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“Hoe komt het dat we niet meer mogen verrijzen?”, schreef de Vlaamse hoogleraar kerkelijk recht Rik Torfs
vorig jaar bij gelegenheid van Pasen. “Omdat elke tijd kiest voor het eenvoudigst mogelijke antwoord op de
moeilijkste vragen. Vroeger was er de evidentie van het geloof. De kerk bepaalde wat geloven inhield. Wie
geloofde, was van verder denken vrijgesteld.”
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Sommige mensen associëren Pasen vooral met het lijden en sterven van Jezus Christus. Anderen zien in Pasen
vooral de belofte van een nieuw leven. Jezus’ verrijzenis met Pasen houdt de belofte in dat het leven sterker is
dan de dood. Wat heeft Pasen ons, mensen van nu, te bieden? En welke rol is hierin weggelegd voor katholieke
scholen?
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Dit keer in gesprek met Jan Bluyssen (1926), voormalig bisschop van Den Bosch, over de identiteit van het
katholiek onderwijs. “Ik zelf voel me geroepen om te leven en te werken als een levende getuigenis van liefde
en barmhartigheid. Dat kan ik niet vastleggen in een beleidsmatig stuk. Ervarenderwijs op zoek gaan. Daartoe
inspireert Jan Bluyssen”, schrijft Melis.
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De grens tussen de mens en techniek vervaagt. Voor velen is dat een schrikbeeld. Wij beschouwen onszelf
immers als natuurlijk, terwijl technologie kunstmatig is. We ervaren een vervaging van die grens als een aantasting van onze authenticiteit in plaats van een mogelijkheid die bij ons hoort, zegt filosoof Peter-Paul Verbeek.
Maar zonder technisch ingrijpen zouden wij geen mensen kunnen zijn, stelt hij. Wat betekent dat voor het
onderwijs?
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REDACTIONEEL
De betekenis van Pasen?
Binnenkort is het Pasen. Waarom hebben, ook christenen, tegenwoordig
zo’n moeite met dit feest? Of zoals de
Vlaamse theoloog Rik Torfs vorig jaar
bij gelegenheid van Pasen schreef: “Hoe
komt het dat we niet meer mogen verrijzen? Omdat elke tijd kiest voor het
eenvoudigst mogelijke antwoord op
de moeilijkste vragen. Vroeger was er
de evidentie van het geloof. De kerk
bepaalde wat geloven inhield. Wie
geloofde, was van verder denken vrijgesteld. Vandaag is er de evidentie van het

ongeloof. Er bestaat niets dat empirisch
niet waarneembaar is. Alles is wetenschap. Niets is mysterie. Dat is mooi
meegenomen. Wie niet gelooft, is van
verder denken vrijgesteld.”
Met andere woorden: de gedachte
van Pasen lijkt haaks te staan op onze
hedendaagse leefwereld waarin enkel
dat wat ik zie of kan meten, telt. Pasen
vraagt vertrouwen, geloof, hoop. Die zijn
niet te meten.
Ligt Pasen echt zover van ons af? In zijn
nieuwe boek ‘Overlopen naar de bar-
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baren. Het publieke belang van religie
en christendom’. schrijft Erik Borgman
dat “God zich naar christelijke overtuiging definitief heeft doen kennen
in het leven, het lijden, de dood en de
opstanding van Jezus, zijn Gezalfde. Dit
betekent een goddelijke identificatie
met Jezus’ lijdensweg en impliceert dat
God ongekend nabij is aan het leven, lijden en strijden van mensen in hun concrete geschiedenissen, zoals Jezus dit
tijdens zijn leven was. Daarom valt het
christendom niet samen met een vast,

vanuit het verleden op ons toekomende
opvatting van wat heilig is. Integendeel,
het heilige moet gevonden worden in de
concrete omgang met het bestaan zelf.”
Die gedachte kan ons misschien weer
dichter bij de betekenis van Pasen voor
nu brengen. Zalig Pasen.
Gerrit-Jan Meulenbeld
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THEMA-INTERVIEW

R I K TO R F S

Het Christendom brengt
ons dichter bij de essentie
van echte vooruitgang
Gerrit-Jan Meulenbeld
“Hoe komt het dat we niet meer mogen verrijzen?”, schreef Rik Torfs vorig jaar bij gelegenheid van Pasen. “Omdat elke tijd kiest voor het
eenvoudigst mogelijke antwoord op de de moeilijkste vragen. Vroeger was er de evidentie van het geloof. De kerk bepaalde wat geloven
inhield. Wie geloofde, was van verder denken vrijgesteld. Vandaag is er de evidentie van het ongeloof. Er bestaat niets dat empirisch niet
waarneembaar is. Alles is wetenschap. Niets is mysterie. Dat is mooi meegenomen. Wie niet gelooft, is van verder denken vrijgesteld.”

Rik Torfs is hoogleraar kerkrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven

heel anders dan de vraag of God wel of niet bestaat. En als er dan wel

en roert zich in Vlaanderen regelmatig in het maatschappelijk debat.

mensen zijn die zich bijvoorbeeld tot het katholicisme bekennen, is dat

Hij geniet in brede lagen van de bevolking bekendheid door zijn tv-

vaak een zoeken naar identiteit. Waarom ben je katholiek? “Omdat ik

optredens. Hij is vaste columnist van het dagblad ‘De Standaard’. Daarin

geen moslim ben.” Kortom voor veel mensen is het moeilijk het schit-

schreef hij vorig jaar de column “Waarom mogen we niet meer verrij-

terende en ongelofelijke van het geloof te omhelzen.

zen?” Het leidde in Vlaanderen tot veel reacties. Op zoek naar iemand die

De katholieke kerk heeft dat ook aan zichzelf te danken. Het is te lang

weet heeft van de betekenis van Pasen en de verrijzenis, is hij de juiste

blijven staan voor bepaalde beelden, zoals de letterlijke verrijzenis

persoon.

van het lichaam, de zogenaamde bevlezing van het lichaam. Daar kan
niemand zich iets meer bij voorstellen. Dat beeld wordt weliswaar niet

Een kernzin in uw column is: “We zijn ons verrijzenisgeloof kwijtgespeeld

H et C hristendom leert ons te

meer gebruikt, maar is ook nooit herroepen.

omdat we bang zijn om te dromen en te vertrouwen.” Leven we in een cynische

leven met parado x en

tijd?

Hoe moeten we de verrijzenis dan wel verstaan?

Volgens mij leven we niet zozeer in een cynische, maar in een illusieloze

Er zijn op dit moment twee populaire beelden. Het eerste: we staan ge-

tijd. Velen zijn hun geloof kwijtgeraakt, omdat ze het gevoel hebben dat

schreven in de palm van Gods hand. Dat lijkt een troostende gedachte.

veel niet is waargemaakt van wat werd beloofd. Dat geldt niet alleen

Maar wat heb je eraan om voort te leven in de herinnering van God?

voor het Christendom, maar voor alle ideologieën. Anderen zijn verdrie-

Het beantwoordt niet aan het oerverlangen om zelf bewust te leven.

tig omdat ze niet meer kunnen of durven geloven. De Franse filosoof Luc

Volgens dit beeld leef je en sterf je. Dat is het. Het laat de mens achter

Ferry zegt dat de boodschap van het Christendom te mooi is om waar

met een nederlaag na zijn fysieke dood. Het beste namelijk van wat

te zijn. Maar waarom zou iets wat heel mooi is, niet waar kunnen zijn?

hij ooit heeft bezeten, zijn bewustzijn om te denken en lief te hebben,

Het is een uitdrukking van de angst om te geloven. Velen voeren aan dat

is hij kwijt. Het tweede beeld bij minder religieuze mensen is dat we

God vooral een verlangen, een behoefte van de mens is. Maar dat is iets

voortleven in onze kinderen. Daarvoor geldt hetzelfde, want uitein-

Foto: Rob Stevens
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delijk is ook dat een doodlopende zaak, want de herinnering overleeft

Lineair denken kan alleen als je de omstandigheden versimpelt. Veel

misschien twee generaties. Wat weten wij van de gedachten van onze

economische theorieën bleken bij het begin van de kredietcrisis niet

grootouders? Voortleven in je kinderen is dus een uitgestelde dood.

meer toepasbaar omdat allerlei invloeden waren uitgeschakeld. De

Deze twee beelden zijn voor mij niet mooi genoeg om de prachtige ge-

boodschap van het Christendom laat ons leven met paradoxen, dat de

dachte van de verrijzenis waar te maken. Ik geloof zelf sterk in het oude

zwakke sterk wordt, de sterke zwak, de winnaar verliest, de verliezer

beeld van de hemel waar engelen rijstepap eten met gouden lepeltjes.

wint. Dat betekent ook dat de arme niet gedoemd is arm te blijven en

Waarom? Omdat elke voorstelling die we maken van de verrijzenis gete-

de rijke niet rijk. Met dit denken kom je dichter bij de essentie van

kend is door de beperking van ons menszijn. We kunnen niet buiten onze

echte vooruitgang. Wat zou de westerse cultuur zijn zonder twijfel?

context denken. Denk ook aan het woord ‘hiernamaals’, dat gebonden is

Het Christendom is verzet en overgave, zoals Dietrich Bonnhoeffer zegt.

aan plaats (hier) en tijd (namaals). Daarom is alles wat we erover kunnen

Wanneer je berust, kun je geen christen zijn. Je moet vechten tegen alle

zeggen ontoereikend en omarm ik het beeld van de engelen die rijstepap

mogelijke vormen van onrecht en tegelijkertijd weten dat je niet alles

eten, omdat ik zeker weet dat het dat niet is. In het pretentieloze van dit

kunt oplossen. Dat is de overgave. Je moet weten dat de oplossing niet

eenvoudige, onnozele beeld zit meer schoonheid dan in een ingewik-

altijd bereikbaar is. Het manco van veel wereldse ideologieën, zoals het

kelde constructie. Het is een symbool van de hoop dat er wel iets is, iets

marxisme, is de gedachte dat de oplossing altijd bereikt moet worden.

concreets. Met dit beeld laten we meer over aan God dan aan onze eigen

Ten koste van wat?

verlangens. Abstract gesproken is het een verlangen naar heelheid, dat
het beste in de mens niet verloren gaat.

Lijdt onze huidige samenleving ook aan het idee dat alles maakbaar,
oplosbaar is?

Wat vieren we met Pasen?

We hebben een krankzinnig vertrouwen in techniek. Het is goed dat we

Dat het leven sterker is dan de dood. Maar we moeten de dood wel seri-

die technische verworvenheden hebben, maar ze maken ons niet per se

eus nemen. Vroeger dachten mensen dat het na de dood pas echt begon.

gelukkiger. Het is een soort constructie geworden van een virtuele we-

Dat is het beeld dat ons lange tijd is voorgehouden. Dat vind ik het baga-

reld omdat het echte vertrouwen ontbreekt. Ik kan perfect de prestaties

telliseren van de dood, alsof het slechts een overgang is. De kunst bestaat

van leraren of leerlingen meten. Op basis van de onderzochte para-

erin de dood ernstig te nemen en ondanks dat te geloven dat er hoop is.

meters kun je een prachtschool zijn. Maar het is een constructie, want

Hetzelfde geldt voor de eucharistie, wat een prachtig beeld is. Dat brood

allerlei invloeden, zaken als flair, generositeit en intuïtie die je niet

en wijn lichaam en bloed worden, is niet onnozel, maar betekent dat je

kunt meten, blijven buiten beschouwing. Ik denk wel eens dat mensen

je oude substantie kunt verlaten en plaats kunt maken voor het nieuwe.

vooral gaan meten als ze aan zichzelf twijfelen.

Helaas is de eucharistie een conservatief symbool geworden, de vlag van

Aan de universiteiten in Vlaanderen wordt veel tijd besteed aan meten,

een bepaalde fractie binnen de kerk.

toetsen, accreditatie enzovoort. Je kunt een perfect systeem hebben,
maar dat is dan ook vaak een systeem zonder elan. Het systeem staat
Foto: Rob Stevens

Hoe moeten we de kruisdood van Christus verstaan?

echte creativiteit en innovatie in de weg, omdat het gemiddelde het

Het is de ultieme nederlaag en tegelijkertijd de start van een wereldgods-

uitgangspunt is. Ik ben daarom met mensen uit het bedrijfsleven in

dienst. En dus op twee manieren paradoxaal. Enerzijds omdat diegene die

gesprek om een universitair programma te ontwikkelen dat niet aan de

aan het kruis sterft ook de norm is geworden voor allerlei machthebbers

accreditatienormen voldoet en waar mensen durven te vertrouwen op

hebben alleen maar ellende veroorzaakt. Ook de kerken hebben niet

Zonder het individuele denken is er geen collectief denken, anders is er

die weer anderen aan het kruis of anderszins lieten sterven. Anderzijds

het resultaat.

waargemaakt wat ze beloofden. Gebeurtenissen als 9/11 en de krediet-

geen diepgang. Maar het collectieve denken heeft lang overheerst, met

crisis zullen nog lang nadreunen. Het was een slechte eeuw voor mooie

alle gevolgen van dien. De vraag voor het individu is waar je gebor-

verhalen.

genheid vindt: in het boek of de bibliotheek? Een boek kan zekerheid,

omdat de kruisdood het begin van de Westerse beschaving is geworden,
het is een prachtig onderdeel van het Christendom. De centrale figuur

Wat betekent die cultuur van meten en controleren voor het onderwijs?

sterft aan het kruis en mislukt, schijnbaar. Als Christus als triomfator

Ik denk dat het funest is. Een gevolg is volgens mij dat leraren in

naar voren was getreden, zou dat een ramp zijn geweest en hebben

Vlaanderen bijvoorbeeld uitgeblust raken en zo vroeg mogelijk op pen-

En het verhaal van het Christendom?

concept bibliotheek is dat er allerlei waarheden naast elkaar staan, soms

geleid tot het mechanisme van macht. De boodschap van de kruis-

sioen willen. Leraren komen namelijk nauwelijks toe aan wat hun echte

Het Christendom laat ook een spanning zien tussen het systeem en het

diametraal tegenover elkaar staand. Dat geldt ook voor de christelijke

dood en verrijzenis, van het Christendom, is dat het schijnbaar zwakke,

roeping is: lesgeven. In plaats daarvan zijn ze bezig met orde houden,

verhaal. Dat is altijd zo geweest. Ik zit er ook niet zo mee. Op een be-

traditie. Die veelkleurigheid is ook de waarde van die traditie.

nederige overwint. Schijnbaar, want bijvoorbeeld de ander de wang

papieren invullen, zich verantwoorden.

paalde manier zijn de verhalen over pausen die ontsporen, de Inquisitie,

toekeren is geen teken van zwakte, maar van kracht. Je dwingt de ander

Op papier kan ik een perfecte leraar zijn, maar totaal niet inspirerend.

helend. Dat zijn contrastervaringen namelijk meestal. Maar veel mensen

Hoe gaat u Pasen vieren?

na te denken over zijn daden en vernedert hem feitelijk. Voor ‘Heb uw

Als ik terugdenk aan leraren die mij toen en later nog hebben geïnspi-

verwachten van de kerk een te grote zuiverheid. De redenering is ‘jul-

In de Goede Week ben ik niet de persoon die zich terugtrekt in een

vijanden lief’ geldt hetzelfde. Met andere woorden: als je een onbenullig

reerd, waren dat vooral personen die onaangepast en kritisch waren.

lie zijn niet christelijk genoeg, dus kan ik zelf ook geen christen meer

klooster. Dat doe ik liever op een ander tijdstip. Wel ga ik, al twintig jaar,

leven zonder vijanden leidt, kun je niet als christen leven. Christen zijn

Dus ook in het onderwijs moeten we meer durven te vertrouwen. En

zijn’. Dat is vreemd. Natuurlijk lijdt de kerk aan menselijke fouten, maar

naar de Matteus- of Johannespassion in het Concertgebouw in Amster-

betekent een ultieme kritische zin hebben, tegen de waan van de dag,

als iemand het vertrouwen niet verdient, zal dat wel blijken. Wanneer

daarom hoef je je er toch niet vanaf te keren. Christelijke deugden als

dam. Dat is een andere vorm van transsubstantiatie, zoals ik het zelf ook

maar ook tegen het lineaire denken, dat wil zeggen het uitschakelen van

we meten, controleren, zijn dat bovendien altijd momentopnamen.

barmhartigheid en vergiffenis zijn op de kerk blijkbaar niet van toepas-

beleef. Met Witte Donderdag verzorg ik een lezing voor ondernemers

variabelen, onvolkomenheden.

Onderwijs is bij voorbaat lange termijn. Een leraar of leerling kan zich

sing. Ik vind dat velen geloof, religie en kerk veel te zwaar nemen. Geloof

over normen en waarden in de marketing. Op Goede Vrijdag zult u mij

over een aantal jaren sterk ontwikkelen.

is als het leven zelf, met ups en downs, met twijfel, zwakte en imperfec-

niet in de kerk aantreffen, met Pasen in een kerk waar nog alle generaties

tie, anders kan geloof niet bestaan.

komen.

waarheid bieden, maar sluit facetten van jezelf uit. Het mooie van het

We leven in een illusieloze tijd

Waarom durven we niet meer te vertrouwen, zijn we illusieloos?

We hebben een krankzinnig geloof in techniek omdat
echt vertrouwen ontbreekt

We hebben natuurlijk een rampzalige twintigste eeuw achter de rug,

U noemt het beste, meest kostbare wat de mens heeft zijn ‘bewustzijn om

waarvan we de brokstukken nog steeds aan het ruimen zijn. Het Duitse

na te denken en lief te hebben’. Vroeger hoefden mensen nauwelijks na te

Bildungsideaal is al begraven in de loopgraven van de Eerste Wereld-

denken en nu denken we dat we het zelf wel kunnen. Zijn we van het ene

oorlog. Alle collectieve dromen van marxisme, fascisme, corporatisme

uiterste naar het andere gedraaid?

