succesvol voorbeeld wordt genoemd in de ka-

van je personeel.”

ties bij betrokken zijn zonder dat één ervan de

betrokkenheid groot. Kritiek van buiten, als

doet aan de kwaliteit en kleinschalige positieve

reidheid van je personeel dicht bij de kinderen

binetsreactie op het WRR-rapport ‘Vertrouwen

leiding heeft. Molenkamp: “Dat is onacceptabel

zou dit bestuur te groot zijn en het de afstand

beleving van het onderwijs. Bestuursleden van

te blijven. Dat geldt voor elke leerling, onge-

in de school’.

en we hebben al eens voorgesteld om scholen

tot leerlingen en personeel onoverbrugbaar

Amarantis bezoeken systematisch de scholen

acht of deze extra zorg nodig heeft.” Op het

door bijvoorbeeld mee te ontbijten, te lunchen

Wibautcollege volgen mentoren hun leerlingen

Leerlingen kunnen niet goed leren als de ont-

en direct aanwezig te zijn bij problemen. Het

de hele dag, ongeacht het vak waar ze aan deel

wikkeling niet past in de totale context van hun

bestuursmotto is ‘wij besturen op hoofdlijnen,

nemen of het stagebedrijf waar ze leren. Voor

leven. Molenkamp: “De school is geen Haar-

maar niet op afstand’. Dat betekent dat het

de kerst moeten ze bij alle leerlingen op huis-

lemmerolie, we zijn geen schoolmaatschappe-

bestuur er voor waakt dat afspraken niet al

bezoek zijn geweest. In school zijn individuele

lijk werk. Ik verwacht van de maatschappelijke

te gedetailleerd zijn en dat er ruimte genoeg

begeleidingsmogelijkheden aanwezig en door

instellingen, inclusief de overheid, dat ze kijken

is voor zelfstandig handelen op de scholen.

de directe relatie met de leerling kan de school

naar overbelasting thuis en overbelasting op

De directeuren geven voorbeelden van het

zijn hoofd, ‘geen prestatie zonder relatie’. Het

Molenkamp: “Al mijn directeuren zitten bij mij

onmiddellijk een externe expert inschakelen

straat. Met andere woorden, aandacht voor de

gebrek aan deskundigheid en een professionele

ontbreekt veel leerlingen aan zelfvertrouwen.

in mijn mobiel en kunnen mij altijd bellen,

als er wat aan de hand is. Alle Amarantis

context van de leerling. De samenleving en

houding bij maatschappelijke instellingen, het

Goede relaties tussen leerling en docent zijn

rechtstreeks, niet via het secretariaat.”

scholen maken door het geven van goede ken-

de overheid het idee geven dat het onderwijs

woord ‘drama’ wordt meerdere malen gebruikt.

essentieel voor het geven van goed onderwijs,

l

l

l
l

14

 rganisatiegrootte doet niets
o
af aan kwaliteit en kleinschalige
beleving
dicht bij de leerlingen blijven,
maar niet alles zelf oplossen
meer aandacht voor pedagogiek
overheid brengt besturen in een
spagaat
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‘Bereid zijn om
dicht bij je
kinderen
te blijven’

de regie te geven, maar dat durft men in de
samenleving niet. Zorg dat er in de totale leerloopbaan van een leerling die extra zorg nodig
heeft geen wisselingen plaatsvinden.”
Te v e e l n adru k op di dact i e k
Molenkamp: “Elke docent kent ons motto uit

15

Foto: Dennis Kriek

daar zit geen verschil tussen het vo of mbo.

lijkheden door de komst van de functiemix. Van

ben is dat de bezuinigingen op gelijke wijze

Van Rijn: “Ik heb een leraar nodig die naast zijn

den Berg: “We hebben alles op alles gezet om

gaan plaats vinden. Voor scholen heeft een

leerlingen gaat zitten en niet voor de klas staat

met die leerlingen het diploma te halen, ook al

bezuiniging van twee procent direct personele

om een lesje af te draaien. Als er een leerling

doen ze er langer over en wordt het personeel

gevolgen, ongeacht of die nu uit de structurele

is die zijn zaken altijd op orde heeft en opeens

geselecteerd op potentie en niet op ervaring

of de eenmalige middelen komen.” Amarantis

geen huiswerk maakt, dan wil ik een docent die

of bevoegdheden. We kunnen daar wellicht

wil ruimte hebben om in onderlinge solidariteit

bedenkt ‘wat is er aan de hand met dit joch?’en
zegt ‘hé, ik kom zo bij je, ik start de les even op
en dan pakken we vijf minuten’.” Allen beamen
dat de eigen docententeams werken vanuit
eenzelfde houding. De laatste tijd is er in het

de middelen zo goed mogelijk in te zetten. Het

Zo’n gesprek met
Asscher kan ik gewoon
niet meer voeren

De keuze van
Goed en kwaad,
dat snappen ze wel

bestuur werkt intern met portefeuillehouders,
die in gezamenlijkheid met directeuren en
rectoren beleidsvoorstellen doen.

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

Schoolidentiteit

“Het is een vorm van idealisme geweest. Ik ben

didactiek en te weinig op de pedagogiek. Rae-

voor gestraft worden”. Andere voorbeelden: de

Amarantis Onderwijsgroep is een intercon-

niet iemand die zegt: onderwijs is een roeping,

ven: “Sociale betrokkenheid en het delen van

ene dag staan leerplichtambtenaren ‘buiten de

fessionele scholengroep in de betekenis van

dat is onzin, het is gewoon een beroep. Ik heb

verantwoordelijkheid, dat vinden we ontzet-

poort’ leerlingen op absentie en te laat komen

de Nederlandse Katholieke Schoolraad. Met

voor het onderwijs gekozen - in eerste instantie

tend belangrijk. Natuurlijk moet de leraar zijn

te noteren, om vervolgens een paar dagen later

interconfessioneel wordt bedoeld van origine

als docent, nu als algemeen directeur - omdat

vak goed verstaan, want daar worden we op

de schoolregistratie te toetsen, maar terugkop-

rooms katholiek en protestants-christelijk. De

ik vanuit beide disciplines van betekenis denk

afgerekend en dat hebben we ook beloofd, maar

peling van een leerplichtambtenaar naar de

identiteit is in de grondslag en missie duidelijk

te kunnen zijn voor anderen. Voor de kinderen

over die pedagogische rol vragen wij in sol-

school duurt soms een maand.

verwoord: ‘scholen in stand houden waarbij de

in het basisonderwijs, voor de medewerkers

woorden geloof, hoop en liefde richtinggevend

in onze organisatie.” Van den Buys vindt het

onderwijs teveel nadruk komen te liggen op de

licitatiegesprekken ontzettend door. Daar hangt
van af of we wel met iemand door willen.” Van

Molenkamp: “Wethouder Asscher heeft de

zijn’. De dagelijkse vertaling is vorm gegeven

prachtig als kinderen beseffen dat ze een pret-

Rijn: “Dat betekent dat je wel eens afscheid

opdracht gegeven dat het aantal LWOO leerlin-

in vijf toetsstenen: ‘dienstbaarheid, verdraag-

tige onderwijstijd hebben gehad en dat ze een

moet nemen van personeel waar qua vakkennis

gen in heel Amsterdam minder moet worden.

zaamheid, humaniteit, rentmeesterschap en

aantal goede basisvaardigheden meekrijgen die

en ervaring weinig op aan te merken valt, maar

We hebben uitgelegd dat er een objectieve

integriteit’. Onderwijs is meer dan alleen een

nuttig en van betekenis zijn voor de rest van

dat niet past bij onze opvatting hoe dicht je bij

landelijk bepaalde indicering bestaat om vast

vak, bovenaan staat dat het personeel hart

hun leven.

de leerling moet staan.”

te stellen welke leerling wel of niet voor LWOO

voor de leerling moet hebben. Op instellings-

in aanmerking komt. Asscher houdt echter

niveau is er een ‘medewerker identiteit’. Er is

Uw grote voorbeeld?

G e m eenschapsgevoel komt voort uit

vol dat Amsterdam minder LWOO-leerlingen

een tijd geweest dat identiteit alleen gestalte

“Elke onderwijzer en onderwijzeres.” De

c o n f e s s i onel e i denti teit

moet hebben. Ik kan zo’n gesprek gewoon niet

kreeg in de levensbeschouwelijke vorming in de

algemeen directeur van Het Barlake is zijn

Bij Amarantis staat talentontwikkeling van

meer voeren. Dat type discussie geeft wat mij

scholen. De laatste vijf jaar is identiteit terug en

loopbaan begonnen als docent in 1975 op een

elke leerling centraal. Keuzes voor de toekomst

betreft aan dat de wijze waarop de politiek naar

zichtbaar in alles wat je als school bent. Iden-

basisschool in Zundert, waar hij zo’n 8 jaar

zijn daarbij niet afhankelijk van het te bereiken

het onderwijs kijkt niet deugt. De bemoeienis

titeit heeft te maken met kennisoverdracht en

voor de klas heeft gestaan. In zijn ambitie om

verhalen eens op papier te zetten. En aan het

ook de jood, moslim, boeddhist of atheïst zich

kennisniveau. Een goed mens worden, dat staat

van de onderwijsinspectie wordt ongeloof-

vorming, met het curriculum, personeelsbeleid,

vanuit het management goed te doen voor het

eind van dat jaar heb ik met de kinderen al die

thuis voelen en is samen leren onder een dak

centraal, en een gelukkig mens te worden. Een

lijk groot. In mijn optiek wordt de inspectie

uitstraling en marketing, hoe je naar de wereld

onderwijs is de onderwijzer in hem nog steeds

verhaaltjes verzameld en laten bundelen bij de

niet zo moeilijk.”

Amarantis school richt zich automatisch op

misbruikt omdat de overheid niet rechtstreeks

kijkt. Alle scholen bij Amarantis hebben een

levend. “Je moet blijven kijken naar kinderen

plaatselijke drukkerij tot een klein boekje. Op

verantwoordelijkheid voor elkaar, op gemeen-

meer mag aansturen en de professionals blijft

eigen naam, de bestuurlijke samenhang blijkt

én door de ogen van kinderen, om het beste uit

de voorlaatste schooldag van mijn eerste jaar

De toekomst?

schapsgevoel. Daar zijn levensbeschouwing, ge-

wantrouwen. Tegelijkertijd wordt betoogd dat

uit een kleine zinnetje onderaan het briefpapier:

je organisatie te halen.” De bewondering van

als leraar, kwamen er enkele ouders van ‘mijn’

Die ligt bij Het Barlake waar hij nog 10 jaar

borgenheid en burgerschapsvorming wezenlijke

de professional op een voetstuk moet staan. Dat

maakt onderdeel uit van Amarantis Onderwijs-

Johan van den Buys valt vooral hen ten deel

kinderen naar mij toe en gaven dat beeldje. Dat

mag, want het werk is nooit klaar. De toekomst

onderdelen van. Molenkamp: “Mooi is dat we

kan dus niet allebei. Naast controle is er teveel

groep. Molenkamp: “Dat is belangrijk. Ouders,

die professioneel en vanuit een beroepsmatige

is een mooie herinnering.”

voor het onderwijs zal volgens Van den Buys in

in één van de laatste rapporten van de Onder-

sturing op throughput - zoveel lesuren, zoveel

leerlingen en medewerkers moeten het gevoel

beleving hun werk voor de klas doen. “Zij moe-

wijsraad als voorbeeld worden aangehaald.

functiemix. De overheid brengt het bestuur

hebben ‘dit is onze school, wij doen dit en dat

ten elke dag de juiste keuzes maken voor hun

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

Hoe door de verbinding van burgerschap en

in een spagaat door haar regelgeving versus

gebeurt hier ook geweldig’. De wijze waarop

leerlingen, zodat een kind naar huis gaat en

“Ik geloof erg in normen en waarden. En ik

zoals de ontwikkeling van brede scholen. En

identiteit een hanteerbaar concept ontstaat voor

handelen.”

het bestuur tegen de betrokkenheid van de

tegen zijn ouders zegt: “Ik heb vandaag alweer

geloof ook heel sterk in het feit dat je die

het aanbieden van meerdere onderwijsconcep-

de samenleving, terwijl we in een van de meest

Molenkamp geeft nog als voorbeeld het inkor-

omgeving, van de ouders aankijkt, mag blijken

een geweldige dag op school gehad.”

normen en waarden die we kinderen proberen

ten, zodat ouders werkelijk een keuze wordt

gemêleerde omgevingen van Nederland zitten.

ten van de zomervakantie, een goed idee in zijn

uit het jaarverslag: “Amarantis is in wezen

geboden. Een onderwijsstroming waarin de pe-

Burgerschap zit in alles wat je doet, de door

ogen. Zo kan de school vijf dagen aan leer-

je achternaam, de voornaam is de naam van

fout, niet hoeft aan te leren. Dat snappen ze

dagogische kant van het onderwijs meer wordt

de overheid geformuleerde meetbare lesuren

lingen teruggeven in tien halve dagen waarop

je school. Dat is wat je bent. Wij voelen ons

Uw mooiste moment op
school?

bij te brengen, vanuit de optiek van goed en
over het algemeen wel. Ik denk dat wij vanuit

belicht dan de didactische kant, een stroming

getuigen van een beperkte visie.”

er rapportvergaderingen gehouden worden.

verantwoordelijk voor alle kinderen, of ze nu

Johan legt trots zijn hand op het bronzen

het onderwijs als geen ander aan die normen en

waarbij dat andersom is, stromingen met open

Wat doet de overheid, aldus Molenkamp: “Die

makkelijk of moeilijk leren. Wij willen scholen

nijlpaardje dat voor ons op tafel staat. “In

waarden moeten vasthouden en geloof moeten

leerstructuren waarbij kinderen zichzelf ont-

Ve r g a ande l andel i j ke a f spra k en

verplicht ons overeenstemming te bereiken met

die al de problemen op een goede manier op-

mijn eerste jaar als onderwijzer had ik een 3e

hebben in de jeugd. Als je daar niet in gelooft,

wikkelen, digitale leersystemen waarin de leer-

Felle kritiek is er op de beoordeling door de

personeel, mr, ouderraad en leerlingenraad.

pakken.”

klas met 34 kinderen. Ik las elke dag voor uit

moet je niet in het onderwijs gaan werken.

kracht begeleiding geeft. Het is onze opdracht

overheid. Bij het Wibautcollege is het personeel

Als je een flinke uitspraak doet als overheid,

een boekje over een nijlpaardje dat allerlei

Geloof hebben in elkaar, geloof hebben in

stromingen aan te bieden waarin het kind zich

een mix van lage tot hoge salarisschalen, om

voer hem dan ook gewoon door. Breng ons als

avonturen beleefde. Al gauw ging dat boek weg

samenwerking, samen iets goeds willen doen.

het best thuis voelt, zodat het gekozen concept

veel handen voor de klas te hebben. Evenals

leiding niet in die positie, niet dat gepolder. Het

en namen de kinderen het over. Zij lieten dat

Dat geloof is voor mij de allerbelangrijkste

het best past bij dat kind in die situatie.”

andere scholen die een eigen beleid hadden

is ingrijpen in de autonomie van het schoolbe-

nijlpaardje avonturen beleven. Hij kon alles,

waarde. En dat vloeit voort uit mijn katholieke

voor het aanstellen van personeel, zijn er moei-

stuur. Ik vind het ongepast. Waar ik bang voor

vliegen, praten, toveren. Ik heb ze gevraagd die

achtergrond. Maar in deze (basis)waarde kan
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Johan van den Buys

algemeen directeur van H et
B arlake in O udenbosch

het teken staan van continue onderwijsvernieuwing. “Een die past bij de huidige maatschappij,
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weg van Jezus staat ook voor de opgave voor

leven dient voluit hier en nu en dadelijk geleefd

En zo is het katholiek onderwijs op alle vlakken

ieder van ons om onze eigen weg te gaan en

te worden.

evenzeer een zaak van bemiddeling. Nee, zoals

De katholieke school is aan zet
Sommigen beweren dat als het om het
doorgeven van de katholieke traditie gaat,
om cultuuroverdracht sowieso, de katholieke school in een cruciale positie zit. De
katholieke kerk lijkt nauwelijks bij machte
om aan die opdracht te voldoen. Hetzelfde
geldt voor andere instituties: ook het
gezin komt nauwelijks toe aan geloofs- en
cultuuroverdracht. Wat betekent die positie voor de katholieke school? In een reeks
van zeven afleveringen verkent Karin Melis
met een aantal prominente theologen
deze vraag. Dit artikel is de opmaat van
die reeks.

