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Onderwijs kan niet zonder filosofie
Outputdenken leidt tot middelmatigheid
Geen opgedrongen consensusdenken
Meer reflectie en dialoog
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Interview
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‘In Vlaanderen slagen we beter in waardeoverdracht’

IEDER NUMMER

Gerrit-Jan Meulenbeld

Waardeoverdracht is de kern van goed onderwijs, zegt Roger Standaert. Omdat de leraar in Vlaanderen de regie
heeft en ruimte voor het ontwikkelen van een pedagogische relatie met de leerling, slaagt het Vlaamse onderwijs er volgens hem beter in om aan waardeoverdracht te doen dan het Nederlandse onderwijs.

Thema-artikel

8.

Heeft onderwijs filosofie nodig?

Nico Dullemans

De politieke partijen wekken de indruk precies te weten wat scholen aan knelpunten moeten oplossen. Over
de hoofden van leraren en schoolleiders heen lezen we in verkiezingsprogramma’s pasklare oplossingen voor
– meestal – taaie problemen. Het valt op dat partijen nogal eenstemmig zijn. Discussie lijkt niet meer nodig.
Maar weten we waar we met onderwijs naar toe willen?
Interview

12. Kijken door de bril van de pedagogische kwaliteit
San van Eersel

Binnen het onderwijs wordt er in toenemende mate van uitgegaan dat beleid en praktijk gebaseerd dienen te
zijn op de beste evidentie over wat werkt. Deze opvatting heeft het gecontroleerde experiment als ideaal.
Dit onderzoek levert echter maar een stukje van de kennis die we nodig hebben om goed onderwijs te verzorgen.
In gesprek met lector Yvonne Leeman van Hogeschool Windesheim.
Interview

18. Spreek slechts een woord
Karin Melis
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		 Meer dan een modewoord
17. De keuze van: Jos de Bruijn
22. De lobby:
		 Bezuinigen? Investeren!
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27. 	Buitenom: Is kleinschalig beter?
27. 	Cursussen-trainingen
28. Jurisprudentie:
		 Vakanties en leerplicht
30. Om verder te lezen

VERDER
10. 	Praktijk PO:
		 Meer dan een basis
14. 	Praktijk VO:
		 Wij willen geen staatsonderwijs
20. 	Passend Onderwijs:
		 Noord-Limburg koersvast
24. 	Interview Hein Pieper:
		 Werk als bron van zingeving
26. 	Dienstverlening:
		 AON en Cordaid
29. 	Nieuws:
		NKO Prijsvraag oudervriendelijk
jaarverslag

Oudtestamentische exegeet en hoogleraar Ellen van Wolde kwam in het najaar prominent in het wereldnieuws
met haar ontdekking dat de Eeuwige de aarde niet zozeer schiep, als wel de wateren scheidde. Een woord maakt
een wereld van verschil. Ontcijferen van bronteksten is voor haar geen wetenschappelijk bedrijf pur sang, maar
ze wil onderzoeken wat de mens ten diepste beweegt.

REDACTIONEEL
Waar naar toe met ons onderwijs?
De meeste politieke partijen zien
onderwijs niet langer als kostenpost,
maar als investering in de toekomst.
Dat is pure winst, ofschoon onderwijs
de dans bij de onvermijdelijke bezuinigingen door een volgend kabinet, van
welke samenstelling ook, niet helemaal
lijkt te zullen ontspringen. Los van de
uitkomst van verkiezingen en formatie
staan nu al forse bezuinigingen ingeboekt. Een ruime meerderheid van de
Nederlanders kiest overigens eerder
voor bezuinigingen in het onderwijs
dan in de zorg. Het geeft te denken
waar onze grootste bekommernis ligt.

Schoolbestuur | nummer 3 | mei 2010 |

Waar politici niet over spreken, hetzelfde geldt voor de meeste bestuurders en beleidsmakers in het onderwijs, is wat we met onderwijs willen
bereiken (behalve dan dat investeren
in onderwijs de samenleving in de toekomst veel geld zal besparen en opleveren). Het is een beetje zoals met het
openbaar bestuur zoals Herman Tjeenk
Willink onlangs in het jaarverslag van
de Raad van State schreef. Iedereen
vindt dat de overheid kleiner moet,
maar heeft geen idee waarom.
Op deze manier wordt onderwijs een
speelbal van de politiek. In de jaren

zestig en zeventig van de vorige eeuw
stonden gelijke kansen centraal, in de
jaren tachtig en negentig de autonomie van het onderwijs, en langzaam
zijn we opgeschoven naar onderwijs
in dienst van economische groei. Dat
heeft geleid tot een sterk outputdenken, waardoor docenten puur uitvoerders worden en dus ongemotiveerd
raken, zegt de Vlaamse hoogleraar
en hoge ambtenaar Roger Standaert.
Uiteindelijk leidt dat tot middelmatig
onderwijs en een middelmatige samenleving. Of de economie daar zo bij
gebaat is, is de vraag.

In het denken over onderwijs, maar ook
in zijn vormgeving, zou meer plaats
moeten zijn voor reflectie en dialoog,
zeg ik lector en onderwijssocioloog
Yvonne Leeman na. Misschien kan zij
met enkele collega´s in de voetsporen
treden van acht Leuvens pedagogen,
toen zij september vorig jaar de kersverse Vlaamse minister van onderwijs
opriepen om onderwijs zijn eigen
ruimte te laten en los te koppelen van
allerlei maatschappelijke functies.
Gerrit-Jan Meulenbeld
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R oger S ta nd a ert

‘In Vlaanderen slagen we
beter in waardeoverdracht’
Gerrit-Jan Meulenbeld
Waardeoverdracht is de kern van goed onderwijs, zegt Roger Standaert. Omdat de leraar in Vlaanderen de regie heeft en
ruimte voor het ontwikkelen van een pedagogische relatie met de leerling, slaagt het Vlaamse onderwijs er volgens hem
beter in om aan waardeoverdracht te doen dan het Nederlandse onderwijs. Het is de leraar die het verschil maakt tussen
goed en slecht onderwijs.

Roger Standaert is sinds het ontstaan van het Vlaamse Ministerie van

verbanden tussen onderwijsinvesteringen en de economische ontwik-

Onderwijs in 1988 directeur Curriculum. Het Vlaamse en Waalse onder-

keling werden onderzocht. Dit denken werd nog eens versterkt door de

wijs- en cultuurbeleid werden in dat jaar gescheiden. Standaert stond

ontwikkeling van de statistiek en de psychometrie, waarin langzamer-

aan de wieg van een geheel nieuw onderwijsbeleid waarin de leerkracht

hand het idee ontstond dat alles meetbaar is zonder je voldoende af

centraal werd gezet. Voor onder andere zijn conceptueel werk over

te vragen wat je meet en wie meet. Want dat is essentieel. Deze twee

eindtermen en onderwijskwaliteit is hij in 1994 onderscheiden met de

ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het economische model ook op

Prijs van de Vlaamse Regering. Standaert is ook bijzonder hoogleraar

onderwijs werd gelegd. In de aansturing, maar ook in het denken over

vergelijkende pedagogiek in Gent.

opbrengsten. Gaat het in de economie om geld, in onderwijs worden

Hij concludeert dat het onderwijs in Nederland, in Vlaanderen in veel

punten, prestaties, leidend. Men vergeet dat onderwijs geen product

mindere mate, steeds meer in de greep is gekomen van het economisch

is, maar een proces. Er zit het dieper liggende idee achter dat veel geld

denken en dus sterk gericht is op output, op competitie en de beste zijn.

verdienen en steeds hogere diploma’s halen tot meer geluk leiden. We
zijn in de ban van het materialisme geraakt. Dit denken gaat uit van

O nderwijs louter geri c ht o p meetb a re out p ut
leidt tot een middelm atige s a menleving

Hoe is het onderwijs volgens u in de greep van de economie geraakt?

de individuele verdienste, dus hoe hoger je bent opgeleid, hoe beter

Het is begonnen met de opkomst van de onderwijseconomie. Economen

je verdient. Daarmee raken we in het onderwijs ook steeds verder

zagen dat onderwijs niet alleen een kwestie van consumeren was, maar

verwijderd van het denken in termen van solidariteit, samenwerken,

ook economische opbrengsten heeft. Onderwijs zorgt voor arbeidskrach-

gemeenschap en ‘geluk is meer dan alleen geld verdienen’. Dat zijn

ten en economische groei. En dus volgden allerlei studies waarin de

waarden die niet meetbaar zijn en dus niet meer relevant gevonden

Foto: Ruth Wytinck
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worden. Wat meetbaar is, is de norm. Dat leidt er ook toe dat toetsen het

ten bij jouw persoon en talenten. De derde doelstelling is dat je later je

systeemniveau. Daarom vind ik het periodiek peilingonderzoek zoals dat

allerbelangrijkst worden in het onderwijs. Dat wordt in Nederland in de

brood moet kunnen verdienen. De drie moeten met elkaar in evenwicht

in Nederland wordt uitgevoerd wel zinvol. Dat kijkt naar het totaal en

hand gewerkt door het bestaan van invloedrijke landelijke toetsinstituten.

zijn en op de goede manier aangestuurd worden. Volgens mij slagen we

oordeelt niet over individuele scholen.

daar in Vlaanderen beter in dan in Nederland omdat wij geen toetsdruk
Waar leidt deze ontwikkeling toe?

kennen.

Het verschil tussen Nederland en Vlaanderen is dus dat jullie aansturen,

Tot een verenging van het onderwijsaanbod. En het bedreigt de profes-

Bij alle drie de doelstellingen speelt waardeoverdracht een rol, of-

controleren via toetsen en wij via een minimum aan concrete eindter-

sionaliteit van de leraar. Leraren worden gedwongen vooral bezig te zijn

schoon hij voor het persoonlijk geluk het belangrijkste is, want op dat

men. Jullie hebben misschien de illusie dat je met algemeen omschreven

om leerlingen voor te bereiden op de toetsen, ‘teaching to the test’. Als

kerndoelen veel vrijheid hebt in de stof, maar uiteindelijk zijn toetsen

ze dat niet doen, schaadt dat de resultaten van de school die vervolgens

veel meer bepalend en dus keuzebeperkend dan een minimum aan con-

in rankings worden gezet. Docenten worden voortdurend langs dezelfde

crete eindtermen.

‘Wij hebben geen rankings’

meetlat gelegd. Daardoor is er geen ruimte meer voor de ontwikkeling
van een pedagogische relatie met leerlingen. Die is immers per definitie

Vergelijkend denken we in Vlaanderen minder in termen van output en
staat onderwijs minder in dienst van de economie. Er is op dat gebied

onvoorspelbaar, maar volgens mij essentieel voor goed onderwijs. Kinde-

een enorm cultuurverschil met Nederland. Zonder onbeleefd te worden,

ren zijn geen onbeschreven blaadjes, zij brengen allerlei achtergronden

Nederlanders zijn handelaars, jullie hebben de VOC opgericht. Het rendementsdenken wordt door jullie politiek hoger ingeschat.

en vragen de school in. Daarvoor moet ruimte zijn. In plaats daarvan
worden leraren uitvoerders, halfgeschoolde arbeiders, die de leerlingen

vlak moeten kinderen leren keuzes te maken. En opnieuw, daarvoor is

klaarstomen voor de toetsen en misschien ook nog een beetje discipline

de ontwikkeling van een pedagogische relatie broodnodig.

Wie bepaalt in Vlaanderen het minimum aan concrete eindtermen?

bij brengen. Daardoor raken leraren gedemotiveerd. De echte verbeterin-

Die zijn tot stand gekomen in een zorgvuldige procedure, dat wil zeggen

gen in het onderwijs zijn altijd terug te voeren op de houding, de wil van

In Vlaanderen zijn jullie succesvoller in waardeoverdracht?

dat wij als dienst Curriculum van het Ministerie een ontwerp te maken.

de leraar: willen zij ervoor gaan?

Laat ik voorop stellen dat ik het Nederlandse onderwijs goed vind,

Van ons wordt verwacht dat we met ‘objectieve’, ‘wetenschappelijke’

En die nadruk op meetbare output leidt ook tot een verenging van de

maar als het om waardevorming gaat denk ik dat wij daar beter in sla-

voorstellen komen. Een voorbeeld, wij vinden dat in de lagere school

doelstellingen van onderwijs, want het is maar de vraag wat voor men-

gen, omdat de pedagogische relatie veel meer kansen en ruimte krijgt.

zinsontleding en breuken delen niet meer zinvol zijn. Zinsontleding is

sen je op deze manier vormt. Worden het betere mensen? Waardeover-

De status van de leraar is in Vlaanderen daarom nog steeds hoog. Dat

veel te moeilijk voor doorsnee kinderen en heb je alleen nodig als je

dracht is in een onderwijssysteem dat alleen op competenties is gericht

laat onderzoek zien. Op een schaal van instituties waar burgers ver-

Latijn of Duits gaat leren. Leerlingen op jullie VMBO hebben daar dus

nauwelijks mogelijk.

trouwen in hebben, scoort het onderwijs heel hoog. Bovendien hebben

alleen maar last van. Onze voorstellen gaan naar de Vlaamse Onderwijs-

we vakoverstijgende eindtermen. Die zetten leerkrachten aan om verder

raad, waarin alle geledingen binnen het onderwijs vertegenwoordigd zijn.

Waardeoverdracht is dan nog alleen thuis mogelijk?

te denken dan hun eigen vak en leiden tot een discussie over wat van

Ouders, leerkrachten en schoolbesturen. Die bespreken de voorstellen met

Daar zit inmiddels ook een probleem, want ouders zijn, omdat ze allebei

belang is in het leerplan. Behalve dat verkeren we in Vlaanderen in de

hun achterban. Uiteindelijk brengt de Vlaamse Onderwijsraad een advies

werken, steeds minder in beeld en laten noodgedwongen een stuk opvoe-

omstandigheid dat het katholiek onderwijs altijd in de meerderheid is

uit dat samen met onze voorstellen naar de minister gaat. Die legt er zijn

ding over aan de school en de opvang. De taken van de school worden

geweest. Waardeoriëntatie en –overdracht zit het katholiek onderwijs in

bevindingen naast en bespreekt het met het parlement dat uiteindelijk

dus uitgebreid, ook omdat andere instituties voor waardeoverdracht zijn

de genen. De andere zuilen zijn in dat spoor meegegaan.

beslist. De gedachte is dat de keuze voor de eindtermen breed gedragen

weggevallen. Maar als ook op de school steeds minder waardeoverdracht

De pedagogische relatie is in mijn ogen essentieel voor de kwaliteit

wordt.

plaats vindt, door een sterk op competenties gericht onderwijs, vrees ik

van onderwijs. Je ziet internationaal ook dat men terugkomt van het

Die discussie ontbreekt in Nederland, want tegen de kerndoelen kan nie-

dat we uitkomen bij een onverschillige en middelmatige samenleving.

denken in louter meetbare output. Het is toch de persoon van de leer-

mand zijn. En omdat er geen discussie is, is er stagnatie en is de techniek

kracht die het verschil maakt. De kentering zie je vooral in de Latijns-

bepalend in plaats van de politiek, want de toetsen vertrekken vanuit de

Welke doelen heeft onderwijs in uw ogen?

Amerikaanse landen en bij wetenschappers die zich bezighouden met

bestaande situatie.