Iedere voorstelling van de verrijzenis is beperkt
6
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In elk einde schuilt een
nieuw begin
San van Eersel

vriendschappelijke), maar ook in een werkge-

een concreet voorbeeld van hoe ‘dode’ situaties

Wat betekent dit voor het katholiek onderwijs?

relateerde relatie vragen om bewijzen voor de

weer tot ‘leven’ kunnen worden gewekt. Dit ver-

In hoeverre weet het katholiek onderwijs zich

trouw of betrouwbaarheid van de ander, is dat

langt geen rechtstreekse ingreep van God, maar

geïnspireerd door wat binnen de katholieke

een teken dat het fundament van de relatie, na-

wel geloof in de mogelijkheid en het bestaan

traditie van waarde wordt gevonden? En

melijk vertrouwen, zoek is. Bewijzen horen bij

van nieuw leven, zeker wanneer de overtreder

hoe wordt dit zichtbaar in het handelen van

controle en beheersing, vertrouwen bij geloof.

in herhaling valt.

degenen die binnen het katholiek onderwijs

Pasen vraagt van ons om te vertrouwen op dat

En daarmee zijn we beland bij een heel ander

werkzaam zijn?

wat we niet onmiddellijk hier en nu tot onze

aspect van de verrijzenisgedachte. We staan

beschikking hebben, maar dat zich als dragende

nu niet langer aan de kant waar we geen

grond voor ons leven moet aandienen.

uitzicht meer zien, maar waar we uitzicht

G e l o o f e n v e r t r o uw e n

kunnen bieden aan anderen. Het zijn niet al-

Pasen begint met stilte en met leegte. Eerst is

Binnenkort is het Pasen. Sommige mensen
associëren Pasen vooral met het lijden en
sterven van Jezus Christus. Anderen zien in
Pasen vooral de belofte van een nieuw leven.
Jezus’ verrijzenis met Pasen houdt de belofte
in dat het leven sterker is dan de dood. In
overdrachtelijke zin betekent dit dat ervaringen van tegenslag, verlies of gebrokenheid
nooit het laatste woord hebben. In elk leven
en in elke situatie liggen kiemen van hoop
verborgen, waar iets nieuws uit kan voortkomen. Het nieuwe leven dat ons met Pasen
wordt beloofd, is een leven dat nog moet
komen, waar we naar uit mogen zien. De
keerzijde van deze belofte is dat we dit leven
nu nog niet kunnen waarnemen. Het is er nog
niet. Pasen vraagt van ons om te verzaken aan
wat we hier en nu ervaren. Dit staat haaks op
de hedendaagse leefwereld waarin enkel dat
wat ik zie, voel of hoor, telt. Wat heeft Pasen
ons, mensen van nu, te bieden? En welke rol is
hierin weggelegd voor katholieke scholen?

er de stilte van het kruis, daarna is er de leegte

Doen

leen de uitzichtloze situaties waarin wij zelf

van het graf. Maar dan, op de derde dag, brengt

Hoe kom je aan zo’n geloof? Het is een geloof

zitten die ons paasgeloof op de proef stellen,

een engel alles weer in beweging. Het graf is

dat door mensen wordt bemiddeld die ons hier-

ons paasgeloof wordt ook op de proef gesteld

leeg, Jezus is heengegaan. Waar naartoe? Naar

in zijn voorgegaan. Mensen wier doen en laten

in situaties waarin wij zelf als belofte kunnen

Zijn we bereid om dat ene kind nogmaals een kans te geven?

‘Verrijzenis’ Kruiswegstatie Aad de Haas, Cunibertuskerk Wahlwiller

Foto: Photo Génique Maastricht

de hemel? Niet direct, want eerst moeten er nog

fungeert als een voorbeeld. Niet een voorbeeld

fungeren voor anderen. Het is gemakkelijk om

enkele mensen worden overtuigd van het feit

dat een kritiekloze opvolging verlangt, maar

iets te beloven waarvan je zeker weet dat je

dat Hij uit de dood is opgestaan. Dat de dood

een voorbeeld dat een bewaard betekeniskader

het kunt waarmaken. Maar hoe zit het wan-

Hem niet heeft kunnen vasthouden. Het geloof

doorgeeft van waaruit wij verder kunnen den-

neer de belofte aan de ander ten koste gaat van

van Pasen is een moeilijk geloof dat veel van

ken over de betekenis van onze eigen ervarin-

onszelf? Wat hebben wij over voor anderen?

ons vraagt. Jezus is ons voorgegaan, maar waar

gen. Modelling dus. Jezus is zo’n model. Door

In hoeverre zijn wij bereid om onszelf opzij

naartoe? Waar vinden we het nieuwe leven

ons te laten inspireren door Zijn doen en laten,

te zetten en ruimte te maken voor anderen,

dat ons in het verrijzenisverhaal wordt beloofd

kunnen wij leren te geloven aan het nieuwe

opdat hun situatie minder uitzichtloos wordt?

en hoe? Is het wel van deze wereld, en zo nee,

leven van Pasen.

Zijn wij bereid om te ‘sterven’, opdat anderen
kunnen ‘leven’? Zijn we bereid om dat ene kind

hoe kunnen we het dan kennen? Het beroep
alle situaties sprake is van verlies. Een verlies

het snel en hij wil het nu. Het verhaal van

dat Pasen op ons doet om te geloven in een

E e n b e l o f t e z i j n v o o r and e re n

nogmaals een kans te geven, ook al ondermijnt

van fysieke mogelijkheden, van iemand die je

Pasen dwingt ons echter om pas op de plaats te

nieuw leven terwijl niets in de huidige situatie

Hebben mensen van nu nog wel behoefte aan

het ons gezag en haalt het het bloed onder onze

dierbaar is, van je baan, je sociale en maat-

maken. Om stil te staan bij de vragen die door

erop wijst dat dit leven ook daadwerkelijk zal

dit geloof? Misschien niet, laten we eerlijk zijn.

nagels vandaan? Zeggen wij ‘nee’ wanneer

schappelijke status, je inkomen, je eigenheid of

uitzichtloze situaties worden opgeroepen. We

komen, staat haaks op de hedendaagse leefwe-

We moeten serieus rekening houden met de

ons een carrièremogelijkheid wordt geboden,

D oor God verla t en

de waardering van anderen. In alle uitzichtloze

moeten eerst stilstaan bij het sterven, dan pas is

reld waarin enkel dat wat ik zie, voel of hoor,

mogelijkheid dat mensen ook zonder de belofte

wanneer we daardoor de persoonlijke en/of

In de kern komt de verrijzenisgedachte van het

situaties is het kruis van Pasen aanwezig. “Mijn

er nieuw leven.

wordt gewaardeerd. Waarin alleen dat wordt

van Pasen, dat wil zeggen, zonder geloof in

professionele ontwikkeling van een collega

paasfeest erop neer dat in elke gebeurtenis of

God, mijn God, waarom hebt Ge mij verlaten?”.

Waarom sterven mensen van God verlaten?

meegenomen en meegewogen dat op grond van

het bestaan van een leven na de dood, ook in

kunnen bevorderen? Durven wij ‘nee’ te zeggen

situatie, hoe uitzichtloos ook, al de ingrediënten

Het is de hartverscheurende kreet van iedereen

Omdat dit de dood is van degenen die tot aan

meetbare resultaten als feitelijk kan worden

overdrachtelijke zin, volledig gelukkig kunnen

tegen onredelijke eisen of verwachtingen van

aanwezig zijn om van een ‘dode’ situatie een

in een uitzichtloze situatie. En wat antwoordt

het einde trouw zijn gebleven aan dit leven. Het

vastgesteld. Waarin de idee van maakbaarheid

zijn. Als katholiek zie ik echter veel voordelen

ouders wanneer dit consequenties kan hebben

‘levende’ situatie te maken. In de verrijzenisge-

God? Helemaal niets. God blijft stom. Mensen

is de dood van degenen die, ondanks het feit

via controle en beheersing in het leven van

in het wel hebben van een dergelijk geloof.

voor het leerlingenaantal op onze scholen? Of

dachte is de hoop aanwezig dat lijden en dood

sterven in eenzaamheid, door God verlaten.

dat God hen niet antwoord, zijn blijven geloven

mensen wordt geïmplementeerd.

Een directeur van een katholieke basisschool,

tegen overheidsmaatregelen die naar ons idee

die van huis uit protestant is, zei het eens

de kwaliteit van het onderwijs ondermijnen,

dat Hij hun klacht zal horen. Het is de dood van

niet het laatste woord hebben en dat niets dat
goed is, verloren zal gaan.

G e lo v e n te g e n be te r w e te n in

degenen die geloven tegen beter weten in.

Dit is een trend die binnen onze samenleving

heel treffend. Wat het katholiek onderwijs

wanneer we daarmee een negatief inspectierap-

Het leven kent vele uitzichtloze situaties. Een

Waarom is dit zo? Waar is de belofte van het

Die weigeren zich over te geven aan de waan

nog steeds in opmars lijkt te zijn en die ook

volgens haar typeerde was vooral het feit dat

port riskeren?

ernstige ziekte, het overlijden van een collega,

nieuwe leven? Waar zijn de nieuwe kansen

van de dag, die niet meewaaien met alle

binnen het onderwijs steeds meer zichtbaar en

mensen fouten mochten maken, zonder dat je

maar ook ontslag, een fusie of minder goed

die ons met Pasen zijn beloofd? De moderne

winden om zelf buiten schot te blijven, die

voelbaar aanwezig is. In plaats van te komen

daar op werd afgerekend. Sterker nog, je kon

Pasen spreekt ons aan op ons geloof, op ons

mee kunnen komen dan de rest, kunnen als

mens is niet gewend om te moeten wachten. En

trouw blijven aan hun principes en zich,

met bewijzen vraagt Pasen van ons om te

telkens weer opnieuw fouten maken, en telkens

vertrouwen in een goede afloop. In onze reactie

uitzichtloze situatie worden ervaren. Wat deze

hij is het ook niet gewend om niet te worden

geïnspireerd door deze principes, blijven inzet-

geloven in een leven dat niet hier en nu kan

weer opnieuw konden deze fouten je worden

hierop laten wij zien in hoeverre we ons hier-

situaties met elkaar gemeen hebben is dat er in

gehoord. De moderne mens wil alles, hij wil

ten voor een rechtvaardige samenleving,

worden aangetoond, dat niet maakbaar of

vergeven. In lijn met de paasgedachte ligt de

door geïnspireerd weten. ‘In navolging zullen

‘evidence based’ is. Geloven betekent een relatie

focus van deze anekdote niet op het maken van

wij de verrezen Jezus zien’, of onze school nu

aangaan met iets of iemand waarbij je niet van

fouten, maar op het schenken van vergeving.

St. Jozef heet of De Regenboog, of we nu wel of

tevoren weet hoe deze relatie zich zal ontwik-

Iemand vergeven, de belofte van vergiffenis,

niet bidden aan het begin van de les, of we ons

kelen. Relaties zijn gestoeld op vertrouwen.

en dit is wat anders dan ‘sorry’ leren zeggen

nu wel of niet laten voorstaan op het feit dat we

Wanneer mensen in een persoonlijke (echtelijke,

in een les sociaal-emotionele ontwikkeling, is

een katholieke school zijn.

I n elke uitzichtloze
situatie ligt een kiem
van hoop
8

ook al keert deze samenleving zich tegen hen.

 eloof en hoop
G
passen niet bij beheersen
en controle

 aashouding vraagt
P
vertrouwen en heeft
voorbeeld nodig
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Niet tegen maar met elkaar
THEMA PRA K TIJK PO

Rob Pinkse
Wat doe je als schoolbestuurder in ZeeuwsVlaanderen met de wetenschap dat het leerlingenaantal in de komende tien jaar met een
kwart zal dalen? Welke oplossingen bedenk je
voor dit gigantische probleem? Hoe blijf je in
zo’n situatie positief denken en geloven in de
toekomst? Ronny van den Broecke, algemeen
directeur van ‘De Linie’ met dertien katholieke
scholen en een protestants-christelijke school
in Hulst en omgeving, en Gerard Langeraert,
algemeen directeur van ‘OpenBasis’ met 12
openbare scholen in Hulst, Terneuzen en
omliggende dorpen, vertellen hun verhaal.

kinderen zijn daar welkom wanneer de identi-

die grondhouding vanuit de klas met de kinde-

lijkheden kunnen bieden. Dat vraagt ook iets

teit van de school wordt gerespecteerd.”

ren, als school met de ouders en als organisatie

van de flexibiliteit van de werknemer. Als hen

uitdragen.”

de kans wordt geboden, moeten ze hem ook

Waardoor worden die grondwaarden gevoed?

Langeraert: “Bij het invoeringstraject dat we nu

durven nemen. Wij kunnen niet garanderen dat

Van den Broecke: “Dat betekent een continu

opstarten gaan we kijken wat onze strategische

iedereen op dezelfde plek kan blijven waar hij

onderhoud van ouders, leerlingen en leerkrach-

uitgangspunten worden voor het personeels-

ooit is gestart. Die tijd is voorbij. Daar zijn wij

toen de cijfers van de provincie op tafel kwa-

tot het tekenen van een intentieverklaring

ten die samen die school maken, gestuurd door

beleid en voor de kwaliteit van het onderwijs.

ook heel eerlijk in. Wij willen onze mensen ook

men. Daarvan zeiden wij: ‘Het gaat er helemaal

met de titel ‘Niet tegen maar met elkaar’ om

een directeur die de identiteit ook als voor-

Hoe slagen wij erin om goed onderwijs in de

geen valse hoop geven. Wij kunnen er niet voor

niet meer om hoeveel leerlingen we hebben,

te onderzoeken of een fusie tussen ‘De Linie’

beeldfunctie uitdraagt. We gebruiken daar het

kernen te hebben en te houden. Dat betekent

zorgen dat alles bij het oude zal blijven. De

het gaat er nu om hoe we de kwaliteit van het

en ‘OpenBasis’ mogelijk is. Op 1 maart jl. zijn

resilience-model voor. Resilience betekent dat je

dat we in contact treden met de mensen in zo’n

maatschappij verandert, het leven verandert en

onderwijs kunnen handhaven’. En dus kwam er

beide besturen gefuseerd en gaan zij samen

als persoon of als organisatie vanuit veerkracht

dorp, maar dat we ook in gesprekken met de

we zullen ons voortdurend moeten aanpassen

een totaal andere vraagstelling op tafel.”

verder onder de naam LeerTij.

ook in moeilijke tijden met positief denken

gemeente gaan zoeken naar oplossingen in deze

aan die veranderende omstandigheden.”

naar oplossingen zoekt. Dit ‘veerkracht’ model

situatie. Steeds vanuit het gegeven dat het onze

S c h a a lv e r g r o tin g

Re s ilie n c e

is structureel op alle scholen neergezet om de

maatschappelijke opdracht is om deze mensen,

Wat mogen ouders verwachten van de nieuwe

In de verkennende gesprekken bleek dat er veel

Zo’n fusie komt niet zo maar tot stand. Welke

identiteit verder vorm te geven. Kernbegrippen

deze kinderen, goed onderwijs te bieden in de

stichting?

overeenkomsten waren tussen de twee besturen.

aspecten hebben daar richting aan gegeven?

daarin zijn ‘gedragenheid, zingeving, eigen-

kernen. Dat willen wij waarmaken en dat is een

Van den Broecke: “Ouders mogen verwachten

Ze hebben dezelfde visie voor de regio en voor

Van den Broecke: “Los van de cultuur van een

waarde, vaardigheden en humor’. Maar het

verwachting die men mag hebben. Die mogen

dat deze organisatie door de grotere omvang,

de dorpen. Voor beiden is het motto altijd

katholieke school, een protestants-christelijke

betekent ook op zoek gaan naar wie wij zijn,

ze niet alleen uitspreken, daar mogen ze ons

met een sterker bedrijfsbureau, het onderwijs

geweest ‘zo lang mogelijk alle scholen in de

school of een openbare school zijn het de

waar wij voor staan en hoe wij vorm geven aan

ook voortdurend op aanspreken. Dat spiegelen

beter kan organiseren op kwaliteit en dat die

dorpen behouden met als voorwaarde dat je de

grondwaarden, die we beiden als stichting uit-

de identiteit van die school.”

door anderen helpt ons om gericht te blijven

kwaliteit zich ook vertaalt naar de scholen.

kwaliteit kunt handhaven en het kunt blijven

dragen: respect en vertrouwen. Dat is de basis

op onze doelstelling en is voor ons in feite de

Ook het monitoren van de kwaliteit kan op een

belangrijkste drive.”

sterkere manier plaatsvinden. Men kan ervan

organiseren’. Beide besturen hebben geconsta-

om mee te starten. Daaromheen heeft iedere

H o o p e n v e r w ac ht i ng

Kri m p

teerd dat, wil je de regio kwalitatief overeind

school en ieder dorp zijn eigen cultuur. In Oost

Van den Broecke: “Je creëert hoop door die

Zo’n vijf à zes jaar geleden begonnen de eerste

houden, je tot schaalvergroting zult moeten

Zeeuws-Vlaanderen is dat vooral een katholieke

positieve grondhouding zoveel mogelijk uit te

Waarschijnlijk ontkom je er niet aan dat er mensen

de kwaliteit te behouden.”

tekenen van krimp al zichtbaar te worden. Pas

overgaan. Dit heeft in februari 2009 geleid

cultuur en die willen wij graag behouden. Alle

dragen. We verwachten van de mensen dat ze

ontslagen moeten worden.

Langeraert: “En iedereen weet gewoon dat

in februari 2008 werden deze tekenen definitief

Langeraert: “Geen enkel bedrijf, geen enkele or-

er een kritische ondergrens is om binnen de

bevestigd door de notitie ‘Onverkende paden’

ganisatie kan er op enig moment aan ontkomen

bedrijfsvoering het financieel nog mogelijk te

die de provincie Zeeland toen publiceerde.

dat er mensen ontslagen moeten worden, maar

maken. Als je een grotere organisatie hebt, kun

Daarin werd duidelijk dat onder andere in de

dan is het heel belangrijk hoe zo’n traject gaat

je op basis van de onderlinge solidariteit die je

gemeenten Hulst en Terneuzen het leerlin-

verlopen. Wij kunnen nu aan de voorwaarde-

kweekt binnen de organisatie, vaak iets langer

genaantal op de lange termijn zou dalen met

lijke kant, door het aannemen van een perso-

in stand houden dan bij een kleine organisatie,

waarden tussen de -20 en -30 %.

neelsfunctionaris en het opzetten van een goed

waar je zou moeten zeggen: ‘Ik zou wel willen

Van den Broecke: “Op basis van deze notitie

bedrijfsbureau, er in ieder geval voor zorgen

en ik doe mijn best, maar het houdt op’.”

zijn we intern aan de slag gegaan. Bij ons heeft

dat er een goede begeleiding tot stand komt,

dat geleid tot het open zetten van alle luiken

tot het moment van vertrek aanbreekt. Dat kun

Ge l oof i n de t oe kom st

om de kwaliteit van het onderwijs te blijven

je dus wel met zo’n grote organisatie, want dat

Ik proef dat u gelooft in de toekomst. Zou u

waarborgen en om een stuk werkgelegenheid te

zou steeds problematischer worden met elk van

nog kort en kernachtig kunnen aangeven hoe

blijven bieden. Je raakt in gesprek met collega-

onze kleine organisaties.”

dat komt?

uitgaan dat alles in het werk wordt gesteld om

bestuurders die voor hetzelfde probleem staan.