Katholiek onderwijs:
verhalen van levenden

Nu is het wijd en zijd bekend dat het Vaticaan

gen ligt alweer ver achter ons. Het katholiek

En dat betekent: neem op wie je bent, je hele

niet altijd blij is geweest met de standpunten

onderwijs is in zijn zoektocht naar zijn eigenste

hebben en houden, je heden en verleden en trek

van Schillebeeckx. Zijn oecumenische houding,

positie niet afhankelijk van kerkelijke struc-

de wereld in. Een kleurrijker vergezicht kun je

zijn kritiek op een al te starre omgang met de

turen. Als het ergens van afhankelijk is, dan

je eigenlijk niet voorstellen. Alles en iedereen

dogmatiek, zijn gerichtheid op het gegeven dat

wel van verhalen van levenden. Van onszelf

die zijn, mogen er ook zijn. Dat is de boodschap

wij als kinderen Gods ook historische schep-

dus en de grond die dat verhaal draagt. Dat is

van het Christendom en ik spreek Schillebeeckx

selen, stervelingen, zijn. Het waren aanleidin-

je toevertrouwen in de hand van de Eeuwige,

dat van harte na.

gen om deze man Gods soms op het matje te

opdat je bemiddelend aanwezig kunt en mag

roepen. Zittend daar in zijn werkkamer vroeg

zijn. Ik geloof dat daar waar de kerk om allerlei

Die omarming van veelkleurigheid, gegeven

ik aan Schillebeeckx hoe dat voor hem was. ‘Ik

begrijpelijke redenen veel pijn en moeite in

in de schepping, is tegelijk een probleem als

ben niet bang geweest,’ zei hij, ‘maar ik vond

deze tijd heeft, het katholiek onderwijs zich

je op zoek bent naar identiteit, in dit geval

die bezoekjes aan de inquisitie erg teleurstel-

mag manifesteren in een Rakelingse nabijheid.

katholieke identiteit. Immers we zijn maar al te

lend. Niet één keer is men inhoudelijk ingegaan

Dat wat Schillebeeckx mij hierin heeft laten

zeer geneigd om identiteit op te vatten als een

op mijn werk. Dat vond ik erg.’ Zie hier, hoe

ervaren, is een licht op mijn en uw weg.

afbakening. Al snel wordt het dan excluderend

belangrijk het is om elkaar serieus te nemen,

– jij mag niet mee doen – en dat is volgens

om elkaar te bevragen op beweegredenen, met

Schillebeeckx en mijzelve nu precies in strijd

nadruk op ieders bewogenheid: waar kom je

met de katholieke levensbeschouwing. Iedereen

vandaan? En ook: hoe belangrijk om te laten

is welkom aan de tafel des Heeren. Voor de kerk

zien waar je werkelijk voor staat en trouw blijft

is die onbegrensde gastvrijheid een probleem.

aan jezelf. Dat dat nog geen sinecure is, blijkt

Niet alleen omdat zij een instituut is met voor-

wel uit de vermaning van het Vaticaan aan het

schriften die door de leden nageleefd dan wel

adres van de theoloog.

onderschreven moeten worden. Het is daarbij

Ondanks zijn teleurstelling heeft Schillebeeckx

ook, en dan druk ik me zachtjes uit, lastig om

nimmer de kerk de rug toegekeerd. Omdat hij,

al die individuele harten aan te spreken. Je kunt

geheel in lijn met zijn aard, erkende dat de kerk

het niet iedereen naar de zin maken. Maar als je

het werk van mensenhanden is. Trouwens, zo

niet laat zien waar je in de meest waarachtige

keek hij ook naar zichzelf. Ik zie dat ontroerend

zin bent dan bereik je de ander niet. Dat is de

geïllustreerd aan het einde van zijn boek Jezus,

paradox.

het verhaal van een Levende. In die laatste zin

A nt w o o r d ?

over heeft kunnen brengen ‘dan mag voor mijn

Er bestaat onbehagen over de kerk, dat hij

part dit boek morgen op de lijst komen van

geen antwoord op onze tijdgeest heeft. Die

modern antiquariaat.’

rondwaaiende geest die ons vertelt dat de tijd
waarin mensen zich iets lieten gezeggen voorbij

B e m i d d e l i ng

is. Diezelfde tijd ook waarin mensen bevrijd

Ik heb Schillebeeckx nog een aantal keren ont-

samenkomst onder de blote hemel voltrok. Hier

claim is goddeloos, zo verzekerde hij even later

zijn van knellende structuren en juist daardoor

moet. Een keer was dat in het ziekenhuis. Toen

beeckx ontmoette zat hij samen met een paar

werd gepraktiseerd waar ons Neerlands meest

in zijn werkkamer. Ik vroeg hem hoe hij ge-

niet meer weten waar zij het zoeken moeten.

spraken we over ziekte, over bloemen en over

medebroeders buiten aan een tafel koffie te

vermaarde theoloog boeken en boeken vol over

stemd was over de toekomst van de katholieke

Mensen voelen zich vaak teruggeworpen op

de kamer waarin hij lag. Zijn opgewektheid was

drinken. Zo te zien waren zij in een geanimeerd

heeft geschreven. Ons rakelings Nabij, dat was

geloofsgemeenschap. En weer dat laconieke,

zichzelf.

ongebroken. En hoe alledaags de onderwerpen

gesprek gewikkeld. Het stemde tot vrolijkheid.

zijn motto en dat stond dan ook op de rouw-

onbezorgde stemgeluid: ’De moderniteit heeft

Schillebeeckx heeft altijd benadrukt hoe

die wij bespraken ook waren, ik voelde me

En waar spraken de heren over toen ik naar ze

kaart opgetekend. En dat gebeurde, naar mijn

nog lang niet zijn panacee bereikt, Karin.’ Hij

belangrijk het is om te leven in de wereld. Die

omgeven door zijn hartelijke nabijheid die geen

toe liep? Over brood en wijn, de eucharistie. De

gevoel, daar in de zon.

doelde daarmee op de individualisering. Toen,

kerk is ook in de wereld en zal zich in wissel-

woorden behoefden.

we schrijven 2003, dacht ik bezorgd: nog niet,

werking met de culturele fenomenen die haar

In een brief schrijft hij me: ’God is de Onzien-

kan het nog erger?

omringen moeten ontwikkelen. Het instituut

lijke en Onuitsprekelijke. Toch laat hij van zich

zou dus niet statisch maar dynamisch moeten

horen! Maar dat doet Hij in woorden die men-

pater Schillebeeckx me met zijn overrompe-

De rakelingse nabijheid van de man Schille-

lend blauwe ogen vanonder de rand van zijn

beeckx was (ik zou liever schrijven: is, want

zonnehoed aan. Wat ik ervan vond. Was Jezus

elke herdenking roept aanwezigheid op) een

A a n v a a r d in g v an d e w e r e l d

zijn. Niet naar binnen gekeerd, maar zich re-

sen begrijpen als gesproken in eigen taal; op

Christus echt aanwezig in brood en wijn? Met

levende tegenwoordigheid van de Eeuwige, zo-

Maar gaandeweg, ingegeven door zijn stem van

kenschap moeten geven dat we de buitenwereld

voor ons verstaanbare wijze. Want Hij spreekt

mijn mond vol tanden keek ik het gezelschap

als die aan ons allen is voorbehouden, ongeacht

aanvaarding voor al datgene wat zich in dit

nodig hebben om tot onszelf te kunnen komen.

ons toe door bemiddeling van mensen, die Hem

rond. Men keek vriendelijk lachend terug. Wat

onze overtuiging. Niemand, zo verzekerde de

ondermaanse voordoet, ben ik er anders over

Niet alleen de kerk, maar ook de spirituele

ter sprake brengen.’ Bemiddeling, dat is een

ik ook gezegd had, het was goed geweest. Het

pater mij, heeft een monopoliepositie op dat

gaan denken. Dat individualisme, waar vaak

bewegingen die te zeer gericht zijn op verin-

sleutelwoord voor Schillebeeckx. We kunnen

kwam me voor dat daar aan die tafel in de

voorrecht, simpelweg omdat elk schepsel die

met de nodige dédain over gesproken wordt, is

nerlijking, bekritiseerde de pater. Bij hem zul je

niet direct in het zonlicht kijken, we zien het

zon, genietend van koffie en koekjes, zich een

aanwezigheid is geschonken. Een exclusieve

ook een goddelijk ingegeven kans. Immers, de

dan ook geen wereldverzaking aantreffen. Het

licht in de dingen die om ons heen oplichten.
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zegt de theoloog dat als hij zijn boodschap niet

De eerste keer dat ik wijlen Edward Schille-

toon was levendig en relativerend. Olijk keek

18

gezegd, de tijd van het opleggen en afdwin-

bed op en ga, dat zegt Jezus tegen de lamme.

Foto: Mirjam Ates-snijdewind

RUBRIEK K A RIN MELIS

ons eigen stemgeluid te laten horen. Neem je

Edward Schillebeeckx
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Dienend leiderschap

dan bijvoorbeeld: wat kan ik doen om ervoor
te zorgen dat het met mij, mijn collega’s en de
organisatie als geheel nog beter gaat? Dienende
leiders vervullen deze basisbehoeften van men-

THEMA-IN TERV IEW

San van Eersel
Organisatiepsycholoog Dirk van Dierendonck
constateert dat mensen allang niet meer alleen werken vanuit een economische drijfveer.
Dit betekent dat bedrijven zich ook anders gaan
opstellen. De vraag nu is veel meer: hoe houd ik
de mensen in dienst? Hoe zorg ik ervoor dat die
mensen gelukkig zijn en hoe breng ik de talenten van mensen tot bloei? Daarvoor moeten zij
andere vormen van leiderschap ontwikkelen.

sen en dat geeft mensen een gevoel van trots.
directeur veel talentvoller zijn dan leerkracht

schap, dat je het ergens voor doet, dat er een

Hoe doe je dat als leidinggevende, de basisbehoef-

B, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

lange termijn visie is. Talentontwikkeling kan

ten van mensen vervullen?

Misschien heeft leerkracht A alleen maar meer

eigenlijk alleen maar plaats vinden binnen

Het begint bij de motivatie waarom je leiding

kansen gekregen om zijn talent te ontwikkelen.

een organisatiecultuur waarin deze elementen

zou willen geven en wat je daarmee wilt berei-

Leidinggevenden moeten dus niet alleen kijken

belangrijk worden gevonden. Om een dergelijke

ken. Leidinggevenden moeten in een bepaalde

naar wat een persoon kan, maar ook naar wat

cultuur te realiseren is het belangrijk om na te

mate invloed willen hebben. Maar daarnaast

een persoon nodig heeft om dat wat hij kan in

denken over wie de managementposities bekle-

moeten zij ook de behoefte voelen om dienst-

te zetten voor de organisatie. Dat vraagt van

den en op grond van welke criteria. Daar geef

baar te zijn. Er bestaat echter geen blauwdruk

leidinggevenden dat ze oog hebben voor de

je namelijk een signaalfunctie mee af. Bestuur-

voor hoe je dat moet doen. Als leidinggevende

verschillen tussen mensen. Dienende leiders

ders zouden bijvoorbeeld heel goed moeten

moet je een soort balans vinden tussen zakelijk

laten mensen groeien vanuit een persoonlijk

nadenken over de vraag wie zij als directeur

blijven, doelen stellen, beslissingen nemen,

Welke ontwikkelingen ziet u in de wijze waarop in

ontwikkelingsperspectief. Dus niet vanuit het

aannemen. Daarbij moet niet alleen worden

ingrijpen én open blijven, ruimte geven en

de maatschappij, maar ook in organisaties, naar

perspectief: wat heeft de organisatie nodig in

gekeken naar wat iemand kan, maar ook naar

intrinsiek motiveren. Een manier om dat te

werk wordt gekeken?

termen van aandelenwaarde, maar wat heeft

welke waarden iemand heeft en op welke ma-

doen is om duidelijk te zijn over de eindtermen

De belangrijkste ontwikkeling die ik zie is dat

een persoon nodig om te kunnen groeien?

nier deze persoon met mensen omgaat. Je moet

en die ook samen te bespreken, maar tegelijker-

het idee dat het in werk alleen zou gaan om

Dat wil niet zeggen dat je als leidinggevende

een cultuur creëren waarin mensen trots zijn op

tijd ruimte te geven voor de manier waarop die

geld verdienen geen vanzelfsprekendheid meer

mensen niet aanspreekt op hun resultaten. Wat

wat ze met elkaar hebben gerealiseerd.

worden ingevuld.

is. De drijfveer om te werken is niet langer

je echter vooral probeert is de voorwaarden te

alleen een economische. Er komt steeds meer

scheppen voor een cultuur van vertrouwen en

In hoeverre is het reëel om in een tijd van indivi-

Kun je het leren?

aandacht voor de ideologische dimensie van

vrijheid. Het mensbeeld dat hier bij hoort gaat

dualisme en grootschaligheid te verwachten dat

Ik weet niet of je het kunt leren, maar ik denk

werken. Je ziet deze ontwikkeling bijvoorbeeld

ervan uit dat mensen dingen kunnen en dat ze

mensen trots zijn op de organisatie waarvoor zij

wel dat je het kunt ontwikkelen. Niet iedereen

in de veranderde manier waarop talentmanage-

bereid zijn om die dingen te ontwikkelen en in

werken?

is geschikt voor een managementpositie. Je

ment wordt toegepast binnen organisaties. Tot

te zetten voor het belang van de organisatie.