Volgens mij gaat het altijd om drie zaken. Ten eerste moet de leerling

globalisering, bijvoorbeeld McKinsey. Over het algemeen niet in de

De eindtermen worden vervolgens vertaald in leerplannen. Die zijn vrij,

later als burger kunnen functioneren. Daarvoor moet je je omgeving

Angelsaksische landen en Europa, ofschoon Europa wel een les geleerd

dus dat kan betekenen dat een schoolbestuur zinsontleding toch weer

kunnen beoordelen, de taal spreken, het verkeersreglement kennen

heeft met de Lissabon-doelstellingen. Die waren veel te ambitieus en

toevoegt aan het leerplan. Daardoor zijn de verschillen tussen scholen

enzovoort. De tweede doelstelling betreft het persoonlijk geluk van de

zijn voor 2020 dan ook fors naar beneden bijgesteld.

veel groter dan in Nederland. Dat vind ik wel een nadeel. Scholen zijn
daardoor slecht te vergelijken, want met hetzelfde niveau haal je op de

leerling en dus moet je ruimte maken voor de persoonlijke ontplooiing
van het kind en op zoek gaan naar de eigen talenten. Daarom is twaalf

Wat zijn de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen?

ene school wel een diploma dat je op een andere school niet haalt. Dat

jaar ook te vroeg om te kiezen, zeker als je in je eigen omgeving nog

Wij hebben geen rankings, noch een centraal examen. Rankings

betekent juridische ongelijkheid. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat een

nooit zaken hebt gezien of gedaan die misschien wel heel goed aanslui-

laten alleen zien wat meetbaar is en zijn eenzijdig. Wij zijn niet tegen

leerling die de eindtermen beheerst, moet kunnen overgaan.

toetsen, maar de kernvragen zijn steeds ‘wat toets je?’ en ‘wie toetst?’.

Foto: Ruth Wytinck

Op de eerste vraag antwoorden we dat niet alles meetbaar is. En wij

Dat levert geen problemen op voor het vervolgonderwijs?

zeggen dat je de leraar moet laten toetsen. Wat je kunt meten zijn altijd

Nee, want het vervolgonderwijs gaat uit van de eindtermen. En soms

de minder complexe doelstellingen, zoals het niveau van rekenen en

moet een leerling wat bijwerken om toch toegelaten te worden, maar dat

lezen. Maar doelstellingen als creativiteit, analytisch denken, inlevings-

leerkracht ligt. De examens zijn niet landelijk opgelegd. Iedere school

vermogen en burgerzin zijn procesdoelstellingen, die kun je nauwelijks

maakt zijn eigen examen. We hebben ook methodes die toetsen bevatten,

meten, want daarvan kun je niet zeggen dat ze op een bepaald moment

maar de leerkracht kiest, terwijl in Nederland het CITO de regie heeft. Be-

Wat is uw advies aan het Nederlandse onderwijs?

En tot deprofessionalisering en demotivering
van de leraar

bereikt zijn.

grijp me niet verkeerd: het CITO maakt hele goede toetsen, maar die toets

Stuur meer aan op concrete doelstellingen en laat de regie bij de leer-

Dat wil niet zeggen dat er bij ons helemaal geen waarde wordt gehecht

is dan ook meteen de norm. Om de docenten te hulp te komen denken wij

krachten. De kwaliteit zit in de school, daar moet het gebeuren. Dat bete-

aan output of dat we niet denken in termen van ‘meten is weten’. Dat

erover om een toetsenbank te ontwikkelen, want het maken van toetsen

kent bijvoorbeeld dat het CITO, naast zijn werk over peilingsproeven, van

Output denken wordt wereldwijd meer en
meer in vraag gesteld

is bij ons, bij de ouders, ook gemeengoed aan het worden. En ja, wij

is niet eenvoudig.

rol zou moeten veranderen. Laat het docenten helpen bij het ontwikkelen

nemen ook examens af, alleen is het grote verschil dat de regie bij de

Wij kijken in Vlaanderen dus ook naar de output, maar alleen op

van toetsen, onder andere door toetsenbanken en voorbeeldtoetsen.

De toetsdruk in Nederland leidt tot
‘teaching to the test’
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Heeft onderwijs
filosofie nodig?

Portret buste van de filosoof Plato.
Gipsen kopie in Allard Pierson Museum
Amsterdam naar origineel uit 380-350
v. Chr. in de Staatliche Museen Berlijn
APM 16.044.

Nico Dullemans
De politieke partijen wekken de indruk precies
te weten wat scholen aan knelpunten moeten
oplossen. Over de hoofden van leraren en
schoolleiders heen lezen we in verkiezingsprogramma’s pasklare oplossingen voor
– meestal – taaie problemen. “Meer vakonderwijs en minder bijvakken” en “scholen zijn
er in de eerste plaats voor taal, rekenen en
kennis van de wereld.” Daarom is een “concentratie op kerntaken en basisvaardigheden”
nodig. Drie zinsneden uit drie verschillende
programma’s. Het valt op dat partijen nogal
eenstemmig zijn. Discussie lijkt niet meer nodig. Er is genoeg gepraat. Diagnose gesteld.

eigen karakter niet meer wordt beseft en hun

onderwezen in hoe je leerlingen tot leren

dan? Pring: “Leraren worden getraind om te

fundamenten niet meer worden gekend. Verant-

krijgt.”

‘leveren’. Zij worden beoordeeld op hun effecti-

woorde aanpassingen zijn zo niet mogelijk.

Dit hangt samen met de meritocratie die Neder-

viteit. Hen wordt geleerd doelen te bereiken die

land wil zijn: de positie die iemand verwerft,

door anderen zijn gesteld.” Pring waarschuwt

Herkenbaar natuurlijk. Ook op onderwijsterrein

hangt volledig af van talent en inzet. Meer

dat onbekendheid met de filosofie van het

zie je beleid heen en weer gaan. Bijvoorbeeld

dan ooit moet de school daar bij helpen. Dat is

onderwijs leidt tot zekerheid op momenten dat

het uitstel van selectie bij de overgang naar

nodig omdat de toekomst van ons land volledig

twijfel beter zou zijn en tot dogmatisme als een

het voortgezet onderwijs in de jaren tachtig.

afhankelijk lijkt te zijn van het benutten van

kritische houding nodig is. Zelden maken wij

Daarna niet of nauwelijks meer. En nog steeds

ieders talenten. Daarmee hangt ons voort-

een pas op de plaats, voegt hij er nog aan toe.

is het een thema, want vroege selectie blijft een

bestaan af van de scholen – een overdreven

probleem. Op verzoek van de regering heeft de

voorstelling van zaken, die in 1958 al werd

Volgens Pring leven wij in een ideeënwereld.

Onderwijsraad daar onlangs advies over uitge-

voorzien door de Engelse socioloog Michael

Ideeën vormen het denken over de praktijk.

bracht. Geen verplicht uitstel van selectie voor

Young (1915-2002). In zijn satirische The Rise

Een functie van de filosofie is om die ideeën te

iedereen, zegt de raad, maar wel verbeteringen

of the Meritocracy 1870 – 2033 waarschuwde

verduidelijken, aan kritiek te onderwerpen en zo

om zwaktes van het systeem tegen te gaan. Een

hij voor de verheerlijking van talent omdat

praktijken te beïnvloeden. Niet met alternatieve

verbetering is het stapelen van diploma’s, wat

democratie daardoor zou worden ondermijnd.

theorieën komen, maar waarborgen dat aanna-

in de afgelopen tijd niet mocht en daarvoor

Vandaar dat hij het woord ‘meritocratie’

mes achter praktijken houdbaar en samenhan-

D oel organisa t ie

juist wel. Eerst was stapelen een middel om

bedacht dat een samenvoeging is van merito

gend zijn. Als taal duister is of verwarrend, als

“Wanneer veranderingen niet opleveren het-

‘laatbloeiers’ te laten doorstromen, daarna werd

(meritum: verdienste) en cratie (kratos: kracht).

metaforen niet passend zijn en als ze ons begrip

geen werd voorgespiegeld en verwacht, zou de

het als tijdverlies afgedaan en was het te kost-

Hij noemt meritocratie een anti-utopie en dacht

van onderwijs veranderen, dan is het nodig die

vraag moeten rijzen of de diagnose van de pro-

baar. En nu wordt het weer toegejuicht, vooral

een negatieve klank aan het woord te hebben

taal systematisch te onderzoeken. Pring: “Veel

blemen wel deugt.” Dit schrijft Herman Tjeenk

sleutelbegrippen over onderwijs zijn betwistbaar.

Willink, de Vice-President van de Raad van

Daarachter ligt onenigheid over de betekenis en

State. Zijn onderwerp is het openbaar bestuur.

doelen van onderwijs, over zijn culturele bron-

‘Telkens krijgt de school andere opdrachten’

Hij vindt het verbazingwekkend hoe relatief

nen, over de betekenis van leren en begrijpen en

gemakkelijk de opvattingen over het bestuur

over de verbanden tussen wat school formeel is

verschuiven. In de jaren negentig was het be-

en ervaring van leerlingen.” Daarom is reflectie
nodig. We moeten er op bedacht zijn dat ideeën

stuur een bedrijf, tegenwoordig is dat niet meer
zo. Grootschaligheid had toen grote voordelen,

om ‘talenten te helpen ontwikkelen’. Telkens

gegeven (meritocratie in plaats van democratie)

over praktijk en beleid vaak impliciet zijn. Als

nu heeft de kleinere schaal die. Uitvoerende

krijgt de school andere opdrachten. Ook zij is

en was dan ook heel verbaasd dat het in de

we er beter naar kijken, zien we dat ze troebel

diensten moesten op afstand worden geplaatst,

kennelijk een doelorganisatie.

loop van de tijd juist een positieve betekenis

zijn en misleidend. Dat kan diep gaan en betrek-

kreeg, ook nu nog.

king hebben op kennis, waarden, ontwikkeling

nu hebben ze meer aandacht van bestuurders
nodig. De rijksdienst is beter gaan functioneren,
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Ta le n t

en gedrag. Filosofie is een discipline om de verFoto: Allard Pierson Museum

maar vervolgens moet zijn omvang aanzien-

Het protowoord is ‘talent’. Het doel van de

Tw ijfe l

lijk worden ingekrompen. Dat zou beter zijn.

scholen is om talenten op te sporen: iedere

Heeft onderwijs filosofie nodig? Die vraag stelt

het oogmerk van onderwijs, zijn bedoeling, zijn

‘Leer hem geen natuurkunde; laat hem zelf

Volgens Tjeenk Willink verschuift beleid zonder

leerling heeft talenten. Maar de leraren en

Richard Pring in The Philosophy of Education

inhoud en zijn verbindingen met de samenle-

ontdekken’. ‘Leg dit principe van Rousseau uit

Elders in dit nummer beklagen drie schoollei-

veel diagnose. En snedig voegt hij eraan toe:

het leerplan dan? Zijn docenten en curricula

(2009). Hij is verbonden aan de Universiteit

ving. Dat kreeg eeuwenlang de volle aandacht

en becommentarieer belang en toepasbaarheid

ders zich over wat zij noemen het ‘opgedron-

“Dezelfde functionarissen – ambtenaren en

louter functies van talentontwikkeling van

van Oxford. Het antwoord op de vraag is ‘nee’

en daarover was volop discussie.

ervan.’

gen consensusdenken’. Zij laken het inspec-

consultants – die het bestuur eerst op het ene

leerlingen? Jan Dirk Imelman vindt van niet.

volgens hem, en dat vindt hij opvallend, omdat

Pring geeft voorbeelden van twee examen-

pad hebben geholpen, dienen zich vervolgens

Hij is wijsgerig pedagoog en emeritus hoogle-

dertig jaar geleden filosofie een essentiële

vragen van vijftig jaar geleden:

weer aan en worden gevraagd om het bestuur

raar (Utrecht). In Didaktief zegt hij: “Het

component van de lerarenopleiding was en

op het andere pad te begeleiden.” Zijn verwijt

huidige onderwijs is alleen kindgericht. Het

in een grote behoefte voorzag. Tegenwoordig

is dat instituties (in dit geval die van de staat)

leerplan en de leraar staan op een zijspoor.

gaan leraren zonder opleiding in ‘filosofisch

opgevat worden als doelorganisaties, dat hun

Al twintig jaar. De jonge generatie is alleen

denken over onderwijs’ het onderwijs in. Over
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warring en de vragen daarover aan te pakken.

tiekader. Een van hen zegt: “Maakbaarheid en
Het valt Pring op dat tegenwoordig weinig

productiedenken zijn voor toepassing in het

plaats is voor een kritische discussie over

onderwijs onwezenlijk.” Het laatste woord is

In hoeverre zijn de onderwijsopvattingen van

ideeën over onderwijs, terwijl aan de onder-

treffend. Want wat is het wezen van onderwijs?

Plato en Aristoteles relevant als er alleen maar

wijspraktijk hoe dan ook ideeën ten grondslag

Een mijnenveld, zo’n vraag, maar filosofie is

wordt getraind voor een meritocratie?

liggen. Beseffen we dit niet? Hoe komt dat

ons daarbij van dienst.

■
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Meer dan een basis
THEMA PRA K TIJK PO

Rob Pinkse
De instrumentalisering van het onderwijs is een
van de oorzaken dat leerkrachten hun motivatie
kwijtraken om les te geven. Prestatiecontracten,
outputcijfers, evidence based, competenties, en
wat al niet meer.
Waar is de aandacht voor de waardedimensie,
de meer fundamentele laag onder kennis, het
menselijke in mensen en hoe spreek je die aan?
Ik sprak hierover met Jan van der Klis, voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU).

school. Dat heeft onder andere te maken met de

het Freudenthal Instituut, APS en Education

met een lezing heeft geboeid. Zo zijn er ook

plaats waar een school staat. Is het een school

International-Oxfam. Het hoofddoel van

sportevenementen, zoals een volleybaltoernooi

in een allochtone wijk of is het een school

het project is dat zoveel mogelijk basis-

en allerlei leuke acties.

die nog betrokken is bij een parochie? Dat is

schoolleerlingen in de regio Banda Atjeh

heel verschillend. Alle KSU scholen kennen en

optimale begeleiding krijgen in hun (sociaal-

Van der Klis: “Daardoor bind je mensen aan je.

gebruiken de canon. De canon bevat een aantal

emotionele) ontwikkeling na de tsunami.

Wij merken dat mensen langer bij de stichting

Ke r n w a a r d e n

belangrijk dat een kind plezier heeft, dat het

uitgangspunten. Bijvoorbeeld: minstens twee

Dit moet gebeuren zonder dat hierbij een

blijven. Op de personeelsinformatiemarkt die

Bij de KSU, een schoolbestuur dat 18 scho-

kind gekend wordt en dat de talentontwikkeling

keer per jaar staat ‘visie en inspiratie’ op de

afhankelijkheidssituatie ontstaat. Met deze

we één keer per jaar organiseren kwamen vroe-

len verdeeld over 30 locaties beheert in de

van kinderen tot het uiterste benut wordt. Zo

agenda van de teamvergadering. Dat vinden we

workshops wordt uitsluitend aangesloten bij

ger zo’n 50 à 60 mensen. Dit jaar waren dat er

gemeente Utrecht, is een aantal kernwaarden

kunnen de kernwaarden in het onderwijs in de

op alle scholen terug. Dat moeten de scholen

de behoeften ter plaatse.

110. Dat is een sterke toename en een succes.

geformuleerd die samen met de identiteit en

andere dimensie worden vertaald.

ook verantwoorden en dat bewaken we met

de kernkwaliteiten het hart van de stichting

elkaar. Daar kun je niet onderuit. Dat is de ‘K’

vormen. De kernwaarden eenvoud, aandacht,

Id e n tite it

van de KSU. Het is wel een bouwproces overi-

ruimte, verantwoordelijkheid, vernieuwing en

Van der Klis: “Wij vinden dat die kernwaarden

gens. We zijn van heel ver gekomen en komen

plezier zijn geformuleerd vanuit de visie dat de

horen bij onze identiteit. Binnen het katholiek

nu toe aan een moderne beleving van en visie

KSU kinderen meer dan een basis wil geven.

onderwijs wordt wel gesproken van de brede en

op identiteit.