Langeraert: “We geloven in mensen, in onze

Eigenlijk weet je dat schaalvergroting een must

Het personeel ziet het natuurlijk ook aankomen,

medewerkers. We geloven in de kwaliteit van

is en je gaat zo links en rechts aan de deno-

fusie of geen fusie: er komen minder kinderen, dus

onze scholen. Dat is de basis van waaruit we

minaties snuffelen. In eerste instantie zoek je

mijn baan is in gevaar. Kunt u die mensen dan nog

gaan werken. Toen wij in februari vorig jaar

het binnen de eigen denominatie, dat ligt voor

hoop geven?

naar elkaar uitspraken dat wij een organisatie

de hand. Om als katholieke stichting met een

Van den Broecke: “Jawel. Want omdat de

zouden gaan bouwen die is gegrondvest op

stichting voor openbaar onderwijs in gesprek te

organisatie nu van deze omvang is, kunnen

vertrouwen en wederzijds respect, wisten we

gaan is ‘not done’. Toch wil je alle aspecten die

we ook het onderwijs sterker organiseren en

gewoon dat het ging lukken. Zolang je dat

bij onderwijs horen, blijven borgen en dan zul

dat betekent ook dat je de macht van de grote

geloof vasthoudt.”

je over die grenzen heen moeten.”

getallen kunt hanteren. In zo’n organisatie ont-

Van den Broecke: “Ik sluit me daar graag bij

Langeraert: “Je gaat eerst zoeken binnen je

staat er toch meer ruimte om te bewegen. Als

aan. Dat gevoel dat wij delen, zien wij graag

eigen denominatie, maar vervolgens merk

er in het ene dorp echt krimp plaatsvindt, zijn

terug in de organisatie. Hoe wij er zelf in staan

je dat de wereld om je heen met dezelfde

er misschien ergens anders weer mogelijkheden

en wat wij uitstralen, daar kan ik van zeggen

problematiek zit en dan kun je ook kijken naar

door natuurlijk verloop en kunnen ze daar weer

dat niemand daaraan zal twijfelen.”

waar de wezenlijke overeenkomsten zitten. Dan

aan de slag.”

kun je vanuit kracht het probleem van krimp

Langeraert: “Het zit ook in onze opdracht om

met andere denominaties gaan benaderen. Die

aan onze mensen te vertellen dat wij door een

gedachteswitch is twee jaar geleden ontstaan
Foto: Erik Jan Ouwekerk/HH
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“We hebben vertrouwen dat we hier krachtiger uitkomen”

Gerrit-Jan Meulenbeld
Als een ramp een school treft, kan ze zich daar
nauwelijks op voorbereiden. Het scheelt wel als
de school een cultuur van saamhorigheid en
betrokkenheid heeft. Het Canisius College in
Nijmegen is van oudsher een school die
functioneert als een leefgemeenschap van
ouders, leerlingen en leraren. Dat heeft enorm
geholpen toen de school afgelopen oktober
opgeschrikt werd door een fataal busongeluk
van een groep leerlingen en docenten in Spanje,
vertellen Dominique Majoor, directeur, en Jack de
Bruin, afdelingsleider van het vierde leerjaar.

uur druppelden steeds meer collega’s binnen,

nemen, maar op dat moment was het voor hen,

dat we dit te boven komen en er misschien wel

waaronder Jack de Bruin en zijn we begonnen

het andere ouderpaar en alle aanwezige ouders

beter uit zullen komen.” “Het heeft ons dichter

af te spreken wie wat zou gaan doen. Dat was

duidelijk wat er aan de hand was. Dat was een

bij elkaar gebracht”, vult Jack de Bruin aan.

lastig, want pas om 10.15 uur wisten we dat

dramatisch moment.”

Majoor: “Het heeft individueel contacten sterker

er een dodelijk slachtoffer was, maar niet wie.

“Misschien hadden we de twee ouderparen al

gemaakt, de contacten tussen docenten en

Dat zouden we binnen een half uur horen van

eerder apart moeten zetten”, voegt Majoor toe.

tussen leerlingen zijn sterker geworden en het

Buitenlandse Zaken. Dat gegeven was een keer-

“Na dat afschuwelijke moment hebben we de

heeft de schoolleiding krachtiger gemaakt. Er

punt. Ineens waren we in rouw en hebben we

ouders van het dodelijke slachtoffer naar huis

zijn allerlei dwarsverbanden ontstaan.”

de reizen teruggeroepen en de lessen afgelast.

gebracht en de overige ouders zijn merendeels

Omdat we na een half uur nog niet wisten om

vertrokken om rond 16.00 uur terug te keren

De school wil een vaste plek in de school in-

wie het ging, hebben we de knoop doorgehakt

voor een tweede briefing over de situatie van

richten met een kunstwerk voor momenten van

om alle aanwezigen, personeel, toegestroomde

hun kinderen en de docenten. Een docent uit

herdenken en stilstaan.

ouders, leerlingen en pers, te informeren.”

het leerlingenbegeleidingsteam en een conrector zijn dezelfde dag nog naar Spanje gevlo-

De l e e f ge m e e n sch ap C an i si u s C ol l e ge

Dr a ma tis c h mo me n t

gen ter ondersteuning en om zo snel mogelijk

Behalve de reizen heeft het Canisius College

De school had geen draaiboek liggen, wel een

de terugreis te regelen. Voor de opvang van

nog veel andere buitenschoolse activiteiten.

calamiteitenplan, maar volgens Majoor kun je

leerlingen, ouders en leraren was er vanaf de

Docenten en leerlingen hebben daarin een

je ook nauwelijks voorbereiden. Je moet impro-

vroege ochtend ondersteuning van slachtof-

actieve rol. Het fundament voor die traditie is

viseren en afgaan op de specifieke situatie: wat

ferhulp en na de tweede briefing om 13.00 uur

gelegd door de oprichters van de school, de

is nodig en gepast? Direct na de gebeurtenissen

ook van een gemeentewoordvoerder, die veel

Jezuïeten, die tot voor enkele jaren een promi-

en daarna. “Dat zal altijd anders zijn, afhanke-

goed werk heeft verzet, vooral in het op afstand

nente rol in de school hadden. Die traditie leeft

lijk van wat er gebeurd is, wie de betrokkenen

houden van de pers en het organiseren van de

voort en krijgt weer meer aandacht, ofschoon

zijn en wat de volgende stappen moeten zijn.

persbijeenkomst.”

die door de tijdsgeest wel wat onder druk staat.
Een surveillance tijdens een schoolfeest is min-

Onze situatie is volgens mij niet overdraagBuitenlandreizen zijn een vast onderdeel van

baar. Natuurlijk is het wel handig om te weten

Co n fr o n ta tie e n o p l uc ht i ng

der vanzelfsprekend dan vroeger, ofschoon het

het programma van de school, omdat deze in

wie waarvoor beschikbaar is op welk moment.

Dinsdag 20 oktober heeft de school voor alle

begeleiden van een schoolactiviteit geen enkel

haar visie bijdragen aan een gemeenschapscul-

Dat hebben we wel geleerd. Gebruikelijk in dit

leerlingen en belangstellende ouders een her-

tuur en een brede ontwikkeling van leerlin-

soort situaties is dat de woordvoerder extern en

denkingsplechtigheid georganiseerd. In de loop

gen. In de week voor de herfstvakantie waren

intern niet dezelfde is. Ik heb dat wel gedaan en

van dinsdag is iedereen uit Barcelona, behalve

alle vierdejaars al onderweg of moesten nog

ik zou het weer doen.”

een zwaargewonde docent, naar huis terug

de school de draad weer wilde oppakken, zijn

Majoor: “Meer dan de helft van het docenten-

en aan een brede ontwikkeling van leerlingen.

vertrekken.

De Bruijn: “Het was handig geweest als we alle

kunnen keren. Hetzelfde gold voor de overige

de lessen op donderdag weer gestart. Aan de

team heeft er nog steeds mee te maken omdat

Het maakt dat lesgeven en les krijgen ook meer

Dominique Majoor was die bewuste ochtend

telefoon- en mobiele nummers van alle direct

reizen. Alle groepen zijn afzonderlijk met

vooravond van de herfstvakantie is voor alle

ze vrienden van het slachtoffer in de klas

reliëf krijgen, docenten en leerlingen kennen

al om 7.15 uur op school om de leerlingen en

betrokken ouders hadden gehad. Velen hebben

ouders erbij opgevangen en na de bijeenkomst

docenten een bijeenkomst georganiseerd. “Dat

hebben of slachtoffers van het busongeluk.

elkaar op een andere manier. Majoor: “We zijn

docenten die naar Berlijn gingen uit te zwaaien.

zelf gebeld of zijn gekomen, maar een aantal

voor de Barcelonareizigers heeft de school op

was het eerste moment om terug te blikken, te

De vraag is steeds of leerlingen goed worden

echt een school van leraren, ouders en leerlin-

Majoor zag de reiscoördinator van school de

hebben we om die reden niet meteen te pakken

woensdag een gezamenlijke bijeenkomst voor

reflecteren op wat we hadden meegemaakt”,

opgevangen en of docenten het aankunnen.

gen. We hebben ook verwachtingen van ouders.

trap afkomen met de mobiele telefoon in de

gekregen en zij waren pas ’s middags op de

alle vierdeklassers gehouden. “Het was ontroe-

vertelt Majoor. “Ik ervoer die bijeenkomst als

Dat gaat dit schooljaar en voor velen nog veel

We willen dat ze kritisch meedenken en betrok-

hand en voelde dat er iets niet goed zat. De

hoogte van het busongeluk. Dat zou een vol-

rend om iedereen, op één na, weer bij elkaar

een viering van verbondenheid”, zegt Jack de

langer door. Dat is de zwaarte die de mentoren

ken zijn bij hun kind en organiseren daarom

Bruin.

en Jack dagelijks ervaren.”

vaak ouderavonden. Aan het begin van ieder

“Deze ramp zal altijd aan onze school verbon-

leerjaar is er voor de ouders van de afzonderlij-

Hij heeft de organisatie van de ondersteuning

den blijven. Ik heb het intussen zelf wel een

ke leerjaren een gezamenlijke opening en naast

van leerlingen en ouders direct na 19 oktober

plek kunnen geven”, vertelt De Bruin. “Een

de ouderraad zijn er contactgroepen van ouders

verzorgd en doet dat nog steeds, want voor

keerpunt daarin was voor mij de Kerstvakan-

voor ieder leerjaar. Ook de mentoren hebben

van twee dodelijke slachtoffers. Ondertussen

velen is de fatale dag nog niet voorbij. “De zorg

tie. Op de verjaardag van het slachtoffer na de

veel contact met ouders. Op open dagen zeggen

ontvingen de Berlijnreizigers sms-jes van klas-

is nu nog steeds intensief”, zegt hij. “Tijdens

Kerstvakantie hebben we bij de herdenkings-

ouders de sfeer als een warm bad te ervaren,

reiscoördinator had bericht gekregen van de

probleem vormt. Daaraan beleven docenten erg
Foto: Benjamin Beddegenoots

bij aan de cultuur van een leefgemeenschap

reisorganisatie dat de Barcelona-bus van het
vierde leerjaar verongelukt was. De eerste
boodschap was dat het niet ernstig was, maar
er kwamen andere berichten waarin sprake was

“Ik ervoer die bijeenkomst als een
viering van verbondenheid”

die eerste dagen hadden leerlingen en docen-

plek weer stilgestaan bij het slachtoffer. Dat

ofschoon er natuurlijk ouders zijn die daar niet

de leerlingen van vmbo, havo en vwo gemixed

gende keer echt anders moeten. Op school zaten

te hebben”, zegt Majoor. “Dubbel en confron-

ten veel steun aan elkaar. Met vrienden van

was een mooi moment. Voor het eerst voelde ik

voor kiezen.

zodat klasgenoten verdeeld zijn over verschil-

twee ouderparen bij elkaar die nog geen enkel

terend”, noemt De Bruin de bijeenkomst, “we

het slachtoffer hebben we meegewerkt aan het

een soort rust.”

lende reizen. Ook een manier om de betrokken-

contact hadden gehad met hun kind, waaronder

waren intens verdrietig en tegelijkertijd opge-

afscheid. Dat was intens en mooi. Het is ver-

“Ja”, zegt Dominique Majoor, “dat was heel

heid bij elkaar te vergroten. “Omdat de eerste

naar later bleek ook de ouders van het slachtof-

lucht om iedereen te zien. De bijeenkomst heeft

volgens heel verschillend hoe mensen met dit

goed. We hadden het gevoel ’we hebben iets

berichten gunstig waren, hebben we ze toch

fer. Pas om 13.00 uur wisten we wie het slacht-

drie uur geduurd.” Omdat de schoolleiding voor

soort situaties omgaan. Maar steeds weer heeft

afschuwelijks meegemaakt, maar we hebben

laten vertrekken”, vertelt Majoor, “vanaf 8.00

offer was. We wilden de ouders graag apart

de start van de herfstvakantie voor de rest van

iedereen de ruimte om mensen bij te staan.”

het goed gedaan samen en we vertrouwen erop

genoten in Barcelona. Tijdens de reizen worden

12

veel plezier, licht Majoor toe. Het draagt sterk
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bracht tot werkelijke verschillen: arm versus

Dick Wijte

rijk, aidspatiënt versus geen aidspatiënt of
crimineel tegenover niet crimineel. Hoe maken
we onze leerlingen op een aantrekkelijke
manier bewust van het feit dat het ook anders
kan dan de voorpagina’s in de krant doen
vermoeden, terwijl Marokkaanse en Turkse

Freek Pardoel

leerlingen bij je in de klas zitten waar niets
mee aan de hand is. Het moest een musical

Het was een toevallige ontmoeting, een prijsvraag op één van de scholen, de wil om hedendaagse misvattingen over verschillen naar afkomst te bestrijden, die de rode draad vormen in
de ontstaansgeschiedenis van het meest ambitieuze project dat ooit op katholieke scholen van
Hoorn is vormgegeven. Een uitgesproken voorbeeld van een school met een boodschap over gemeenschapsvorming, lessen voor het leven, over integraal denken van vmbo en havo/vwo, tussen
scholen uit twee landen die vanuit dezelfde idealen een gezamenlijke musical uitvoeren in beide
landen en die een maatschappelijke uitdaging met ons allemaal willen delen. De scholen van
Tabor willen onder andere door een voor iedereen beschikbare lesmethode een positieve bijdrage
leveren aan de bewustwording van eigentijdse maatschappelijke problemen. Zij willen stelling
nemen tegen ‘een nieuwe Apartheid’ die zich in onze samenleving lijkt te nestelen.

Het ankerpunt van scholen

len tussen bevolkingsgroepen zijn terugge-

COLUMN

THEMA PRA K TIJK V O

Regenboogproject kent
geen zwart en wit

Wat doen we met de maatschappelijke organisaties: scholen, ziekenhuizen, wooncorporaties? Straks zal deze vraag
op tafel komen van partijen die
een nieuw kabinet gaan vormen.

en raakte geïnspireerd door de verhalen over

worden waar een Nederlands meisje via de

de recente geschiedenis van het land. Hij was

chat in contact komt met een Zuid-Afrikaanse

lingen lijkt geen einde meer te

dan ook blij verrast toen op de school waar hij

jongen die haar het verhaal van de apartheid

kennen. Nu alles vloeibaar is,

toen rector was, een meisje uit de brugklas de

vertelt. Een verhaal dat ons veel kan leren

kunnen ze worden aangepakt.

prijsvraag won voor de naamgeving voor het

over een eerlijke en respectvolle samenleving.

We denken nog dat we met

nieuwe auditorium: Nelson Mandelazaal. Een

De musical kreeg de naam ‘In de ban van de

transparantie een nieuw pact met de politiek kunnen sluiten, maar zal

gastdocent van de school, die een deel van het

regenboog’ mee. Het is een ontroerende en

het zo werken? Eberhard van der Laan, de gewezen minister voor Wonen,

jaar in Zuid-Afrika werkt, opperde het idee

eigentijdse productie geworden met een on-

Wijken en Integratie, zegt in een interview: “De meeste corporaties doen

om met de ‘Drakenburg Boys Choir school’ uit

weerstaanbare positieve boodschap, maar ook

het op de werkvloer prima. Maar ze hebben geen kiezers, geen leden, geen

Winterton in Kwazulu Natal culturele banden

een hommage aan de vader van de Rainbow

eigenaren. De politiek heeft ze via leningen en subsidies kracht gegeven.

aan te gaan. Daardoor ontstond bij de directie

Nation: Nelson Mandela. Dankzij de bevlogen

En nu zou het alleen maar zaak van bestuurders zijn?”

weer het idee om de door hen als onplezierig

inspanningen van vele tientallen leerlingen en

Want de kritiek op deze instel-

ervaren discussie in Nederland over zwarte en

personeelsleden is deze droom vormgegeven

Een kernachtige vraag naar legitimatie. En op mijn beurt vraag ik mij

B ewus twordin g

“Omdat we een droom hebben. We willen en

witte scholen tot een project te maken met deze

en is de indrukwekkende boodschap zichtbaar

dan af of een nieuwe rechtspersoon (‘maatschappelijke onderneming’) een

De Taborscholen tellen ruim 4100 leerlingen en

durven op onze eigen wijze vorm te geven aan

Zuid-Afrikaanse school.

geworden in Hoorn en 10.000 km verderop

voldoende antwoord daarop zou zijn. Vermoedelijk niet. Van der Laans

450 personeelsleden die leren en werken op vier

een identiteit die ons bindt. Respect is het credo

met voorstellingen in Kaapstad en Pretoria. In

punt gaat over binding: het op elkaar betrokken zijn van bijvoorbeeld

locaties. We spreken de voorzitter van de direc-

waarmee we aan de slag willen.” Zoethout

Zoethout: “In Nederland lijkt een nieuw soort

totaal kwamen er 11.000 bezoekers naar de zes

leraren, leerlingen, ouders, schoolleiding, bestuur en overheid. Zicht op

tie, Wiebe Zoethout. Hoe is het begonnen?

heeft een bijzondere band met Zuid-Afrika

apartheid te ontstaan terwijl in Afrika verschil-

voorstellingen in november 2009. Ambassa-

dat geheel van relaties is moeilijk geworden omdat wij vooral partijen

deurs van het project als oud minister-presi-

zien, om vervolgens hun onderlinge relaties als transacties op te vat-

dent Wim Kok en Alexander Rinnooy Kan, de

ten. Partijen die elkaar vinden of niet en dan houdt het op. Denk aan het

burgemeesters van Kaapstad en Hoorn dragen

voorstel ouders de juridische mogelijkheden te geven om de school van

de boodschap uit.”

hun kinderen ‘af te splitsen’. De Onderwijsraad heeft daarover deze maand
een advies uitgebracht.