Je raakt hier aan het probleem van de organi-

moet een zekere mate van cognitieve complexi-

voor kort ging het hierbij om de vraag: hoe

Dat is de basishouding.

satie-identificatie. Naarmate een organisatie

teit kunnen hanteren, je moet kunnen omgaan

groter wordt, neemt de kans dat mensen zich

met dilemma´s, zaken die schijnbaar tegen-

krijg ik voldoende jong talent in de organisatie,
om tegemoet te komen aan de economische

Is dit niet een erg idealistisch beeld van een orga-

identificeren met de organisatie als geheel af.

strijdig zijn met elkaar kunnen verbinden en je

groei? De vraag nu is veel meer: hoe houd ik

nisatie?

Het gevaar daarvan is dat er weinig ‘commit-

moet invloed willen uitoefenen zonder je gezag

de mensen in dienst, hoe zorg ik ervoor dat

Je moet nooit de realiteit uit het oog verlie-

ment’ is om dingen te doen voor de organisatie.

te willen doen gelden. Als je als manager teveel

die mensen gelukkig zijn en hoe breng ik de

zen. Een ideaalbeeld heeft het voordeel dat het

De organisatie is dan iets dat heel ver van de

met jezelf bezig bent, dan bouw je niet aan de

talenten van mensen tot bloei? Met het oog op

uitnodigt om verder te denken, maar daarna

mensen af staat. Hierdoor ervaren zij de orga-

toekomst en gaat het een keer mis, kijk maar

deze ontwikkelingen is mijn onderzoek vooral

moet je ook weer terug naar wat je hier en

nisatie niet als iets van hen, als iets waar ze iets

naar IJsland.

gericht op dienend leiderschap.

nu moet doen. Er is niets wat altijd en in alle

mee hebben.

Hoe kan dienend leiderschap talenten van mensen

omstandigheden werkt. Intrinsieke motivatie is

Dr. Dirk van Dierendonck is ‘associate professor of Organization and Personnel Manage-

In hoeverre denkt u dat deze ontwikkelingen zullen

tot ontwikkeling laten komen?

goed en als zodanig een ideaaltypische manier

Betekent dit dat grootschaligheid ten koste gaat

ment’ aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam. Van

doorzetten? Is het een hype of zal het organisaties

Talent wordt vaak gebruikt om aan te ge-

om mensen te bewegen zich in te zetten, maar

van talentontwikkeling en de inzet van individuele

Dierendonck doet onderzoek naar leiderschapsstijlen en gedrag, in het bijzonder dienend

blijvend veranderen?

ven waar iemand goed in is. Als je iets goed

de realiteit is dat mensen ook werken voor geld.

talenten voor het belang van de gehele organisatie?

leiderschap, in relatie tot welbevinden en welzijn. Zie www.erim.eur.nl

Daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Ik

kunt, dan ben je talentvol. Echter, of iemand

Vanuit het perspectief van dienend leiderschap

Dat laatste zeker. Je moet er dus goed over

denk dat de vraag of het zal beklijven sterk

talentvol is of als talentvol wordt gezien, is

probeer je de intrinsieke motivatie van mensen

nadenken of je wel zo´n grote organisatie wilt.

afhangt van de vraag of de juiste mensen op

afhankelijk van de context. Talent is niet alleen

te bevorderen.

Enerzijds kun je omwille van economische

de juiste plek terecht komen. Het ligt dus in de

wat je in huis hebt, maar ook wat je gebruikt

of politieke redenen gedwongen worden tot

Het woord autonomie zou je heel individualistisch

competentie. Autonomie verwijst naar de eigen

handen van de raden en colleges van bestuur.

en in hoeverre je de kans krijgt om het te

Welke elementen van dienend leiderschap zijn

schaalvergroting, anderzijds moet je altijd

kunnen verstaan, terwijl trots zijn op de orga-

zeggenschap over je leven, relatie duidt op

Je moet ook niet verwachten dat deze dingen in

gebruiken. Leerkracht A kan in de ogen van een

daarbij van belang?

oog blijven houden voor de psychologische

nisatie waarvoor je werkt een sociale dimensie

het gevoel van verbondenheid met anderen en

een korte tijd veranderen. Daar moet je al gauw

Op de eerste plaats bescheidenheid. Dienende

processen van de mensen die in jouw organi-

heeft. Hoe verhouden deze beide begrippen zich tot

competentie is het idee dat je echt iets kunt.

enkele jaren voor uit trekken. Moeilijk wordt

l

l

l
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leiders moeten bereid zijn om op de achter-

satie werkzaam zijn. Heel veel mensen hebben

elkaar?

Als je een werkcontext creëert waarin mensen

het wanneer het economisch niet zo goed gaat.

m
 eer aandacht voor ideologische

grond te opereren en ze moeten bereid zijn om

behoefte aan een zekere mate van autonomie.

Trots kan heel narcistisch zijn, ‘kijk mij nou’,

een stukje eigen zeggenschap over hun werk

Op dat moment zie je veel leidinggevenden

dimensie van werk

te leren. Op de tweede plaats ‘empowerment’.

Je moet dus goed nadenken over wat je centraal

maar trots kan ook zijn ‘ik heb iets bereikt dat

hebben, tegelijkertijd een stukje verbonden-

weer teruggrijpen naar ‘oude’ managementtech-

p
 ersoonlijk ontwikkelingsper-

Dat wil zeggen, geef mensen de ruimte en stel

moet regelen en wat je aan de mensen zelf kunt

goed is en ik behoor tot een groep die de moeite

heid voelen met hun collega´s en het geheel,

nieken. De grootste uitdaging is om in uiteenlo-

spectief moet voorop staan

hen in staat om hun eigen talenten te ontwik-

overlaten. Daar moet je een zodanige balans in

waard is’. Binnen de ‘self-determination’ theorie

en het idee hebben ‘we kunnen iets’, dan creëer

pende situaties de beide polen, leidinggeven en

i edereen heeft behoefte aan auto-

kelen. Dienende leiders moeten niet alles in

zoeken dat mensen trots kunnen zijn op wat ze

die ik hanteer, worden drie kernbehoeftes van

je iets dat door mensen intrinsiek van waarde

dienen, bij elkaar te houden.

nomie, relatie en competentie

regels willen vangen. Tot slot rentmeester-

doen.

mensen onderscheiden: autonomie, relatie en

wordt gevonden. Talentontwikkeling wordt

Schoolbestuur | nummer 1 | februari 2010 |

■

21

THEMA CO MMEN TA A R

Calculus of geloof als basis
van leraarschap
Nico Dullemans
“Pas als het hart meespreekt, voelt het kind zich
aangesproken”, schreef publiciste Karin Melis
eerder in Schoolbestuur en gelukkig zegt ook de
Onderwijsraad dit een essentieel kenmerk van
goed onderwijs te vinden. Maar, vervolgt de raad
in een recent advies, ook de doelmatigheid van
de leraar is aan de orde. Zeker, alleen: is dat een
goed aanknopingspunt? Kan dat leiden tot een
productieve discussie?

plaats daarvan is wantrouwen de relaties bin-

gebracht over aanspraken die voor de ‘hogere’

uiteindelijk gerechtvaardigd door zijn bijdrage

nengeslopen, tussen burgers onderling, tussen

levenswijzen zijn gemaakt, in tegenstelling tot

aan en verbintenis met het goede leven. Wat

burgers en hun bestuurders en tussen burgers

de ‘gewone’ doelstellingen en activiteiten waar

zou dat kunnen betekenen voor de vormgeving

en instituties van onze maatschappij, zoals on-

mensen zich mee bezig houden.

van onderwijs? Borgman vindt dit de centrale

zijn van een voortdurend en bewust aanjagen

Taylor wil hiermee niet moraliseren. Het gaat

op regulering en vertrouwen. Onderwijs als

van wantrouwen. Intussen zijn onderlinge

hem erom dat we spreken over een mense-

een belichaming van een bepaalde visie op wat

verhoudingen calculus-relaties. Een stroom van

lijk wezen als over een ‘zelf’. Dit betekent dat

‘goed leven’ is, daar gaat het om. En dan visie

vertrouwen vervangende mechanismen is op

mensen over de nodige diepte en complexiteit

uitgedrukt in elke handeling of beslissing, als

gang gekomen.

beschikken om een identiteit te hebben of om

opvattingen van het goede leven. In die feitelijke praktijk liggen veel antwoorden op vragen

kunnen we achterhalen hoe werk doelmatiger

ring af te kunnen houden van bezuinigingen,

kan, vooral als daar landelijke referentiepunten

die immers knel zit tussen staatsschuld en fi-

Inderdaad, het advies over doelmatiger onder-

(benchmarks) bij betrokken worden, omdat zo

nancieringstekort. Nee, dit advies lijkt te passen

wijs lijkt achterdocht als achterliggend motief

het doelmatigheidsbesef groeit. Met deze cijfers

bij de low trust society waar wij in zijn beland.

te hebben. Of gaat het om iets anders? Er

kan de school een ‘streefprofiel’ opstellen.

Onlangs schreef het wetenschappelijk instituut

moeten instrumenten komen om het onderwijs

van het CDA over ‘vertrouwen’ en noemde het

als het ware leesbaar te maken, om het admini-

van Borgman is werken dat überhaupt. Hoe

de bloedsomloop van de samenleving. Maar in

stratief te kunnen ordenen, om het transparant

zorgen we ervoor dat meer mensen dat zo gaan

te maken. Is dat het? Tijdschrijven, referentie-

beleven? Hij verwijst daarbij onder meer naar

Waarom dit advies? Niet om hiermee de rege-

over het onderwijs van de toekomst.

“Mijn bestaan is
eigenlijk leraar zijn”

Werken in het onderwijs is daarmee een manier
de samenleving op te bouwen. In de visie

Anders kijken naar werk. Werk als leerschool

punten, streefprofiel, criteria voor functioneren,
veel informatie inwinnen over de leraar aan de

daarmee te worstelen. Volgens hem gaat de

van het leven, het project van het CNV en het

hand van een scala aan prestatie- en

betekenis van dit zelf verder dan toepassingen

Titus Brandsma Instituut. Onderzoekers van dit

evaluatiegegevens, prestatiebeloning, reken-

door de psychologie en de sociologie. Het gaat

instituut (Frits Mertens en Hein Blommestijn)

De raad begint over doelmatigheid aan de

schap geven van doelmatigheidsverbeterin-

verder dan bijvoorbeeld ‘ego’ of ‘zelfbeeld’, die

hebben onder anderen met leraren gesproken.

vooravond van grote bezuinigingen op de over-

gen: met zoveel voorstellen bij elkaar lijkt

baatzuchtige berekeningen zijn. Taylor: “Wat

Een van hen stelt: “Mijn bestaan is eigenlijk

heidsuitgaven, althans zo is in brede kring de

een herontwerp van onderwijs aanstaande.

ik ben als zelf, mijn identiteit, wordt in es-

leraar zijn. Het is een identiteit geworden.” Een

verwachting. Overigens in Frankrijk, Duitsland

Onderwijs is voortaan een samenstel van

sentie bepaald door de wijze waarop de dingen

ander zegt: “De goede leraar moet je in jezelf

en Engeland hebben de regeringen aangekon-

externe handelingen, een set gewone zaken en

betekenis voor me hebben.” Het oriënteert zich

proberen te vinden.” En: “Hoe minder ballast

digd de budgetten van scholen te verhogen,

gewone doelen. Er lijkt dus meer aan de hand

in een ruimte van vragen over het goede, het

je zelf hebt, hoe gemakkelijker je aandacht kan

maar in ons land heeft het kabinet werkgroe-

dan alleen maar wantrouwen of twijfel omtrent

zelf neemt met betrekking tot deze vragen een

hebben voor de ander.” Volgens de onderzoe-

pen opgedragen bezuinigingen voor te stellen.

doelmatigheid. Hoe moeten we dit duiden?

bepaalde positie in. Onze identiteit heeft de rol

kers zijn leraren allereerst gericht op de zorg

ons oriëntatie te bieden en verschaft het kader

voor leerlingen en willen zij dat zij goed voor

Nagenoeg niets is daarvan uitgezonderd. De
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vraag, en niet de vragen die betrekking hebben

derwijs. Volgens dit rapport zou er zelfs sprake

Onderwijsraad ziet de bui hangen en heeft fluks

Waar d e n b ui t e ns l ui t e n

“waarin de dingen betekenis voor ons hebben,

zichzelf kunnen zorgen en met elkaar kunnen

een advies uitgebracht: drastische bezuinigin-

In Sources of the self. The making of modern

bij de gratie van de kwalitatieve contrasten die

omgaan. Zij vinden dit een zoektocht naar

gen zijn niet realistisch, maar het onderwijs

identity (1989), we gebruiken de vertaling van

ze omvat.” We maken gebruik van een ‘gulle

waarheid die zij in zichzelf en in de leerlingen

moet doelmatiger. Met de huidige middelen

dit diepzinnige boek, constateert de sociaal

beschrijving’ van de betekenis en zin van onze

als fundamenteel ervaren. Mertens en Blom-

moet de onderwijskwaliteit hoger. Want de

theoreticus Charles Taylor dat er in onze wereld

daden en gevoelens.

mestijn waarschuwen voor lasten die hen daar

samenleving heeft hoge verwachtingen, terwijl

een openlijke scheiding van geesten is: geen

scholen daar lang niet altijd aan voldoen. In-

enkel referentiekader wordt door iedereen

Terwijl de Onderwijsraad in zijn advisering

van de Onderwijsraad. Het richt onderwijs te

tussen zijn hun kosten gestegen en kampen ze

gedeeld. Een referentiekader is een verzame-

zich uiteindelijk baseert op externe zaken zoals

veel op een geheel van extern ingebrachte za-

ook nog met een tekort aan leraren. Aanleiding

ling kwalitatieve contrasten, zoals de ethiek

nuttigheid (waar hebben wij wat aan?) en

ken, doelen die elders zijn bepaald. De ‘zelven’

genoeg om over doelmatigheid te beginnen.

van het eergevoel, zelfbeheersing of rationele

wetenschappelijk bewijs (wat werkt?) en andere

van de leraren en de uiteindelijke bedoeling

beheersing en controle. Volgens Taylor is er

waarden terzijde laat, leert Taylor ons dat deze

van onderwijs blijven buiten beschouwing en

Ac hterkant a dvies

intussen een wijdverbreid temperament om

invalshoek onvoldoende en risicovol is. Onder-

lijken te worden weggecijferd. Maar we hebben

De Onderwijsraad constateert dat wetenschap-

deze referentiekaders volledig te ontkennen.

wijs en werken in het onderwijs omvatten meer.

gezien dat goed onderwijs beide nodig heeft.

pelijk bewijs over doelmatiger onderwijs

Menselijke doelen worden als het ware op

ontbreekt. Laten we daarom eerst maar eens

hetzelfde niveau geïnterpreteerd aan de hand

G o e d o nd e r w i j s

werken aan doelmatigheidsbesef, want daar is

van reductionistische visies, zoals het utilita-

In het verlengde van wat de theoloog Erik

nu te weinig aandacht voor, zo heeft de raad

risme (het nut centraal) en naturalisme (alles

Borgman in zijn Overlopen naar de barbaren.