Die kernwaarden horen bij de waardedimensie.

de smalle identiteit. De smalle identiteit hebben

Vanuit de smalle identiteit ga je naar de brede

Dat is bewust gedaan omdat de KSU vindt dat

wij beschreven in een canon. Het is onze visie

identiteit. Ik denk dat de kernwaarden zijn

ook resultaten belangrijk zijn. De maatschappij

op identiteit, die we met elkaar hebben vast-

ontstaan vanuit de smalle identiteit en dan heb

De kinderen worden bij dit project betrok-

Er waren mensen van binnen en van buiten de

verlangt dat en ook de ouders verlangen dat

gesteld en die op alle lagen in de organisatie

ik het over het voorbeeld volgen van Jezus

ken doordat hun leraar naar Atjeh gaat of is

stichting. Mensen hebben belangstelling om

er goede resultaten worden behaald. Meer dan

wordt gedeeld. We verwachten op alle scholen

van Nazareth. Vanuit die gedachte gaan we de

geweest. De leraar bereidt zijn bezoek aan Atjeh

bij ons te komen werken. Dat wil niet zeggen

een basis betekent dat er meer voor de kinderen

de negen punten van de canon tegen te komen.

wereld in. Daar horen deze kernwaarden bij.

voor in zijn klas en vertelt de verhalen als

dat alles goed gaat, maar het geeft wel heel

wordt gedaan dan alleen taal, rekenen, lezen

Dat is nog in ontwikkeling. Bij de ene school

En dat betekent dat je aandacht voor je naaste

hij weer terug is. Er is ook een documentaire

veel binding. Als je in zo’n flow zit moet je wel

en de harde resultaten daarvan. Het is ook

loopt het beter of anders dan op een andere

hebt, dat je democratisering belangrijk vindt en

gemaakt die op dvd is uitgebracht. Deze is in

kritisch blijven kijken. Je hebt gauw de neiging

dat je vindt dat je wereldburger moet zijn.

Nederland in veel groepen vertoond en in Atjeh

om jezelf voorbij te lopen.”

Wereldburger worden of willen zijn kan ook in

zelfs in de bioscoop. Bij die dvd wordt een

Nederland in je eigen wijk ten opzichte van je

lesbrief ontwikkeld. Er worden ook tekeningen

Ul t i e m e v orm v an n aast e n l i e f de

buurman of buurvrouw of het vriendje in de

en verhalen uitgewisseld tussen de kinderen

Er wordt wel eens vreemd tegenaan gekeken,

speeltuin. Maar wereldburger zijn kan ook met

hier en daar.

dat een katholieke organisatie betrokken is bij

‘We zijn van heel ver gekomen’

de verre naaste en daar willen we ook kinderen

een project in zo´n streng islamitisch land.
M o t i v at i e v o o r l e e r kr ac ht e n

Van der Klis: “Dat is wel een worsteling ge-

Van der Klis: “Het Atjeh-project heeft ook een

weest, maar er is nood in Atjeh en of iemand

Project Atjeh

bindingswaarde binnen de KSU zelf opgeleverd.

nu blauw, paars of geel is dat maakt niet uit.

Op 26 december 2004 werd de wereld opge-

Leerkrachten die in Atjeh zijn geweest hebben

Als we daar wat kunnen doen dan moeten we

schrikt door het nieuws over een allesverwoes-

daar met strenge moslims gewerkt in een heel

daar een bijdrage aan leveren. En ja, het is

tende tsunami in de regio rond de Indische

andere cultuur. Dat is een ervaring voor hun

inderdaad in een streng islamitisch land, waar

Oceaan. Direct na deze ramp hebben de KSU

leven. Zij zijn heel dankbaar dat het bestuur

nog lijfstraffen worden gegeven en waar wij

en Hogeschool Domstad zich als doel gesteld

hen in die gelegenheid heeft gesteld. Die leer-

onze kleding moeten aanpassen. Waar nog poli-

om hulp te bieden aan Banda Atjeh. Deze stad

krachten zijn de ambassadeurs van het project.

tie in de stad rondrijdt, die kijkt of meisjes niet

ligt in de Indonesische provincie Atjeh, die het

Zij hebben allemaal een verhaal te vertellen,

te bloot zijn en of ze niet een te strakke spijker-

ergst getroffen is door de tsunami. De Utrechtse

op hun school en aan elkaar. Binnen de KSU

broek dragen en het hoofddoekje wel op heb-

partners verlenen steun door inzet van eigen

vormen zij onderlinge netwerken die naar

ben. Waarom daar? Voor mij ook zit er nog een

expertise: door middel van het organiseren

aanleiding van het project Atjeh zijn ontstaan.

andere filosofie achter. Wij willen in onze iden-

van workshops voor leraren in het primair

Zo zijn er bijvoorbeeld boekenclubjes en ten-

titeit ook wereldburger zijn, dus willen wij die

onderwijs in Banda Atjeh. Het gaat hierbij om

nisclubjes ontstaan.”

mensen helpen. We hebben ons geconcentreerd

bij betrekken.”

een structurele kennisbijdrage van vijf jaar. De

op de meest getroffen scholen in het meest ge-

workshops worden verzorgd door leerkrachten

Niet alleen het project Atjeh heeft voor die

troffen gebied in de haven, waar de golven het

van de KSU en docenten en studenten van

binding gezorgd. Binnen de KSU is het streven

hoogst waren. Daar hebben wij ons op gefocust

Hogeschool Domstad. Het betreft workshops

om ervoor te zorgen dat er in een jaar tijd tien

en daar willen we proberen iets te doen. Zie het

over inhoudelijke en didactische onderwerpen.

bindingsacties zijn georganiseerd. Op allerlei

als een ultieme vorm van naastenliefde, zoals

Tevens worden uitwisselingsmogelijkheden

thematieken worden acties uitgezet, waardoor

in het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

voor studenten en leerkrachten uit Utrecht en

er werkplezier en netwerken ontstaan. Er is een

Het is wel eens een punt van kritiek vanuit een

Atjeh besproken. Vanaf 2008 staat realistisch

maandcafé, waar leerkrachten elkaar een keer

enkele ouder of een leerkracht en dat snap ik

rekenen centraal. Dit op nadrukkelijk verzoek

per maand kunnen ontmoeten. Voor een andere

ook wel. Aan de andere kant hebben we daarin

van de Atjeese scholen. In Atjeh wordt intensief

categorie leerkrachten is er een schrijver uitge-

ook een voorbeeldfunctie. Het is voor ons in elk

samengewerkt met de Universiteit van Atjeh,

nodigd, die een vijftigtal leraren twee uur lang

geval geen belemmering geweest.”

■

Jan van der Klis op een school in Atjeh.
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Kijken door de bril van de peda gogische kwaliteit
Binnen het onderwijs wordt er in toenemende
mate van uitgegaan dat zowel beleid als praktijk
gebaseerd dienen te zijn op de beste evidentie
over wat werkt. Deze opvatting van onderwijs
heeft het gecontroleerde experiment als ideaal.
Dit type onderzoek levert echter slechts een
stukje van de kennis die we nodig hebben om
goed onderwijs te verzorgen. Er is ook ander
onderzoek nodig.

uitgroeien tot ‘ontwikkelde mensen’. Daarmee

is om de spanning tussen deze drie aspecten te

inzicht in de persoonlijke betekenisgeving van

zichzelf wordt gekeken. Is ordeverstoring alleen

bedoelen wij dat ze de kennis en vaardigheden

onderkennen en uit te houden.

leerlingen, maar vraagt hen wel naar hun eigen

een probleem van de leerling of kan het ook

inschatting van burgerschapscompetenties.

iets zeggen over het gedrag van de leerkracht?

die ze op school opdoen, hebben leren inzetten
om van zichzelf een gewaardeerd en kritisch

In hoeverre biedt het huidige onderwijs met zijn

Daarnaast worden leraren gevraagd om het

Is gebrek aan motivatie voor schoolontwikke-

lid van de samenleving te maken, dat weet

resultaat- en opbrengstgerichtheid ruimte voor

gedrag van hun leerlingen op het gebied van

ling alleen een probleem van de medewerkers

waar het over spreekt, dat nadenkt over wat

pedagogische kwaliteit?

burgerschap te benoemen. ‘Zachtere’ methoden

of kan het ook iets zeggen over de manier van

het doet en voor dat handelen ook verant-

U gebruikt het woord ruimte, ik het woord ver-

van meten kunnen we combineren met meer

leidinggeven? Kijken naar onderwijs vanuit het

woordelijkheid neemt. Mensen die voor het

binding. In het onderwijs hoor je mensen heel

‘hardere’ methoden die ons een heel globaal

perspectief van pedagogische kwaliteit veron-

oplossen van problemen niet zozeer vertrou-

vaak zeggen dat ze geen ruimte of tijd hebben

beeld geven van ontwikkelingen van groepen

derstelt het aanleren van een onderzoekende

wen op door anderen ontwikkelde oplossingen,

om zich in voldoende mate bezig te houden met

leerlingen. Het is te eenvoudig om bij voorbaat

houding waarbij ook aan zelfonderzoek wordt

maar die geleerd hebben om problemen zelf

de pedagogische kwaliteit van het leren en het

al te zeggen dat de pedagogische kwaliteit

gedaan.

Het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het

en in dialoog met anderen tegemoet te treden

leerproces. Dit is een manier van denken waarin

niet te meten is. Probleem is dat pedagogische

Probleem binnen het huidige onderwijs is dat

Onderwijs van de Hogeschool Windesheim in

met een onderzoekende en open houding en

leren en vormen naast elkaar worden gezet.

kwaliteit voor veel leraren een abstract, nog

het gesprek met elkaar over wat goed onderwijs

Zwolle wil in deze leemte voorzien door het

die daarbij wat ze op school hebben geleerd

Deze beide processen zijn echter met elkaar

onvoldoende concreet ideaal is. Daarom hebben

is niet wordt gevoerd. Het lectoraat pedagogi-

realiseren van onderwijs met een ‘pedagogi-

als denkmiddel weten in te zetten. Samenvat-

verweven. Als je leert voor een beroep kun je

we binnen ons lectoraat materiaal, het boek

sche kwaliteit probeert in deze leemte te voor-

sche kwaliteit’: onderwijs dat gericht is op de

tend zijn de belangrijkste aspecten van deze

tegelijkertijd leren over het soort beroepsbeoe-

Pedagogische kwaliteit op de kaart, ontwikkeld

zien door leerkrachten (teams van scholen) een

ontwikkeling van leerlingen tot deelnemer aan

pedagogische kwaliteit: autonomie, sociale

fenaar dat je wilt zijn. Als je aan het leren bent,

om het gesprek daarover op gang te brengen.

denkkader aan te reiken. Een verzameling be-

de samenleving. Als belangrijkste middelen

verantwoordelijkheid en kritische zelfreflectie.

is er gelegenheid tot persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast is het een probleem voor leraren dat

grippen en noties die kunnen helpen om met el-

Als de leraar en een didactisch arrangement je

verschillende vormen van evaluatie van het le-

kaar het gesprek te voeren over de kwaliteit van

worden gehanteerd: betekenisvol leren en het
verwerven van een onderzoekende houding.

Hoe kun je de pedagogische kwaliteit van het

helpen om die verbinding te leggen, is er sprake

ren niet goed zijn onderwezen. Daarom zeggen

onderwijs. En ook hier geldt dat het te gemak-

Het lectoraat, dat zich ook richt op het vergro-

onderwijs bevorderen?

van pedagogische kwaliteit. Het vraagt aan-

mensen heel snel ‘dat kan je niet meten’. Dat

kelijk is om te zeggen dat we hiervoor binnen

ten van de pedagogische en onderzoeksmatige

Dat kan bijvoorbeeld door de verbinding van

dacht voor een andere manier van kijken naar

vind ik echter te gemakkelijk.

het onderwijs geen ruimte of tijd hebben. Als

professionaliteit van leraren in alle sectoren

leerinhouden met de persoonlijke identiteits-

onderwijs. Ik zal een voorbeeld geven. In het

van het onderwijs, wordt bekleed door onder-

ontwikkeling van leerlingen. Een belangrijke

onderwijs meten we al heel lang de prestaties

Zouden de lerarenopleidingen en de schoolbesturen

zijn gegaan, gebruiken ze heel vaak termen die

wijssocioloog Yvonne Leeman.

rol is ook weggelegd voor reflectie en dialoog.

van leerlingen op de basisvaardigheden rekenen

op het terrein van de pedagogische kwaliteit iets

iets te maken hebben met de ontwikkeling van

Veel gesprekken op school dragen er niet toe

en taal en we vergelijken die resultaten met

voor elkaar kunnen betekenen?

kinderen. Dáár moeten we binnen het onderwijs

Wat is onderwijs met een pedagogische kwaliteit?

bij dat de gesprekspartners verder worden

landelijke uitkomsten. Het kan handig zijn om

Het zou interessant zijn om eens naar leider-

aan vast blijven houden. Als je blijft zeggen dat

Deelnemen aan een complexe samenleving als

gebracht in hun ontwikkeling. In dialogische

te weten hoe kinderen zich op het terrein van

schap te kijken vanuit het perspectief van

iets niet kan, dan gebeurt het ook niet. Je moet

de onze moet je leren, en daarbij heb je hulp

gesprekken is het belangrijk om iemand een

rekenen en taal ten opzichte van elkaar ontwik-

pedagogische kwaliteit. Zodra je in een leiding-

blijven proberen om, binnen de mogelijkheden

en ondersteuning nodig. Dat stelt eisen aan de

spiegel voor te houden zonder meteen een

kelen. Het komt erop aan dat je de resultaten

gevende positie bent, kom je vaak terecht in

(zowel persoonlijk als contextueel) die je gege-

doelen en aan de kwaliteit van de begeleiding

oordeel te vellen en het is ook mogelijk om

voor je groep zelf interpreteert. Het gaat erom

een bepaald type denken over management

ven zijn, op een actieve manier en vanuit het

in de school. Onderwijs berust (net als opvoe-

samen nieuwe kijkwijzen te verkennen en

hoe je met de resultaten omgaat. Vaak wordt

dat weinig verbinding heeft met de pedagogi-

ideaal van pedagogische kwaliteit, invulling te

ding) altijd op een ideaalbeeld van wat de beste

nieuwe kennis aan te bieden. Hierdoor wordt

gezegd, dit kind loopt drie maanden achter,

sche kwaliteit van onderwijs. Dit type denken

geven aan je werk. Net zoals je dat bijvoorbeeld

deelnemer aan de beste samenleving is en hoe

de ander in de gelegenheid gesteld om zijn

of dit kind heeft zo’n achterstand opgebouwd

is vooral gericht op het zo effectief mogelijk

ook probeert vanuit je milieubewustzijn.

onderwijs het beste aan de ontwikkeling van dit

of haar eigen horizon te verbreden en zich

dat een verwijzing naar het speciaal onderwijs

zien van een contextgebonden interpretatie.

aansturen van processen. Wat vanuit het per-

deelnemerschap kan bijdragen. Ons ideaalbeeld

verder te ontwikkelen. Hieronder verstaan we

noodzakelijk wordt geacht. Je kunt jezelf echter

Heel vaak ligt onder het idee van meten de

spectief van pedagogische kwaliteit hieraan zou

In hoeverre is er samenhang tussen de keuze voor

is dat kinderen met hulp van de school kunnen

de vergroting van de eigen autonomie, maar

ook afvragen wat deze gegevens zeggen over

vraag of iets zo effectief mogelijk geleerd is.

kunnen worden toegevoegd is dat er binnen

pedagogische kwaliteit en de christelijke identiteit

ook van de eigen verantwoordelijkheid voor

de manier waarop het onderwijs wordt aange-

Het gaat vaak om het genereren van objec-

deze processen ook aandacht komt voor de per-

van Hogeschool Windesheim?

anderen en van het vermogen om kritisch

boden. Als meetresultaten alleen maar worden

tieve resultaten in termen van meer – minder.

soonlijke betekenisgeving van medewerkers. Dit

Dat vind ik moeilijk, omdat er geen eenduidig

naar jezelf te kijken. Deze drie aspecten van

gebruikt om kinderen te sorteren, zijn we niet

Met behulp van deze termen is pedagogische

veronderstelt dat leidinggevenden in gesprek

antwoord te geven is op de vraag naar de chris-

pedagogische kwaliteit zijn onlosmakelijk met

goed bezig. Wat we ons met deze meetgegevens

kwaliteit niet goed onder woorden te brengen.

komen met medewerkers over hun motivaties

telijke identiteit van Windesheim. Het aspect

elkaar verbonden. Je kunt ze wel onderschei-

in de hand zouden moeten afvragen is, hoe ons

Voor het verwerven van inzicht in de persoon-

en beweegredenen. Hetzelfde geldt voor de

van de sociale verantwoordelijkheid loopt

den, maar niet scheiden. Ze houden elkaar in

onderwijs is verbonden met wat (individuele)

lijke ontwikkeling van leerlingen zijn andere,

relatie leerkracht – leerling. Ook in die relatie

natuurlijk heel mooi over in de christelijke

balans. Teveel nadruk op autonomie gaat ten

leerlingen aan het leren zijn. In hoeverre we

meer narratieve methoden nodig. Daar wordt

zou meer aandacht moeten komen voor interac-

identiteit. Meer discussie is er over de aspecten

koste van de verantwoordelijkheid voor de an-

met ons onderwijs recht doen aan de ontwikke-

momenteel hard aan gewerkt. Bert van Oers

tie waarin de persoonlijke ontwikkeling van

van autonomie en kritische zelfreflectie. Hoe je

der en zonder kritisch zelfonderzoek verliezen

ling van leerlingen.