Onweerstaanbaar positieve boodschap
Het Regenboogproject gaat verder dan een

Maar zien wij het wel goed zo? Moeten we die betrokken groepen verge-

gewone Hoornse schoolproductie. Nadruk-

lijken met contractpartijen? En als we door die gedachte een streep zetten,

kelijk is het de bedoeling van Tabor om ook

moet de overheid dan maar “het moeras van het middenveld droogleg-

andere scholen te bereiken. Voor alle leerlin-

gen”, zoals columnist Flip de Kam voorstelt? Neemt zij dan al die taken

gen van deze brede scholengemeenschap is

over? We weten dat dit niet mogelijk is.

een lesmethode ‘Van zebra tot regenboog’,
een activiteitenboek en een handleiding voor

Wat hier allemaal achter steekt, zijn de verhoudingen tussen staat, markt

docenten geschreven die ook voor andere

en samenleving, drie sferen. Erik Borgman schrijft in Overlopen naar de

scholen goed bruikbaar is. Zoethout: “Hebben

barbaren. Het publieke belang van religie en christendom dat we over die

wij het recht of de plicht ons als school met

derde sfeer beter niet kunnen spreken in termen van middenveld. Hij ziet

zoiets te bemoeien? Ja, wij hebben die keuze

die sfeer namelijk niet als een bepaald onderdeel van de samenleving of

gemaakt om onze leerlingen mee te nemen

een specifiek type organisatie. Borgman: “Het gaat om de maatschap-

in een realistisch traject van confrontatie en

pelijke sfeer waarin tegengestelde visies en belangen op zo’n manier

respect. Respect vóór iedereen en respect van

worden vertegenwoordigd en met elkaar worden geconfronteerd dat de

iedereen. Idealistisch? Jazeker! Maar het is een

samenleving zichzelf opbouwt als beschaving.” Volgens hem is het vooral

beter uitgangspunt dan te vuur en te zwaard

de vraag waar die sfeer weer ontstaat en hoe daar dan op kan worden

een gelijk af te dwingen.” Als een school

aangesloten door ‘mensen van goede wil’.

■

zoals Tabor zich bewust is van haar rol als
gemeenschap dan heeft dat een behoorlijke
impact op leerlingen, personeel en bestuur. Het
Foto’s: Wiebe Zoethout
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Dick Wijte is voorzitter van de Bond KBVO

gaat niet alleen meer om het individuele resul15

taat, succes of talentontwikkeling, maar ook

afstand van 1800 kilometer moesten afleggen,

leraren volgens Zoethout ruimte hebben voor

om verantwoordelijkheid te nemen voor je zelf

voor het uitgeven van eigen postzegels om

eigen ontplooiing.

evengoed als voor en met elkaar. Zoethout:

het Nelson Mandela Kinderfonds te steunen.

“Waar geloven we met elkaar in, waar doen

Tabor wil de boodschap verder uitdragen,

M ijn h a r t lig t bij d e le e r l i ng

we het voor? Docenten moeten het besef heb-

daarom komen er een DVD en filmpjes op

Een schoolbreed project als de Regenboog

ben dat je bij ons vanuit je hart kan werken.

YouTube, het boekje en de lesmethode.

brengt veel goeds. Zoethout vertelt over het

Leren en werken in het onderwijs gaat ook

gegroeide teamgevoel en de scène waarin

De keuze van
Ik geloof in de
toekomst,
ik ben geen
doemdenker

over levensplezier hebben.” Veiligheid wordt

We zijn a lle n g e lijk

Hector Peterson bij een scholierenopstand in

op Tabor ervaren als geborgenheid. Ook de ge-

Verschil van afkomst is niet relevant. Zoet-

Soweto op 16 juni 1976 doodgeschoten wordt.

dachten van burgerschap en maatschappelijke

hout: “Ik wilde van alle drie de leslocaties een

Zoethout: “Op dat moment in de musical

stage krijgen vanuit deze gedachte vorm.

vertegenwoordiging hebben. Niet alleen de

komt het koor van blanke en zwarte (Tabor en

gymnasiasten maar ook de vmbo-leerlingen.

drakies) leerlingen heel langzaam naar voren

‘ We r k en i n wi j s hei d en in

Er moesten Turkse en Marokkaanse leerlingen

en zingen het Zululied ‘What have we done?’.

na a s t enl i efde’

meedoen. Ik wilde docenten van alle drie de

Als je dan rondkijkt in de zaal blijkt iedereen

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

Dit motto van de Drakenburgschool deed de

locaties voor de begeleiding. Bij een scholen-

plotseling verkouden te zijn.”

Ik kom uit een onderwijsfamilie. Mijn vader,

afstand tussen de scholen in beide landen

gemeenschap van onze omvang met verschil-

wegebben. Bernard Kruger de voormalig

lende locaties zijn er natuurlijk docenten die

Kan zo’n project in elke school tot stand komen

derwijs. Daarnaast ben ik studiementor geweest

dirigent van het wereldberoemde koor van de

elkaar niet kennen. Door deze musical zijn

en welke rol heeft de schoolleider?

tijdens mijn schoolopleiding aan het Dalton

Afrikaanse school, reageerde direct enthousi-

vooroordelen tussen collega’s en leerlingen

Een project met een aangrijpende boodschap

Lyceum in Den Haag. Ouderejaars die jongere-

ast: “Ek heb naar die stuk gekijk en die teks

geslecht. De gymnasiast kijkt met andere

kan overal succesvol uitgevoerd worden,

jaars helpen. Dat vond ik erg leuk om te doen.

gelees en ons is vreselijk opgewonde en et lijk

ogen naar de vmbo-er, de vmbo-er laat zijn

meent Zoethout. Tabor wil elke gelegenheid

Maar ook door docenten die mij inspireerden

ons een fantasties projek!”. Leren samenleven

idee los dat gymnasiasten alleen maar nerds

aangrijpen om duidelijk te maken dat scholen

om het te doen zoals zij, of uitdaagden om het

in het Zuid-Afrikaproject is één van de uitin-

zijn, het blijken ook aardige gasten te zijn.

die geïnteresseerd zijn, voor de musical, de

beter te doen, ben ik in het onderwijs beland.

oom en grootvader zaten allemaal in het on-

Het is een combinatie van erin gerold zijn en
het beter willen doen.
Mijn liefde ligt bij het vak geschiedenis, met

Leren en werken in het onderwijs gaat ook over levensplezier hebben

accountancy heb ik geflirt, maar ik wil iets
betekenen voor jonge mensen die het van het

Bas Oldemans

Foto: Dennis Kriek

R E C T O R van het
C A R M E L co L lege G O U D A

onderwijs moeten hebben. Dat is mijn maatschappelijke opdracht die ik erg serieus neem.
gen van de eigen Taborcultuur. Zo schenkt

lesmethode, de organisatie en sponsoring,

Uw grote voorbeeld?

ondersteunend personeel, ook de aardigheid

systeem dat uit de 19e eeuw stamt, bestand

Tabor, ondanks de omvang van de school,

contact kunnen opnemen met de scholen in

Ik heb geen helden, wel inspiratiebronnen. Wat

van inzien dat het wel eens niet goed gaat.

is tegen de uitdagingen van de 21e eeuw. Ik

aandacht aan groeperingen die extra zorg ver-

Hoorn. De lesmethode is geschikt voor alle

mijn denken betreft, ben ik geïnspireerd door de

“Happiness is not getting what you want, but

denk dat we veel meer met ICT moeten doen.

dienen. Zo is de school nadrukkelijk betrokken

niveaus en richt zich op het opwekken van

filosoof Arnold Cornelis. Wat onderwijs betreft

wanting what you get.” En dat betekent dat ik

Ik geloof in het ontwerpen van individuele

bij sportevenementen. Naar zowel de Paralym-

nieuwsgierigheid in het zoeken naar wegen om

geloof ik in het mission statement van mijn

heel erg sterk inzet op eigen verantwoordelijk-

leerprocessen door iemand die er verstand van

pics in Turijn als in Beiing zijn leerlingen met

open te staan voor de ander en de inspanning

oude Dalton: vrijheid in gebondenheid. Dus

heid nemen. Zelfsturend vermogen. Ik hoop

heeft, zoals een docent of een mentor. Ik denk

docenten als vrijwilligers gaan helpen.

om goed met elkaar om te gaan. De musical

binnen een behoorlijk strak kader, dat kader

dat wanneer mensen zich realiseren dat ze zelf

dat onderwijs in de vorm van een scholenge-

Met deze musical denkt Zoethout dat de

kan met het eigen schoolorkest uitgevoerd

kan verschillen per leerling, leren omgaan met

meer actor kunnen en mogen zijn, ze opbloeien

meenschap wel blijft bestaan, maar dat we die

Hoornse scholen gekozen hebben voor een

worden, de samenwerking met een andere

vrijheid. Ook Dolf van de Berg tijdens mijn

en open bloeien. Dat zijn de drijfveren van

scholengemeenschap gaan gebruiken voor de

stuk burgerschapsvorming zoals dat ook door

school in het buitenland hoeft niet, want het

opleiding in Tilburg, waar ik met name adaptief

waaruit ik werk.

ontmoeting, voor de dialoog, maar niet per

kan ook in eigen land vruchtbaar werken.

en leerling respecterend onderwijs heb gehad,

Zoethout: “Ik ben docent geweest, afdelings-

was een inspiratiebron. Die lessen hebben mij

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

de overheid nagestreefd wordt. Zoethout: “We

Voorzitter directie Wiebe Zoethout

hebben Plasterk, Dijksma en Van Bijsterveldt

definitie als de plek waar je leert. Ik denk dat
een school meer een soort makelaarsfunctie in

uitgenodigd, maar geen van hen is versche-

Er ontstond een bijzondere groep van 60

leider, rector en tenslotte voorzitter, dat geeft

gevormd. Ze hebben mij veel houvast gegeven

Ik geloof dat als je je doel kent en je daar

kennis krijgt. Hoe brengen we vraag en aanbod

nen. Het was natuurlijk heel aardig geweest als

leerlingen uit twee landen met alle geloven,

een andere kijk op het onderwijs dan wanneer

en ook mijn koers als rector bepaald.

consistent mee bezig bent, dat je het uiteinde-

van kennis bij elkaar? We zullen ICT mogelijk-

ze nu eens in de praktijk hadden gezien waar

culturen, geaardheden en rassen. Ze trokken

je als nieuwe directeur uit het bedrijfsleven

heden moeten integreren in wat we doen. Een

drie weken met elkaar op en bij het vertrek uit

wordt gehaald. Ik heb alles op de werkvloer

die ik heb of mag hebben? Ik denk het wel, ik

school zal er over tien of vijftien jaar dus heel

gevolg is van regelgeving.”

Afrika hing iedereen om elkaars nek.”

moeten leren. Mijn hart blijft in feite daar lig-

Uw mooiste moment op
school?

lijk bereikt. Of ik mijn missie bereik in de jaren

een school toe in staat is, zonder dat dat het

heb daar vertrouwen in. Doorzettingsvermogen

anders uitzien. Ik hoop dat ouders bereid zijn

Voor het megaproject dat Tabor met de ‘dra-

Tabor is een scholengemeenschap waarin

gen, bij die leerling. Deze hele club van 4100

Als ik ergens achter in de zaal sta, bij een

moet je zeker hebben, niet te snel ontmoedigd

te accepteren dat de school die zij tussen de

kies’ opzette was een flinke sponsoring nood-

allerlei mensen van allerlei niveaus en met

leerlingen en docenten is geen machine waar

diploma-uitreiking of een andere gelegenheid

raken en hoe hard het soms ook is, tussen

oren hebben niet meer kan bestaan. Scholen

zakelijk. Om met 94 mensen naar Zuid-Afrika

verschillende kwaliteiten zitten. Die kwali-

onderwijs uitgespuugd wordt. En tegen andere

op school, en dan die leerlingen zie met hun

collega’s of met leerlingen, altijd proberen de

die proberen vooruitstrevend te zijn, krijgen al

te kunnen voor de voorstellingen, om onder-

teiten moeten aangesproken worden volgens

schoolbestuurders zou ik willen zeggen: Geef

glimmende oogjes. Als ik dát bij leerlingen zie,

andere kant te zien.

gauw het stigma ‘experiment’ opgeplakt. Tja, en

tussen met de leerlingen plaatsen als Rob-

Zoethout. Of dit nu behoort tot het vaste

je school de ruimte om een eigen Regenboog-

dan is het goed. En als ik ook nog glimmende

beneiland, het apartheidsmuseum, het Hector

curriculum van een afdeling, extra zorg aan

project vorm te geven.”

oogjes bij collega’s zie, dan is het compleet.

De toekomst?

Pieterson museum te bezoeken, voor de trucks

leerlingen betreft, op sportgebied of cultureel

Dat moet je voor jezelf kunnen zien en willen

Ik geloof in de toekomst, ik ben geen doemden-

met decors die van Kaapstad naar Pretoria een

gebied, te allen tijde moeten leerlingen en

bereiken. Je moet er als collega, als docent en

ker. Ik geloof niet dat het huidige onderwijs-

16
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welke ouder leent zijn kind nu voor een experiment. Dat doet niemand.

■

Dennis Kriek
17

RUBRIEK K A RIN MELIS

De katholieke school is aan zet

zijn zoekende ogen, wordt omringd door boe-

gen: laten we eerst dat woord identiteit eruit

dan heb ik niet zo gek veel te zeggen in dit

ken met eeuwigheidswaarde en schrijft zelf.

gooien of op z’n minst parkeren. Het klinkt

leven. Moet ik mijn hoofd buigen voor mijn en

zo dingachtig. Alsof je het naar gelieven kunt

andermans onvolkomenheid.

Zit ik daar weer eens in zijn kamer in Den

oppakken en weer weg kunt zetten. Als het

Bosch. De stoel is veel te groot voor mij. Als

echt over liefde gaat, dan breekt zij wetten en

On t sl ot e n

ik achterover leun, raken mijn voeten de vloer

overschrijdt zij grenzen. Jezus van Nazareth

Ontmoetingen met een man als Jan Bluyssen

Sommigen beweren dat als het om het

niet. Dat is geen gezicht. ‘Ga dan de volgende

heeft dat voorgeleefd. Zondaars, Samaritanen,

laten mij ervaren wat het betekent om ontsloten

doorgeven van de katholieke traditie gaat,

keer in die stoel daar zitten,’ zegt Bluyssen. ‘Ja

blinden en lammen en alle andere mensen die

en daarmee verlost te worden in barmhartig-

om cultuuroverdracht sowieso, de katho-

maar dan zit ik zo ver van u af.’ Zijn aanwezig-

veracht en buitengesloten werden, juist die be-

heid. Zonder oordeel. Ik ervaar aan hem wat het

lieke school in een cruciale positie zit. De

heid wakkert vrijmoedigheid en openhartig-

naderde hij. Ontmoetend in liefde. Ik geloof niet

betekent bejegend te worden als een schepsel

katholieke kerk lijkt nauwelijks bij machte

heid aan. Ik stond van mezelf te kijken toen ik

dat Jezus zich zorgen maakte over identiteit,

dat per definitie vraagt geëerbiedigd te worden.

om aan die opdracht te voldoen. Hetzelfde

hem toevertrouwde dat mijn werk me zowel

volgens mij zette hij die nu juist bij voorkeur

Het betreft hier dus een houding en geen

geldt voor andere instituties: ook het

persoonlijk als professioneel voor een uitdaging

op het spel. Wetten, protocollen, beleidsstuk-

rationele rechtvaardiging, laat staan verklaring.

gezin komt nauwelijks toe aan geloof- en

stelt. Wat zeg ik nu in vredesnaam? Maar het

ken en profileringen, hoezeer we die ook nodig

Wat mij katholiek maakt, is mijn hoop op die

cultuuroverdracht. Wat betekent die posi-

is wel waar. Ik gluur naar mijn gesprekspart-

hebben om onszelf te kunnen handhaven,

houding.

tie voor de katholieke school? In een reeks

ner. Die zit onverschrokken te glimlachen. ‘Ik

uiteindelijk gaat het daar niet om. Hoe moeilijk

Nog even zwaait de hand van mgr. Bluyssen

van zeven afleveringen verkent Karin Melis

kan, ik wil geen zieltjes winnen,’ haast ik me te

het ook is, althans, ik vind het moeilijk: het

door de deuropening. Buiten is het mistig, er zit

met een aantal prominente theologen

zeggen. En dan Bluyssen: ‘Nee, dat is inder-

gaat elke minuut weer om het vrijmoedige

sneeuw in de lucht. “Zul je voorzichtig zijn?” Ja

deze vraag.

daad geen goed idee, maar je mag mensen wel

gebaar van liefde. En die wordt ontkiemd door

hoor, ik ga weer op weg om terug te komen.

de plaatsen aanwijzen waar ze geluk kunnen

een diep besef dat we het waardig zijn mens te

vinden.’ Dat leek me daar en toen een immense

zijn. Dat de laatste en diepste grond van ons

uitbereiding van mijn functieomschrijving. Er

bestaan Liefde heet.

■

kwam niet meer dan een hopeloze blik mijnerHet klinkt lieflijk, maar dat is het niet. Want de

dat dus als je mensen wilt ontmoeten en hen

langste reis is de reis naar binnen, zoals Dag

verlangt te ontsluiten in waar zij - willen - zijn.