gemerkt. Bovendien werkt de huidige cultuur

natuurwetenschappelijk verklaren en afkeren

Het publieke belang van religie en christen-

op scholen niet mee, die een ‘gelijkheidscultuur’

van antropocentrische taal). Deze voorstellin-

dom (2009) schrijft over economie, zouden we

wordt genoemd. Ook zijn leraren nogal indi-

gen zijn in feite ook gebaseerd op motieven van

kunnen zeggen dat voor goed onderwijs meer

vidualistisch georiënteerd, ze zijn moeilijk te

morele aard, maar worden gebracht als externe

nodig is dan alleen onderwijs. Borgman, die

motiveren om zich te verantwoorden over hun

beweegredenen. Waarden, contrasten, staan

beïnvloed is door Taylor, bedoelt dat economie

tijdsbesteding. En zo is de raad op de gedachte

buiten hun orde. Ze zijn invloedrijk en liggen

net als onderwijs maatschappelijk handelen

gekomen van tijdschrijven. Op die manier

aan de basis van onze moderne identiteit. En

is. Weliswaar heeft het een eigen sfeer (eigen

ze hebben volgens Taylor achterdocht teweeg

vormen, specifieke doelen), maar het wordt

Illustratie: Danai
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vanaf houden, en zo zijn we terug bij het advies
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Vakmanschap in
dienstverlening

systemen aan te passen, zodat deze de scholen
ten dienste staan in plaats van belemmeren.”
Daarnaast proberen de dienstverleners ook
op persoonlijk vlak invulling te geven aan de
samenwerkingsrelatie met klanten en collega’s. Knoet: “Vaak omschrijven zij dat als het
‘wij gevoel’, ‘lid van de club zijn’, kortom het

IN TERV IEW

Gerrit-Jan Meulenbeld

gevoel een gemeenschap te vormen. Zo wordt
de nabijheid ingevuld. Dat betekent ook dat een

Vanwege hun veranderde positie in het
onderwijsbestel, mede door de komst van de
sectorraden voor het primair en het voortgezet
onderwijs, hebben de Bond KBO en de Bond
KBVO een periode van intensieve heroriëntatie
achter de rug. Die heeft er onder andere toe
geleid dat beide verenigingen zich nu met een
nog duidelijker profiel presenteren. Het heeft
er ook toe geleid dat het Bureau Katholiek
Onderwijs, de serviceorganisatie van beide verenigingen, een ingrijpende reorganisatie achter
de rug heeft. Behalve een herstructurering
van de werkorganisatie is deze vooral bedoeld
om de dienstverlening naar de leden van de
bonden te verbeteren. Directeur Chris Knoet
benadrukt dat met name de inhoud van de
dienstverlening en de wijze waarop die vorm
krijgt, zijn gewijzigd.

is de omzet per medewerker met zo’n 30% toe-

woorden samenwerking, verbondenheid, be-

adviseur verbanden legt tussen leden, via net-

genomen. Daarnaast is de overhead afgenomen

trokkenheid, maar ook een waarde als spiritua-

werken, maar ook bilateraal. Als BKO zijn we

naar 20% van het totaal en dat zal in 2010 nog

liteit, zingeving, zijn daarbij de sleutelwoorden.

dus ook makelaar van informatie. De elementen

verder dalen. Een aantal jaren geleden werd

Het katholiek onderwijs maakt zich daar al

die in de relatie met klanten nodig zijn om

nog nauwelijks in dit soort termen gedacht.

decennia sterk voor. Desondanks ondervinden

kwalitatief goed werk te leveren, de benodigde

We zijn zakelijker, bedrijfsmatiger geworden,

wij tegenwind. Ik denk aan de ver doorge-

klik mogelijk te maken, heten ‘kennis op één of

maar anderzijds zijn we ook meer gefocused op

voerde ontzuiling, oude vooroordelen over het

meerdere vakgebieden, begrip, contextgevoel,

de inhoud. Vroeger legden we de regels uit, nu

geloof en het instituut kerk en het misverstand

relativeringsvermogen en gunnen’.

laten we scholen en besturen zien hoe ze anders

dat marktwerking de oplossing is voor alle

Het waarmaken van de kernwaarden subsi-

met hun problemen kunnen omgaan en lossen

maatschappelijke problemen. Solidariteit in een

diariteit, solidariteit en spiritualiteit vereist

we samen met hen de problemen op. En vanuit

modern jasje is volgens ons een betere oplos-

dat je er zelf ook naar leeft. Daarmee worden

die praktijk zeggen we vaker tegen de overheid

sing voor die problemen.”

samenwerking en inspirerende communicatie

den bijvoorbeeld niet in alle omstandigheden

P r o fe s s io n a lite i t e n v akm ans c hap

toire toegevoegd. Ook daaraan kan de kwaliteit

werken.”

Bij de waarden subsidiariteit, solidariteit en

van de dienstverlening gemeten worden. Waar

spiritualiteit hoort ook een bepaalde opvatting

het uiteindelijk om gaat is dat wij bijdragen

van professionaliteit, vertelt Knoet. “Zo kijken

aan scholen waar mensen zich prettig voelen,

Knoet refereert in dit verband aan de discussies
over de kwaliteit van het onderwijs en goed

de school een echte werkgemeenschap is, waar

bestuur. “In beide gevallen wil de overheid

ouders het gevoel hebben dat hun kinderen

alles dicht regelen en denkt zij via meetinstrumenten te kunnen sturen. De overheid probeert
problemen via systemen op te lossen, terwijl wij

goed onderwijs krijgen en waarden meekrijgen

De rol van onze
adviseurs is om te
helpen kiezen

voor de toekomst.”
Kom e n d j aar

“In het verleden was het BKO er vooral op

denken vanuit het principe van subsidiariteit.

gericht om vanuit specialistische kennis de

De verschillende niveaus in de schoolorgani-

regelgeving van de overheid te vertalen naar

satie hebben hun eigen verantwoordelijkheid.

de praktijk van de schoolbesturen”, vertelt

Geef hen de bevoegdheden en het vertrouwen

Knoet. Aangezien deze zelf een enorme pro-

om het probleem op te lossen, dan is de kans

wij naar de mensen in het onderwijs, maar ook

welke resultaten dat oplevert en welke inspan-

fessionaliseringsslag hebben gemaakt, vaak

van slagen veel groter. Natuurlijk hebben men-

naar onszelf. In zijn boek ‘De Ambachtsman’

ningen daarvoor nodig zijn. Overbodige kosten

grote organisaties zijn geworden en dus veel

sen daar soms hulp bij nodig, maar je moet niet

(2008) geeft Richard Sennet aan dat wij als

zijn geschrapt en de overhead is sterk terug

deskundigheid in eigen huis hebben, maar ook

als er een probleem is, regels gaan maken, maar

mensen verlangen werk goed te doen omwille

gedrongen. De formatie is op de juiste sterkte

omdat de besturenorganisaties geen werkge-

naast de mensen gaan staan en kijken hoe je

van het werk zelf. Een menselijke behoefte, niet

gebracht en iedere medewerker weet wat er van

versrol meer hebben, hoeft het BKO dat werk

het op kunt lossen. Dat is onze insteek.”

alleen om ons zelf te ontwikkelen, maar ook

hem of haar verwacht wordt. Klanten krijgen

Knoet somt de resultaten van het afgelopen
jaar nog eens op. Er is een nieuwe organisatie
neergezet die transparant laat zien wat zij doet,

om een goed resultaat te realiseren. Je werkt

niet meer te doen. Wat gebleven is en ook

sneller antwoord op hun vragen. Daartoe is

Chris Knoet

meer aandacht krijgt, is de vormgeving van

Ka n s e n

niet alleen voor je brood, maar schept ook. Op

de identiteit van scholen en het oplossen van

Behalve het denken vanuit ‘subsidiariteit’ is

die manier kan elk werk kwaliteit krijgen en tot

problemen op school- en bestuursniveau, zoals

ook het uitgangspunt ‘solidariteit’ dat bureau

bevrediging, geluk leiden. Voor werk dat geen

juridische kwesties, interpretatiekwesties rond

en bonden hanteren, actueler dan ooit, meent

fysieke resultaten kent, zoals in de zorg en het

CAO, maar ook organisatorische kwesties. “We

Knoet. “Om ons heen zien we de verbonden-

onderwijs, is het nog belangrijker om naar de

Deze zienswijze bepaalt de invulling van de

onze maatschappij, die steeds meer informatie

aan het netwerk toegevoegd. Om de kosten in

zijn kleiner geworden, maar ook effectiever, zo

heid en de betrokkenheid in de samenleving

zingeving van het werk te kijken. Het resultaat

relatie die de dienstverleners van het BKO

toegankelijk maakt, groeit de behoefte aan dit

de hand te houden is naast inhoudelijke samen-

afnemen. De verdergaande individualisering

van dit type werk is immers vaak vluchtig in de

hebben met de vakmensen in het onderwijs.

soort vakkundige hulp. Hulp om uit de veelheid

werking ook gezocht naar samenwerking op

en verzakelijking brengen naast welvaart ook

tijd en meestal niet direct zichtbaar. Het moet

Knoet: “De rol van onze dienstverleners is om,

van informatie te kunnen kiezen en om tot

facilitair gebied met de Besturenraad. Het BKO

een snel toenemend verlies van sociale context

vaak in een keer goed en steeds weer opnieuw.

vanuit de eerder genoemde waarden, te helpen

doelmatig handelen te komen. Onze dienstver-

verwacht rond mei te kunnen verhuizen naar

met zich mee. Veel analyses komen, op zoek

De beleving van de patiënt, de scholier of

kiezen. Het is een verademing om je vragen

leners kunnen problemen die mensen in scho-

gezamenlijke huisvesting. Dit alles heeft geleid

naar de oorzaken, uiteindelijk bij de opvoeding

ouder, degene voor wie en met wie je ‘schept’,

niet met tegenvragen beantwoord te krijgen,

len tegenkomen vertalen naar achterliggende

tot een Jaarplan BKO 2010 dat zowel inhoude-

terecht. Het onderwijs heeft daarin een eigen

speelt daarbij een grote rol. Dit beïnvloedt het

maar iemand te ontmoeten die je door zijn of

systemen, waardoor deze problemen meer

lijk als zakelijk een gezonde toekomst mogelijk

verantwoordelijkheid. Solidariteit, of in andere

werk van de professional wezenlijk.”

haar kennis en kunde verder kan helpen. In

inzichtelijk worden en zij kunnen helpen de

maakt.

BKO in 2010:
l
zakelijk, transparant, focus
op inhoud.
l
inspiratiebronnen
onveranderd.
l
adviseurs helpen bij keuzes.
24

automatisch aan het benodigde gedragsreper-

dat de regels niet werken, omdat standaar-
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een nieuwe helpdesk ingericht. De relaties
Foto: NFP

met bestaande netwerkpartners (zoals NKO en
Besturenraad) zijn verder aangehaald en nieuwe
partners (bijvoorbeeld AON en Magistrum) zijn
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DE LOBBY

CURSU SSEN

Overzicht Cursussen Bedrijfsvoering 2009-2010
Het SchoolZakelijk Studiecentrum/FiAC ver-

Ar be id s r e c h t in h e t v o o r tg e ze t

Da ta , lo c a tie e n k o s t e n

zorgt cursussen en vaardigheidstrainingen op

o n d e r w ijs

Een driedaagse cursus op 6, 13 en 20 april 2010

het terrein van bedrijfsvoering, financieel ma-

Juridisch inzicht en kennis van actueel ar-

in Utrecht. De kosten zijn  1.005,- per persoon

nagement, personeelsbeheer en marketing. Onze

beidsrecht zijn voor elke P&O stafmedewerker

(vrij van BTW).

cursussen zijn vooral gericht op de dagelijkse

en - functionaris onontbeerlijk. De cursus biedt

praktijk, eigen ervaren vraagstukken/problemen

een goed overzicht van de huidige wetgeving

en het verwerven van praktische vaardigheden.

en jurisprudentie van het arbeids- en ambtena-

In de trainingen werken wij vaak met professio-

renrecht. Deelnemers leren systematisch risico’s

Tijdens de training ’Leidinggeven aan een

neel tegenspel van een acteur. Alle cursusinfor-

in de arbeidsrelatie te inventariseren en te

teams’ leren deelnemers hoe zij de effectiviteit

hebben en van buitenaf worden aangestuurd. Donner ziet dit als een

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

analyseren. Tijdens de tweede cursusdag bestaat

van hun team kunnen verbeteren. Nadrukkelijk

ondermijning van het aanpassingsvermogen van de school. “Hoe sterker

pagina een kleine greep uit ons aanbod.

de mogelijkheid om eigen case-situaties en dos-

is er aandacht voor de praktijk en de (eigen

onderwijs gericht wordt op wat nu een probleem lijkt te zijn, des te min-

siers in te brengen.

ervaren) concrete vraagstukken/ problemen in

der zal het voorbereiden op de situatie van morgen.” Ook in onderwijs

een team. Hoe creër je een gezamenlijke team-

gaat het ‘korte termijn denken’ overheersen. We hebben gezien waar dat

visie en hoe motiveer en coach je jouw mede-

in de economie toe heeft geleid.

Ledenvoordee l
Leden aangesloten bij de Bonden KBO en KBVO

In h o u d

ontvangen 10% korting op de cursusprijzen

l	Dienstverband

wanneer zij zich via de Bonden aanmelden.

l	Omgaan

Hiervoor dient de school het aanmeldingsfor-

en de arbeidsovereenkomst.

met arbeidsconflicten en discipli-

naire maatregelen.

Leidinggeven aan een team

werkers hiertoe. Met professioneel tegenspel
van een acteur oefenen cursisten vaardigheden

Inderdaad is in de afgelopen tien jaar steeds meer de nadruk komen te

in onder andere het omgaan met diversiteit en

liggen op onderwijs als een investeringsgoed en staan opbrengsten van

spanningen binnen een team.

scholen centraal. De maatstaven om te beoordelen zijn een exclusieve

mulier op de website www.bondkbo.nl of www.

l	Ziekte

bondkbvo.nl in te vullen en te retourneren

l	Ontslagprocedures.

naar het Bureau Katholiek Onderwijs. In totaal

l	Dossier

opbouw in arbeidszaken.

In h o u d

omvat de kortingsregeling 19 cursussen en

l	Actuele

ontwikkelingen in arbeidsrecht.

l	Leidinggeven

en arbeidsongeschiktheid.

trainingen uit het aanbod van SchoolZakelijk
Studiecentrum.

Leergang financieel management
in het onderwijs

Nico Dullemans

l

Een tweedaagse cursus op: 3 en 10 maart 2010

l	Theorieën

in Utrecht. De kosten zijn  860,- per persoon
(vrij van BTW).

voorzag. De accenten van de Inspectie gaan voor.

Motiveren en coachen van medewerkers.
en technieken, coachingsvaardig-

heden en –gesprekken.
l	Communicatieve

vaardigheden: gespreks-

technieken en gespreksvormen.