(VU) doet dat in het kader van ontwikkelings-

de leerling centraal staat. Dit soort interactie

hier ook over denkt, wat het allerbelangrijkste

gericht onderwijs. Het ILO (UvA) bijvoorbeeld

zou door het management van schoolorganisa-

is, is dat het gesprek hierover wordt gevoerd.

Onderwijs berust
altijd op
een ideaalbeeld
Een belangrijke rol is
weggelegd voor
reflectie en dialoog

autonomie en sociale verantwoordelijkheid

Pedagogiek en
didactiek zijn met
elkaar verweven
12

je mensen vraagt waarom ze het onderwijs in

Onderwijssocioloog Yvonne Leeman

Foto: Hogeschool Windesheim

T HEMA IN TERV IEW

San van Eersel

hun individuele kenmerken en kwaliteiten.

Kun je de pedagogische kwaliteit meten?

heeft in het kader van burgerschapseducatie

ties moeten worden gefaciliteerd. Kijken door

Hoe deze balans uitvalt is voor elk individu

Die kun je op een bepaalde manier meetbaar

een vragenlijst ontwikkeld om burgerschapsle-

de bril van pedagogische kwaliteit betekent

anders. Daar is geen recept voor. Belangrijk

maken, maar zal altijd moeten worden voor-

ren ‘te meten’. Deze vragenlijst geeft nog geen

echter ook dat in deze gesprekken kritisch naar
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Meer dan een modewoord

M e t d e l e e r l i ng e n m e e kno kke n

Dick Wijte

Wiertz: “Een goede docent is iemand die les
geeft uit betrokkenheid, een band heeft met
de leerlingen, inspireert, zijn vak interessant
vindt en dat kan overbrengen. Bij die docent is
de kans het grootst dat leerlingen voor dat vak
willen werken en de beste resultaten halen.
Werken in het onderwijs is een leerschool
voor het leven.” Heinen: “Ik wil van docenten

Freek Pardoel
Wat is de beste kijk op werken in het onderwijs?
Kan dit een aparte beschouwing waard zijn om
huidige ontwikkelingen te toetsen aan de eigen
identiteitgerelateerde kijk op werken in het
onderwijs? In Schoolbestuur 1 van dit jaar werd
deze vraag al bevestigend beantwoord. Hoe kan
een bestuur sturen op een combinatie van talentontwikkeling en welbevinden van zowel leerlingen
als het eigen personeel? Een gesprek tussen
drie rectoren. Saskia Makker-Velthuis van de
Verenigde scholen Alberdingk Thijm te Hilversum,
Jan Heinen van het Sint Vituscollege in Naarden
en Jean Wiertz van het Sint Laurenscollege in
Rotterdam over het belang van ruimte geven aan
de eigen talenten van docenten in het onderwijs,
de betrokkenheid bij schoolbeleid en hinder van
landelijke afspraken.

De Burj Khalifa steekt 828
meter de hemel in, de toren
van Dubai, de kleine staat die
financieel centrum wil zijn.
Monsterachtig hoog en toch
elegant. Maar op zand gebouwd
en voor de buitenkant? Want

weten of ze vakkundig en enthousiast zijn om

juist in die financiële wereld is

met dertig pubers te werken.” Makker: “De be-

er nogal wat aan de hand. De

trokkenheid moet uitgaan van het vak. Je hebt

beste economen waren onlangs

docenten die leerlingen erdoor trekken. Die

in Cambridge voor een kritisch

pikken het gewoon niet dat een leerling het

zelfonderzoek. Volgens hen is de voorspoed van de afgelopen kwart eeuw

niet doet, ‘je kan het en je zal het’. Wij willen

in wezen te danken aan het opbouwen van schulden. En daar komen we

de docent die net dat stapje meer doet.”

nu met een schok achter, zeker in Dubai. Niet duurzaam gehandeld, een

Personeelsbeleid is niet alleen een autonome

modieus begrip, maar wel een onderwerp.

ontwikkeling van de school zelf. Dankzij
landelijke ontwikkelingen is ook de profes-

Vorig jaar plaatste Herman Wijffels, voormalig topman van de Rabobank

sionaliteit toegenomen. Voorbeelden daarvan

en de Wereldbank, duurzaamheid in een breder perspectief. Er is meer

zijn competentiegericht werken of beoordeling

aan de hand dan een economische crisis. Volgens Wijffels loopt ons

waarbij leerlingen betrokken zijn. Naast ken-

oude systeem vast, het is een culturele crisis. Onze oude maatschappij,

nisoverdracht en het aanleren van vaardighe-

die gebaseerd is op specialisering en stimulering, verdient onze waarde-

den is het personeel zich steeds meer bewust

ring, maar inmiddels ontbreekt bezieling. We moeten meer werken aan

van de vormende taak die het onderwijs

onszelf en voor onze omgeving en zoeken naar duurzame oplossingen.

behoort te hebben. Alle drie de scholen heb-

Hij schrijft: “Wanneer genoeg mensen dat doen, krijg je op een gegeven

ben ‘toont betrokkenheid’ als criterium voor

moment een omslagpunt, waardoor de onderstroom aan de oppervlakte

de taakuitoefening van hun personeel in het

komt en de huidige bovenstroom wegzakt. Ik verwacht zo’n omslag over

personeelsbeleid opgenomen. De taak van do-

een jaar of tien, onder druk van rampen die het proces versnellen.” Die

centen is leerlingen te steunen in de zoektocht

onderstroom is volgens hem al belangrijk: een kwart tot een derde van de

naar hun talenten en vooral ook naar waar

bevolking wil duurzaamheid, meer samenhang, een ander waardepatroon.

hun belangstelling niet ligt. Het lerarenvak is

Ook in een land als Zweden zien we dit. Van belang is dat wij bij onszelf

D oel geri c h t w erk en va n u it in dividu ele

een voortdurende zoektocht naar vernieuwing,

beginnen, aldus Wijffels.

pers oneelson t w ik k elin g

van dicht bij jezelf blijven, waarbij het con-

Het onderwijs wordt in toenemende mate door

tact, de liefde voor het vak, willen inspireren,

Morele druk is niet genoeg om de discussie te winnen, rampen helpen

de overheid gezien als een productiemiddel van

belangrijke eigenschappen zijn. Deze persoon-

daarbij, zeker, maar intussen zijn gewone mensen duurzaam bezig. In

lijke motieven lijken ver weg van de ‘targets’

het onderwijs bijvoorbeeld zijn daar heel veel voorbeelden van. De Heerd

(leerresultaten, inzetbare output) die de over-

in Leusden, een basisschool, heeft voor ‘inclusief onderwijs’ gekozen en

heid verlangt van leerlingen en docenten.

daarmee voor een aantal kinderen met een beperking. In Tilburg zal in

menselijk kapitaal. Daarvoor worden resultaten

Foto: Freek Pardoel

Jean Wiertz, Saskia Makker en Jan Heinen.

beoordeeld op bruikbare leerresultaten (kennisoverdracht) of competenties (geschiktheid voor

wie zeggenschap heeft in het vormgeven van

en voorschriften over de inhoud van het onder-

arbeid of maatschappelijk functioneren). Ook de

het onderwijs.

wijs, van referentiekaders voor taal en rekenen

docent staat in dienst van het behalen van die

2012 een nieuwe school van start gaan, een tussenschool (De Zwaluw-

tot voorschriften over burgerschapsvorming en

I n he t o nd e r w i j s m o e t j e o p e l kaar

staart) die de overgang van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs zal

resultaten. Deze eenzijdig op economisch gewin

Heinen: “De docenten van de school waar ik

maatschappelijke stage.” Makker: “Het is heel

kunne n v e r t r o uw e n

vergemakkelijken. Dit is een samenwerking van het 2College en het basis-

gerichte visie op onderwijs is ook bepalend

werk, zijn nog steeds de baas over wat er in

belangrijk dat docenten de belangen van de

Makker: “Het idee van de Onderwijsraad dat

onderwijs. En het Hofstad Lyceum in Den Haag heeft een brede brugperi-

voor de benodigde competenties van de docent.

hun lessen gebeurt. De bewering dat ‘de ma-

hele school in het zicht hebben. Voor de docent

docenten door efficiënter werken meer uren

ode. Directeur Joke Hengefeld: “Wij merken in het leren uiteindelijk niets

De vraag is of de logica van dit rendements-

nagers’ de autonomie van docenten de laatste

is van belang dat hij vanuit betrokkenheid bij

kunnen gaan geven, wijs ik af.” Heinen: “Som-

van al die verschillende achtergronden van onze leerlingen. Dat heeft te

denken, dat in de samenleving allesbepalend

decennia zouden hebben afgenomen, staat voor

zijn vak, bij de kinderen, bij zijn school, kan

mige ideeën in het advies van de Onderwijs-

maken met de brede brugperiode en uitstel van de afdelingskeuze tot in de

lijkt, overeen komt met het doel van goed

onze scholen haaks op de werkelijkheid. Het is

werken. Door te veel regelgeving van buitenaf

raad over doelmatig onderwijs zijn niet nieuw

derde klas.”

onderwijs en van confessioneel onderwijs in het

juist de overheid die de zelfstandigheid van do-

ontneem je de docent zijn invloed en verant-

en zijn deels al lang achterhaald1. Zo heeft

bijzonder. Daarvoor moeten we ons afvragen

centen aantast, door gedetailleerde regelgeving

woordelijkheid en bovendien zijn werkplezier.

het idee van hoorcolleges aan grote groepen

Allemaal voorbeelden van zorgzaamheid, aandacht. Niet kortademig,

bij de start van de tweede fase een tijdje rond

maar duurzaam. Voor hen een eresaluut.

Voor goede resultaten is
veel contact met leerlingen
noodzakelijk
14

nemen het initiatief tot innovaties.”

COLUMN

THEMA PRA K TIJK V O

Ruimte voor eigen inzicht
in plaats van opgedrongen
consensusdenken

Docenten zijn de dragers van het onderwijs en

Bemoeienis van overheid
neemt in uitvoering absurde
vormen aan

Blijf kijken naar
pedagogische eigenheid
van docent
Schoolbestuur | nummer 3 | mei 2010 |
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gezongen, maar de meeste scholen hebben dat
plan met goede redenen verlaten. Dan is er

Dick Wijte is voorzitter van de Bond KBVO

het idee van het tijdschrijven omdat docenten
15

zich niet bewust zouden zijn van tijdsbeste-

mensen die bij het weggaan zeggen ‘wat een

beleid uit het verleden gestraft.” Heinen: “Door

ding. Door het taakbeleid zijn docenten zich

leuke leraren, wat zijn ze betrokken’.”

de druk en het wantrouwen bij de vakbonden

heel bewust van hun tijdsbesteding.” Alle drie

en de overheid is de VO-raad het mes op de

De keuze van
Onze katholieke
identiteit biedt
steun op verdrietige
momenten

rectoren zijn ervan overtuigd dat, wil je goede

De bedo e l i n g e n v a n l a n d e l i j k b e l e i d

keel gezet. Door dit gepolder is de uitwerking

resultaten behalen, het bij leerlingen gaat om

zijn goe d , d e u itv o e r in g is a bs u r d

tamelijk dramatisch geworden: vaste percenta-

de betrokken en vakkundige docent en daar is

Heinen: “Onze scholen zijn niet goed als we

ges in combinatie met het entreerecht. De VO-

veel direct contact voor nodig. Bij de Onder-

voor of tegen overheidsvoorschriften zijn,

raad had terug moeten gaan naar de leden.”

wijsraad lijkt de docent een productieleveran-

maar als we de dingen die we zelf belangrijk

Makker: “Ik wil dat opgedrongen consensus-

cier, een arbeider in een bedrijfsproces waar je

vinden, goed doen. We zijn goed door te doen

denken niet. Wij willen vanuit de eigenheid

tijdschrijven aan oplegt waardoor deze meer

wat we doen.” Het ontbreekt de overheid aan

van de school besluiten waar verbeteringen

gaat produceren. Volgens de raad gaat onder-

een visie over wat werkelijk waardevol is om

het hardst nodig zijn. Allerlei regels en lan-

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

wijs aan vergaderen ten onder, hiermee geheel

leerlingen bij te brengen. Maakbaarheid en

delijke afspraken verhinderen dat. Wij willen

In tegenstelling tot velen in het onderwijs kom

voorbijgaand aan het belang van het afstem-

productie-denken zijn voor toepassing in het

geen staatsonderwijs.”

ik helemaal niet uit een onderwijsfamilie. Mijn

men van leerlingenzaken. De rectoren vinden

onderwijs onwezenlijk. Voormalig minister

het belangrijk dat docenten van elkaar leren

Plasterk beweerde dat de docent meer verant-

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

ken en hebben niet de mogelijkheid gekregen

en op elkaar kunnen vertrouwen. Voorbeelden

woordelijkheid moet krijgen, de praktijk is dat

‘Blijf de docent ruimte geven voor eigen

door te studeren. Zij vonden het wel belangrijk

in de eigen scholen zijn intervisietrajecten,

de docent steeds meer te maken krijgt met de

ontwikkeling, zelfkennis, samenwerking en

dat wij in ons gezin allemaal de kans kregen

masterclasses, een intern studieaanbod, des-

afrekencultuur van de inspectie. Daar zit he-

vakbekwaamheid’. Dat is de oproep van de

om door te leren. Vier van de zes kinderen

kundigheidsbevordering in secties of de cursus

lemaal geen visie op docenten achter, behalve

drie schoolleiders. Stel als noodzakelijke

zijn uiteindelijk in het onderwijs beland. “Ik

‘katholieke identiteit’ die het Laurens heeft

een puur instrumentele: docenten doen het

voorwaarden voor goed functioneren dat de

wil meester worden” heb ik gezegd volgens

ontwikkeld voor haar nieuwe docenten. Naast

goed als de inspectielijstjes op een positieve

docent aandacht heeft voor de leerling en de

mijn ouders toen ik vier jaar oud was. Dingen

betrokkenheid bij elkaar moeten docenten zich

manier kunnen worden afgevinkt.” Makker:

collega’s. Stel je als bestuur en directie steeds

willen uitleggen en vertellen aan anderen en

voortdurend aanpassen aan de veranderende

“Daarbij komt dat je als school steeds meer de

de vraag waarin de pedagogische eigenheid

leidinggeven aan een groep heb ik altijd leuk

maatschappij.

problemen van de samenleving moet oplos-

van een docent op een confessionele school

gevonden. Een groep laten groeien en zorgen

Heinen: “We zijn dit jaar gestart met een

sen. De overheid bemoeit zich in toenemende

ligt. De eigenheid moet niet gezocht worden

dat ze beter wordt, dat spreekt mij aan in het

studiedag met sprekers over internetgebruik

mate met schooleigen beleid.” In Hilversum

in specifieke competenties maar in de eigen

onderwijs en in dit vak.

thuis en verschillen in gedrag bij jongens en

veroordeelt de inspectie het burgerschapsbe-

spiritualiteit van een docent.2 De inzet voor

meisjes. Dat helpt het blikveld van docenten

leid van de school. Zij constateren dat leerlin-

bepaalde competenties is alleen te begrijpen

Uw grote voorbeeld?