Hammarskjold dat zegt en waar Augustinus van
getuigt. En de reis naar binnen leidt altijd, zo is

Z o e kp l aat s e n

mijn vaste overtuiging, naar mijn naaste. Daar

Plaatsen aanwijzen. Welke dan? Augustinus

reikt mijn hart naar uit. Ik denk weleens dat we

zegt: ‘Het gaat om de plaats waar je zoekt’. En

binnen het katholiek onderwijs moeten zoeken

die plaats is niets minder dan de plek waar je

naar mensen die dit vanuit zichzelf uitdragen.

staat. Daar moet je het zoeken, in jezelf. Augus-

Ik zelf voel me geroepen om te leven en te

tinus bekent dat hij van zichzelf was wegge-

werken als een levende getuigenis van liefde en

gaan en zichzelf verloren had in de verstrooiing

barmhartigheid. Dat kan ik niet vastleggen in

die de wereld aanbood. Ik vind dat zondermeer

een beleidsmatig stuk. Ervarenderwijs op zoek

een heel eigentijdse uitdrukking rijmend op

gaan. Daartoe inspireert Jan Bluyssen mij en

cursussen spiritualiteit die beogen dat mensen

met hem mensen als Augustinus. Dit wezenlijke

weer contact met zichzelf krijgen. Want in ons-

komt terug in de relatie leerkracht en leerling,

‘Wilt u vervuld worden van het goede, weg

narigheid, neuroses en alles wat hem beknelde

door de ervaringen van Aurelius Augustinus. Ik

zelf vinden we, nadat we het azijn hebben weg

in gesprekken over professionele ontwikkeling

dan met het kwaad. (…) Als u vol azijn bent,

ruimhartig aan het papier toevertrouwd. Zonder

ontmoette hem toen ik samen met een vriend

geboend, liefde. En liefde is God. Dit inzicht

waarbij de onderwijzer zichzelf moet onderzoe-

is er geen plaats voor honing. Maak eerst het

zichzelf te sparen en zonder exhibitionistisch te

bezig was met een ambitieus project over de

klinkt zo eenvoudig en is tegelijk peilloos diep.

ken, in de schoolleider die zich in zijn aandacht

vat leeg en maak het goed schoon. Ook al kost

zijn. Het is nog steeds een aanrader. Dat boek

toekomst van de geloofsgemeenschap. Het plan

Bluyssen is ingewijd in tal van mystici die pre-

weet aangesproken, in de schoolbestuurder die

het moeite. En flink schuren, het moet schoon

van de bisschop, want dat werd Augustinus tot

is in de bureaulade beland en niet lang daarna

cies, allen op hun eigenste wijze, die waarheid

weet dat zijn mensen inspiratie behoeven. Die

zijn om geschikt te zijn voor iets anders’. Deze

zijn stomme verbazing in zijn leven, van het

ben ik op een wat bescheidener schaal aan de

verkondigen. Elke dag leest hij hun teksten.

beseft dat het uitsluitend om liefde gaat.

woorden komen uit de pen van Augustinus en

Noord Afrikaanse Hippo, is een getuigenis van

slag gegaan: ik werd aangenomen als iden-

Hij heeft zelf een boek geschreven over de

Die liefde spoort, naar mijn gevoel, vaak ook

zijn een slordige 1600 jaren oud. Ze zouden zo

een persoonlijke zoektocht naar wat het voor

titeitsbegeleider van de Laurentius Stichting.

plaatsen waar we ervarenderwijs geluk mogen

aan om op te staan tegen heersende mores, zo-

kunnen dienen als een motto voor een heden-

een mens betekent lief te hebben. Hij heeft zijn

Bluyssen was sowieso niet te verleiden om een

zoeken: De donkere stilte van God. En steeds

als bijvoorbeeld tegen de hedendaagse dogma’s

daagse bewustwordingscursus (zo eentje als ik

hele leven daarmee geworsteld en de wereld er

duizendkoppig publiek (zo had ik in gedachte)

weer wordt er terug verwezen naar het innerlijk

van eigenmachtigheid en doorgeschoten

zelf volg) waarin je eerst jezelf en al die zuur

deelgenoot van gemaakt.

toe te spreken. Liever verschijnt hij in een

van de mens. Naar ons leren luisteren en zien

privatisering. Ja, ik moet de verantwoordelijk-

kleine kring van intimi en volgens mij nog veel

van de richtingswijzers die de weg van de liefde

heid dragen voor mijn bestaan. Tegelijk moet ik

wurgende patronen onder ogen moet komen,

18

D e l ang s t e r e i s

ten slotte mijn leven en mijn werk. Zo doe je

zodat je werkelijk in contact met jezelf en daar-

V r ijmo e d ig h e id

liever een op een. Het is een milde man, deze

aangeven.

me rekenschap geven dat de rijkdom van mijn

mee de ander kunt treden. Augustinus heeft

Jan Bluyssen (1926), van 1966 tot 1984 bis-

elegante Bluyssen die veel van lachen houdt.

Als we het over de identiteit van het katholiek

existentie, diens zwaartekracht, gelegen is in de

in zijn autobiografie De Belijdenissen al zijn

schop van Den Bosch, laat zich aanspreken

Schaterend, dat het liefst. Hij luistert intens met

onderwijs hebben dan ben ik geneigd te zeg-

omgang met mijn naaste. Als het erop aankomt
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Ervarenderwijs op weg
naar het wezen van het
katholiek onderwijs

zijds uit. Met liefde heeft hij me gelaten. Het is

Emeritus bisschop J. Bluyssen
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THEMA-IN TERV IEW

“Ons geweten zit steeds meer ook in onze omgeving”
O ver de betekenis van intelligente omgevingen : de
wisselwerking tussen mens en techniek

tie, vindt dat de mens wordt verengd tot een set

Dat betekent niet dat elke vorm van ver-

data. Met behulp van de informatietechnologie

wevenheid wenselijk is en dat we maar

en wiskundige modellen (‘typeringsalgoritmen’)

lukraak aan onszelf moeten gaan knutselen.”

wij historisch zijn en niet ‘essentialistisch’. Hij

is onze individualiteit omgezet in een bundel

Het gaat er dus om dat wij de verwevenheid

vervolgt: “Het betekent dat belangrijke dimen-

kentekens en eigenschappen die vervolgens de

van mens en techniek op een goede manier

sies van het mens-zijn, zoals onze geboorte-

basis zijn van maatregelen en communicatie. In

vorm geven. Daar hebben we ethiek bij nodig,

lijkheid, onze sterfelijkheid, onze vrijheid en

de Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft hij:

maar volgens Verbeek niet haar formulieren en

intentionaliteit, maar ook bijvoorbeeld ons ui-

“Hoe meer data er over ons zijn, des te duide-

reglementen. Hem gaat het niet om een externe

terlijk en geslacht geen voor altijd vaststaande

lijker wordt de digitale schets van de enkeling.

normering, maar om ethiek die zich richt op

gegevens zijn.” Maar dan komt zijn punt: “Als

Met de gegevens over tienduizenden ontevrede-

de kwaliteit van het leven met techniek. We

er nu eenmaal geen grens te trekken valt tussen

nen kan zonder problemen een orakelalgoritme

zijn nu bij het beslissende punt in dit verhaal

mens en techniek en als wij nooit de autonome

worden samengesteld die de kans berekent dat

gekomen: de mens als ‘geschapen medeschep-

en authentieke mens zijn geweest die we dach-

mensen opzeggen.” Het gedrag van het individu

per’, zoals de bekende katholieke theoloog Erik

Eerder sprak Schoolbestuur met Jos de Mul

ten te zijn, wat voor zin heeft ethiek dan nog?

dat gevangen wordt in een model. Tot zover

Borgman het uitdrukt, die ook contacten met

(wijsgerig antropoloog), Jelle Jolles (neuro-

Als technologie ons bestaan bemiddelt, van

Rieger.

Verbeek onderhoudt. De eerste ziet technologie

psycholoog) en Michiel Westenberg (ontwik-

ons geboren worden tot ons dood gaan en alles

Dit zijn twee voorbeelden van het gebruik van

als een religieuze situatie waarin de vraag naar

kelingspsycholoog), wetenschappers die een

wat daar tussenin gebeurt, waarom zouden we

technologie. Het experiment van onderzoekers

goed en kwaad in verband met het technolo-

cruciale relatie zien tussen technologie en

dan überhaupt nog met een ethische bril naar

van de UT hierboven laat zien dat het ook kan

gisch handelen mogelijk en zinvol is. Borgman

menselijke ontwikkeling. Maar hoe zit dat:

technologie kijken?”

gaan om versmelting: ons biologisch leven dat

vat technologie op als ‘religieuze ruimte’. Ver-

vorm krijgt in wisselwerking met techniek. Dit

beek geeft een toelichting op zijn eigen positie:

Nico Dullemans
Goed onderwijs steunt op vakmensen en praktijken (ontmoetingen eigenlijk), de twee thema’s
die wij voor het voetlicht proberen te brengen.
Maar technologie dan? Smart board, digitale
leeromgeving, deep brain stimulation, ‘leerpil’:
wat doen deze ‘machines’ met ons?

mens naast techniek? Zo denken we vaak, maar
is die grens niet aan het vervagen? Ontstaat

Laten we dit eens verder verkennen en dan

gaat velen te ver. In Frankrijk heeft de overheid

“Ons geweten zit steeds meer ook in onze om-

de cyborg, een hybride verschijning: deels men-

met een schuin oog op onderwijs. Want wat

het initiatief genomen tot een maatschappe-

geving, in onze apparaten. Daarom is discussie

selijk, deels technologisch?

betekent antropotechnologie voor leraren en

lijke discussie over nanotechnologie (denk aan

over de richting van technologie zo belangrijk.

Die vraag lijkt overdreven, maar het zal mo-

scholen? Maar ook: welke ethische vragen roept

het UT-experiment), een moeizaam verlopend

gelijk worden apparaten aan te sluiten op ons

zij op? Bijvoorbeeld: wat is een hanteerbare

gesprek. Le Monde noemt het een fiasco: deel-

zenuwstelsel. Nu al zijn onderzoekers van de
Universiteit Twente erin geslaagd zenuwvezels
te laten vastgroeien aan elektroden. We steken
met ‘antropotechnologie’ een grens over. Filosoof Peter-Paul Verbeek, straks meer over hem,
schrijft: “En dat is een heel fundamentele grens.
Wij beschouwen onszelf immers als natuurlijk,

leerling? We bezochten Verbeek in Enschede,

Vo o r a l l e r a r e n
moeten zich
bemoeien met de
toepassing van
technologie

terwijl technologie kunstmatig is.” Hij bedoelt

democratieën is dat de grens van die discussie
Foto: Gijs van Ouwerkerk

nemers zijn niet van plan te bewegen. Amis de

is bereikt. In onze liberale democratie is het

la Terre stelt een algemeen moratorium voor en

mensen techniek als een neutraal middel om

gekeerd”, vervolgt hij, “bestaat techniek alleen

namelijk een vanzelfsprekend uitgangspunt

verwerpt het compromis om deze techniek al-

doelen te bereiken die zij zelf stellen. In de

maar in een menselijke context. Ze wordt door

geworden dat discussies over het goede leven

leen toe te staan in de curatieve zorg, want dat

tweede benadering bepaalt techniek de cul-

mensen ontworpen en gemaakt, geïnterpreteerd

een privé-aangelegenheid zijn en dat we ons in

zou het paard van Troje zijn.

tuur en overstijgt ze de bedoelingen van haar

en opgenomen in ons dagelijks leven. Wij zijn

de publieke ruimte zoveel mogelijk dienen te

menselijke makers. Met het eerste techniekbeeld

niet haar slaaf.”

beperken tot het vaststellen van de spelregels

Wat is hier aan de hand? Hoe moeten wij tech-

wordt de nadruk op de menselijke verant-

niek eigenlijk zien? Verbeek: “Technieken zijn

woordelijkheid gelegd. Je moet vermijden dat

die het mogelijk maken om allemaal onze eigen
Het goede leven

visie op het goede leven te verwerkelijken. Op

dat we een vervaging van die grens als een

waar hij hoogleraar is aan de Universiteit

nieuwe bronnen van de werkelijkheid, ze zor-

het niet meer duidelijk is dat mensen verant-

Verbeek schrijft in zijn oratie De grens van de

die manier is het debat uitermate schraal. De

aantasting van onze authenticiteit ervaren. Het

Twente. Hij is natuurkundige, gepromoveerd in

gen voor vragen die niet eerder werden gesteld,

woordelijk zijn. Voorkom dat machines een

mens (2009) dat het bijzondere van technologie

beslissing bijvoorbeeld of een zwangerschap

overschrijden van deze grens zien we niet als

de wijsbegeerte en winnaar van twee belang-

voor andere discussies en nieuwe interpreta-

quasi zelfstandige macht zijn. Met het tweede

is dat ze voortdurend bijdraagt aan de manier

van een kind met een aangeboren afwijking

menselijke conditie, als mogelijkheid die bij ons

rijke prijzen van de Nederlandse Organisatie

tiekaders. Ze staan niet op zichzelf, maar zijn

techniekbeeld willen de aanhangers laten

waarop wij antwoord geven op de vraag naar

moet worden afgebroken, is voorgestructureerd

hoort. We zien niet dat wij een van oorsprong

voor Wetenschappelijk Onderzoek. Zijn vwo

ingebed en scheppen relaties met ons. Wij gaan

zien dat technologie veel meer doet dan we

het goede leven. Technologieën zoals de auto,

door echoscopie, want de overheid biedt deze

technologisch wezen zijn. Maar volgens Ver-

deed hij op het Gymnasium Beekvliet in Sint-

anders handelen. Er ontstaan nieuwe manieren

vaak vermoeden en veel meer dan ontwerpers

de anticonceptiepil, de mobiele telefoon en

diagnostiek automatisch aan. Moet zij dat

beek zijn wij dat wel: “Juist als Mängelwesen

Michielsgestel.

van leven. Denk aan de mobiele telefoon die

bedoeld hebben.

echoscopie vormen mede onze visie op wat een

doen? Volgens mij niet, dat is een stap te ver,

nieuwe mogelijkheden biedt. Wij zijn tot veel

Verbeek vindt dat beide benaderingen een

goed leven is. De reikwijdte en frequentie van

omdat deze diagnostiek niet neutraal is. Ze is

heeft de mens immers steeds technologisch
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Het grote probleem van liberale westerse

Techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek

moeten ingrijpen in de natuur, en daarmee is

Te c h n ie k be e ld e n

meer contact in staat en dus draagt de gsm bij

radicale scheiding tussen mens en technologie

onze sociale contacten, onze visie op de relatie

gebaseerd op de beslissing om afwijkingen te

steeds een ‘kunstmatige’ omgeving ontstaan

Inderdaad, dagelijks zien we de berichten over

aan het goede leven. Maar hij neemt ons leven

suggereren, een scheiding die ons niet behulp-

tussen seks en liefde, de scheiding tussen werk

detecteren. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat

waarbinnen de menselijke ontwikkeling – of

snelle technologische ontwikkelingen die vra-

niet over. Het is wel zo dat wij onvermijdelijk

zaam is. Zoals gezegd, zijn mening is dat beide

en vrije tijd, de manier waarop wij verant-

het dringend nodig is om mensen toe te rusten

evolutie, zo men wil – zich heeft voltrokken.”

gen oproepen. Paus Benedictus XVI vindt dat

door techniek veranderen en daarom is het niet

vorm geven aan elkaars bestaan. Dit gaat ver-

woordelijkheid nemen voor ons nageslacht.

om techniek te snappen. Er is onderwijs nodig,

de menselijke waardigheid en de persoonlijke

realistisch om vast te houden aan de idee dat

der dan interactie: beide zouden zonder elkaar

Het oversteken van de grens tussen ‘groeien’

burgerschap, een betere ethiek, een religieus

Door het ontstaan van de moderne techniek is

integriteit in het geding zijn als bodyscans wor-

wij een ‘oorspronkelijk mens-zijn’ zouden kun-

niet kunnen zijn wat ze zijn. Verbeek: “Mensen

en ‘maken’ maakt ons tot mens. Maar Verbeek

kader.”

antropotechnologie in een stroomversnelling

den toegepast. Hij zegt: “De integriteit van de

nen bewaren. Evolutionair gezien is dat niet zo,

gebruiken niet eenvoudigweg technologie,

is niet per se voor elk arrangement: “Wat ons

geraakt. Dit heeft grote gevolgen. Verbeek: “Het

mens is het hoogste goed dat we in een persoon

wij zijn zonder techniek niet denkbaar.”

terwijl ze dat ook niet zouden kunnen doen.

bovendien tot mens maakt, is ons vermogen om

Intelligente leeromgeving

betekent namelijk dat de ‘menselijke conditie’

moeten vrijwaren en beschermen.” Een tweede

Nee, technologie maakt ons tot mensen die wij

daar verantwoord mee om te gaan. Wij zouden

Verbeek: “Onderwijs zit vol met stimuli, duwtjes

geen vaststaand gegeven is waar we ons ethisch

voorbeeld. Frank Rieger, directeur van een

Verbeek onderscheidt een tweetal klassieke

zijn en zonder technisch ingrijpen in de natuur

daarom ethiek moeten richten op de kwaliteit

in de goede richting. We zouden daarom kun-

op zouden kunnen beroepen.” Hij bedoelt dat

Duits beveiligingsbedrijf voor digitale informa-

‘techniekbeelden’. In de eerste benadering zien

zouden wij geen mensen kunnen zijn.” “Om-

van de verwevenheid van mens en techniek.

nen overwegen om vormen van persuasieve
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treren. Een middel met weinig bijwerkingen,

gedrag te bundelen en instrumenten te ontwik-

van sociale psychologie en informatietechnolo-

althans zo ervaren zij het. We moeten ons

kelen. Dat brengt ons weer bij technologie. Wat

gie. Zulke technologie kan leerlingen op nieuwe

altijd bewust zijn van de impliciete norm die in

zou ze voor zorgleerlingen kunnen betekenen?

manieren stimuleren in hun leerproces. Dat past

techniek is gestopt. Telkens moet de vraag naar

Verbeek: “Je moet de goede vragen stellen over

ook bij goed onderwijs, dat over inspireren gaat

de richting van het gebruik worden gesteld,

toepassing van MRI-scans en gebruik van pil-

en over motiveren en sturen. Iets meer aarze-

het gaat om haar inbedding. Normen schuiven

len. Wat is de uitwerking? Dat is een spannende

ling heb ik ten aanzien van MRI-scans. Als je

op, je moet je daar voor openstellen en tegelijk

vraag. Ze zorgen bijvoorbeeld dat normen ver-

onderwijs versmalt tot cognitieve processen die

kritisch blijven. Het criterium is dat mensen een

schuiven. Wat is nog een hanteerbare leerling?

je in het brein kunt meten, zou je wel eens heel

vrije verhouding tot techniek kunnen blijven

Gaan wij die vraag als gevolg van technolo-

belangrijke aspecten van het onderwijs kunnen

innemen.”

gische ontwikkelingen eerder stellen of anders

› technologie te gebruiken, dat een samengaan is

DE LOBBY

beantwoorden? Een andere vraag is hoever je

veronachtzamen. Ook zou je de beoordeling
van leerlingen te veel loskoppelen van docen-

Laten we afsluiten met Passend onderwijs, het

moet gaan in het aanbieden van onderwijs op

ten, terwijl vooral zij met hun ervaring over de

denkkader dat onderwijs voorstelt als maat-

maat. In hoeverre gaat een individuele aanpak

richting van onderwijs gaan. En zo hoort het

werk, speciaal voor kinderen met problemen.

ten koste van het sociale element van onder-

zevrijheid “alleen dan aanvaardbaar is als het alternatief slechts bestaat

ook. Vooral leraren moeten zich druk maken

Zorgleerlingen nemen in aantal toe volgens het

wijs? Naast alle individuele differentiatie is het

uit een niet langer kunnen aanbieden van onderwijs in een bepaalde

over het goede onderwijs en vooral zij moeten

Centraal Plan Bureau. Het gaat om honderd-

belangrijk dat wij de leerlingen als deel van een

regio.” Dat zal een fusie tussen alle vo-scholen zoals destijds in Deventer

zich bemoeien met de toepassing van technolo-

duizend kinderen in de basisschoolleeftijd, 6

groep en van de samenleving blijven zien en

onmogelijk maken. “Goed zo”, denkt menigeen. Terecht? Bedenk dat die

gie in hun wereld.