Wetten die goed
onderwijs belemmeren

Recente wetten verscherpen deze ontwikkeling. De ‘Wet goed onderwijs,
goed bestuur’, die inmiddels aanhangig is bij de Eerste Kamer, verschaft
de regering de mogelijkheid om onderwijs naar haar eigen inzicht en behoefte inhoud te geven. Zij neemt deze ‘definitiemacht’ van de schoolbe-

De personeelsfunctionaris
in het VO

l	Conflicthanteringstijlen

en te beheersen. Aan het eind van deze cursus

De personeelsfunctionaris/ senior personeels-

Da ta , lo c a tie e n ko s t e n

plaats gevonden met politici. De drie bonden zijn tegen een zogenaamde

bent u in staat de belangrijkste vraagstukken

medewerker ondersteunt en adviseert de afde-

Een vierdaagse training op 4, 11, 18 en 25

objectieve onderwijsnormstelling als bekostigingsvoorwaarde. De chris-

en knelpunten op het terrein van financieel

ling P&O en de directie over de voorbereidin-

maart 2010 in Utrecht. De kosten zijn  1.595,-

telijke fracties zien de gevaren van de toegenomen overheidsbemoeienis.

management binnen uw instelling / afdeling

gen en uitvoeringen van het personeelsbeleid

per persoon (vrij van BTW).

te onderscheiden en oplossingen te implemen-

en -beheer. In deze cursus wordt nog dieper

teren.

ingegaan op de beleids- en beheersmatige kennis waarover een personeelsfunctionaris moet

De cursus biedt de financieel verantwoordelijken instrumenten om het financieel beleid en

en conflictbeheer-

sing.

beheer binnen een onderwijsinstelling te sturen

I nhoud

l	Financiële

berichtgeving, analyse en bijstu-

ring (werken met jaarrekening).
l	Administratieve

organisatie en het hand-

boek AO.
l	Eisen

bewustzijn in de school.

Een zesdaagse leergang op: 5, 12, 19, 26 maart,
9 en 16 april 2010 in Utrecht. De kosten zijn €
 1.775,-

“Kwelwater staat in de dijk”, zei een van de senatoren, en hij bedoelde
dat de grondwettelijke bescherming tegen inperking van onderwijsvrijheid steeds minder betekenis heeft. Toch zal naar verwachting deze wet

gen vindt u op www.schoolzakelijk.nl

breed begrip van onderwijs. Hij bedoelde dat scholen een rijke omgeving

worden aanvaard. De Tweede Kamer buigt zich intussen over ‘Wijziging

moeten bieden “waarin jonge mensen kennis, ervaring en inzicht ver-

van de Wet op het onderwijstoezicht’. De positie van de inspecteur wordt

meerderen en zo hun persoon en karakter vormen en ontwikkelen.” Want

verzwaard, deze functionaris zal ondermeer bekostigingssancties mogen

In h o u d

volgens Donner is er ook een smal begrip van onderwijs, namelijk dat het

toepassen.

l	De

personeelsadministratie: informatiesy-

opbrengstgericht moet zijn en dat het betaald wordt uit publieke midde-

stemen, personeelsdossiers, archiveren, wet-

len. Zodra dit smalle begrip gaat overheersen, ontstaat een vertekening,

De commissie van Donner heeft laten zien dat die versmalling van on-

en regelgeving.

waarschuwt hij. Bijzaak wordt dan hoofdzaak.

derwijs die gaande is, gestoeld is op een benarde visie, een loze strategie,
die niet tot goed onderwijs leidt. De deceptie komt dus later. Er is een

en –waardering: waar-

deringsvoorstellen, arbeidsvoorwaarden en

Dit smalle begrip van onderwijs heeft vergaande consequenties, vervolgt

beloningsvormen.

Donner. Het leidt ertoe dat onderwijs steeds minder een aparte maaten –planning: meerja-

schappelijke functie is en meer een gewone economische activiteit, een

renplan, instroom- en doorstroom beleid.

dienst die men om de kwaliteit kiest. Donner verwacht dat daarmee het

l	Personeelsformatie

D ata, l oc ati e en k ost en

brieven naar de senaat gestuurd en inmiddels hebben er ook gesprekken

komst van het bijzonder onderwijs* dat we moeten vasthouden aan een

l	Functiebeschrijving

aan een financieel systeem.

l	Financieel

raad, Bond KBO en Bond KBVO) hebben in de afgelopen maanden drie

Nog meer informatie over deze en andere trainin-

management in het onderwijs

(begroting, planning, control).

sturen over. Drie besturenbonden van het bijzonder onderwijs (Besturen-

Tien jaar geleden schreef Piet Hein Donner in een rapport over de toe-

beschikken.

l	Financieel

26

school en leraren, zijn daaraan inmiddels ondergeschikt. Dit betekent dat
eigen praktijken van scholen minder schakering hebben, zoals Donner al

aan teams: teambuilding en

groepsdynamica.
Da ta , lo c a tie e n k o s te n

verantwoordelijkheid van de Inspectie geworden. Eigen normen, van

l	Managementinformatie:

sturingsinformatie,

personeelsbegroting en P&O vraagstukken.

per persoon (vrij van BTW).
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krachtiger geluid van de onderwijsbonden, leraren en scholen nodig.

leraarschap steeds minder een roeping zal zijn en er zo een zichzelf ver-

* ‘Vrijheid, verandering en verscheidenheid’, advies over de inrichting van het

sterkend proces ontstaat, dat structuur en organisatie van het onderwijs

onderwijsbestel van de Commissie Toekomst Bijzonder Onderwijs, Den Haag,

fundamenteel zal raken. De school zal minder een eigen sfeer kunnen

2000.
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Het leven kun je vieren

Vastenaktie ondersteunt wereldwijd honderden kleinschalige projecten
die zijn opgezet door mensen ter plaatse die zich willen inzetten voor een
beter bestaan. In Nederland vraagt Vastenaktie jaarlijks in de vastentijd
aandacht en steun voor deze projecten. Dit jaar houdt Vastenaktie van 17

V astenaktie r aakt lee r lingen

februari t/m 4 april haar 50ste Vastenaktie-campagne, waarin de klimaatveranderingen in Malawi centraal staan.

LESMATERIA A L

Heleen Platschorre
Sinds 2007 zijn scholen verplicht te werken aan
Actief Burgerschap en Sociale Integratie. Veel
besturen en leerkrachten waren al actief op dit
terrein, maar vinden het lastig om geschikte vormen en materialen te vinden. Vastenaktie sprak
met een identiteitsbegeleider, een schooldirecteur
en met een leerkracht over het lesmateriaal van
Vastenaktie dat zij gebruiken om – zoals zij zelf
zeggen – ‘de harten van leerlingen te raken’.

In het kant-en-klare lespakket Toekomst voor Malawi vertellen Matias (7),
Blandine schetst. “Ook ik merk aan kinderen

weg. Via het lespakket leren kinderen op een

gesties in, tips voor acties en een model voor

Halirani (11) en Tidange (12) in vijf korte filmpjes over de gevolgen van

dat ze erg betrokken zijn bij hun leeftijdsge-

speelse manier over de culturele en religieuze

een afsluitende paasviering. Vaak leiden die

deze klimaatveranderingen en de hulp die Vastenaktie biedt. Het lespakket

nootjes in ontwikkelingslanden. Ze vragen al

achtergronden van kinderen in andere landen.

suggesties bij ons team tot bruisende ideeën.

geeft daarnaast een boeiend kijkje in het dagelijks leven van deze kinde-

heel snel: “Wat kunnen wij doen?” Ze kop-

Wat ik boeiend vind is dat in de lessen altijd de

Rond het lespakket over Brazilië vorig jaar

pelen direct actie aan wat ze horen of zien. Als

verbinding wordt gelegd tussen ‘daar’ en ‘hier’.

hebben kinderen een dansshow gegeven met

leidingen per bouw en een kleurrijke poster. Deze onderdelen zijn ook los te bestellen. Ook biedt Vastenaktie

directie en leerkrachten vinden wij het heel

Kinderen bekijken de DVD en via allerlei crea-

Braziliaanse dansen en een Braziliaanse band.

zogenaamde spaardoosjes aan waarmee kinderen op school of thuis kunnen sparen voor het project in Malawi.

belangrijk onze kinderen te leren dat dingen

tieve werkvormen denken ze vervolgens ook na

Het hele dorp was welkom en het werd een

niet zomaar verbeteren. Je moet je daar voor

over hun eigen leven en leefomstandigheden.

complete happening. Ook hebben kinderen zelf

inspannen. Het lespakket van Vastenaktie helpt

Daardoor ontdekken kinderen niet alleen veel

een krant gemaakt en deze diverse plaatsen in

ons dit aan de kinderen over te brengen.”

over de identiteit van anderen, maar ook over

het dorp verkocht.”

ren. Het pakket bestaat uit een DVD, een CD met liedjes en muziek, hand-

Meer info vindt u op www.vastenaktie.nl

hun eigen identiteit.”
Ei gen i den t it eit on t dek k en

N a tu u r lijk e ba s is v o o r bu r g e r s c h a p

“Onlangs begeleidde ik een school”, vertelt

Vastenaktie geeft ieder jaar een volledig ver-

Va n u it d e le e f w e r e l d v an ki nd e r e n

In het lesmateriaal zitten ook suggesties voor

gaan met deze veranderingen en goed voorbe-

bijhouden wat ze hebben geleerd. Een CD met

identiteitsbegeleider Blandine Gerritsen, “waar

zorgd lespakket uit over het project waarvoor

Volgens leerkracht Henk Campschroer uit

religieuze vorming. “Bij veel scholen keert

reid te zijn op de toekomst. De kinderen vertel-

liedjes over Malawi, over de kinderen en over

een zogenaamd kinderkabinet was opgericht.

zij in de vastentijd campagne voert (zie kader).

Maasbommel sluit het pakket goed aan bij de

ieder jaar de vraag terug: Wat doen we met

len over de verschillende projectactiviteiten.

het project maakt het pakket compleet.

Dat dacht onder meer mee bij het kiezen van

Kinderen uit het projectland, dit jaar is dat

leefwereld van kinderen. “Via korte filmpjes,

Pasen?”, constateert Blandine Gerritsen. “Wil

Zo deelt Vastenaktie zaadjes uit van droogte-

een goed doel. De kinderen in het kabinet kozen

Malawi, vertellen over hun dagelijks leven.

liedjes en muziek uit het land zelf komt het

je meer dan paaseieren of een paasontbijt, dan

bestendige gewassen en is er een geitenproject

“Je kunt zoveel kanten uit met dit pakket,”

voor een doel dat zich inzet voor kinderen in

Het lespakket richt zich op het ontwikkelen

dagelijks leven heel dicht bij de leerlingen. Zij

zoek je naar een aansprekende manier om het

zodat mensen vlees en melk hebben. Ook leert

sluit Blandine af. “Je kunt alleen de filmpjes

arme landen. Dáár gaat hun hart naar uit. Wat

van burgerschap en sluit aan bij het kerndoel

zien dat kinderen elders hetzelfde zijn als kin-

paasverhaal te verbeelden en te verwoorden. De

Vastenaktie mensen hoe ze hun producten op

bekijken, dat kost nauwelijks voorbereidings-

opviel was dat zij zich echt voor deze kinderen

‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en bij de

deren hier. Zij gaan naar school en spelen ook

lessen van Vastenaktie kun je in de vastentijd

de markt kunnen verkopen.

tijd. Wil je er in de lessen uitgebreider mee aan

wilden inspannen, door een rommelmarkt of

kerndoelen voor godsdienstige vorming.

graag buiten. Het gaat dus niet alleen om actie

gebruiken als voorbereiding op het paasfeest.

R e l i g i e uz e v o r m i ng

de slag dan is mijn tip om een teamvergade-

of hulp, het brengt leerlingen op een heel laag-

En er zitten kant-en-klare suggesties in voor

Matias, Halirani en Tidange vertellen ook over

ring te beleggen, waarbij één of twee personen

Voor kinderen is het heel vanzelfsprekend dat je

Als identiteitsbegeleider ziet Blandine Gerritsen

drempelige manier in contact met de leefwereld

een paasviering.”

hun dagelijks leven. Ze laten zien waar ze naar

zich vooraf goed in het materiaal verdiepen.

iets doet voor anderen die het minder hebben.

volop mogelijkheden om via het lesmateriaal te

van leeftijdsgenootjes ergens anders.”

school gaan, hoe ze hun vrije tijd doorbrengen

Hiervoor kan een school ook een identiteits-

Het lesmateriaal dat Vastenaktie aanbiedt sluit

werken aan burgerschap. “Bij het ontwikkelen

Basisschool De Schare sluit haar Vastenak-

en wat ze eten. Voor de leerlingen van de on-

begeleider inschakelen. In zo’n vergadering

hier goed bij aan.”

van Actief Burgerschap kun je je met de kin-

Ook directeur Hans Gunsing vindt het pakket

tieproject altijd af met een viering in de kerk.

derbouw vertelt het ondernemende aapje Moshi

kun je met elkaar een gezamenlijk plan maken

deren verdiepen in de leefwereld van mensen

goed in elkaar zitten. “Het is heel veelzijdig.

Hans Gunsing vertelt: “Afgelopen jaar stonden

op een eenvoudige manier over het leven en

en afstemmen hoe ieder dat uitwerkt voor z’n

Hans Gunsing is directeur van basisschool De

met verschillende achtergronden. Dat kunnen

De filmpjes alleen al zijn een goede basis, maar

er dode takken in de kerk. Daar hebben we al-

het project in Malawi. Hij beleeft daarbij allerlei

eigen groep. Met elkaar bereidt je zo een project

Schare in St. Hubert. Bevlogen bevestigt hij wat

mensen dichtbij zijn, maar ook mensen ver

daarnaast zitten er uiteenlopende lessug-

lerlei voorwerpen aangehangen. Zo verbeelden

grappige avonturen!

voor waarmee je het hart van de kinderen echt

we dat je dingen tot bloei kunt brengen als je

De heldere handleidingen (apart voor onder-,

raakt.”

er iets voor doet. We starten de vastentijd ook

midden- en bovenbouw) bieden bij ieder film-

altijd met een viering. Wij merken dat kinderen

pje lessuggesties. Deze lessuggesties vormen

het fijn vinden om bij elkaar te komen, om te

samen een les van ongeveer een uur, maar

vieren. Je kunt het leven met elkaar vieren, dat

kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. Op

doen wij dus ook!”

een grote, kleurrijke poster kunnen leerlingen

sponsorloop te houden of door klusjes te doen.