verruimen.” Wiertz: “Wij willen aan onze

gen van autochtone afkomst een leerling van

vanuit de eigen bezieling. Van Combrugge

docenten duidelijk maken wat de bron is

allochtone afkomst kritisch aanspreken in de

waaruit we lesgeven en hoe we willen omgaan

groep en dat mag niet volgens de inspectie,

met onze leerlingen.” Alle drie de scholen

ouders zijn beiden erg jong begonnen met wer-

Jos de Bruijn

Foto: Dennis Kriek

algemeen directeur
katholieke scholenstichting

elkaar gekomen om een plan te maken. We heb-

school laat het huidige primaire onderwijs op

ben een stiltehoek gemaakt en een kerkdienst

een heel andere manier zien. De zogenaamde

Wie mij inspireren, en daar ben ik niet de enige

voorbereid. Ik heb de pers te woord gestaan,

Sterrenschool legt de nadruk op vijf kernpun-

spreekt over de ‘eigen-aardigheid’ van de

in, zijn Mahatma Gandhi, John F. Kennedy

andere scholen en de inspectie ingelicht. De ma-

ten, waarvan het meest vernieuwend is dat de

docent. Hij bedoelt daarmee dat de kern van

en Nelson Mandela. Mensen die veel hebben

nier waarop we toen, in die eerste meest heftige

school het gehele jaar open is. Een school voor

de school moet haar leerlingen leren rekening

het docentenberoep is gelegen in aandacht

betekend in hun tijd en nu nog in de onze, in

week tot aan de berechting van de dader, met

0-12 jarigen en maatwerk voor ieder kind. Dat

richten de aandacht op zowel didactische als

te houden met de daar aanwezige schaam-

voor heel het opvoedingsgebeuren: aandacht

hun directe omgeving en voor de hele wereld.

elkaar omgingen en samenwerkten, dat vond ik

maatwerk zie je nu ook al terug in Passend

pedagogische zaken, eveneens thema’s die

tecultuur. De school vindt nu juist dat het

voor de leerlingen, het leraarschap, het vak,

Mensen die meer kunnen en willen doen, waar

heel bijzonder en erg mooi. Als ik dan zie hoe

Onderwijs. Een ander aspect, één adres voor

docenten bij de tijd houden. Een docent van

aanleren van burgerschap gediend is door

de collega’s en de school als geheel. Wezenlijk

zij niet alleen zelf beter van worden. Het zijn

wij in het katholiek onderwijs steun hebben aan

kinderen in die leeftijd, komt al terug in de

vijftig zonder kinderen zou weleens niet kun-

het delen van gemeenschappelijke normen

voor de beste resultaten in het onderwijs is

mensen waar je op kunt rekenen, die eerlijk en

onze identiteit en omgaan met dit soort intens

buitenschoolse opvang. Dezelfde rekenles op

nen weten hoe een leerling van veertien zijn

en waarden. Saskia Makker vindt zo’n beleid

plezier hebben in je werk. De drie schoolleiders

transparant zijn. Inspirerend en heel bijzonder.

verdrietige momenten,vind ik dat geweldig.

hetzelfde moment aan een groep van 20 leer-

tijd doorbrengt. Wiertz: “Het is van belang re-

geen zaak van overheidsingrijpen. Het beleid

achten voor deze ontwikkeling de persoonlijke

En als het mij lukt om een fractie van hun visie

gelmatig gezamenlijk als personeel te spreken

van de overheid is voortdurend aan veran-

ervaring essentieel. Zij noemen als kenmerken

uit te dragen in mijn omgeving, dan teken ik

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

over ‘waarom heb ik voor dit vak gekozen, wat

dering onderhevig. Het Laurens moest van

van het werk ‘betrokkenheid op anderen’ en

daar voor. Mandela: “Als je iets goeds ziet, geef

Daar heb ik even over nagedacht. “Wat gij niet

onder andere in de vorm van E-learning, maar

is mijn eigen visie, wat inspireert me, waarom

de inspectie stoppen met een systeem van

‘het luisteren naar je hart’. Mensen hebben

dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied

wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander

de sociale component blijft belangrijk en komt

deze school, wat wil ik voor ons allemaal?”

spreekuren, dat naar volle tevredenheid van

plezier in hun werk als de dagelijkse activi-

dan je hulp aan.” Hoe toepasselijk voor het

niet.” Deze spreuk speelt al 20 jaar - als het

terug in de vorm van stamgroepen. Hoe zo’n

Het Laurens organiseert kloosterweekenden

leerlingen, ouders en docenten functioneerde,

teiten beleefd worden als een bestemming of

onderwijs.

niet langer is - een rol in mijn leven. Ik vind

Sterrenschool er voor leraren uit gaat zien en

voor docenten om zich te bezinnen op hun

omdat dit niet paste in de definitie van

een roeping, een plaats waar ze in aanraking

dit zo een kernachtige uitspraak over de manier

wie dat gaat betalen vraag je je af? Dat hebben

eigenlijke drijfveren. Wiertz: “Soms gaan

de onderwijstijd. Inmiddels hebben ze die

komen met hun diepste wezen.

hoe wij met elkaar zouden moeten omgaan.

deskundigen doorberekend. Het schijnt haalbaar

zij zich hierdoor anders opstellen tegenover

spreekuren weer terug doordat de definitie

Het moment dat voor mij een dierbare herin-

Nu blijkt dat deze leefregel voorkomt in alle

te zijn en binnenkort gaat een eerste school

leerlingen, enthousiaster en nog meer vanuit

van onderwijstijd later weer wijzigde. Heinen:

nering is, is tegelijkertijd een heel verdrietig en

wereldgodsdiensten. Dat vind ik een opmerke-

(als pilot) van start met dit systeem. Of dit de

hun hart.”

“De bemoeienis van de overheid neemt in de

intens moment geweest. Als een leerkracht of

lijke ontdekking en dan moet het dus wel een

ultieme vorm wordt, moet de praktijk uitwijzen,

De problemen die leerlingen tegenwoordig

uitvoering soms absurde proporties aan.” Niet

Naar doelmatiger onderwijs, rapport van

leerling overlijdt, is dat voor elke school een

bredere waarde hebben. Ik ben er van overtuigd

maar dat er een vorm uit voort zal vloeien, die

meenemen stellen hoge eisen aan het perso-

alleen het ministerie brengt het onderwijs in

de Onderwijsraad, november 2009, Den

verdrietig moment. In ons geval was dat een

dat als iedereen zich daaraan houdt, wij het el-

een aantal aspecten behelst waar we nu al mee

neel. Het lijkt wel of er alleen nog kinderen

verlegenheid, ook elders gemaakte afspraken

Haag.

leerkracht die vermoord is in zijn eigen huis. Ik

kaar een stuk aangenamer maken en de wereld

bezig zijn, staat vast. De tijd dat je de groep

met problemen zijn. Makker: “Soms slaat het

zetten het onderwijs onder druk. Wiertz: “Het

werd die middag in het weekend door een van

prettiger wordt om samen in te leven.

alleen nog als groep aanspreekt hebben we echt

zo door dat er leerlingen komen waarvan de

Laurens had een beleid met veel docenten in

ouders zeggen ‘ik heb een kind en die heeft
helemaal geen probleem, kan ik wel bij u
terecht?’. Gelukkig hoor je op de open dag
16
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1	

2	

Uw mooiste moment?

Crombrugge, prof. dr. Hans Van (2009).

mijn directeuren gebeld. Dit is er gebeurd, wat

hoge schalen, door de komst van de functie-

Ben ik dan anders? Over de eigenheid

gaan we doen? Dan zijn er natuurlijk protocol-

De toekomst?

mix moeten we hetzelfde percentage stijgen

van de katholieke leerkracht. In: Narthex,

len en draaiboeken, maar je kunt ook je hart

Waar ik naar uitkijk is een onderwijssysteem

als andere scholen en worden we voor goed

jaargang 9, nummer 5.

volgen. Met een aantal collega’s ben ik direct bij

dat nu nog slechts op papier bestaat. Deze
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lingen geven, is niet meer van toepassing. Er
wordt veel aangeboden op individueel niveau,

gehad, die scholen bestaan niet meer.

Dennis Kriek

17

Sommigen beweren dat als het om het
doorgeven van de katholieke traditie gaat,
om cultuuroverdracht sowieso, de katho-

is en blijft een man, een vrouw een vrouw en

andere, de Ander. Een verlangen aan te komen

kenmale gaat het erom dat ‘Ik (erop) vertrouw

lieke school in een cruciale positie zit. De

het onderlinge verschil wordt met de schep-

in oorsprong, het onbegonnene, in de woorden

dat we aan het eind van alle verkenningen

katholieke kerk lijkt nauwelijks bij machte

ping, pardon scheiding, ruimte geschonken om

van Jellema. Het verlangen thuis te komen

aankomen waar we vertrokken en de plaats

om aan die opdracht te voldoen. Hetzelfde

gestalte te krijgen.

in geloof, is dat niet wat geloven het meeste

zullen kennen als voor de eerste keer’. En ik

geldt voor andere instituties: ook het

De ‘hulpe tegenover’, waarvan sprake is in het

kenmerkt?”

hoop aldus de bron te bereiken waaruit tekst en

gezin komt nauwelijks toe aan geloofs- en

beginboek van de Bijbel wanneer de Eeuwige

cultuuroverdracht. Wat betekent die posi-

de vrouw van de man scheidt, is hierin tot op

D e kr ac ht v an he t w o o r d

van waarheid en inzicht die zij biedt.’ Dat staat

tie voor de katholieke school? In een reeks

de huidige dag betekenisvol. Als ‘hulpe tegen-

Ellen van Wolde onderzoekt de taal op woorden

te lezen in het credo van Ellen van Wolde en

van zeven afleveringen verkent Karin Melis

over’ roepen wij mensen elkaar op te zijn die

die ons aanspreken en die de ervaring kun-

dat mogen wij aldus ontvangen.

met een aantal prominente theologen

we ten diepste moeten zijn en daarmee wordt

nen vertolken van onze menselijke bewogen-

deze vraag.

onze eigen geaardheid zowel uitgedaagd als

heid. Die bewogenheid, we weten het allemaal,

1

Een topografie van de geest.

bekrachtigd.

houdt zich maar al te vaak schuil onder onze

2

Terug naar het begin.
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alledaagse, wereldse besognes. Niet voor niets

Spreek slechts een woord

Z o kan he t o o k

verzuchten we weleens dat het leven op de

Uiteindelijk is het Ellen van Wolde dáár om te

gang van zaken inbreekt, eraan voorbijgaand

doen. Voor haar is het ontcijferen van bron-

dat daarin het leven zich nu juist aan ons

teksten geen wetenschappelijk bedrijf pur sang.

toont: oorspronkelijk en gevend wat er te geven

Integendeel, ze blijft zoeken naar betekenis-

is. Altijd anders dan we verwacht hadden,

gevende woorden die kunnen zeggen wat de

altijd nieuw. Daartoe probeert Ellen van Wolde

mens, wat haar ten diepste beweegt. Dat wil

eeuwenoude verhalen onder het stof vandaan te

ze onder woorden brengen en laten zien. Zo

halen. Om ze op te poetsen opdat het licht ver-

begon de taalgevoelige exegeet haar inaugurele

rassende invalshoeken laat zien. Ze vertrouwt

rede met een filmpje waarin de kijker onder

op de kracht van het woord en wil dat woord

begeleiding van hemelse klanken werd mee-

verlossen van welke canonisering dan ook.

genomen naar onze melkweg; scherend langs

Ik zie daarin bouwstenen voor de zoektocht

‘Een vlinder in Brazilië kan een storm in Texas

van Wolde stond te vloeken in de kerk. Ik was

worden, maar juist daardoor met elkaar verbon-

aardse beelden omhoog en weer terug langs

naar wat katholiek onderwijs betekent: in het

bewerkstelligen,’ citeert Ellen van Wolde in

er erg verbaasd over hoe mensen over haar

den zijn. Dat zou een mooie verklaring zijn

nauwelijks te ontwarren wolkpartijen. Verwon-

steeds maar weer elkaar verlossen van gestolde

2000 in een essay1. Een decennium later zullen

heen vielen, want naar mijn gevoel kan het al-

waarom we smachten bij een zonsondergang,

dering – die eeuwig terugkerende vraag hoe is

gebruiken zodat de oorspronkelijke bewogen-

deze woorden profetisch voor de gevolgen van

leen zó kloppen: ‘In den beginne wordt er mid-

daar waar de hemel het water raakt. En ook

het mogelijk – roept altijd maar weer ontroe-

heid opnieuw stem krijgt. Niet voor niets wordt

haar eigen verworven inzichten blijken. Ellen

dels scheidende bewegingen ruimte gemaakt

de Jacobs ladder, die felle zonnestralen die

ring op. Ik denk omdat we aangeraakt worden

er gezegd en spreken wij na: Spreek slechts een

van Wolde, oudtestamentisch exegeet, ontdekte

voor de mensenwereld’. Dat betekent inderdaad

vanachter het wolkendek op de aarde storten,

door iets wat buiten onze macht valt. In stilte

woord … en ik zal gezond worden.

dat de Eeuwige de aarde niet zozeer schiep, als

dat er eerder iets was en niet niets (leuke kost

zal met dit beeld van Ellen van Wolde niet meer

keken Ellen van Wolde en ik naar de beelden

Zo begon Ellen van Wolde ook het gesprek, be-

wel de wateren scheidde opdat wij mensen dro-

voor de filosofen onder ons, maar dit terzijde.).

dezelfde zijn. En dat in Jacobs droom engelen

en zij keek alsof ze het voor de eerste keer zag.

langstellend vragend naar mijn werk en leven,

ge grond onder de voeten kregen. Het was een

Mij klinkt het als muziek in de oren. Immers,

van beneden naar boven gaan en weer terug,

Dat is misschien wel haar dragende kracht als

naar wat me hier op de veertiende verdieping

kwestie van slechts één woordje. Niet schep-

ruimte maakt het mogelijk dat we met elkaar

krijgt op deze manier diepte in zeggingskracht:

geleerde, dat ze haar verwondering koestert en

bij haar bracht. Ook gedurende het spreken

pen maar scheiden. Zo scheidt Hij evenzeer het

in contact kunnen staan. In verbinding, net

als hemel en aarde gescheiden van elkaar in

haar daarin gevonden schatten aan de wereld

tegenover elkaar aan tafel bleef ze in contact

licht van het duister, de mens van Hemzelf, het

zoals hemel en aarde dat zijn met deze herziene

verbinding staan, dan is het zo vreemd nog niet

toont: ‘Kijk, zo kan het ook’.

door te vragen wat ik ervan vond. Hopend op

mannelijke van het vrouwelijke, de vrede van

vertaling uit de hebreeuwse grondtekst. Zonder

dat die engelen hier op aarde rond dwalen –

Daartoe keert ze steeds weer terug naar het

een woord. Wat dat woord doet, dat weet je

het kwade. Van Wolde maakte haar exegetische

scheiding is er geen verbinding mogelijk.

vanuit die plek gaan ze eerst langs die ladder

begin. De Eeuwige oorsprong van de aarde,

maar nooit. Want eigen aan het leven weten

omhoog, in plaats van andersom.

het begin van het levensverhaal, het begin,

wij nooit van tevoren wat de gevolgen van

en (ver)taalkundige bevindingen wereldkundig in haar inaugurele rede en Leiden was in

Ve r bin d e n mid d e ls s c h e id e n

Zo verandert woordkeuze ons beeld van de

kortom, waar het allemaal om begonnen is.

ons handelen zijn, zegt Ellen van Wolde keer

last. Opeens stond de eerste zin van het credo

Haar werkkamer, veertien hoog uittorenend

wereld, van onszelf en dus ook van elkaar.