% van het totaal, een op de zestien leerlingen.

de leraren niet voor een al te individualistische

samenvoeging in Deventer toen een droomfusie was, ook volgens ouders,

Je moet je altijd afvragen wat techniek met ons

Een stijging van 20 % ten opzichte van begin

oplossing kiezen. Er zou een goede onderwijs-

ook volgens de Tweede Kamer. Dat is opvallend, want tegenwoordig hoor

gaat doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor farma-

jaren negentig. De Onderwijsraad deed onlangs

kundige aanpak moeten zijn om in groepen

je daarover dus andere geluiden. Lees de reconstructie aan de hand van

cologie. Wetenschappers blijken soms Ritalin

de aanbeveling een ‘academische werkgemeen-

te differentiëren, die kinderen toch deel laat

het verslag van de Tweede Kamer, die zich in 2000 over deze zaak heeft

te gebruiken om zich beter te kunnen concen-

schap’ op te richten om kennis over probleem-

uitmaken van een passende sociale context.”

uitgesproken. Zie: www.bondkbvo.nl/deventerscholenfusie. Ze maakt

■

duidelijk dat ter wille van een breed onderwijsaanbod en kleinschalige

Nico Dullemans

hadden vastgesteld dat daarvoor een breed draagvlak was. Ze maakt ook
duidelijk dat een louter getalsmatige toets van fusies bot is.

Bevrijding
PAASCOLUMN

organisaties de betrokken besturen tot fusie besloten, overigens nadat zij

Dan is er nog een punt. Keuzevrijheid van ouders wordt vaak in verband
Een van de betekenissen van Pasen is bevrijding uit een beknellende

Smalle redeneringen

situatie. Deze betekenis is terug te vinden in verhalen uit de joodse
traditie over de uittocht van de Israëlieten uit Egypte en hun bevrijdende intocht in Kanaän. Het zoeken naar vrijheid is overigens een

achter ‘fusietoets’

existentieel thema dat in ieders leven speelt en ook in het onderwijs
volop aan de orde is.
Docenten blijken zich vaak beknot te voelen in hun vrijheid. Dat heeft

gebracht met concurrentie, een mechanisme in de economie. In de nota
van de regering staat dat woord niet. Wel verwacht zij dat meerdere aanbieders in een regio een stimulans zijn om goed onderwijs aan te bieden.
Dat heet concurrentie. Maar kan concurrentie in het onderwijs de betekenis hebben die zij in de economie heeft? Het basisonderwijs duurt acht
jaar, het voortgezet onderwijs vier tot zes jaar. Hoe kun je, gelet op deze
duur, bij de schoolkeuze een goed oordeel hebben over het eindproduct?

veel te maken met de werkdruk die in het onderwijs bijzonder groot

Dat is toch niet goed mogelijk? Daarom werkt concurrentie niet echt in

is. Omdat het werk gaat drukken, lopen docenten vast of verlaten zij

het onderwijs. Veel belangrijker is het dat gebruikers en aanbieders elkaar

zelfs het onderwijs. Werkdruk ontstaat ook als docenten taken moeten

gedurende die gezamenlijke tijd zo goed mogelijk weten te vinden, in de
praktijk zijn dat de leraren, leerlingen en ouders.

verrichten die ze liever niet doen, waardoor hun plezier afneemt en
hun stress toeneemt. Onderwijscolumnist Leo Prick spreekt van sprok-

In het wetsvoorstel om een fusietoets in te voeren in het onderwijs (aan-

kelstress als docenten veel taken ter hand nemen die weinig te maken

cijfers in een lijst opschrijft. Sinds de invoering van deze nieuwe werk-

hangig bij de Eerste Kamer) zit een valkuil. Daarom is het belangrijk dat

Twee smalle redeneringen achter de fusietoets: hij is alleen maar getals-

hebben met het primaire proces en waar ze niet gemotiveerd voor zijn.

wijze is de tevredenheid gestegen. De docenten hebben een veel nauwere

wij daar nog eens bij stilstaan. Wat het kabinet betreft is de keuzevrijheid

matig en lijkt concurrentie als leidende gedachte te hebben. We denken

Van belang is dat docenten zich vrij kunnen voelen. Vrijheid vertaalt

band met elkaar gekregen. Over werkdruk klaagt niemand meer, lezen we

van ouders het centrale motief achter dit voorstel. De regering legt grote

daarmee een waarborg voor kwaliteit te hebben, in de praktijk kan hij

zich in authentieke autonomie, wat inhoudt dat docenten zeggenschap

in de Volkskrant, en het ziekteverzuim is laag. Voordat men kleinschalig

nadruk op een ‘pluriform en gevarieerd’ onderwijsaanbod. Zij noemt dit

een valkuil zijn.

hebben over hun situatie en het is een voorwaarde voor het goed en

werkte, vertrokken er wel dertig leraren. Maar nu is er niemand meer die

een sterk punt van het Nederlandse onderwijsstelsel en een complement

vrij kunnen functioneren.

weg wil.

van de onderwijsvrijheid. Zij vindt het daarom haar taak die variëteit te

Onlangs berichtte de Volkskrant over een opmerkelijke schoolpraktijk.

Dit voorbeeld laat zien dat tevredenheid en betrokkenheid wegen naar

Dit keer betrof het geen negatieve berichtgeving over wat er allemaal

vrijheid zijn. Daarmee zijn we terug bij Pasen. Van een situatie die knelde

Maar wat is pluriform en gevarieerd? In de nota naar aanleiding van

mis is in het onderwijs, maar er was een verhaal over het college voor

heeft men zich bevrijd. Er is een nieuwe beweging mogelijk op school.

het verslag van de Tweede Kamer is de ‘invulling’ daarvan: meerdere

■

waarborgen.Vandaar een fusietoets.

beroepsonderwijs in Purmerend waar men met kleine overzichtelijke

schoolbesturen in een regio. Geen inhoudelijke toetsing dus, maar dat wil

teams werkt waardoor er meer betrokkenheid onder docenten ontstaat.

We wensen iedereen een paasfeest met betrokkenheid en nieuwe bewe-

de overheid ook niet. Inhoudelijke motieven van een fusie noemt ze “een

Men let op elkaars sterke punten en maakt daarvan gebruik. Beslis-

ging!

vrije afweging van alle direct betrokkenen.” Wel zal ze kijken of argu-

singen worden genomen in kleine teams. Onderling spreekt men af wie
het schoolfeest organiseert, wie surveilleert, wie mentor is en wie de

menten helder zijn afgewogen om vervolgens te toetsen of er nog andere

Ton Roumen

aanbieders zijn. Als die er niet zijn, zal ze geen toestemming geven. Dit
staat met zoveel woorden in haar nota. De regering schrijft dat geen keu-
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Leren als passie

‘Communicatie, HRM-management, financiën,
bedrijfsvoering, huisvesting, kwaliteitszorg,
leerling-dossier en ouderparticipatie’. Deze
cursussen worden eveneens in samenwerking

P rofessionaliseringsaanbod B onden K B O en K B V O

met derden, zoals de Vlietacademie en FiAC,

DIEN STV ERLEN IN G

aangeboden. De agenda met alle gegevens
kunt u terugvinden op de websites van de bon-

Chris Knoet

den. Enkele voorbeelden uit het aanbod voor de
komende periode:

Het hebben van een profiel of identiteit wordt
voor iedere organisatie steeds belangrijker. Als
je profiel of identiteit wortels in de katholieke
traditie heeft, is kennis over die traditie van groot
belang. Om het confessionele onderwijs krachtig
te houden worden momenteel scholingsprogramma’s ontwikkeld. Leden van de bonden KBO en
KBVO kunnen uitzien naar een opleidingsaanbod
voor ‘Leren over katholiek onderwijs’.

om hun leden een passend aanbod te doen op

in een twintigtal sessies aan bod. Individuele

l 	

Arbeidsrecht VO/Arbeidsrecht PO

het terrein van het besturen, leiding geven aan

coaching van het leerproces maakt deel uit van

l 	

De personeelsmedewerk(st)er PO

en werken in katholiek geïnspireerd onderwijs.

het programma.

l 	

Leidinggeven aan een team

Opleiding en scholing zijn immers middelen

De Bond KBO ontwikkelt een programma

l 	

Leergang financieel management in het

om, met de leden, vorm te geven aan het ge-

in samenwerking met een landelijk erkend

dachtegoed waarvoor wij verantwoordelijkheid

opleidingsinstituut. Het betreft een programma

dragen. Het aanbod van scholings- program-

op post-bachelor niveau waarin de nadruk ligt

ma’s voor ‘Leren over katholiek onderwijs’ is

op waardegericht leiderschap en de onderwijs-

l 	

Leidinggeven is theater

dan ook bedoeld om een bijdrage te leveren aan

praktijk. Deze programma’s worden ontwikkeld

l 	

Praktische gespreksvaardigheden

de verdieping van kennis, inzicht, vaardighe-

vanuit onze visie op leiderschap:

l 	

Financiële berichtgeving, financiële analyse

den en houdingen van het katholiek onderwijs

Inspiratie en verbinding: goed leiderschap is in-

Het is vanzelfsprekend dat in een onderwijsor-

voor degenen die daarin werkzaam zijn. Van

spirerend en verbindend vanuit persoonlijke en

ganisatie voortdurend op alle terreinen wordt

bestuurders, algemeen directeuren en toezicht-

levensbeschouwelijke drijfveren. Leiderschaps-

M aat w e r k

geschoold. Een brede waaier van onderwerpen

houders tot directies van scholen en leraren.

ontwikkeling vraagt om hoog gekwalificeerde

Naast genoemde programma’s en opleidingen

opleidingen, waarin zowel aandacht is voor de

wordt er door het BKO ook maatwerk geleverd.

komt hiervoor in aanmerking. Denk bijvoor-

onderwijs
l 	

Inrichting administratieve organisatie en
handboek AO

en bijsturing

beeld aan het reken- en taalonderwijs, de

Wat de inhoud van het aanbod betreft zal

ontwikkeling van persoonlijke talenten als voor

Dat betekent dat zowel ‘in company’ als via

zorg voor kwaliteit, aandacht voor gedrags-

deze aan moeten sluiten bij de behoeften van

de ontwikkeling van de organisatie die steeds

open inschrijving deelgenomen kan worden. Zo

problemen of financieel management. Ook is

de doelgroepen. Zij zijn het die de verwor-

beter wil presteren en haar maatschappelijke rol

zijn er de bijeenkomsten waarin gewerkt wordt

voortdurende ontwikkeling nodig over ‘beelden

ven theoretische kennis gaan verbinden met

en opdracht wil waarmaken.

met praktijkvoorbeelden van Goed Bestuur, of

van goed onderwijs’. Wat is van waarde voor

de praktijk. Om deze reden zal het aanbod in

Leergemeenschap: wij zijn ervan overtuigd dat

de dagseminars over verzekeringen en actuele

leerlingen? In het katholiek onderwijs spelen

samenwerking met onder andere het IKO en de

de waarden en overtuigingen die binnen het

ontwikkelingen rond bekostiging en financi-

de eigen bronnen daarbij een zingevende rol.

Besturenraad nader worden uitgewerkt. Ook

confessioneel onderwijs leven de basis vormen

eel management. De speciale knowhow over

Hoe werken deze door in de praktijken van een

over de vorm en organisatie van de scholings-

voor het denken en handelen binnen een

medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden kan

onderwijsorganisatie?

programma’s zijn de bonden nog in gesprek

professionele leergemeenschap. Deze gedeelde

in de vorm van masterclasses, workshops of als
seminars worden aangeboden.

met derden. Zo worden de inhoud en de juiste

waarden en overtuigingen geven richting en

Niet alleen bij een directeur of leraar op een

professionals voor de vormgeving en realisatie

criteria voor goed leiderschap op alle niveaus

katholieke school, die zelf niet in de katholieke

aan elkaar gekoppeld.

binnen de schoolorganisatie. Alleen door samen

Door het ontwikkelen en aanbieden van deze

te werken en leiderschap te delen bereiken we

mogelijkheden proberen de bonden de traditie

traditie is opgegroeid, maar ook bij hen die wèl
deze achtergrond hebben, bestaat er behoefte

De ontwikkeling van programma’s loopt

goede resultaten.

‘wie in het onderwijs werkt, werkt ook aan

aan spirituele verdieping. Dit betekent dat er

momenteel langs een drietal lijnen: de lijn die

Kwaliteit: goed leiderschap dient herkenbaar

zijn of haar eigen ontwikkeling’ te faciliteren.

‘van buitenaf’ voeding en verdieping over de

zich richt op de ontwikkeling van leiderschap,

te zijn en benoemd te kunnen worden, goed

Daar is uiteraard ook een eigen belang van de

katholieke identiteit aangereikt zal moeten

de lijn waarin de meer praktische opleidingen

leiderschap moet haast tastbasar zijn. Daarom

schoolbesturen bij gediend. Al jaren wordt er

worden, willen we het confessionele onderwijs

en cursussen worden ondergebracht en de lijn

dient er meer aandacht te komen voor de

gewaarschuwd voor een sterke vergrijzing van

‘op de kaart kunnen blijven zetten’. Specifieke

van de maatwerkoplossingen. Het gaat daarbij

ontwikkeling van transparante en tastbare

het medewerkersbestand. Als over enkele jaren

kennis en vaardigheden zijn niet alleen vereist

om drie doelgroepen: ten eerste de besturen/

voorbeelden van goed leiderschap. Alleen dan

de ‘babyboomers’ met pensioen zijn, is er een

bij het verwerken van de inhoud van opleidin-

toezichthouders en algemeen directeuren, ten

kunnen wij elkaar stimuleren en zo werken aan

nieuwe generatie leiders en leraren nodig die,

gen die met onze identiteit samen hangen, maar

tweede de directeuren/schoolleiders en ten

kwaliteit en kwaliteitsverbetering.

vanuit de traditie van het katholiek onderwijs,

ook voor het kunnen verbinden van scholing

slotte de leraren.

in theorie en toepassing in de praktijk. Denk

binnen de schoolmuren de nieuwe generaties
Van beide programma’s wordt verwacht dat zij

weten te inspireren om iets moois van hun
leven en dat van anderen te maken.

bijvoorbeeld aan de huidige ontwikkeling van

L e id e r s c h a p

nog dit kalenderjaar starten. Een en ander zal

passend onderwijs en een leerlingenbestand

Met betrekking tot de opleidingen op het terrein

mede afhangen van de financiële middelen die

met verschillende religieuze achtergronden.

van leiderschap wordt door de KBVO samen

speciaal voor dit doel worden geworven.

Voeding en verdieping over de katholieke iden-

met de Besturenraad en de KVSC een opleiding

titeit moet beschikbaar zijn, net zoals dat geldt

opgezet voor bestuurders en directeuren. In

Cu r s u s s e n

voor andere domeinen van professionalisering.

dit programma met de titel ‘Visie als compe-

Naast de hier boven genoemde opleidingen

tentie’ komen de traditie als inspiratiebron,

is er een aanbod van cursussen beschikbaar

Chris Knoet is directeur van het Bureau

het eigen verhaal en kritische schoolsituaties

voor een breed spectrum van het onderwijs:

Katholiek Onderwijs

De bonden KBO en KBVO zien het als hun taak

Zo blijft met ‘Leren over katholiek onderwijs’ de
passie om te leren levend!

■

‘De hongerigen spijzen’, een van ‘De zeven werken van barmhartigheid’ uit 1504 (Meester van Alkmaar ).
Wie kent ze allemaal?

24

Schoolbestuur | nummer 2 | maart 2010 |

25

Een nieuwe lente
Nico Dullemans

Commentaar

REA CTIE

Gegevens als basis voor
onderwijsverbetering
In het decembernummer van Schoolbestuur
zegt Nico Dullemans in het artikel ‘Beheersen
of beheren’* niet veel te verwachten van het
verzamelen van gegevens over onderwijs. Volgens hem denken we met data het onderwijs
te kunnen beheersen. Dullemans zet het gebruik van gegevens als beheersingsinstrument
tegenover de warme betrokkenheid van leraren
bij hun leerlingen. Maar is het niet zo dat gegevens juist de basis zijn voor een inhoudelijk
gesprek over het onderwijs?