■

To e ko m s t v o o r M al aw i
In het nieuwe lespakket van Vastenaktie, dat
speciaal ontwikkeld is voor de komende vastentijd (17 februari t/m 4 april), vertellen Matias (7
jaar), Halirani (11 jaar) en Tidange (12 jaar) uit
Malawi hoe de klimaatverandering grote gevolgen heeft voor hun dagelijks bestaan. Soms
is het extreem droog in hun land en groeit er
veel te weinig voedsel. Dan weer regent het zo
hard, dat alle vruchtbare grond wegspoelt. In
vijf korte filmpjes laten de drie kinderen zien
hoe Vastenaktie mensen in hun dorp leert om te
28
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ARTIK EL

“Omdat iedereen anders is,
voelen mensen zich hier thuis”
Gerrit-Jan Meulenbeld
De verzuilde Nederlandse samenleving heeft door
ontkerkelijking, de komst van niet-christelijke
godsdiensten en nieuwe vormen van religiositeit,
plaatsgemaakt voor een zeer pluriform levensbeschouwelijk landschap. Hoe kunnen we in zo’n
nieuw Nederland met elkaar samenleven? Hoe
kunnen we de tegenstellingen die velen voelen,
overbruggen? Hoe kunnen we het gemeenschapsgevoel tussen mensen met verschillende
religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden
versterken, zonder de verschillen uit het oog te
verliezen?

Bos en Lommer volgden Slotervaart (2007) en

plaatsgevonden die mensen op een nieuwe

een HBO-opleiding deed. ´Waarom ga je niet

Geuzenveld en Osdorp (2008). Nu volgen bijna

manier met elkaar heeft verbonden? Wordt

ook naar het HBO?’, vroeg hij. ´Het HBO´, dacht

300 kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar

Nederland een W!J-land ‘voorbij de bindings-

ik, ‘kan ik dat wel?´ Die jongen heeft mij op

de Weekend Academie. Zij worden geselec-

angst’, zoals de titel van het boekje dat dit jaar

weg geholpen.”

teerd door de scholen in de stadsdelen. Na

in het kader van Project W!J bij uitgeverij Ten

selectie tekenen de ouders een contract met de

Have is verschenen, suggereert?

Na zijn diploma pedagogiek kon Dulkadir

Weekend Academie. Want deelname betekent

aan de slag als adviseur in Bos en Lommer.

vier jaar lang iedere zaterdag of zondag van

“In die functie sprak ik met heel veel mensen

13:00 tot 17:30 uur begeleiding. De zaterdag

van Turkse en Marokkaanse afkomst. Daaruit

groep wordt gevormd door de leerlingen van de

bleek hoe moeilijk velen het hebben met de

basisscholen, de zondag groep door leerlingen

opvoeding van hun kinderen. Ze kunnen ze

van het voortgezet onderwijs. Dulkadir: “Dat

niet helpen met school en toch willen ze het

betekent dus dat kinderen gemotiveerd moeten

beste voor hun kinderen. 93 procent van deze

zijn. Daarnaast verplichten we ouders met het

uit alle lagen van de bevolking en van alle

enkele allochtone jongens de stap gezet om

kinderen heeft na de basisschool een onderwijs-

contract ook drie keer per jaar met ons het

leeftijden op haar sportschool zonder winstoog-

sportleraar te worden waardoor ze rolmodellen

achterstand. Dat ligt niet aan hun capaciteiten,

gesprek aan te gaan over de ontwikkeling van

merk, en de school groeit nog steeds. Kinderen

zijn geworden.

maar aan hun omgeving. Er is niemand die

hun kind. De betrokkenheid van ouders vinden

die door de au pair worden gebracht sporten

Wensink’s sportschool is inmiddels een begrip

met kinderen die alleen met een subsidie kun-

geworden in Arnhem. “Met ruim 800 leden is er

nen sporten. “Het begint met vertrouwen en een

een enorm netwerk ontstaan om nieuwe initi-

netwerk opbouwen. En sleutelfiguren binnen-

atieven te ontplooien en de juiste mensen met

halen. Dat heeft vijf, zes jaar geduurd”, zegt

elkaar te verbinden”, vertelt L’Amie. Wensink

Wensink.

vindt inmiddels makkelijk ingang bij subsidiegevers als gemeente en woningbouwcorporaties
voor nieuwe plannen, maar ook bij particuliere

sportleraar Yvonne L’Amie omdat de sport-

sponsors. Voor fietsprojecten voor allochtone

school laagdrempelig is en het aanbod op maat

vrouwen, ‘bewegen op recept’ en om het mo-

van de groep. “Behalve dat de contributie laag

gelijk te maken dat talentvolle jonge sporters

Daarvoor is geen pasklaar antwoord, maar er

is en mensen niet binnen twee weken hoeven te

aan wedstrijdsport kunnen doen. Zij spreekt

zijn in Nederland wel allerlei initiatieven die

beslissen of ze willen blijven, laten we iedereen

inmiddels ook regelmatig op conferenties over

positief bijdragen aan dat gemeenschapsgevoel.

in zijn waarde en dragen we dat ook uit. Juist

integratie, waar ze overigens weinig concreets

ze de weg kan wijzen. Ik had zelf het geluk

we heel belangrijk. We geven ook aan ouders

Het project W!J wil die voorbeelden in beeld

omdat iedereen verschillend is, voelen mensen

tot stand ziet komen “Het is soms zo eenvou-

dat ik die Turkse jongen in de bus ontmoette.

les over onderwijs en opvoeding en proberen

brengen. Dan gaat het om concrete ervaringen

zich thuis. Iedereen komt hier met hetzelfde

dig. Bespreek de vooroordelen. Dan ontstaat

Ieder kind met een achterstand zou zo iemand

ze te betrekken bij de activiteiten.” De Weekend

en oplossingen van mensen. Wat komen zij

doel: bewegen. Voor de een is dat gemakkelij-

er begrip. Ik heb er alle vertrouwen in dat het

moeten tegen komen. Dat is het idee achter

Academie breidt nog verder uit in Amsterdam

tegen en wat bedenken zij? Bijvoorbeeld in

ker dan de ander, maar dat is niet van belang.

goed komt.” Marian Wensink is de spin in het

de Weekend Academie. In het weekend zitten

en zou daarna graag de sprong maken naar

Arnhem en Amsterdam.

Je mag hier zijn wie je bent. Niemand wordt

web, maar zorgt er ook voor dat de sportschool

die kinderen zich vaak te vervelen. Er gebeurt

andere steden in Nederland.

beoordeeld op zijn uiterlijk of afkomst en als

zonder haar in dezelfde sfeer en openheid door

niks, geen uitjes, geen sport. Ze hangen wat

Sport verbin dt

iemand toch opmerkingen heeft, worden die

kan gaan.

op straat en voor de televisie. Wat ligt er meer

Z e l f o p l o s s e nd v e r m o g e n

Na een ingrijpende gebeurtenis in haar leven

door het personeel meteen bespreekbaar ge-

voor de hand dan het weekend te gebruiken om

Arnhem en Amsterdam zijn twee duidelijke

wilde Marian Wensink tien jaar geleden haar

maakt. Dat helpt. Zo werken we aan een veilige

We e k e n d A c a de m i e

achterstanden weg te werken en de wereld te

voorbeelden van het ‘zelfoplossend vermogen’

commerciële sportschool in Arnhem graag een

omgeving voor iedereen. Wij zien geen kleur

De Weekend Academie in Amsterdam is een

openen voor die kinderen. Het belangrijkste is

in de samenleving dat W!J wil versterken. Een

ideële doelstelling geven. Zij had de wens om

meer”, zegt Wensink. Deelnemers kiezen zelf in

plek waar kinderen met leerachterstanden in

dat ze de goede voorbeelden krijgen. Dat zijn

heel belangrijk middel daartoe is een multime-

een sportschool voor iedereen op te zetten: voor

welke kleding ze komen sporten. Daardoor kun-

het weekend huiswerkbegeleiding krijgen, les

de mentoren die ze begeleiden, vaak studenten,

diale website die het kristallisatiepunt vormt

dik en dun, arm en rijk, wit en zwart. Begonnen

nen vrouwen met hoofddoekjes sporten tussen

in sociale vaardigheden, sport en ontspanning.

of de gastdocenten die over hun beroep komen

van inspiratie, informatie en communicatie

met 100 mensen sporten nu ruim 800 mensen

de mannen.

Daarnaast komen er geregeld mensen vertel-

vertellen, 150 per jaar. Zij willen hun ken-

voor een breed en divers netwerk. Daarnaast

l
l

www.nieuwwij.nl
www.budosportarnhem.nl
www.weekendacademie.nl

len over hun eigen beroep. Initiatiefnemer is

nis graag overbrengen. Dat doen ze allemaal

organiseert W!J lokale ontmoetingsbijeen-

E n le id t to t me e r …

Oguz Dulkadir, die voorbestemd leek om in de

op vrijwillige basis”, vertelt Dulkadir. “Op de

komsten om kennis, inzichten en contacten

Voor veel mensen gaat er dankzij het sporten

voetsporen van zijn vader en broers te treden

Weekend Academie komen heel verschillende

te verdiepen en te verbreden. Ook bestaat er

letterlijk een wereld open. Voor met name al-

die in Nederlandse fabrieken werkten. In Turkije

werelden bij elkaar. Dat verbreedt het per-

rond W!J een onderzoeksproject over oude en

lochtone vrouwen is het vaak een eerste stap

zat hij op het lyceum, maar op zijn zestiende

spectief van de kinderen, maar ook dat van de

nieuwe wij-vormen in Nederland. Onderzoekers

uit hun isolement. En het blijft niet bij sporten

wilde zijn vader dat hij in Nederland kwam

mentoren en gastdocenten.”

van verschillende universiteiten werken daar-

alleen. Door met elkaar te sporten gaan volwas-

werken. Dulkadir: “Ik wilde graag verder leren,

senen en kinderen zich voor elkaar interesseren

maar moest naar de schakelklas. Daarna heb

S ne l l e g r o e i

tien jaar uit? Leven autochtonen en allochtonen

en raken ze bij elkaar betrokken, er ontstaan

ik verschillende opleidingen gedaan, maar die

De Weekend Academie opende zijn deuren in

dan vreedzaam naast elkaar? Of horen dat soort

boeiende gesprekken en in sommige gevallen

bevielen me niet. Mijn ouders konden me niet

mei 2006 met 60 kinderen en met financiële

indelingen in ‘wij en de anderen’ tot een grijs

vriendschappen. Door de sportschool hebben

helpen. Tot ik op een goede dag in de bus naar

steun van het stadsdeel Bos en Lommer. Na

verleden omdat er al lang een vermenging heeft
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W ! J : hoe k u nnen we de
ve r schillen ve r binden ?

Wat is het geheim van haar succes? Volgens

l
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Amsterdam een Turkse jongen ontmoette die

aan mee. Hoe ziet Nederland er over pakweg

31

Dialogica

Brede identiteitsontwikkeling als voedingsbron
voor verbondenheid, diversiteit en kwaliteit
PRO JECT

Cocky Fortuin-van der Spek

studiedagen en workshops. Het liefst zien we

Toen de mensen eenmaal groot waren en almachtig

Cocky Fortuin-van der Spek geeft samen met haar

dat Dialogica integraal haar plek krijgt in de

na lang wachten,

collega’s van CPS vorm aan het project Dialogica,

school, dan wordt er ruimte en tijd gemaakt

vonden zij God,

zie www.cps.nl/dialogica. Daar vindt u ook de

voor het onderlinge gesprek, gericht op het tot

ergens verkleumd in het donker op de grond.

lezing van 30 november van de netwerkbijeen-

leven laten komen van verhalen die raken aan

Zo, zo God, zeiden zij, u hier...

komst van KBVO, waar dit artikel op gebaseerd

situaties in school waar ècht wat op het spel

Zij schudden hun hoofd.

is. De brochure Dialogica is aan te vragen bij:

staat. Dat kan bijvoorbeeld de kloof tussen

Maar niet lang daarna strooiden zij brood,

m.westerhof@cps.nl ■

management en docenten zijn, of het omgaan

zetten schaaltjes wijn voor hem neer

met religieuze diversiteit in het hart van een

en zagen

grote stad, of de betrokkenheid van leraren en

hoe hij aarzelend

leerlingen bij leerprocessen. Scholen maken

dichterbij kwam,

hierin hun eigen keuze.

en heel voorzichtig, met één vinger, raakten zij

“Ik stel voor om volop en radicaal in dialoog

hem aan.

te treden met gelovigen, anders gelovigen en

De uitvoering van de ferme oproep van Bert

niet-gelovigen en in dit forum te onderzoeken

Roebben laat nog wel even op zich wachten.

hoe de oorverdovende stilte van het zwijgen

Wie weet voltrekt zich na lang oefenen en

speelruimte van het geloof, getuigenis van een

over God in de context van de moderne stad

doorzetten alsnog iets van het geheim waar

theoloog’. Leuven 2009. p. 54. Eerder schreef

Toon Tellegen over schrijft:

Roebben: ‘Godsdienstpedagogiek van de hoop’.

1

ter sprake kan komen” . Deze krachtige oproep

1 Bert Roebben doet deze oproep in zijn boek ‘De

van theoloog Bert Roebben zou zeker ook tot
scholen gericht mogen worden. De impasse en
verlegenheid rond vragen over geloven en levensbeschouwelijke identiteit is ook in het onderwijs groot. Alleen: de typeringen ‘gelovig’,

Je staat er voor

‘niet-gelovig’ en ‘anders gelovig’ zijn niet altijd
bruikbaar. Het gesprek over wat er werkelijk

BUITENOM

toe doet in jouw school, moet uitnodigend zijn
voor alle betrokkenen. Scholen zullen dan bij
hun eigen vragen willen beginnen.
Welke vragen leven er dan? Waar staat werkelijk iets op het spel? Waarover wordt niet
gesproken? Wat vraagt werkelijk om aandacht?
Op veel scholen heerst de waan van de dag
en is er nauwelijks ademruimte voor gesprek.