De taalvirtuoos, want dat is Ellen van Wolde

op keer. Die gevolgen zijn onvoorspelbaar en

waarin we belijden dat God de schepper van

boven het land van Maas en Waal waarboven

Het onderscheid dat heel nadrukkelijk in haar

ook, zegt het zo mooi aan het einde van haar

houden zich niet aan wetmatigheden. Zoals

hemel en aarde is onder druk. Trouwens, ook de

het gebogen hemelgewelf, beeldt dat fraai uit.

vertaling aan de oppervlakte verschijnt, is de

essay over de Topografie van de geest: “Leeg

de vlinder die rondfladderde in Brazilië en in

eerste hoofdstukken van Genesis, om maar eens

Ellen van Wolde, klein en tenger, toont met

kracht van het leven, niet in de laatste plaats

wordend van mezelf, zou ik vol willen worden

Texas een storm veroorzaakte en zoals zijzelf

iets te noemen, mogen nu grondig vertaald

weidse gebaren van haar armen hoe hemel en

omdat het de mens oproept te zijn die hij of

van samenhang met het alles vermogende (n)

een orkaan teweegbracht met haar bevinding

worden. Voor sommigen was het alsof Ellen

aarde door zuilen weliswaar uit elkaar geduwd

zij is en daardoor verschil te maken. Een man

iets. Ont-ruiming om ruimte te maken voor het

dat de Eeuwige Zich openbaart in scheiden. Tel-

2
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traditie putten, en mij te laven aan de druppels
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RUBRIEK K A RIN MELIS

De katholieke school is aan zet

Ellen van Wolde
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‘ N oord - L imburg heeft P assend O nderwijs uitgevonden ’

Noord-Limburg wil ingezette ko ers vasthouden

In Noord-Limburg werken alle besturen van
het primair, voortgezet- en speciaal onderwijs, het mbo en de jeugdzorg samen om een
passende zorgstructuur voor leerlingen te
realiseren.

ARTIK EL

Gerrit-Jan Meulenbeld
Voor Noord-Limburg is Passend Onderwijs de
voortzetting van een beleid dat al jaren geleden
is ingezet. De belangrijkste ingrediënten voor het
succes in deze regio zijn een diepgevoelde zorg
voor kinderen, een gezamenlijke inhoudelijke
visie op Passend Onderwijs en een cultuur van
samenwerken. Noord-Limburg is een van de pilotprojecten en ontvangt om die reden ook extra
financiering.

van ieder kind op de juiste plek bestaat dus al

andere houding en creativiteit.” De toegevoegde

Chrit de Koning, voorzitter van de regiegroep

langer dan Passend Onderwijs.”

waarde van het speciaal onderwijs ligt volgens

Passend Onderwijs: “We denken niet vanuit

Janssen in het kunnen beantwoorden van com-

concurrentie, maar vanuit samenwerking.

Z o r g v o o r k in d e r e n zit in d e g e n e n

plexere onderwijs-zorgvragen en de brugfunctie

Daarnaast gebruiken alle onderwijsinstel-

Volgens De Koning heeft de wil om samen

naar zorgpartners.

lingen al enige jaren de systematiek van de

in Noord-Limburg sterk aanwezig is: als je

Be tr o k k e n h e id v an o ud e r s

kan een kind wel en hoe kan het zich dan

iets wilt bereiken, moet je het samen doen, je

Voor de betrokken partijen stond van meet af

ontwikkelen?’

hebt elkaar nodig. Daarom kun je bij mensen

aan vast dat ouders een belangrijke rol moesten

aankloppen en hoef je niet te vrezen voor een

krijgen in de verdere ontwikkeling. Sinds eind

nee. “Samenwerking en zorg voor de kinderen

2008 functioneert daarom een ouderplatform

juiste houding. “Anders werkt het ook niet. Do-

zit bij een groot aantal betrokkenen diep in de

waarin ongeveer tien ouders tweemaandelijks

centen moeten zorgvragen kunnen signaleren.

genen, waardoor ze ook veel weten te bereiken.

bij elkaar komen. Het platform bepaalt zijn

Blariacum is als eerste gestart met het vier-jarig

De mensen die direct met de kinderen te maken

eigen agenda. De regiegroep maakt dankbaar

project ‘Passend onderwijs als antwoord op

Landelijk lijkt Passend Onderwijs al een tijd in

hebben, werken vanuit een enorme betrokken-

gebruik van suggesties en ideeën uit het plat-

een impasse te verkeren, nog voor de val van

heid bij en zorg voor deze kinderen.”

form, maar denkt er ook over om het platform

het kabinet. Daarvan is niets te merken in de

De Koning hoopt dat Passend Onderwijs de zorg

een meer formele status te geven. Lisette van

regio Noord-Limburg, waar met enthousiasme

nog dichter bij kinderen kan brengen, maar

Wylick is een van de deelnemers. Zij doet mee

E é n l o ke t

partijen - weten wat ze willen, ze ook snel de

kunnen leerlingen hebben? Dat heeft geleid

wordt gewerkt aan de verdere uitbouw van

heeft niet de illusie dat dat altijd kan. Kennis

omdat ze als logopediste bij een audiologisch

Frank Evers is bovenschools zorgcoördina-

oplossing kunnen realiseren. “Daar gaat nu

tot de vorming van expertiseteams. Een team

een cultuur van zorg en een passende struc-

die in bovenschoolse voorzieningen wordt op-

centrum veel te maken heeft met scholen. Ze

tor bij de Stichting Kerobei, een bestuur voor

vaak nog veel tijd overheen, omdat de leerling

krijgt op een bepaald onderdeel, autisme of

tuur. Waar komt die voortvarendheid vandaan?

gedaan moet terug naar de scholen, maar soms

zou willen dat vraag en aanbod nog beter

primair onderwijs. De bovenschools zorgco-

dan nog getoetst moet worden door een Com-

ADHD, een verdiepingscursus. Ieder team

Volgens Chrit de Koning, voorzitter van de

is er gespecialiseerde zorg nodig die alleen op

op elkaar aansluiten. Daarnaast heeft ze een

ördinator verzamelt informatie en kijkt welke

missie voor Indicatiestelling of een Permanente

vaardigt één teamlid af naar een overleg waar

regiegroep en in het dagelijks leven lid van

bepaalde plekken gegeven kan worden. Het

dochter met dyslexie. “Het heeft even geduurd

partijen nodig zijn bij een individuele casus. Hij

Commissie Leerlingenzorg. Die onafhankelijke

de expertise gedeeld wordt. Ieder lid is ook weer

het College van Bestuur van de Onderwijsge-

motto is dan ook ‘Regulier wat kan, speciaal

voordat dat door de school erkend werd. Daar-

is aanspreekpunt voor scholen en ouders met

toetsing vind ik echt een obstakel. In de regio

verantwoordelijk voor terugkoppeling naar de

meenschap Venlo en omstreken, is het uniek

wat moet’.

voor hebben we veel moeite moeten doen en

hulpvragen. De bovenschools coördinator par-

zijn we allemaal integer en hebben we het beste

eigen groep. Zo ontstaat een grote deskundig-

hulp buiten de school gezocht. Overigens kun-

ticipeert in het primair onderwijs binnen de één

zicht op wat nodig is. We zouden daarom ook

heid, collega’s weten bij wie ze terecht kunnen,

voor Noord-Limburg dat alle besturen van het
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handelingsgerichte procesdiagnostiek: ‘wat

te werken te maken met een mentaliteit die

storend gedrag’. Er zijn en worden inleidende
Foto: Sabine Joosten/HH

cursussen georganiseerd: welke bijzondere
kenmerken, gedragsproblemen of hulpvragen

primair, voortgezet- en speciaal onderwijs, het

In Noord-Limburg functioneren zowel een

nen we nu weer heel goed samen door een deur.

loket functie. Evers prijst zich gelukkig dat hij

prima zelf onderling de financiering kunnen re-

èn een meer ontvankelijke houding voor een

mbo en de jeugdzorg elkaar gevonden hebben

zorgloket VO als PO, waarin regulier en speciaal

Ik wil graag meewerken aan verandering.” Van

in deze regio kan werken. “Passend Onderwijs

gelen. Daartoe ontwikkelen we dan onze eigen

hulpvraag.”

om Passend Onderwijs vorm te geven. “Iedereen

onderwijs en Bureau Jeugdzorg samenwerken.

Wylick hoopt dat met Passend Onderwijs trajec-

bestond hier eigenlijk al. Met de invoering van

criteria. Een ander obstakel is de regelgeving

Ook Frank Evers is positief over leerkrachten.

onderschrijft de uitgangspunten en is gericht

Karin Janssen is directeur van het Interdiscipli-

ten voor kinderen korter worden en dat sneller

de leerling gebonden financiering (LGF) had

rond WSNS. In Noord-Limburg denken we van-

“Ze kennen HGPD, kunnen problemen signa-

op oplossingen. Het ene bestuur misgunt het

nair Team van de Stichting Speciaal Onder-

duidelijk wordt welke extra zorg een kind nodig

iedereen hier het gevoel dat we een stap terug

uit de besturen, die zijn verantwoordelijk, maar

leren, maar dat wil niet zeggen dat ieder kind

andere bestuur ook niet een extra voorziening.

wijs Noord- en Midden-Limburg, dat scholen

heeft. Ook hoopt ze dat er meer mogelijkheden

moesten zetten. De landelijke criteria gaan

ook slagvaardiger.”

met een probleem naar de basisschool om de

We denken niet vanuit concurrentie, maar

en ouders onder andere ondersteunt bij hun

zullen komen om op de individuele leerbehoef-

vooral uit van wat er niet goed gaat, terwijl wij

vanuit samenwerking. Dat is een heel belang-

vraag om kinderen in het speciaal onderwijs te

ten van kinderen aan te sluiten. “Mijn indruk is

kijken naar wat een kind juist kan. Speciaal en

R o l l e e r kr ac ht e n

leren als het gaat om het omgaan met uiteen-

rijke basis om aan de slag te gaan. Daarnaast

plaatsen, of ook weer terug naar het regulier

dat kinderen nu vaak langer met de gemiddelde

regulier onderwijs werken allebei al jaren met

In alle discussies rond Passend Onderwijs komt

lopende problemen. De wil is aanwezig, maar

gebruiken alle onderwijsinstellingen al enige

onderwijs. “Door in een vroeg stadium betrok-

groep mee moeten voordat gekeken wordt of er

de handelingsgerichte procesdiagnostiek, dat

steeds weer de centrale rol van de leerkracht

uiteraard is er een grens. Die hebben we samen

jaren de systematiek van de handelingsgerichte

ken te zijn, kun je veel eerder ontdekken wat

niet extra zorg nodig is. Leerkrachten denken te

wil zeggen dat we alle ontwikkelingsaspecten

naar voren. Hoe is de situatie in Noord-Lim-

gedefinieerd.”

procesdiagnostiek (HGPD): ‘waar staat een kind

mogelijk is, want soms blijkt dat een indica-

snel dat ze op de goede weg zitten. De alertheid

van de leerling, de situatie op school, thuis en

burg? Trui Schambergen is zorgcoördinator op

en hoe kan het zich ontwikkelen?’ in plaats

tie voor het speciaal onderwijs niet nodig of

om problemen te signaleren kan soms beter. Het

in zijn omgeving meenemen om te bepalen wat

het Blariacumcollege in Blerick en ook zij ver-

Ge l d

van ‘wat kan een kind niet en hoe zou het

haalbaar is. Te vaak wordt geroepen dat een

zou helpen als het vangnet breder is, dat wil

de mogelijkheden en onmogelijkheden van een

telt over de wil om samen te werken, informatie

Iedereen in Noord-Limburg realiseert zich dat

zich moeten ontwikkelen?’. Deze systematiek

kind naar het speciaal onderwijs moet of recht

zeggen als anderen ook meekijken, bijvoorbeeld

kind zijn. Ook andere partijen zoals jeugdzorg

te delen en te zoeken naar oplossingen. “Er is

de status van pilot extra middelen en dus mo-

is ontwikkeld door BCO-Onderwijsadvies, de

heeft op een rugzak, ook door ouders. Ik ben

via intercollegiale consultatie.” Ze heeft nog

hebben die werkwijze. Het belang van het kind

geen gevoel van concurrentie of kinnesinne.

gelijkheden oplevert. Maar zonder de aanwezi-

onderwijsbegeleidingsdienst. Ook de structuur

ervan overtuigd dat het regulier onderwijs een

een andere suggestie: waarom ouders in een

zit in de harten van alle betrokkenen. Veel

Tussen regulier en speciaal onderwijs, tussen

ge cultuur van samenwerking en zorg zou ook

van de zorgadviesteams bestaat al enige jaren,

prima plek voor ‘kinderen met een krasje’ kan

zorgtraject niet bij laten staan door een onaf-

mensen die nu bestuurlijk verantwoordelijk zijn

primair en voortgezet onderwijs. De betrokke-

dat geld niet helpen. Het proces van Passend

evenals de bovenschoolse zorgvoorziening en

zijn. Zij hebben vaak andere manieren van

hankelijke derde, een coach of mediator, die de

komen ook uit die cultuur.”

nen kijken vooral naar kansen en mogelijkhe-

Onderwijs gaat in Noord-Limburg ook zonder

de ambulante begeleiding vanuit het speciaal

leren. Als je daar op in kunt spelen, lukt het. Ik

belangen van ouders en school naast elkaar legt

den. Op het Blariacum treft zij bij docenten de

extra middelen door, alleen minder ambitieus.

onderwijs. Dat zijn allemaal gunstige voor-

zie dat het regulier onderwijs daarin mede door

en probeert samen tot een oplossing te komen.

E i g e n t o e t s i ng s c r i t e r i a

juiste houding aan: zij willen meedenken, zijn

Frank Evers hoopt “dat de politiek uiteindelijk

waarden om Passend Onderwijs vorm te geven

de inzet van de ambulante begeleiding sterke

“Ik kan me voorstellen dat een bovenschools

Evers zou het wenselijk vinden dat wanneer alle

enthousiast om aan oplossingen te werken en

niet alleen maar beslist op basis van financiële

en is de kracht van Noord-Limburg nu. Het idee

vooruitgang boekt. Veel heeft te maken met een

zorgcoördinator zo’n rol krijgt.”

betrokkenen - ouders, leerling, school en andere

hebben ideeën. Ook naar ouders hebben ze de

overwegingen.”
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DE LOBBY

Kiezen
COLUMN

Theo Joosten
Iedereen telt mee; Slagvaardig en
samen; Vooruitzien, een christelijk
sociaal perspectief; Een beter Nederland
voor minder geld; Echte keuzes voor de
toekomst; We willen het anders.
Het zijn de titels van enkele verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.
Vanzelfsprekend wordt daarin aandacht
besteed aan het onderwijs.
Mocht u de paragraaf over onderwijs al
lezen, dan is het interessant om te kijken
naar wat over primair onderwijs wordt gezegd. Trouwens een aardig interben, doen er minder toe. Volgens Imelman leidt dit dus niet tot goed

het onderwijsaanbod in te perken. De leerplannen moeten worden inge-

onderwijs. Dit brengt ons bij de vraag of er überhaupt succesvolle

krompen en moeten vooral betrekking hebben op de cognitieve vakken.

voorbeelden zijn van landen met deze aanpak van ‘focus aanbren-

Naast deze programma’s hebben ook een paar door de regering ingestelde

Dit is het eerste voorstel. Zij hebben zich daarbij laten leiden door een

gen’.

werkgroepen allerlei ideeën over het onderwijs naar buiten gebracht. Groe-

paar internationale indicatoren: reken- en leesvaardigheid 9/10 jarigen,

ne en rijpe suggesties om te kijken waar mogelijk bezuinigd zou kunnen

het percentage 15-jarigen met lage reken- en leesvaardigheid. Daar-

M i s l ukt

worden of efficiënter gewerkt. Wel zeer groen is het idee om alle scholen

aan zijn toegevoegd: het percentage 18-24 jarigen buiten het onderwijs

Engeland is een bekend voorbeeld, maar hoort niet tot de OESO-top.