Het begin: een rapport van NYFER, in opdracht van de gezamenlijke onderwijsorganisaties.
In 2001 verscheen het onder de goed gekozen titel Voor een dubbeltje op de eerste rang:
onderwijs tussen ambities en mogelijkheden. Het bevestigde de kritiek van de organisaties,
die al heel lang zeiden dat hoge ambities goed zijn, mits de overheid maar zorgt voor
voldoende middelen. Eendrachtig hebben ze toen de toon weten te zetten. In de jaren
daarna verschenen adviezen van de Onderwijsraad en het Centraal Plan Bureau die zich
in dezelfde geest uitlieten. Bij zijn start begin 2007 pakte het nu gevallen kabinet dit op
en installeerde het de commissie Rinnooy Kan, die snel met urgente aanbevelingen kwam,
vooral op het terrein van de leraar. Kosten: ruim m 1 miljard jaarlijks. Wat gebeurde
daarna?

nog herinneren, dan oogt het resultaat vrij
mager. Het betreft twee kostbare maatregelen
waar de scholen zelf niets mee opschoten. Een
nieuw begin is het niet geweest.
Maar er is nog een punt. In de jaren tachtig
hebben de toenmalige ministers Deetman
en Ritzen gedecentraliseerd en daarmee
ruimte gemaakt voor scholen. Hun opvolgers
Hermans en Van der Hoeven koppelden deze
grotere vrijheid aan meer controle, niet zozeer
op beheersmatig terrein maar op het gebied

De kersverse minister van onderwijs Plasterk,

Onderwijs is een nationale zaak, een boodschap

van het onderwijs zelf. De ‘Wet op het onder-

bekend, maar van buiten de politiek, betaalde

die ook de commissie Rinnooy Kan af gaf. Als

wijstoezicht’ verschafte daarvoor de basis en

zelf de rekening en liet studenten meebetalen.

we vervolgens bedenken dat de gratis lesboeken

de ‘Wet goed onderwijs, goed bestuur’, door

Hij bezuinigde op zijn begroting en verhoogde

in het voortgezet onderwijs (kosten elk jaar

de beide Kamers zojuist aanvaard, heeft dit

het collegegeld. Bij het kabinet kreeg de minis-

€ 300 miljoen), waar dit kabinet voor zorgde,

overheidstoezicht verder verscherpt. Met een

ter kennelijk geen poot aan de grond, terwijl

tot voor kort door de ouders werden betaald

gedetailleerd onderwijskundig toetsingskader

dat wel voor de hand zou hebben gelegen.

en we ons ook de afschaffing van het lesgeld

wil de overheid greep krijgen op schoolprocessen. Steeds meer zullen bestuurders zich
moeten verantwoorden over wat er op school
precies gebeurt.

In zijn artikel stelt Dullemans dat het ondoen-

houden van leerlingen. Of denk aan de vrije

ouders, maar ook met andere belanghebbenden

lijk is onderwijskwaliteit te meten, omdat er te

scholen, die behalve aan de cognitieve ontwik-

van de school. Proactief, zonder voortdurend

veel interveniërende variabelen zijn. Als pro-

keling, ook heel gericht werken aan een brede

in de verdediging gedrongen te worden, vanuit

Zijn we met dit alles wel op de goede weg?

grammaleider van Vensters voor Verantwoor-

algemene ontwikkeling. Wat zegt dus zo’n

een zelfverzekerde houding.

Walter Dresscher (voorzitter van de AOb)

ding, een project van de VO-raad dat zich bezig

doorstroom rendement zonder context, zonder

houdt met eenduidige informatievoorziening

toelichting van de school zelf?

door scholen, ben ik het daar gedeeltelijk mee

vindt dat betrokkenen bij het onderwijs te
Het onderwijs heeft niets te verbergen. In de

veel tegenover elkaar staan. “We zijn meer

dialoog gaat de informatie leven. Natuurlijk

partij dan partner”. Ook Ad Verbrugge van

eens. Niet dat het ondoenlijk is onderwijskwa-

Dat wil overigens niet zeggen dat de gegevens

kan dan blijken dat zaken anders moeten of

BON laat zich in die richting uit, hoewel zijn

liteit te meten, maar wel dat het lastig is en dat

niet interessant zijn. Ze vragen alleen om een

kunnen. Daar willen we het juist graag over

voorstel tot recentralisatie niet erg realistisch

er veel interveniërende variabelen meespelen.

kader. Vensters voor Verantwoording biedt

hebben, samen met ouders en andere belang-

is. We zouden meer partners moeten zijn,

Je kunt niet alle scholen over één kam scheren

scholen de ruimte hun eigen toelichting te ge-

hebbenden. Maar dan wel op basis van gedegen

inclusief de overheid. In dat licht is de komst

als het gaat om cijfers.

ven bij de kale cijfers. Maar dan zijn we er nog

informatie. En als een docent zich minder hoeft

van de Stichting van het Onderwijs (gedragen

niet. Want zelfs dan – en dat zijn we van harte

te verdedigen, juist open het gesprek kan aan-

door de sectororganisaties en de vakbonden),

Cijfers moeten in hun context gezien worden.

met Dullemans eens – kun je met de informatie

gaan met ouders, heeft hij of zij meer ruimte

een van de aanbevelingen van de commissie

Denk maar aan de doorstroom gegevens, waar

het onderwijs niet sturen.

om zichzelf te zijn en steviger in de eigen rol te

Rinnooy Kan, een goede zaak. Op 21 maart,

staan. Daar kan het onderwijs alleen maar beter

op de eerste dag van de lente, zoals in de uit-

van worden en daar gaat het uiteindelijk om.

nodiging van de oprichtingsbijeenkomst werd

bijvoorbeeld het oordeel van de Inspectie voor
een deel op gebaseerd is. Wat zegt het als het

Ook de VO-raad vindt dat het onderwijs af

rendement van de ene school hoger is dan dat

moet van de terreur van cijfers en onderzoeken,

van een andere school? Een betere school?

die om de haverklap over het onderwijs wor-

Thea van den Idsert

Kan. Maar het kan ook zijn dat leerlingen met

den uitgestort. Daar wordt het onderwijs niet

Programmaleider Vensters voor Verantwoording

een dubbel basisschooladvies bij binnenkomst

beter van. Integendeel. Maar laten we niet het

in het laagste advies worden geplaatst. Bij een

kind met het badwater weggooien. Duidelijke

laag rendement kan het zijn dat scholen leerlin-

informatie, aangevuld met toelichtingen van de

gen juist in het hoogste advies plaatsen, om zo

scholen zelf, helpt om een goed beeld te geven

iedere leerling optimale kansen te bieden. Het

van het onderwijs. Op basis daarvan kunnen

kan een school in een achterstandswijk zijn,

scholen inhoudelijk in gesprek gaan over de

waar het accent primair ligt op het binnenboord

kwaliteit van hun onderwijs, met minimaal de

■

opgemerkt, is zij van start gegaan. Staatssecretaris Van Bijsterveldt was aanwezig, samen
met Rinnooy Kan. Een nieuw begin?

* www.bondkbvo.nl/beheersenofbeheren

Oud-minister Plasterk
26
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Gemeente
Theo Joosten

T hemacongres B ond K B O
San van Eersel
Het themacongres van de Bond KBO (25 maart)
stond dit jaar in het teken van diversiteit. Tijdens
het congres werd ingegaan op de spanning tussen diversiteit als ideaal en de implementatie van
dit ideaal in de praktijk van het onderwijs. In
dit artikel wordt op deze spanning gereflecteerd
vanuit het perspectief van dialoog.

COLUMN

BO N D KBO N IEU WS

Diversiteit: spanning tussen
idealen en praktijk

Nu de uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn,
is het van belang te weten wat
een nieuw te vormen college over
onderwijs gaat opnemen in het
program. Dat een gemeente de

drukking in het soort kennis dat we belangrijk

al denken en doen, ontstaat er immers niets

zichzelf te ontwikkelen en op de tweede plaats

vinden (geobjectiveerde- of feitenkennis), in

nieuws. Juist doordat de ander anders tegen

dat deze ontwikkelingen in principe gelijkwaar-

moet uitvoeren is duidelijk. Bij de

het didactisch model dat we hanteren (over-

de dingen aankijkt dan wij, krijgen we nieuwe

dig zijn. Gelijkwaardigheid en gelijkheid zijn

uitvoering de lokale schoolbestu-

drachtsmodel) en in de manier waarop we onze

perspectieven van waaruit we naar de wereld

echter niet dezelfde grootheden. Mensen willen

ren betrekken is een goede zaak.

interactie met leerlingen vorm geven (leerkracht

en naar onszelf kijken. Zo gezien zouden we

niet zozeer erkend worden in waar zij met de

Een minder goede zaak is het als

gestuurd). Maar ook bestuurlijk zien we deze

diversiteit niet moeten zien als een bedreiging,

ander overeenkomen, maar in wat kenmerkend

wettelijke taken worden gehan-

hang naar zekerheid en controle terugkomen. In

maar als een kans om onszelf en anderen te

en onderscheidend voor hen is. Omgaan met

teerd voor oneigenlijk gebruik. Een aantal gemeentes zal toch moeten

de jaren zeventig via het formuleren van doelen

verrijken.

diversiteit vraagt zowel om een erkenning van

nagaan of voldoende wordt besteed aan onderwijshuisvesting. Onder-

wat ons bindt, als ook om een erkenning van

wijshuisvesting benutten als instrument om leerling-stromen te sturen,

wat ons scheidt.

lijkt me zeker een oneigenlijk gebruik van de wettelijke bepaling om

en via overheidsbeleid, in de jaren tachtig en
negentig via het zo efficiënt mogelijk inzetten

E r k e n n in g v a n w at o ns o nd e r s c he i d t

wettelijk voorgeschreven taken

van middelen en nu via de verantwoording (zie

Een belangrijke voorwaarde om tot verrijking

D i vers i tei t a ls gegeven

interview met Wim van de Donk in Schoolbe-

te kunnen komen is dat de ander mij in mijn

D i al o o g

hebben recht op voldoende huisvesting voor de kinderen van wie de

Diversiteit is een niet meer weg te denken

stuur 4 van 2008).

anders zijn erkent. Onze ontwikkeling wordt

Theoretisch gezien kunnen mensen op drie

ouders voor een bepaalde school hebben gekozen en zijn toegelaten.

voor een belangrijk deel beïnvloed door de

verschillende manieren omgaan met diversi-

Naast dit algemene uitgangspunt kan een bevoegd gezag - ook dat

karakteristiek van onze hedendaagse samenle-

zorg te dragen voor ‘voorziening in de huisvesting’. Schoolbesturen

ving. Dagelijks worden wij geconfronteerd met

Vo o r w a a r d e v o o r o n tw ik k e lin g

erkenning of afwijzing van wie wij zijn door

teit: empathie, sympathie en dialoog. Empathie

van openbaar onderwijs - toelatingsbeleid voeren op de capaciteit van

verschillen in levensopvatting, leefstijl, cultuur,

Vanuit psychologisch oogpunt is het misschien

anderen. Wanneer het beeld dat wij van onszelf

betekent dat ik me verplaats in het perspectief

één gebouw. Natuurlijk is uitbreiding of gebruikmaking van leegstand

religie, taalgebruik, gewoontes, gebruiken en ga

begrijpelijk dat we zo tegen diversiteit aankij-

hebben niet door anderen wordt erkend kan

van de ander. Sympathie wil zeggen, dat ik het

voor een school een mogelijkheid om het goede onderwijs waarnaar

zo maar door. Diversiteit is een feit, maar niet

ken, maar wel jammer. Diversiteit is namelijk

onze ontwikkeling ernstig schade worden

perspectief van de ander incorporeer in mezelf.

veel vraag is te kunnen aanbieden. Trouwens: zouden wachtlijsten en

noodzakelijk ook een waarde in zichzelf. Di-

noodzakelijk voor groei en ontwikkeling.

toegebracht. Dit veronderstelt allereerst dat

In beide gevallen is er sprake van een verlies

toelatingsbeleid niet veelal het gevolg zijn van een gebrek aan vol-

versiteit biedt het individu een grote keuzemo-

Wanneer we alleen maar kopiëren wat anderen

mensen in de gelegenheid worden gesteld om

van identiteit, in het eerste geval van mijn

doende huisvestingscapaciteit? Ook bij Passend Onderwijs speelt dat

gelijkheid en verruimt de individuele vrijheid.

eigen identiteit, in het tweede geval van de

punt een niet te onderschatten rol. Is het niet vreemd dat ‘stenen’ de

Tegelijkertijd kan diversiteit teveel van mensen

identiteit van de ander. In een dialoog blijven

vrije keus beperken? Zowel de aanbieder van het onderwijs, degenen

vragen, bijvoorbeeld wanneer duidelijke en/

beide identiteiten bestaan. Dialoog betekent

die het onderwijs kiezen als de voorziener in de huisvesting, raken

of betrouwbare oriëntatiepatronen ontbreken.

dat ik me zowel probeer te identificeren met de

deze vragen.

Mensen kunnen hierdoor het gevoel hebben op

ander, als probeer om de ander vanuit mezelf te

zichzelf te zijn teruggeworpen, niet alleen bij

begrijpen, echter zonder dat dit ten koste gaat

Naast onderwijshuisvesting is in een gemeente ook aandacht voor het

het maken van de dagelijkse keuzes, maar ook

van mezelf of de ander. Doordat de verschillen

welzijn van de jongeren. Ook scholen hebben daarin een specifieke

in de beantwoording van de vraag wat er in het

tussen de deelnemers aan een dialoog blijven

taak. Het kan echter niet zover gaan dat een gemeente of een wethou-

leven toe doet.

bestaan terwijl de dialoogpartners toch op

der zich gaat gedragen als een gemeentelijke schoolbestuurder van alle

elkaar gericht zijn, wordt een voedingsbodem

scholen dan wel als een nieuwe toezichthouder. Het schoolbestuur van

gecreëerd voor wederzijdse verrijking.

de katholieke scholen in Amsterdam (ASKO) was daarover terecht heel

Angs t voor h et on bek en de

■

duidelijk: “De wethouder slaat met zijn Asschernorm de plank mis.”

Ondanks de feitelijkheid van diversiteit in ons
dagelijks leven, is diversiteit voor ons geen

Tijdens het congres zijn deze verschillende aspec-

Het bijzonder onderwijs heeft geen enkele behoefte aan een nieuwe

vanzelfsprekendheid. In de ontmoeting met de

ten van diversiteit uitgewerkt voor het terrein van

laag die de eigen verantwoordelijkheid voor zijn onderwijs aantast.

ander benadrukken wij liever onze overeen-

de didactiek, interreligieus leren, leiding geven en

Indien een gemeente graag zeggenschap wil over onderwijs zou mijn

komsten dan onze verschillen. De oorzaak hier-

ouderparticipatie.

advies zijn: blijf/word integraal schoolbestuurder van het openbaar

voor is vaak angst. Angst voor het onbekende.

onderwijs. Dat is een wettelijke mogelijkheid en geeft alle kans het ‘ei-

Niet voor niets kennen we het spreekwoord

gen onderwijs’ volledig te besturen en zelf kwaliteitsnormen te stellen.

‘onbekend maakt onbemind’. Over het algemeen

Samenwerken in een gemeente in het belang van kinderen is prima,

richten we ons liever op wat we kennen en

maar wel met erkenning van ieders verantwoordelijkheid en correcte

kunnen overzien en op wat we kunnen contro-

uitvoering van wet- en regelgeving.. ■

leren en beheersen, dan op wat we niet kennen
of niet kunnen overzien, of wat aan onze greep
dreigt te ontsnappen.

Theo Joosten is voorzitter van de Bond KBO

In het onderwijs komt dit onder andere tot uit28
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19 en 27 april 2010

B lijft u alleen achter ?
“Het risico is dat u alleen achterblijft.” Deze

uitvoerder. Het verzet daartegen is moei-

risico’s. De Amarantis Onderwijsgroep ver-

waarschuwing gaf bestuurskundige Paul

zaam. Uw verankering is verzwakt, uw iden-

zorgt voortgezet onderwijs en middelbaar

Frissen aan bestuurders van maatschap-

titeit is problematisch geworden. U loopt het

beroepsonderwijs in Amsterdam, Almere,

pelijke organisaties: scholen, ziekenhuizen,

risico dat u alleen en verlaten achterblijft.”

Amersfoort en Utrecht.

wooncorporaties. Tegen schoolbestuur-

Bert Molenkamp, bestuursvoorzitter van

ders zegt hij: “Men denkt dat u onderdeel

Amarantis Onderwijsgroep, gaat op dit

M a a n d a g 1 9 a p r i l 2 010 ,

uitmaakt van een schoolstelsel dat door de

beeld van Frissen in en geeft zijn visie op de

Pa r k P la za Utr e c h t

overheid wordt onderhouden. U bent haar

verankering van scholen, hun identiteit en

v a n 16. 00 – 18. 00 u u r.

CURSUSSEN -TRA IN IN G EN

BO N D KBV O N IEU WS

Netwerkbijeenkomsten
Bond KBVO en KVSC

Overzicht Cursussen SchoolZakelijk
Studiecentrum/FiAC voorjaar 2010
Financieel management in het PO

Praktisch personeelsmanagement

Deze 3-daagse integrale cursus biedt schooldirecteuren, staf-

In een goed opgezette organisatie heeft elke medewerker een

functionarissen en overige financieel verantwoordelijken in

functie die past bij zijn of haar capaciteiten en die bijdraagt

het PO de instrumenten om het financieel beleid en beheer

aan het succes van afdeling of instelling. Het is de taak van

te sturen en te beheersen. Deelnemers krijgen een compleet

de manager om ervoor te zorgen dat er een evenwicht bestaat

beeld van wat onder financieel beleid in het primair onderwijs

tussen de belangen van de instelling, die van de medewerkers

wordt verstaan, verwerven inzicht in de financiële basisbe-

en die van de omgeving. De 2-daagse cursus ‘Personeelsma-

grippen en leren meer over het opstellen van de begroting, de

nagement voor leidinggevenden’ is een kennismaking met

interne budgettering en het bewaken van budgetten binnen

verschillende personeelsinstrumenten die thuis horen in de

de school. U verwerft daarbij vaardigheid in het lezen van de

gereedschapskist van hen die met leidinggeven te maken heb-

jaarrekening, financiële registraties en interne rapportages. De

ben. De cursus is praktisch van opzet. Deelnemers aan de cur-

driedaagse cursus vindt plaats op 21, 28 april, 19 mei 2010 te

sus verwerven daarbij inzicht in de instrumenten die ze nodig

Utrecht. De kosten per persoon bedragen  1.005,-.

hebben bij de werving, begeleiding en ontwikkeling van hun
medewerkers. Hierbij komen vooral die instrumenten aan bod

De Personeelsfunctionaris (senior
personeelsmedewerk(st)er)

waarbij de manager/leidinggevende ook zelf een belangrijke
rol kan spelen. De 2-daagse cursus vindt plaats op 8 en 15
juni 2010 te Utrecht. De kosten per persoon bedragen  860,-.