32

Waar voor? Voor de klas, in ieder geval. Mis-

legitimatie van wat er in het onderwijs gebeurt,

schien sta je tegenwoordig meer in de klas, dan

minder via het parlement zal lopen en meer via

ervoor. Mijn Utrechtse collega Sjaak Bras-

één-op-één relaties in de directe omgeving van

ter (onderwijshistoricus) heeft een prachtige

de school. In die school moeten management

analyse gemaakt van foto’s van klassen en hun

en personeel die verantwoordelijkheid oppikken

leraren in de afgelopen eeuw. Aan het begin

en een eigen onafhankelijke koers varen. Waar

van de twintigste eeuw staat de leraar promi-

de samenleving verantwoording vraagt, is de

nent naast zijn klas, goed zichtbaar en trots.

leraar de eerste om die te geven. Governance

Vanuit de verlegenheid rondom het omgaan

Aan het eind van de twintigste eeuw is hij of zij

zonder een uitdrukkelijke rol voor leraren daar-

met diversiteit en het verlangen naar integrale

bijna niet meer te zien op de klassenfoto. Alles

in, is betekenisloos. En ach, kennen we in het

identiteitsontwikkeling is het project Dialogica

voor het kind, natuurlijk, maar waar is de leraar

katholieke zuiden niet het belangrijke adagium

welke zuil of van welke kleur ze zijn. Onderwijs

van CPS geboren. De wereld doet een ander

gebleven? Verstopt achter zijn klas, onder zijn

beter achteraf vergiffenis vragen dan vooraf

is per definitie normatief in de aard van al zijn

appèl op het onderwijs dan voorheen. De druk

directeur, achter zijn leerplan?

toestemming? Dat geeft precies de ruimte die

activiteiten. Centrale richtlijnen bieden ons

op schoolprestaties roept de vraag op, of de

In de moderne opvatting over arbeid en in het

nodig is om onderwijs te maken dat past bij wat

geen aanknopingspunten (meer) en dus wordt

rol van de school in de vorming van jongeren

moderne denken over organiseren komt de

de samenleving nodig heeft.

ons eigen kompas cruciaal in het kiezen van de

niet in de knel komt. Identiteit lijkt ‘franje’,

individuele verantwoordelijkheid van leraren

Die speelruimte vergt overigens wel een sterke

juiste route.

iets extra’s wat je kunt doen als ‘de basis’ op

steeds meer naar voren. De leraar 2.0 werkt

normatieve onderbouwing. We doen niet zo

Je staat er voor en je kijkt er naar, dat is te wei-

orde is. Maar het is onze overtuiging dat juist

omdat hij of zij op zoek is naar zelfrealisatie,

maar wat en we zijn niet bezig ons het zelf zo

nig. Leraren staan er niet bij om er alleen maar

de ruimte binnen de school om over de eigen

betekenis verlenen. Dialogica gaat uit van een

concreet wordt in het handelen. Zo bouw je

niet omdat hij graag een vaste baan heeft. Hij/

gemakkelijk mogelijk te maken. Dat klinkt veel

naar te kijken. Ze zijn de spil waar onderwijs-

identiteit te praten en deze verder te ontwikke-

narratief-dialogische benadering. Dat wil zeg-

aan integrale samenhang van visie, waarden en

zij laat zich niet meer zomaar sturen door cen-

eenvoudiger dan dat het in de praktijk is. Wie

processen om draaien en ze moeten daar dan

len, zorgt voor een scherpere gerichtheid op de

gen dat persoonlijke verhalen de basis zijn voor

handelen.

trale richtlijnen, of ze nu uit een CAO komen,

zegt dat het onderwijs zoals ik dat in de klas

ook in alle opzichten verantwoordelijk voor

dagelijkse kwaliteit van lesgeven. Met Dialogica

de dialoog. Een dialoog is meer dan een ‘prettig

uit een PTA of van de bisschop. Hij is ook een

geef, verantwoord is? Is het eigenlijk wel geba-

willen zijn. Dat vergt het nodige van ze, maar

willen we zo de brug slaan tussen de identiteit

gesprek’. We beogen een dialoog die voor ieder

Met ‘Dialogica’ wil CPS een kennisplatform

inhoudelijke, onafhankelijke gesprekspartner

seerd op de laatste inzichten uit de wetenschap?

het geeft ook de glans aan het vak waarvan

van de school en de kwaliteit die de school te

betekenisvol en verdiepend is. Meningsver-

vormen voor alle scholen die zich richten op

voor de leiding van de school, overigens wel

Heb ik nagedacht over de morele boodschap die

leraren zelf zeggen dat ze die soms zo missen.

bieden heeft.

schillen blijven en kunnen schuren en botsen,

brede identiteitsontwikkeling. Dat strekt verder

op een constructieve manier. Steeds vaker ook

ik open of verholen uitzend in mijn lessen? En

Je staat er voor, voor datgene wat je doet!

er is ten slotte geen identiteit zonder diversi-

dan alleen levensbeschouwelijke identiteit: ook

realiseren we ons dat stringent geformuleerd

wat is die boodschap dan en hoe komt deze aan

Recent inzicht over het sturen van organisaties

teit. Toch leert de ervaring dat identiteit juist

openbare of pedagogische vernieuwingsscholen

nationaal onderwijsbeleid onwerkbaar is. De

bij al die jonge mensen die nog vol zitten met

Marc Vermeulen is hoogleraar onderwijssoci-

geeft aan dat het niet de formele sturing op

gestalte krijgt in een dialoog tussen meerdere

zijn vaak zoekend naar samenhang in identi-

kwaliteit en het elan komen niet uit Haagse

vragen en open staan voor antwoorden? Mij

ologie aan de Universiteit van Tilburg en de

doelen en resultaten is die tot duurzaam succes

stemmen, visies en opvattingen. Je richt je op

teitsontwikkeling en kwaliteitszorg. Dialogica

regels, maar ontstaan in het spel op de werk-

valt op dat scholen en leraren hier veel te wei-

Open Universiteit Nederland. Hij is gespeciali-

leidt, maar de ruimte die gegeven wordt aan

de wijze waarop de identiteit van de school

is op verschillende manieren inzetbaar, bij

vloer. Dat betekent ook dat de democratische

nig met elkaar over in gesprek zijn, ongeacht in

seerd in beroepsvorming van leraren.
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“Het is het kloppend hart van
onze stichting”
Rob Pinkse
Deze uitspraak werd gedaan door een bestuurder
tijdens een van de vele bezoeken die de relatiemanager van de Bond KBO heeft afgelegd in het
afgelopen jaar. Deze bestuurder had het over de
levensbeschouwelijke identiteit van het schoolbestuur. Een van de vele onderwerpen die tijdens de
bezoeken aan de orde kwamen.

Bestuurders vertelden in deze gesprekken vaak heel enthou-

A anbevelingen en
ve r bete r ingen

orde komen. Daarnaast is een aanbod op maat

siast over waar ze mee bezig zijn. Het blijkt dat ze weinig

ontwikkeld door de adviseur identiteit.

toe komen aan het praten over het werk. Veel besturen zijn

Helpdesk

Func t i e m i x

praktische problemen. Voorbeelden hiervan zijn:

Over de dienstverlening is men over het alge-

Alle besturen zijn bezig met actualiteiten, zoals

l

het

meen tevreden. De punten van kritiek betreffen

passend onderwijs, de functiemix, professiona-

vooral de snelheid en de bereikbaarheid van

lisering en begeleiding, het functiebouwwerk

l

een

met name de helpdeskfunctie. Inmiddels is de

en brede scholen. Hiervoor zijn in het aanbod

helpdesk iedere dag met een eigen telefoon-

van de bond voldoende mogelijkheden. In het

ook creatief in het bedenken van allerlei oplossingen voor
organiseren van een onderwijscafé om horizontale

verantwoording te realiseren (KS Fectio);
kwaliteitsforum om ouderbetrokkenheid vorm te

geven (Het Barlake);
l

een

l

KIS:

instrument om kwaliteit in kaart te brengen en te

monitoren: het kwaliteitsdashboard (INOS);

nummer en e-mailadres van 9.00 tot 12.00

kader van functiemix en functiebouwwerk zijn

ken blijkt dat de besturen een hele reeks aan

M e n in g e n

uur rechtstreeks bereikbaar. Op vragen krijgen

trajecten op maat ontwikkeld.

subonderwerpen noemen als speerpunten van

Behalve de mening van de besturen over de

schoolbesturen binnen 24 uur een (eerste) reac-

G o e d b e s t uur

hun strategisch beleid. Op een ander moment in

dienstverlening, ligt er ook de vraag naar wat

tie. Op dit moment wordt proef gedraaid.

Een groot deel van de besturen wil naar een

het gesprek, wanneer er gesproken wordt over

de besturen van de Bond KBO vinden. Een

actuele zaken, komen veel van deze onder-

groot deel van de bezochte besturen is min

S t r at e g i s c h b e l e i d

nance wetgeving. De bond heeft een thema-

werpen weer terug. Wanneer een bestuur een

of meer tevreden over de bond en positief

De besturen zijn in hun strategisch beleid

groep Toezicht gevormd. Een eerste expert-

onderwerp niet als hoofdthema heeft genoemd

gestemd. Veelal is deze tevredenheid gekoppeld

vooral bezig met drie thema’s: passend onder-

meeting heeft reeds plaats gevonden, modellen

zondere kenmerken van bijvoorbeeld het binnenklimaat,

in het strategisch beleid, is het vaak zo dat ze er

aan de dienstverlening en de hieruit voortvloei-

wijs, IPB en kwaliteitszorg. Dat betekent dat

inzake ‘scheiding toezicht en bestuur’ zijn in

waarvan vooral het proces interessant is (SKPO Roosen-

toch heel intensief mee bezig zijn. De meest ge-

ende contacten met adviseurs en/of juristen.

de beleidsterreinen onderwijs, personeel en

voorbereiding.

noemde onderwerpen zijn ‘passend onderwijs,

Verder spreken de besturen tevredenheid uit

organisatie de meeste aandacht krijgen. Voor

IPB, kwaliteitszorg en professionalisering’.

over onder andere de publicaties over de visie

huisvesting en financiën is minder ruimte in

I nf o r m at i e e n i ns p i r at i e

seerd op vijf centrale waarden (solidariteit, transparan-

Kwaliteitszorg Informatie Systeem (SKO Echt –

Maasbracht);
l

een

identiteitsspel, waarbij kernwaarden worden gekop-

peld aan concreet gedrag in de dagelijkse praktijk (SKO-

ander bestuursmodel in het kader van de gover-

ZOK);
l

ontwikkeling

en bouw van een brede school met bij-

daal);
l

strategisch

beleid in de vorm van een koersplan geba-

van de bond, de faciliteiten die geboden wor-

het strategisch beleid. Via de themagroepen

Over de informatievoorziening is men positief.

tie, ontwikkelingsgericht, eigenaarschap en resultaat-

In het schooljaar 2008-2009 heeft de relatie-

Id e n tite it

den, de belangenbehartiging, de expertise en de

toezicht en financiën wordt de ondersteuning

Vooral de digitale nieuwsbrief en de info’s

gericht), dat op vijf A4-tjes staat en ‘beschreven’ is in

manager 76 schoolbesturen bezocht. De Bond

Op de vraag hoe de besturen omgaan met

berichtgeving vanuit de bond, die als erg on-

op deze terreinen geïntensiveerd. Huisvesting

actueel en thema worden goed gewaardeerd.

KBO heeft 286 leden. Een van de doelen van

identiteit wordt op twee niveaus geantwoord.

dersteunend wordt gekenschetst. Ook noemen

krijgt onder andere expliciete aandacht door

Het is duidelijk dat hiermee op deze manier

het relatiebezoek is om te informeren waar de

Ongeveer een derde deel van de besturen geeft

de besturen de inspirerende rol van de bond.

onze inbreng binnen het Service Centrum

moet worden doorgegaan. Met het concept van

besturen zoal mee bezig zijn en om te horen

aan dat ze op beleidsmatig niveau iets heb-

Een ander deel van de bezochte besturen heeft

Scholenbouw. Voor huisvestingsaspecten rond

het magazine Schoolbestuur wordt 64% van

wat er onder hen leeft. Daartoe is een leidraad

ben ontwikkeld voor identiteit. Dat kan een

ook kritische opmerkingen gemaakt. Zo gaven

de brede school is een praktijksimulatie ontwik-

de leden bereikt. Dat is meer dan de helft en

opgesteld waarlangs in principe het gesprek

beleidsstuk, een notitie of een meerjarenplan

meerdere besturen aan het te betreuren dat de

keld.

daarom ook hier de aanbeveling door te gaan

tijdens zo’n relatiebezoek verloopt. Van al deze

zijn. Deze besturen weten over het algemeen

fusie tussen de Bond KBO en de Besturenraad in

gesprekken is een rapportage gemaakt.

heel goed wat ze willen met identiteit en zijn

2001 niet is doorgegaan. Veel gehoorde kritiek

B e t r o kke nhe i d b i j B o nd

daar helder in. Het deel van de besturen dat

gaat over de handelingssnelheid. Die zou niet

Uit het onderzoek blijkt dat de deelname aan

A d v i s e ur s

tiebezoeken. Het moge duidelijk zijn dat hiermee moet

D i ens tverlen in g

niet heeft aangegeven iets van beleid te hebben

altijd in de hoogste versnelling staan. Er is ook

activiteiten van de Bond niet erg groot is. Dat

Het beeld dat de leden van de bond hebben

worden doorgegaan. Op grond van de ervaringen zal de

Als een van de eerste onderwerpen in een rela-

ontwikkeld, antwoordt vooral op operationeel

kritiek op de hoogte van de contributie. Met de

komt voornamelijk door een groot aanbod

wordt in grote mate bepaald door de contacten

leidraad voor deze bezoeken worden aangepast. De leden

tiebezoek komt de dienstverlening aan de orde.

niveau: waar zie je het aan en hoe krijgt het

komst van de PO-Raad, waar ook voor betaald

(ook van andere organisaties) en tijdgebrek.

die ze hebben in het kader van de dienstver-

die bezocht zijn, waar het in deze rapportage over gaat,

De vragen die via de helpdesk zijn gesteld en de

vorm in de praktijk van de scholen. Genoemd

moet worden, is onze contributie weliswaar

Toch hebben via beleidsadviescommissies,

lening met de ‘mensen’ van de bond (lees: de

hebben elk afzonderlijk de integrale rapportage per e-mail

juridische ondersteuning vormen het uitgangs-

worden onder andere de relatie met de paro-

omlaag gegaan, maar veel besturen ervaren het

themagroepen (nieuw), kenniskringen IKO,

adviseurs en juristen). Deze mensen bepalen

ontvangen.

punt voor dit deel van het gesprek. Maar ook

chie, vieringen met de christelijke feestdagen

als dubbelop en vragen zich af wat ze nog voor

relatiebezoeken (start 2008), lunchbijeenkom-

‘het gezicht’ van de bond. Het ondersteunend

verschillende keuzediensten en voordeeldien-

en het gebruik van een methode voor levens-

hun geld krijgen.

sten (nieuw) per schooljaar 181 leden speci-

bureau van de bond is daarom bezig met een

sten, zoals verzekeringen en prognoses, komen

beschouwing. Een aantal besturen worstelt met

fiek contact met de Bond. Dit is 75% van het

kwaliteitsimpuls waarin de focus ligt op het

gische overwegingen (wat is de meerwaarde?).

ter sprake. De bestuurders geven hun mening

het thema. Zij zijn zoekende naar een manier

ledenbestand. Data worden sinds dit schooljaar

verder verbeteren van de kerncompetenties van

In haar beleid en activiteiten legt de Bond KBO

over deze diensten, wat goed verloopt en wat

om de identiteit bovenschools vorm te geven.

per september in de toegezonden kalender voor

medewerkers als klantvriendelijkheid, dienst-

nadrukkelijk focus op wat ons met elkaar bindt:

mogelijk beter kan. Van de bezochte schoolbe-

Vragen die daarbij een rol spelen zijn ‘Wat is

een heel schooljaar bekend gemaakt. Deze data

verlenend zijn, flexibiliteit, innovatief zijn

het behouden van een sterke en kwaliteitsrijke

sturen blijkt ruim twee derde tevreden te zijn

nu katholiek?’ en ‘Wat is het katholieke van

worden herhaaldelijk opnieuw via de Nieuws-

enzovoort. Daarnaast hebben schoolbesturen,

plaats voor het katholiek onderwijs binnen

over de dienstverlening van de Bond KBO.

waarden en normen?’

brief één en andermaal van een herinnering

waar het de juridische dienstverlening betreft,

het Nederlandse onderwijsstelsel (zie ook de

Er is een duidelijk verschil waar te nemen in de

voorzien.

een eigen vaste contactpersoon gekregen om de

hernieuwde beleidsdocumenten). Naast de on-

afstand tussen dienstvrager en dienstverlener te

dersteuning van de aangesloten schoolbesturen

verkleinen.

voor wat betreft de vorming en uitvoering van

integratie

van onderwijs, opvang en peuterspeelzaal-

werk, vooral bestuurlijk gezien (SKOGU, SKOZOK en
Conexus);
l

identiteitskoffers

over wereldgodsdiensten en een ver-

drietkoffer (RKVO).

op de ingeslagen weg.
Vrijwel alle besturen zijn positief over deze vorm van rela-

Strategisch beleid en actuele zaken

benadering van identiteit bij besturen boven en

Besturen maken strategisch beleid op de

beneden de grote rivieren. Over het algemeen

I d e nt i t e i t

hoofdgebieden onderwijs, organisatie, perso-

zijn besturen boven de grote rivieren intensie-

Over identiteit heeft slechts een derde deel van

neel, huisvesting en financiën. Deze gebieden

ver en bewuster bezig met identiteit dan bestu-

de besturen bovenschools beleid geformuleerd.