beneden de 145 leerlingen te sluiten, want te duur. Nog afgezien van de

zonder startkwalificatie en het percentage 25-34 jarigen met een diploma

In dit land ligt deze aanpak bovendien onder vuur. Een jaar geleden

kosten voor herplaatsing van deze leerlingen, is het vanuit de optiek van

van het hoger onderwijs. Zes indicatoren in totaal.

heeft een zeer omvangrijk onafhankelijk onderzoek (gefinancierd uit

de menselijke maat en bereikbaarheid ook geen realistisch idee.

charitatieve bronnen) van de Cambridge University geconcludeerd

Hoe het ook zij, onderwijs staat op de agenda en de politiek zal keuzes

M o tie - Ha me r /Va n Ge e l/S lo b

dat het schoolleven van Engelse kinderen is versmald tot lezen,

moeten maken. Het is ook daarom dat wij onze verklaring ‘Kernpunten

Op deze zes punten wil Nederland tot de internationale top vijf behoren.

schrijven en rekenen. Meer dan 50% van hun tijd gaat daar mee

voor het primair onderwijs’ de ondertitel ‘onderwijs kiezen’ hebben meege-

Dat staat in de motie-Hamer c.s. die door de Tweede Kamer is aangeno-

heen. De scholen doen trouwens aan korte termijn leren, omdat er

geven. Deze titel heeft verschillende betekenissen:

men. Ten opzichte van deze zes punten doet Nederland het behoorlijk.

zoveel afhangt van de scores. Deze zijn namelijk bepalend voor hun

l

Volgens de ambtenaren is daarmee de uitgangspositie op orde en is de

plaats op de ranglijst. Verder verscheen begin dit jaar een zeer kri-

internationale top haalbaar, mits er maar meer focus wordt gelegd op die

tisch rapport van een speciale commissie van het Lagerhuis. Scholen

zes indicatoren. Vakken kunnen dan verdwijnen. Hierdoor zijn er minder

zijn volgens haar verstrikt in overheidsbureaucratie. Dit komt door de

leraren nodig en minder ondersteunend personeel. Daar zit een deel van

hiërarchische benadering van schoolverbetering. Speciale eenheden

Met een trefzeker gebaar legde de VO-raad een investeringsagenda op

de bezuiniging.

met adviseurs zijn daarvoor ingezet. Scholen hebben het gevoel dat

tafel. Overheid en de leden zelf moeten meer middelen beschikbaar

Daar bovenop komen nog twee andere voortstellen. Het eerste is de be-

ze gedwongen en gevangen zijn. Ook dit laatste punt leert dat we

stellen om onze jeugd op haar bestemming te kunnen brengen. Want

zuiniging op het zorgbudget met een half miljard Euro, ook weer omdat

moeten oppassen. De Nederlandse ambtenaren stellen ‘implementa-

wat kost het niet als te veel jongeren langs de kant blijven staan? Daags

de productiviteit hiervan niet zo duidelijk is. Laten we het met minder

tiemanagement’ voor omdat de verandering die zij voor ogen hebben

daarna deden ambtenaren die de onderwijsuitgaven heroverwogen, het

proberen door minder budget toe te kennen en ‘open einde regelingen’ af

een grote omslag zou betekenen. Zij schrijven gebruik te hebben

geheel anders. Wel meer kwaliteit, zoals de VO-raad beoogt, maar met

te schaffen. Het laatste voorstel is ‘opschaling’: grotere groepen en 1200

gemaakt van de adviezen van Sir Michael Barber, een van de archi-

En misschien ook wel dat gemaakte keuzes kunnen worden herzien als

veel minder middelen. Zij stellen kortingen voor in het primair onderwijs,

kleine scholen minder in het primair onderwijs.

tecten van het Engelse onderwijsbeleid. Hij pleit voor een ‘Delivery

blijkt dat ze totaal verkeerd uitpakken. Zo heb ik nog nergens gelezen dat

Unit’, een centrale aanpak dus, die in eigen land volgens de commis-

de bezuiniging op de lump sum (het zogenaamde bestuur- en manage-

sie van het Lagerhuis niet heeft gewerkt.

mentdeel) ongedaan moet worden gemaakt. De overheid gaf hierbij de

Nico Dullemans

Bezuinigen? Investeren!

voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, bij elkaar ruim


4 miljard. Welke redenering hebben zij daarbij gevolgd?

Dr ie h o e k
Wat hebben de ambtenaren uit het oog verloren? Dat onderwijs moet zijn
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mezzo voor uw vergadering: welke titel hoort bij welke partij?

De ambtenaren willen de complexiteit van het systeem verminderen door

Ouders hebben de keuze uit een verscheidenheid van scholen voor hun


kind;
l

Besturen en scholen kiezen zelf voor een herkenbaar en onderbouwd


onderwijsaanbod;
l

Kiezers wegen het belang van onderwijs mee bij hun keuze in het


stemhokje;
l

Kiezen veronderstelt ruimte en vertrouwen tussen de bij het onderwijs


betrokkenen;
l

Kiezen betekent ook over voldoende middelen kunnen beschikken om


nog keuzes te kunnen maken.

‘onderbouwing’ dat daardoor het primaire proces kan worden ontzien. Dat

Ec onom i e

gebaseerd op de didactische driehoek leraar-leerling-leerplan.We citeren

Terug naar het plan van de VO-raad. Een uitgebalanceerd voorstel

zal niet lukken, nu we regelmatig zien dat besturen genoodzaakt zijn de

De ambtenaren denken dat goede examenresultaten leiden tot een betere

Jan Dirk Imelman, wijsgerig pedagoog en emeritus hoogleraar. In Di-

volgens de raad omdat niet alleen scholen moeten ‘leveren’, maar

groepen te vergroten om deze opgelegde bezuiniging te realiseren. Daar-

economie en dat is zo, althans de OESO heeft in The high cost of low

daktief zegt hij: “Het leerplan maakt zichtbaar wat een samenleving aan

ook de overheid moet bijdragen. Met geld, maar ook, minstens zo

naast pleiten (rapport Don) voor een versterking van de bestuurskracht

educational performance gesteld dat goede resultaten enkele jaren later

kennis en vaardigheden wenst. Het huidige onderwijs is alleen kindge-

belangrijk, met ruimte bieden.

op het financiële domein en de financiële controles uitbreiden, lijkt niet

gevolgd worden door een kleine maar meetbare verbetering van de eco-

richt. Het leerplan en de leraar staan op een zijspoor. Al twintig jaar. De

alleen ongerijmd, maar is het ook.

nomische groei. Maar er bestaat kritiek op deze bevinding. Alison Wolf

jonge generatie leraren is alleen onderwezen in hoe je leerlingen tot leren

Inderdaad: politiek is het handig om de rechterhand niet te laten weten

(bekend van Does Education Matter?) vindt de OESO-studie “belachelijk

krijgt.” Weliswaar is dit laatste punt ook een zorg van de ambtenaren

wat de linker doet. Maar gebrek aan coördinatie loont niet.

kunstmatig”. Dit hangt samen met de omvang en complexiteit van de

die veel meer vakinhoud op pabo’s en lerarenopleidingen willen, maar

onderwijssector. Verbanden met productiviteit zijn daarom niet duidelijk

dan wel inhoud die internationaal scoort. Althans, het leerplan lijken zij

en dat is natuurlijk ook zo. Precies op dit punt hebben de ambtenaren

vooral te willen richten op de OESO-indicatoren. En de leraren moeten

hun voorstellen geënt.

zich vooral daar op richten. Hun eigen doelen die zij als vakmensen heb-
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Theo Joosten is voorzitter van de Bond KBO
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Werk als bron van zingeving
Tweede Kamerlid Hein Pieper heeft een missie. Als
Kamerlid wil hij graag bereiken dat de politiek de
´hyperigheid´ voorbij komt, zich niet meer sleept
van incident naar incident en denkt met steeds
meer regelgeving de maatschappelijke problemen
op te kunnen lossen. En dus de verantwoordelijkheid bij de samenleving durft te leggen. Dat is
niet alleen een kwestie van minder regels, maar
vooral van een andere houding. Verbinding maken
met je spirituele laag, zoals de Benedictijner monnik Anselm Grün aanbeveelt, is daarbij behulpzaam, zegt Pieper.

is, leidend is. Techniek en structuren lossen de

zichzelf kunnen worden in relatie tot de ander.

“Durven wij dus de hyperigheid voorbij te gaan

problemen op. Daardoor zijn werkprocessen

Alleen wringt die notie sterk met hoe het werk

en de verantwoordelijkheid echt weer aan de

steeds beter georganiseerd, maar tegelijkertijd

zich ontwikkeld heeft. Mensen kunnen weinig

samenleving te laten? Ook binnen mijn eigen

is de aandacht voor de sociale structuren in het

meer van zichzelf kwijt in het werk omdat

CDA belijden we die gedachte vooral met de

werk en het eigen vakmanschap verdwenen. En

ze steeds weer opnieuw moeten voldoen aan

mond, maar doen we het niet echt.”

dus ook het gevoel van zelf verantwoordelijk-

nieuwe protocollen en procedures.”

heid voor iets kunnen of willen dragen.

De kerken, meent Pieper, zijn sterk tekort

Pieper voegt eraan toe dat de politiek die

geschoten in hun zingevingrol omdat ze veel te

verantwoordelijkheid niet zomaar terug kan

weinig hun visie op de samenleving hebben uit-

leggen in de samenleving, omdat het dan een

gedragen, niet naar nieuwe wegen en vormen

gedelegeerde verantwoordelijkheid is en geen

willen zoeken en te veel gefocused zijn op de

zelfgevoelde verantwoordelijkheid. De politiek

eigen boodschap. Een van de positieve effecten

kan wel kijken hoe ze situaties waar mensen

van de individualisering van de samenleving,

verantwoordelijkheid voor elkaar dragen, en

zegt Pieper, is dat mensen ook op het terrein

die zijn er nog steeds volop, kan versterken. Het

van zingeving mee willen denken, praten en

begrip subsidiariteit zou weer opnieuw goed

vormgeven.

■

Anselm Grün geeft op 21 mei in Den Bosch de
masterclass ‘Bezielend leiderschap in onderwijs’.

doordacht moeten worden. Hij roept de verVoordat Pieper lid van de Tweede Kamer voor

schillende sectoren, dus ook onderwijs, daarom

S p i r i t ue l e l aag

Over welke kwaliteiten moet je dan als leiding-

het CDA werd, was hij pastor en directeur

op om op zoek te gaan naar hoe zij weer zelf

Anselm Grün laat zien hoe organisaties en

gevende beschikken? Hoe kunnen leidingge-

van het Verband Katholiek Maatschappelijke

verantwoordelijkheid willen dragen. Het maat-

mensen door bezinning en bewustwording kun-

venden binnen het onderwijs hun medewerkers

Organisaties. Vanuit die laatste functie was

bezielen? Antwoord op deze vragen en vragen

hij als geen ander in staat om verbindingen

over leidinggeven krijgt u tijdens de master-

te leggen tussen verschillende sectoren in het

Zorg hebben voor elkaar is nog sterk
aanwezig in onze samenleving

middenveld, maar ook om te zien welke thema’s
actueel zijn en extra aandacht behoeven, mede

class. De voertaal is Duits. De masterclass wordt
georganiseerd door de Bond KBVO, de Bond
KBO en de Besturenraad. Zie www.bondkbo.nl
of www.bondkbvo.nl

om vorm te geven aan de oorspronkelijke en
eigen opdracht van katholieke maatschap-

Foto: Dirk Hol

Tweede Kamerlid Hein Pieper.

pelijke organisaties. De laatste vijf jaar was hij

Foto: Uitgeverij Ten Have

IN TERV IEW

Gerrit-Jan Meulenbeld

betrokken bij de organisatie van lezingen van
de bekende Benedictijner monnik Anselm Grün

werk en hoe het komt dat daarvoor zo weinig

er een overkill aan maatregelen komt om vooral

schappelijk middenveld is te zeer verstatelijkt.

nen bouwen aan meer voldoening in het werk,

in Nederland rond thema’s als ‘spiritualiteit’,

aandacht is geweest.

daadkracht uit te stralen, waarbij de politiek de

Ook bestuurders in het onderwijs laten naar

vertelt Pieper, en dus ook aan de eigen verant-

mensen het idee geeft dat de volgende ramp of

zijn zin nog te vaak hun oren naar de politiek

woordelijkheid in het werk. “Daarvoor moet een

‘bezielend leiderschap’ en ‘plezier in je werk’.
Over dat laatste thema schreef Anselm Grün op

E ig e n v e r a n tw o o r d e lijk h e id

incident voorkomen zal worden. En dat is niet

hangen. Dat betekent dat de school, de univer-

organisatie allereerst erkennen dat spiritualiteit

verzoek van het CNV een boekje waarin hij de

Zelf heeft Pieper veel plezier in zijn werk. Hij

zo. Politici moeten geen te hoge verwachtingen

siteit, de zorginstelling, zichzelf opnieuw moet

een wezenlijk onderdeel is van werk. En er

Benedictijnse wijsheid op werk uit de doeken

heeft het gevoel op een plek te zitten waar hij

creëren. De samenleving heeft ook zelf ver-

uitvinden en de vraag moet stellen: waartoe

dus ruimte voor maken in het personeelsbeleid

doet. Pieper schreef een uitgebreide inleiding

echt dingen kan veranderen. Hij is alleen te

antwoordelijkheden. Ik denk dat na Volendam

willen wij op aarde zijn?

en geld investeren. Maar ook daarover ben ik

waarin hij ingaat op het belang van plezier in

kort Kamerlid om al goed ingewerkt te zijn. Hij

iedere horecaondernemer zijn nooduitgangen

is voor de derde keer in zijn leven bezig om

heeft gecontroleerd.”

bedrijfsleven op zoek is naar maatschappelijk

Pieper ziet wel een positieve kentering in

engagement. Vervolgens kan de werknemer op

ervaart hij Den Haag als een viskom, dat wil

Het weg organiseren van de eigen verant-

de samenleving. Mensen zijn sterk op zoek

zoek naar de spirituele laag in zichzelf. Als hij

zeggen dat hypes in de samenleving ook sterk

woordelijkheid uit de samenleving is in zijn

zingeving, naar de zinvolheid van wat ze

die laag weet te verbinden met zijn werk, neemt

de sfeer in Den Haag bepalen. Daardoor is de

ogen een van de belangrijkste oorzaken van

doen. En omdat zingeving via andere wegen is

de kwaliteit van het werk toe. Spiritualiteit kan

De verbondenheid
van mensen met hun werk
is groot

scoringsdrift bij individuele Kamerleden hoog,

de hyperigheid en de hoge verwachtingen naar

opgedroogd, zoeken ze dat sterk in hun werk.

bovendien een tegenmacht oproepen en ervoor

´je moet leveren´. Hij betreurt die ontwikkeling

de politiek. Mensen kunnen of willen geen

De verbondenheid met het werk en de collega´s

zorgen dat je altijd blijft leren, blijft openstaan

omdat daarmee opereren vanuit een allesom-

verantwoordelijkheid nemen, of dat nu in het

wordt door velen heel sterk gevoeld. Pieper:

voor wat je in je omgeving aantreft. Dat kan je

vattende visie of de lange termijn niet meer aan

onderwijs, de zorg of in de eigen omgeving is.

“Dat heeft volgens mij te maken met het feit

alleen maar rijker maken.”

Anselm Grün & Hein Pieper, ´Plezier in je werk´,

Verbinding maken
je spirituele laag komt het
werk ten goede

de orde is. Partijen leven van verkiezing naar

Dat heeft op zijn beurt weer te maken met een

dat de christelijke gedachte van zorg hebben

Pieper vindt dat ook Kamerleden de verbinding

Uitgeverij Ten Have, 2010.

verkiezing. “Er is hier teveel het Volendam-ef-

al langer durend rationaliseringsproces, waarin

voor elkaar nog steeds sterk aanwezig is in de

met hun spirituele laag zouden moeten maken

ISBN 978 90 259 5899 2

fect, dat wil zeggen dat na een ramp of incident

de gedachte dat alles beheersbaar, maakbaar

samenleving. Mensen beseffen dat ze alleen

en zich de vraag blijven stellen wat hun taak is.