De 3-daagse cursus ‘De Personeelsfunctionaris/Senior
Personeelsmedewerk(st)er’ gaat in op de beleids- en beheers-

Ledenvoordeel

matige kennis waarover deze medewerk(st)er bij de uitoe-

D e wet B I O voorbij : ‘ leren is licht ’

fening van zijn/haar taken moet beschikken. Onderdelen

Het SchoolZakelijk Studiecentrum/FiAC verzorgt cursussen

daarbij zijn: de inrichting van de personeelsadministratie, de

en vaardigheidstrainingen op het terrein van bedrijfsvoering,

functiebeschrijving en -waardering, de personeelsformatie en

financieel management, personeelsbeheer en marketing.

Onlangs publiceerde het Landelijk Plat-

aan de lerarenopleiding van de Hogeschool

Koet heeft dus een veelzijdige ervaring. Hij

-planning, rekenregels personele bekostiging en het creëren

Leden die zijn aangesloten bij de Bonden KBO en KBVO

form Beroepen in het Onderwijs (LPBO)

Leiden. Hij is uit op de

is als theoloog thuis in de joodse achter-

van management- en beleidsinformatie voor voorbereiding

ontvangen 10% korting op de cursusprijzen, wanneer zij zich

zijn rapport over de uitwerking van de

persoonlijke en professionele ontwikkeling

grond van het Nieuwe Testament, doceert

en uitvoering personeelsbeleid. Actuele ontwikkelingen in het

via de Bonden aanmelden. Hiervoor dient de school het

bekwaamheidseisen zoals opgenomen in

van zijn studenten. Hoe doet hij dat? Welke

Nieuwe Testament aan de Faculteit Katho-

onderwijs staan daarbij centraal. De driedaagse cursus vindt

aanmeldingsformulier op de website www.bondkbo.nl of

de Wet Beroepen in het onderwijs. Deze

uitgangspunten hanteert hij bij zijn lesge-

lieke Theologie (Tilburg/Utrecht), is adviseur

plaats op 6, 13 en 20 april 2010 te Utrecht. De kosten per

www.bondkbvo.nl in te vullen en te retourneren naar het

eisen hebben betrekking op verschillende

ven? “Leren is licht”, vindt hij, want je leert

van de Nederlandse bisschoppen voor de

persoon bedragen  1.005,-.

Bureau Katholiek Onderwijs. In totaal omvat de kortings-

bekwaamheden. De docent is goed in de

van elkaar. Daar ligt het aanknopingspunt.

verhouding tot het jodendom, was jarenlang

omgang, is pedagogisch, vakinhoudelijk

Als theoloog die zijn gehele loopbaan zowel

pastor in de Bijlmerbajes en werkt nu als

en didactisch competent en is in staat over

werkzaam is geweest aan de universiteit

deeltijddocent aan de Pabo Leiden. Hij is

de eigen praktijk na te denken. Het LPBO

als in bijzondere praktijken (bijvoorbeeld

bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van

constateert dat deze bekwaamheidseisen in

justitiepastoraat), is Koet gewend zich te be-

de huidige vorm te vrijblijvend zijn en doet
de aanbeveling de eisen met ‘beoordeling’ te
verbinden. Met andere woorden: competen-

Karin Melis in Schoolbestuur zegt hij: “Er

ties zoals de wetgever aangaf hebben meer

komen vragen op mij af. Bijvoorbeeld, welke

D i n s d a g 2 7 a p r i l 2 010 ,

ten kunnen vertalen in financiële overzichten en aan kunnen

inbedding, meer sturing nodig. Anders gaat

modellen voor leraren kunnen we onze stu-

De Harmonie Tilburg

geven hoe deze activiteiten en projecten worden gefinancierd.

het niet lukken. Maar leren is van alle tij-

denten aanbieden? En dan ga ik ook zoeken

v a n 16. 00 – 18. 00 u u r.

Daarnaast moeten zij financiële overzichten kunnen analy-

den. Iemand die voortdurend schakelt tussen

in het Nieuwe Testament. En het grappige is

seren en aangeven op welke wijze zij personele en facilitaire

denken over leren in het verleden en in het

dat je door zo’n vraag dat boek ook anders

kosten kunnen beïnvloeden en beheersen. Deze 2-daagse

heden is Bart Koet, onder meer verbonden

kan gaan lezen.”

cursus belicht de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee

regeling 19 cursussen en trainingen uit het aanbod van het

Financieel management voor
non-financials

SchoolZakelijk Studiecentrum.

Tilburg. Ook is hij diaken van het bisdom

Een goed financieel inzicht is voor elke manager van belang.

Alle cursussen zijn vrij van BTW.

wegen tussen allerlei oude wijsheidstradities

Haarlem-Amsterdam en doceert hij aan het

Beslissingen over plannen, activiteiten en projecten betreffen-

en de wereld van vandaag. In gesprek met

groot seminarie van dit bisdom.

de onderwijs, personeel en faciliteiten worden mede genomen

■

Voor een totaaloverzicht zie www.schoolzakelijk.nl.

op basis van financiële analyses. Managers moeten activitei-

directieleden en managers op het terrein van financieel management worden geconfronteerd en biedt instrumenten om
Voor aanmelding en meer informatie:
www.bondkbvo.nl/netwerkutrecht en www.bondkbvo.nl/netwerktilburg
of Irma Verbeek: T 070-356 86 18 – E i.verbeek@bkonet.nl

als manager financiële informatie te genereren, te beoordelen
en kosten te beheersen. De tweedaagse cursus vindt plaats op
4 en 11 juni 2010 te Utrecht. De kosten per persoon bedragen
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Gedwongen ontslag bij formatietekort
gehouden moet worden, maar ook diverse

waardoor er sprake was van vooroordelen en

king van zes maanden of langer niet meetelde

kenbaar te maken aan het personeel. Uiter-

gelijk beleid en van criteria voor gedwongen
overplaatsing.

commissies hebben uitspraken gedaan over

niet van een ‘objectieve rechtvaardiging’ van

bij de bepaling van het criterium ‘duur van de

aard dient dit beleid deugdelijk tot stand te

Zoals bekend moet in het onderwijs jaar-

criteria waarmee je als werkgever in zo’n

leeftijdsonderscheid.

benoeming’.

komen. Dit betekent dat het de instemming

lijks vóór 1 mei de bestuursformatie vast-

geval rekening dient te houden.

van de PGMR nodig heeft. Als de directie van

Juridische dienstverlening

Uit de aanbeveling van de CGB bleek verder

J ur i d i s c h ad v i e s

een school, in overleg met de MR, vervolgens

T 070 356 87 30
E secrjur@bkonet.nl

gesteld worden door de werkgever, na instemming door de PGMR. Als bijvoorbeeld

E v e n w ic h tig e le e ftijd s o p bo u w

dat deze commissie van mening was dat

Deze uitspraken zijn nog steeds actueel. Zoals

criteria heeft gekozen, dan overstijgt deze keuze

door leerlingenterugloop een formatiete-

Zo motiveerde een werkgever in het open-

beleid omtrent criteria voor gedwongen

de CGB heeft aanbevolen is het verstandig om

de wensen van individuele personeelsleden.

kort optreedt, zal de werkgever personele

baar onderwijs, in de gemeente Lelystad

overplaatsing inzichtelijk gemaakt diende te

beleid en criteria voor gedwongen overplaat-

Onze juridische afdeling kan u uiteraard ook

maatregelen moeten nemen. En als on-

in 2007, een gedwongen overplaatsing

worden voor het personeel, door dit beleid

sing inzichtelijk te maken voor het personeel

behulpzaam zijn bij het juridisch verantwoord

danks alle maatregelen er op schoolniveau

van een 53-jarige werkneemster met het

op schrift te stellen en het kenbaar te maken

door deze op schrift te stellen en dit beleid ook

kiezen, opstellen en kenbaar maken van der-

toch nog sprake is van boventalligheid van

argument van een ‘evenwichtige leef-

aan het personeel.

vast personeel, dan heeft de werkgever in

tijdsopbouw’. Daarop vond de Commissie

het primair onderwijs op grond van artikel

Gelijke Behandeling (CGB) op 7 april 2007

M e e r d e r e c r ite r ia

2.8 van de CAO-PO, en de werkgever in het

dat deze werkgever zich heel bewust en

Op schrift gesteld beleid, dat correct tot stand

voortgezet onderwijs op grond van artikel

terdege de vraag moest stellen waarom

gekomen was en bovendien ook kenbaar

17.2 van de CAO-VO, onder andere de

hij een naar leeftijd gevarieerd team

gemaakt aan het personeel, heeft er op 12

mogelijkheid om de impopulaire maatregel

noodzakelijk achtte. Over de wens van

oktober 2007 toe bijgedragen dat de beslis-

van gedwongen overplaatsing toe te pas-

deze werkgever oordeelde de CGB dat

sing van een schoolbestuur tot gedwongen

sen. Op dat moment gelden formele ver-

deze op vooronderstellingen over jongere

overplaatsing bij de Commissie van Beroep

eisten volgens de CAO waar rekening mee

en oudere werknemers gebaseerd was,

voor het Katholiek Primair Onderwijs in
stand bleef. Dit schoolbestuur hanteerde
een specifiek en vooraf schriftelijk kenbaar
gemaakt beleid tot gedwongen overplaatsing,
waarbij de directie van de school die boven-

Op paasochtend zit de familie Marsh uit de

christenen als we zijn, associëren we Pasen met

Amerikaanse cartoonserie SouthPark aan het

eieren, familie-uitjes met oma en opa, en met

traditionele familieontbijt. Terwijl iedereen

een lang weekend vrij.

zijn geverfde eitjes zit te pellen, vraagt zoon
Stan: “Mag ik iets vragen? Wat doen we

Als theoloog ben ik in eerste instantie geneigd

hier?” Zijn vader Randy antwoordt: “Wat

om te treuren over de verrottende kennis van

bedoel je? Het is Pasen!” Stan: “Maar waarom

ons eigen religieuze achterland. Wie de ‘oude’

verven we dan eieren?” Randy: “…. omdat de

kerkelijke kalender niet meer kent, snapt niet

geven criteria. Deze vier criteria waren door

paashaas ze dan kan verstoppen.” Stan: “Ja,

veel meer over de manier waarop wij in Europa

het bestuur met instemming van de PGMR

maar waarom?” Randy: “Stanley, met Pasen

onze tijd indelen: in jaren na de geboorte van

eeuwenoude catholica. Er zit in ons opnieuw-

vastgesteld en bestonden uit: 1. verhouding

vieren we dat Jezus werd opgewekt nadat hij

Christus, in de zeven dagen van het scheppings-

geheime christendom een bron van inspiratie

parttime/fulltime; 2. duur benoeming; 3.

voor onze zonden werd gekruisigd.” Stan: “Ik

verhaal uit Genesis, het weekend als combinatie

en uitdaging.

leeftijdsopbouw; en 4. aanwezigheid van een

zie de logica er niet van in. Er lijkt een enorm

tussen de Joodse sjabbat en de christelijke

specifieke expertise. Het was dus mogelijk

gat te zitten tussen Jezus die aan het kruis

zondag, met Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en

Het geheim van God, dat wij met Pasen vieren,

dat bij gedwongen overplaatsing leeftijdsop-

sterft en een reusachtige haas die eieren ver-

Pinksteren. De kerk schudt op haar grondves-

zit ook in de geverfde schalen van de paasei-

bouw een criterium zou zijn, maar leeftijds-

bergt.” En zo buitelen de SouthParkers over

ten door ontkerkelijking. Kerken lijken geen

tjes.

opbouw zou nooit het enige criterium zijn.

elkaar heen om een wereldwijd konijnencom-

maatschappelijke relevantie meer te hebben, en

Als er door een directie al (gemotiveerd)

plot te ontmaskeren die de ware betekenis van

steeds minder mensen hebben er geld voor over.

gekozen zou worden voor leeftijdsopbouw,

Pasen tot in de spelonken van het Vaticaan

dan zou daar altijd minimaal een tweede cri-

verborgen houden. Dan Brown revisited, maar

Toch ervaar ik als cultuurtheoloog ook meer

terium naast gekozen moeten worden. Deze

dan leuker.

dan louter kommer en kwel. Noem me een

tallige formatie had, ter bepaling van een
over te plaatsen personeelslid, minimaal twee
criteria diende te kiezen uit vier vooraf opge-

beslissing was dus in overeenstemming met

32

■

Pasen…. Jezus, eieren en een Geheim
BUITENOM

J U RINI STERV
P R UIEW
DENTIE

Sophie van Hien

Foto: Jurgen Huiskes

■

P.S. Die eieren en die konijnen respectievelijk
hazen zijn pagane vruchtbaarheidssymbolen.

optimist, maar ik zie iets moois glimmen in

Frank G. Bosman is cultuurtheoloog en verbon-

het oordeel en de aanbeveling van de CGB

De Marshes hebben nog een redelijke goede

deze religieuze onkunde. Onbekend maakt vaak

den aan de Faculteit Katholieke Theologie van

van 7 april 2007.

religieuze kennis. Pa weet nog te vertellen dat

ongeliefd, maar nog vaker sexy. Laatmodernis-

de Universiteit van Tilburg.

het met de Verrijzenis van Jezus van Nazareth

ten die Pasen ‘Het Feest Met De Eieren’ noemen,

Zie ook: www.goedgezelschap.eu.

De Commissie van Beroep voor het Katholiek

te maken heeft. Bovendien weet hij zelfs nog

zijn vaak bijzonder geïntrigeerd door het

Primair Onderwijs heeft bij dit schoolbestuur

te theologiseren dat de reden voor Jezus’

onbekende, christelijke ‘Geheim Van Pasen’. Ik

bovendien bepaald dat, omdat de ‘afvloei-

dood iets met onze verlossing te maken heeft.

bedoel dit niet evangeliserend (geen zieltjes-

ingsregeling voor het katholiek basison-

Over de eieren weet hij bijna niets te vertel-

winnerij, geen bekeringsdrang), maar als een

derwijs 1985’ de op 31 juli 2006 geldende

len. In de real World is het omgekeerd: elk

mysterie dat wij als laatsten der christelijke Mo-

afvloeiingsregeling was, de diensttijd bij

jaar verschijnen er onderzoekjes die uitwijzen

hikanen in ons midden gevonden hebben. Dan

dezelfde werkgever van vóór een onderbre-

dat zo weinig mensen nog weten wat Pasen

Browns meest succesvolle boeken spelen zich

eigenlijk betekent. Laatmoderne cultuur-

niet voor niets af tegen de achtergrond van de
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OM VERDER TE LEZEN
Kleine jongen
H et verhaal van mijn leven
Kleine jongen vertelt het meeslepende

tussen hem en zijn familie voerde hem

zijn succesvolle aanpak van problemen

verhaal van het leven van Said Bensel-

uiteindelijk terug naar het hart van de

met hangjongeren in Bos en Lommer

lam, die als kwetsbaar Marokkaans

Marokkaanse gemeenschap. Hem is dat

werd hij verkozen tot Amsterdammer

straatschoffie Amsterdam-West onveilig

gelukt, vele anderen niet. Een rauw,

van het jaar (2006).

maakte en later als de ongekroonde

direct en ontroerend boek.

koning van Bos en Lommer bekend werd.

Uitgeverij Van Gennep Amsterdam

Als geen ander weet hij probleemjon-

Said Bensellam (1971) werd geboren in

Bindwijze: paperback

geren en Marokkaanse huisvaders te

Tetouan. Toen hij zes jaar was, verhuis-

Verschenen: februari 2010

bereiken. Hij ontdekte het kickboksen in

den hij en zijn ouders, broers en zusje

Prijs: 14,95

de sportschool Van de Vathorst en kreeg

naar Amsterdam. Hij is medeoprichter

ISBN: 9789055159949

respect als portier in het uitgaansleven

van de stichting Karam en de stichting

en op de Wallen. De groeiende kloof

Connect Initiatieven. Vooral vanwege

Maestro
leiding geven door te luisteren
‘Maestro’ is een verrassend verhaal over

voortdurend anderen aan om hun eigen

behulp van zijn interactieve programma

een pasbenoemde topmanager die voor

oplossingen te bedenken. Bovendien

The Music Paradigm heeft hij honderden

grote uitdagingen staat. Hij krijgt de

geeft hij zijn mensen het gevoel dat ze

topondernemingen uit de hele wereld

verantwoordelijkheid over de leiding-

eigenaar zijn van het hele stuk en niet

geleerd hoe ze hun leiderschapsvaar-

gevenden van elkaar beconcurrerende

slechts van de kleine partij die zij spelen.

digheden, communicatie en teamwork

afdelingen binnen zijn bedrijf. Stuk voor

Een maestro leidt door te luisteren. Wan-

kunnen verbeteren. De auteur woont in

stuk zijn dit ervaren en eigenwijze speci-

neer je mensen met openheid tegemoet

New York.

alisten. Als hij nieuwe wegen in wil slaan

treedt, laten ze meer van hun talent zien.

stuit hij op veel weerstand. Dan raakt

Dat zie je direct terug in het niveau van

Uitgeverij Ten Have

hij bevriend met een dirigent en maakt

een symfonieorkest maar ook in de resul-

Bindwijze: paperback

– gezeten tussen de orkestleden in – ver-

taten van de organisatie.

Formaat: 13,5 x 21,5 cm
Pagina’s: 176 blz.

schillende repetities mee. Bij hem groeit
het inzicht dat er een groot verschil is

Roger Nierenberg is een succesvol diri-

Verschijnt: april 2010

tussen dirigeren en de baas spelen over

gent die heeft opgetreden met beroemde

Prijs:  17,90

alle instrumenten. Een maestro moedigt

orkesten uit Amerika en Europa. Met

ISBN 9789025960605
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