M e e r w aar d e B o nd K B O

zijn weer onderverdeeld in subonderwerpen als

ren beneden de grote rivieren. De uitspraak, die

Bij twee derde van de besturen is identiteit

Door de ontwikkeling van samenwerkingsbe-

mobiliteit, scholing en functiemix (personeel)

als titel voor dit artikel is gekozen, vertegen-

vooral gekoppeld aan operationele zaken en

sturen (PC, OO en RK) en de komst van de PO-

of passend onderwijs, onderwijsvernieuwing,

woordigt de groep boven de grote rivieren.

uiterlijke kenmerken van katholieke identiteit.

raad, is het niet meer zo vanzelfsprekend dat je

brede scholen (onderwijs). Het gaat in de vraag-

Voor de groep bezochte besturen beneden de

Op dit moment is een themagroep Identiteit

lid bent (of blijft) van de bond KBO. Dit staat

stelling aan de besturen om ‘de hoofdthema’s

grote rivieren geldt over het algemeen dat iden-

in voorbereiding, die voortborduurt op de ele-

bij besturen ter discussie. Er is twijfel, soms uit

van het strategisch beleidsplan’. Uit de gesprek-

titeit niet onderscheidend is.

menten die in de film ‘Kiezen en delen’ aan de

kostenoverwegingen, maar ook wel uit ideolo-
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Wie zwijgt, stemt niet toe
J U RINI STERV
P R UIEW
DENTIE

Marie-Ginette
de Bont-Hanenkamp
Sinds 1 januari 2007 geldt voor het
primair en voortgezet onderwijs de Wet
medezeggenschap op scholen (Wms),
als opvolger van de Wmo. Op grond
van de wet moeten er nieuwe reglementen voor de medezeggenschapsraad (mr) en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (gmr) worden
vastgesteld, en ook een medezeggenschapsstatuut. Om dit proces te
ondersteunen heeft de Projectgroep
WMS modelreglementen opgesteld.
Het merendeel van de mr-en en gmr-en
heeft inmiddels een nieuw reglement,
dat veelal gebaseerd is op een van die
modellen. Zo ook in het onderhavige
geval.1

Foto: Jurgen Huiskes

betrof het de pgmr) een voorstel over de

termijn van 30 werkdagen waarbinnen een

van) een (g)mr binnen een in het reglement

dan wenst te handhaven, kan het een geschil

worden? Natuurlijk kan dat wel, maar waar het

invoering van een gewijzigd functieboek

schriftelijk standpunt uitgebracht dient te

bepaalde termijn, niet kan worden aangemerkt

hierover voorleggen aan de commissie.

op aan komt is dat deadlines duidelijk gecom-

ter instemming heeft voorgelegd. Op 5

zijn met betrekking tot een aangelegenheid

als een besluit tot instemming, ook niet als een

De commissie meent dat hiermee het doel dat

municeerd moeten worden en niet volstaan kan

september 2008 heeft het bevoegd gezag

als bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24

bepaling van die strekking in het reglement is

is beoogd met de gewraakte reglementbepaling

worden met de enkele bepaling ervan in het

de gmr verzocht binnen zes weken in te

van dit reglement. Indien de gmr, dan wel

opgenomen.

voldoende wordt bereikt; het nemen van een

reglement. Het is dus – zoals heel veel in me-

stemmen met het voorstel. In de overleg-

de geleding van de gmr die het aangaat,

Wel past het volgens de commissie in het sy-

besluit wordt niet onevenredig opgehouden

dezeggenschapsland – een kwestie van spreken

vergadering van 15 september is besloten

niet binnen de in het eerste lid genoemde

steem van de wet om te veronderstellen dat bij

door het uitblijven van een reactie van de kant

in plaats van zwijgen.

het onderwerp door te schuiven naar de

termijn advies uitbrengt, dan wel geen

uitblijven van een bericht van de kant van (een

van (een geleding van) de (g)smr.

volgende vergadering. Vervolgens is het

uitsluitsel geeft over het al dan niet verlenen

geleding van) een (g)mr de instemming niet is

onderwerp besproken op 6 november in de

van instemming, kan het bevoegd gezag

gegeven. Indien het bevoegd gezag het voorstel

commissie personeel van de gmr met een

het voorgenomen besluit omzetten in een

lid van het CvB, die op 8 november nog

definitief besluit’.

1 LCG 104148 d.d. 02-10-2009

Kan er nu helemaal geen deadline meer gesteld

schriftelijk vragen heeft beantwoord. Op 3
december stemt de gmr gedeeltelijk in met

De gmr stelt onder meer dat hij – kort gezegd

het voorstel. In de overlegvergadering van

– zolang het overleg over het concept nog

17 december deelt het bevoegd gezag mee

gaande was en het bevoegd gezag in dat

dat de gmr niet binnen zes weken heeft ge-

proces geen deadline stelde, geen rekening

reageerd en dat het voorstel is vastgesteld.

hoefde te houden met de fatale termijn. Het

Het bevoegd gezag baseert zich op de be-

bevoegd gezag beroept zich erop dat ook al

paling in het medezeggenschapsreglement

in het oude reglement een dergelijke bepa-

handelend over de termijnen waarvan het

ling gestaan heeft, dat er met de voorlopige

eerste respectievelijk vierde lid luidt:

gmr bij het vaststellen van het reglement

Het betreft een school voor vo waar het

‘Het bevoegd gezag stelt de gmr, of die

uitgebreid over de regeling is gesproken en

bevoegd gezag aan de gmr (waarschijnlijk

geleding van de gmr die het aangaat, een

voorts dat de kwestie urgent was hetgeen

Fundamenten voor goede schoolpraktijken
De najaarstour 2009 van de Bond KBVO
Nico Dullemans

De a d lin e
De Landelijke Commissie Geschillen WMS
stelt in de eerste plaats vast dat het reglement met de betreffende bepaling nog niet
gold op het moment waarop de instemming
werd verzocht. Omdat ook de oude reglementen inmiddels vervallen waren bleek de
gewraakte bepaling dus niet van toepassing
op het verzoek om instemming, dat de aanleiding was voor het geschil. Toch meent de
commissie ambtshalve een oordeel te moeten

BOND KBVO

ook aan de gmr bekend was.

“Het doodgewone is een thuis. Het alledaagse is moederlijk”, schrijft Fernando
Pessoa (1888-1935) in Het boek der
rusteloosheid. Dr. Bram de Muynck beaamt
dit. Pratend over het onderwijs als leefwereld zegt hij: “Het humane leeft.” Hij is
lector en verbonden aan de lerarenopleiding De Driestar en sprak vorig najaar op
een bijeenkomst van de Bond KBVO. Zijn
achtergrond is orthopedagogiek, klinische
psychologie en filosofie.

geven over de geldigheid van de bepaling
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wat we daaraan kunnen doen, maar we moeten

meer existentiële bronnen van het onderwijs

tegelijkertijd beseffen dat leraren dankzij hun

zien. Een radicale dialoog is volgens haar in

existentiële kennis (een omschrijving van

onze moderne samenleving, met allerlei span-

‘geloof’) hun werk doen. Techniek moet dat niet

ningen die niet zijn uitgekristalliseerd, een

overnemen.

goede manier om een school tot gemeenschap
te brengen. Welke bronnen kunnen daarvoor

Dat de leraar de doorslaggevende factor is, mag

een steun zijn en hoe gaan we uit die verschil-

een volkswijsheid heten, ze is ook wetenschap-

lende reservoirs putten? Haar CPS heeft een

pelijk voldoende bewezen. Kleinere klassen,

werkwijze ontwikkeld om een dialoog op school

leerlingvolgsystemen, leerstijlen onderkennen,

te organiseren, om gesprekken te openen. Deze

zijn niet relevant. Ze sorteren geen effect. Wel

methode zal in februari worden gepresenteerd

de individuele docent, bijna iedere leraar doet

(zie elders in dit blad).

ertoe. Slechte leraren zijn er bijna niet. Het zijn
de kenmerken van hun leefwereld - hun ‘spel’

Op de derde bijeenkomst legde Dick den Bakker

met de leerlingen, de problemen met leerlingen,

(Besturenraad) uit hoe de band tussen school,

in het reglement, dat in feite inhoudt: wie

Maar hij is bezorgd dat systemen die leefwereld

hun vooruitgang en resultaten, het plezier in de

persoon en professional kan worden geïnspi-

zwijgt, stemt toe, omdat het inmiddels vast-

te veel gaan beheersen. De ontwikkelingen in

leerstof - die leraren overeind houden, inspire-

reerd. Persoonsgerichte managers die ‘liefde’

gestelde reglement wel geldt tot 1 augustus

de leerlingenzorg zijn daarvan volgens hem

ren en ontwikkelen. Je kunt ze ook motieven

(‘alles aanvaarden’) voor ogen hebben, meer

2010.

een voorbeeld. De werkelijkheid van leer- en

noemen van zelfbevestiging en verbondenheid.

nog dan ‘menselijkheid’, zijn in zijn benadering

De commissie overweegt dat de wet niet uit-

opvoedingsproblemen wordt met instrumenten

De Muynck vindt het belangrijk dat systemen

een voorwaarde voor bezielde verbanden.

drukkelijk bepaalt of de instemming expliciet

benaderd, terwijl de persoon van de leraar niet

rekening houden met deze praktijk. De praktijk

gegeven moet worden. Het reglement moet

alleen op wetenschap steunt, maar ook op er-

zelf is aangrijpingspunt. Systemen moeten

wel een bepaling bevatten over de termijnen

varing en geloof. De Muynck merkt dat leraren

dienstbaar en eenvoudig zijn en vaardigheden

waarbinnen tot instemming of onthouden

al die aandacht voor instrumenten eenzijdig

verrijken. Het is niet de bedoeling dat docenten

daarvan moet worden besloten. De com-

vinden. Hun andere bronnen van kennis (er-

erop gaan leunen.

missie leidt uit het dwingende karakter en

varing en geloof) vinden zij net zo belangrijk.

de formuleringen van de Wms af dat het

Natuurlijk verzet De Muynck zich niet tegen

Op een andere bijeenkomst van de Bond KBVO

uitblijven van een reactie van (een geleding

het gebruik van beproefde technieken. Dyslexie

sprak Cocky Fortuin, als consultant verbonden

bijvoorbeeld is grondig onderzocht en we weten

aan het CPS. Net als De Muynck laat zij de
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OM VERDER TE LEZEN
Denken over opvoeden
I nleiding in de pedagogiek
Opvoeden is niet eenvoudig en ook niet

deze wijze kan de rijkdom van pedago-

kan men zich beperken tot de algemene

vanzelfsprekend, maar juist heel complex

gische ervaringen volledig tot zijn recht

delen van de hoofdstukken die samen

en problematisch. Om in die complexi-

komen.

een coherent geheel vormen.

teit verantwoord te handelen, moet de

Denken over opvoeding bestaat dan

Hans van Crombrugge is docent en staf-

theorie de opvoeders woorden en theo-

ook uit het in gesprek brengen van de

medewerker pedagogiek aan het Hoger

retische kaders verschaffen. Hiermee kan

verschillende theorieën over opvoeding.

Instituut voor Gezinswetenschappen te

de opvoeder de complexiteit begrijpen.

Ook dat is geen vrijblijvende bezigheid.

Brussel.

Tegelijk wordt zo perspectief geboden om

Denken over opvoeding is steeds positie

verantwoord te handelen.

kiezen en waarderingen uitspreken.

Er bestaan veel pedagogische theorieën.

Titel: Denken over opvoeden. Inleiding in de
pedagogiek

Bovendien spreken deze elkaar vaak

Het boek kan gebruikt worden als hand-

Auteur: Hans van Crombrugge

tegen. Denken over opvoeding is niet

boek algemene pedagogiek of opvoed-

ISBN 978-90-441194-28

zoeken naar de enige, ware pedagogische

kunde in het pedagogisch en sociaal

Aantal pagina’s: 225

theorie. Bedoeling is wel de waarheid in

hoger onderwijs. Naargelang van de

Prijs:  19,60

elke theorie op het spoor te komen. Op

context en het niveau van de opleiding,

Uitgever: Garant Uitgevers nv

Roeien met één riem
O nderwijsinnovatie : de ideologie voorbij
Dit boek is bedoeld voor ouders, studen-

passen bij het eigene van een onderwijs-

Theo Lamers is zelfstandig consultant,

ten, leraren, directies, colleges van be-

instelling. Waar dat wèl zou kunnen,

gespecialiseerd in kennismanagement en

stuur, beleidsmakers en politici; kortom

gebeurt het helaas niet.

in het opzetten en begeleiden van

voor iedereen die is geïnteresseerd in

Duidelijk wordt dat onderwijsinnovatie

innovatieprocessen.

onderwijs en de vernieuwing ervan. Het

alleen mogelijk is, wanneer er een pa-

Zie ook www.lamersconsult.nl.

geeft een kritische beschouwing van de

radigmashift plaats vindt. De koppeling

onderwijsvernieuwingen van de laatste

van een uniform onderwijsaanbod aan

Titel: Roeien met één riem.

vijftig jaren, waarbij duidelijk wordt

een vastgestelde verwerkingstijd moet

Onderwijsinnovatie: de ideologie voorbij.

waarom die vernieuwingen niet hebben

worden los gelaten en plaats maken voor

Auteur: Theo Lamers

bijgedragen aan kwaliteitsverbetering.

een adequaat, gedifferentieerd aanbod

ISBN 978-90-75142-80-8

De analyse van een succesvolle casus

waarbij de mogelijkheid tot individuele

Aantal pagina’s: 80

uit het bedrijfsleven laat zien dat het

begeleiding structureel is ingebouwd. Het

Uitgeverij Esstede bv

onderwijs de neiging heeft aspecten van

gevolg is dat het onderwijssysteem moet

bedrijfsvoering over te nemen die niet

worden geflexibiliseerd.
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