Mensen kunnen of willen
geen verantwoordelijkheid
meer nemen

24

optimistisch gestemd, want ik zie hoezeer het
O p z o e k naar z i n

een vak te leren en dat kost tijd. Tegelijkertijd
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Eind 2009 is BKO Verzekeringen een nieuwe
samenwerking aangegaan met AON Verzekeringen. Dat heeft ertoe geleid dat een groot
aantal medewerkers van de bij de bonden
aangesloten schoolbesturen besloten heeft een
ziektekostenverzekering bij BKO Verzekeringen
af te sluiten. Voor elke nieuwe aanvraag heeft
AON een bedrag van e10,- ter beschikking
gesteld aan Cordaid Kinderstem. Op 31 maart
kon Chris Laarman van AON het fraaie bedrag
van e1900,- overhandigen aan Jacqueline
Leemkuil van Cordaid. Zij verzekerde dat het
bedrag goed besteed zal worden.

Cordaid Kinderstem helpt kinderen in slop-

nen te staan. Dit project wordt uitgevoerd door

penwijken. Dat is hard nodig, want wereldwijd

vier Don Bosco-organisaties samen: Chennai,

wonen maar liefst 100 miljoen kinderen in

Salem, Coimbatore en Vembu.

sloppenwijken. Als er niets gedaan wordt is

BU ITEN O M

Gerrit-Jan Meulenbeld

Is kleinschalig beter?
De titel is goed voor een discussie waarin ieder zijn gelijk aan zijn
kant denkt te hebben. Wij doen daar niet aan mee omdat we het
al jaren waar maken. Niemand kan er om heen dat we volgens
studenten, nascholers en deskundigen de beste Pabo van Neder
land zijn, zowel in de voltijd als in de deeltijd. Sterker nog, dit jaar
zijn we zelfs uitgeroepen tot de beste HBO-opleiding van de ruim
1200. Daar zijn we trots op en tegelijk bezien we dit relatief. We
doen gewoon ons werk, dat wil zeggen, we willen de beste leraren
opleiden en in het post-hbo de goede dingen goed doen.

dat aantal over dertig jaar verdubbeld. Cordaid

De kinderen worden opgevangen, krijgen

Mensen vragen zelden hoe wij dat doen. Maar als ze dat vragen

Kinderstem zorgt dat deze kinderen naar school

voeding, medische zorg, recreatie en onderwijs.

lijkt het meteen om een soort geheim te gaan. Dat is niet het geval.

kunnen. Dat ze onderdak, voedsel en schoon

Ook kunnen de kinderen een vak leren waar-

Wij hanteren eenvoudige uitgangspunten. Die zijn samen te vatten

drinkwater hebben. En een plek om te spelen

door zij beter op de toekomst zijn voorbereid.

in de zogenaamde kleine kwaliteit. Door die groot te maken kom

en te sporten. Projecten worden georganiseerd

Een belangrijke strategie in dit project is het

je precies uit waar je zijn moet: de student, de medewerker en

en uitgevoerd door lokale hulporganisaties. Zij

versterken van de gemeenschapsorganisaties,

de mensen uit het afnemende veld worden gezien. Wij zorgen er

zijn het beste op de hoogte van de situatie ter

die vanuit de samenleving de rechten van

bijvoorbeeld voor dat we sterke medewerkers binnen krijgen. Wij

plaatse. Ze spreken de taal. Ze kennen de cul-

kinderen waarborgen, en het ondersteunen van

zorgen ervoor dat ze zich voortdurend kunnen ontwikkelen. Maar

tuur. Naast financiële hulp steunt Cordaid deze

Anbu Illam in de rehabilitatie van kinderen.

we zorgen er vooral voor dat ze zich als professional waar kunnen

Het belangrijkste is natuurlijk het onderwijs zelf. De voorbereiding en

organisaties ook met trainingen, begeleiding en

In Chennai zullen tevens zogenaamde ‘support

maken en daar hoort primair vertrouwen bij. Dat doen we in een

ontwikkeling daarvan doen we samen. En omdat iedereen dat belang-

voorlichting, zodat ze op eigen kracht hun doel

groups’ opgezet worden. Deze groepen bestaan

strakke organisatie, zoals een helder jaarrooster, waar alleen in

rijk vindt, straalt dat uit naar de student en de basisscholen. Kenmerken

bereiken. Zo biedt Cordaid Kinderstem kinderen

onder andere uit chauffeurs, politiepersoneel,

overleg met de student of de basisschool van af geweken wordt.

zijn onder andere ‘het inspirerend zijn voor, hoge kwaliteit willen le-

in sloppenwijken weer een kans op een goede

conducteurs en winkeliers. Zij zullen op bus- en

Dat doen we met een schat aan materialen en leermiddelen, waar

veren, eisen stellen en kansen geven’. Dat gebeurt in lessen en studie-

toekomst.

treinstations en op straat kinderen identificeren

met name de studenten zeer over te spreken zijn. Dat doen we in

groepen. De Katholieke Pabo Zwolle is een echte schoolgemeenschap,

en ondersteuning bieden. Het doel is dat deze

een sfeervol gebouw, waarin duurzaamheid, gelijkwaardigheid,

kleinschalig met een beheerste omvang, maar groot in het leveren van

P r o je c t An bu Ila m

groepen uiteindelijk zelfstandig gaan functio-

openheid en kwaliteit herkenbaar zijn.

kwaliteit van leren en leven.

Een van de projecten is het kinderprogramma

neren in goede samenwerking met bijvoorbeeld

van Anbu Ilam in India. In de grote steden van

de politie. Meisjes zullen in alle activiteiten

India leven duizenden kinderen op straat. Tamil

extra aandacht krijgen omdat hun positie

Nadu is een deelstaat in India met een relatief

extra kwetsbaar is. Ook is er speciale aandacht

groot aantal straat- en werkende kinderen. Deze

voor kinderen met HIV/Aids, voor alternatieve

groep kinderen volgt geen onderwijs en is vaak

vormen van opvang voor kinderen zonder

weggelopen van huis omdat ze te maken kregen

ouderlijke zorg en voor het bevorderen van een

met huiselijk geweld of armoede. De kinderen

kindvriendelijk rechtssysteem. Tot slot zullen de

belanden in criminele handen, raken verslaafd

vier Anbu Illams in samenwerking met andere

aan alcohol en drugs, worden seksueel mis-

organisaties en de gemeenschapsorganisaties

bruikt of belanden in de gevangenis.

lobby-activiteiten verrichten met betrekking tot

Kinderen die in sloppenwijken leven kunnen

kinderrechten, jongerenrechtspraak, kinderhan-

vaak niet naar school, maar moeten in plaats

del en HIV/Aids.

daarvan een bijdrage leveren aan het familieinkomen of worden thuis gehouden om op hun

S te u n h a r d n o d i g

jongere broers en zussen te passen. Kinder-

Dankzij dit vervolgproject krijgen 13.253 kin-

arbeid is niet alleen in de stedelijke gebieden

deren directe hulp. In totaal 646 gemeenschaps-

een probleem, maar ook op het platteland. Dit

organisaties en gemeenschapscomités zullen

betreft vooral kinderen uit de Dalit gemeen-

versterkt worden zodat zij in staat zijn zelf ac-

schap, de laagste klasse in India.

tiviteiten uit te voeren en verantwoordelijkheid
te dragen voor een kindvriendelijke samen-

Jolanda Post en Toine van de Velde, centrale directie Katholieke Pabo Zwolle.

L e d e nv o o r d e e l
Het SchoolZakelijk Studiecentrum/FiAC verzorgt cursussen en vaardigheidstrainingen op het terrein van bedrijfsvoering, financieel management, personeelsbeheer en marketing. Leden aangesloten bij de Bonden KBO en KBVO ontvangen 10% korting op de cursusprijzen, wanneer zij zich via de Bonden aanmelden.
Hiervoor dient de school het aanmeldingsformulier op de website www.bondkbo.nl. of www.bondkbvo.nl in te vullen en te retourneren naar het Bureau
Katholiek Onderwijs.
O v e r z i c ht c ur s us s e n & t r ai ni ng e n
Het aanbod voorjaar 2010 omvat in juni nog de onderstaande cursussen waaraan u kunt deelnemen:
C ur s us / t r ai ni ng

S t ar t d at um

		

A ant al

Kost e n

d ag e n

(e xcl . kort i n g)

Managementvaardigheden 1 (met acteurs)

03-06-10

4

1.595,-

PO/VO

cursus staat op www.schoolza-

Personeelsgesprekken voor managers (met acteurs)

10-06-10

2

925,-

PO/VO

kelijk.nl. Eventueel aanmelden

Leidinggeven is theater

09-04-10

2

1.175,-

PO/VO

dient te geschieden via de

Marketing en (Internal) Branding

11-06-10

2

1.075,-

PO/VO

website www.bondkbo.nl. of

leving. Er wordt in deze fase van het project
stevig ingezet om politie, spoorwegpersoneel en

werkende kinderen hebben recht op een betere

winkeliers te betrekken bij de verbetering van

toegang tot zorg, onderwijs en gezondheid.

de situatie van straatkinderen en kindarbeiders.

Chris Laarman (commercieel directeur Aon Verzekeringen),

Don Bosco Anbu Illam Social Service Society

Daarbij is steun van onschatbare waarde. Met

Chris Knoet (directeur BKO) en Jacqueline Leemkuil

(DBAI) haalt straatkinderen en kindarbeiders

een totale bijdrage van  671.677,- kan dit

Praktisch personeelsmanagement

08-06-10

2

860,-

(accountmanager bedrijven Cordaid).

uit hun benarde situatie en leert ze op eigen be-

project worden uitgevoerd.

De personeelsmedewerk(st)er VO

03-06-10

3

1.005,-
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Alle cursussen zijn vrijgesteld
van btw. De inhoud van elke

Straatkinderen, kinderen in sloppenwijken en
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PO/VO

A l g e m e e n m anag e m e nt

Re c h t o p o n d e r w ijs

■

■

Overzicht Cursussen bedrijfsvoering juni 2010
C URSUSSEN-TRAININGEN

DIEN STV ERLEN IN G

AON en het BKO ondersteunen
Cordaid Kinderstem

www.bondkbvo.nl
Fi nanc i e e l m anag e m e nt
Financieel management voor non-financials

Alleen bij rechtstreekse aan04-06-10

2

860,-

PO/VO

melding via het Bureau Katholiek Onderwijs ontvangen leden

Pe r s o ne e l & O r g ani s at i e

op de hierboven vermelde
PO/VO

bedragen 10% korting.

VO
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N K O p rijsvr a a g oudervriendelijk j a a rversl a g

Vakanties en leerplicht

commUnICatie

Foto: Jurgen Huiskes

Ieder jaar wordt de juridische afdeling van het BKO geconfronteerd met
problemen rond extra vakantiedagen
waarop ouders menen recht te hebben. Een directeur van een school,
de verantwoordelijke namelijk in deze
kwesties, kan klem komen te zitten
tussen enerzijds ouders, die extra vrijen
dage voor hun kinderen willen en anderzijds de leerplichtambtenaar, die er
scherp op toeziet dat de leerlingen niet
buiten de geplande schoolvakanties
vrijaf krijgen dan wel nemen.

verlof, zijn regelmatig aan de orde. De

vakantie (vakantie wordt overigens zelf

leerplichtambtenaar wijst de directeur op

niet als grond genoemd) kan een directeur

strafrechtelijke gevolgen voor hem of haar.

in totaal tien verlofdagen toekennen. Ten

In de leerplichtwet is namelijk bepaald dat

onrechte gaan sommige ouders er van uit dat

een directeur die in strijd handelt met de

iedere leerling naast de reguliere vakanties

leerplichtwet een maand hechtenis boven

altijd heeft recht op tien extra vrije dagen.

het hoofd kan hangen. Kortom, voor een

Vakantieverlof buiten de reguliere vakanties

directeur zijn dit hele vervelende situaties.

is in bepaalde gevallen mogelijk. Dat hangt
dan samen met een specifieke aard van het

Va s th o u d e n d e o u d e r

beroep van de ouders. De wetgeving bedoelt

Onlangs heeft er een zaak gediend bij de

met ‘de specifieke aard van het beroep’

rechtbank in Den Bosch. Een ouder had

seizoensgebonden werkzaamheden of werk-

daar een procedure aanhangig gemaakt

zaamheden in bedrijfstakken die in de zomer

tegen de directeur van de school van zijn

een piekproductie kennen, zoals bijvoorbeeld

kinderen. De directeur wilde geen toestem-

een agrariër die zijn oogst moet binnen halen

Het toezicht van de leerplichtambtenaar

ming geven om de kinderen buiten de

in de zomer.

kan van gemeente tot gemeente verschil-

reguliere vakanties vrijaf te geven. In het

In dit geval wilde de ouder verlof in een be-

len, maar de trend is dat er steeds vaker en

jaar ervoor had de ouder al - om dezelfde

paalde periode omdat hij naar zijn zeggen in

scherper op wordt toegezien. Dat kan zelfs

reden - een klacht tegen de directeur bij de

die periode minder omzet maakte. De ouder

zo ver gaan dat de leerplichtambtenaar

klachtencommissie ingediend. De klacht

meende dat aannemelijk te kunnen maken

vlak voor of na een vakantie de leerlingen

was niet gegrond verklaard.

door de omzetgegevens van zijn winkel te
overleggen.

komt tellen die op school aanwezig zijn.
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Nico Dullemans

N IEU WS

J U RINI STERV
P R UIEW
DENTIE

Janet Ranke

Martin van Rooyen van de
NKO (Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders)
‘vertwitterde’ het woord
communicatie tot ‘u en ik’ en
gaf daarmee aan waar jaarverslagen van schoolbesturen
voor bedoeld zijn: de dialoog
tussen de school en haar
omgeving. Voor de tweede
keer organiseerde de NKO
de prijsvraag voor het meest
oudervriendelijke jaarverslag,
die dit jaar veel meer inzendingen had. De prijs wint aan
gewicht.

Als de aantallen niet kloppen, heeft de

De ouder meende recht te hebben op tien

directeur een probleem.

vrije dagen buiten de reguliere vakanties.

Ve r zo e k a fg e w e ze n

Ouders dreigen er soms mee om de

Hij beriep zich hierbij op artikel 11 sub f

De rechter oordeelde echter dat de omzetper-

directeur voor de rechter te slepen als

van de Leerplichtwet. In dat artikel worden

centages onvoldoende steun boden voor de

het verlof niet wordt toegekend. Klach-

gronden aangegeven waarop een directeur

stelling van de ouder dat hij met zijn gezin

Aan de prijsuitreiking was een kleine conferen-

trotse filmpjes op youtube. Bovendien vraagt

ten bij een klachtencommissie tegen een

een leerling buiten de vakantie vrijaf kan

onmogelijk in de reguliere schoolvakanties

tie verbonden. Hans Pirovano van de audit-

hij op systematische wijze naar hun mening,

directeur, over het niet verlenen van

krijgen. Indien ouders verlof vragen voor

op vakantie kon gaan. Uit de gegevens bleek

dienst van het ministerie en Walther Tibosch,

zoals ook JOB (hun belangengroep) dat doet.

evenmin dat de werkzaamheden verband

bestuursvoorzitter van Sint Lucas – De Eind-

Dit jaar zal Schoolbestuur Walther Tibosch nog

hielden met seizoensgebonden werkzaam-

hovense School (middelbaar beroepsonderwijs)

interviewen en hij zal in het najaar spreken op

heden. Dat de ouders bij hun afwezigheid

gaven hun visie op de bestuursverslaglegging,

een netwerkbijeenkomst van de Bond KBVO.

tijdens de reguliere schoolvakanties te

want daar gaat het vooral over (en minder over

weinig personeel zouden hebben om de

het financiële verslag). Beiden wisten wel raad

En dan de prijsvraag zelf. Twee jury’s, van

winkel adequaat open te kunnen houden,

met dit onderwerp.

vakdeskundigen en ouders, kwamen tot hun

achtte de rechter een omstandigheid die voor

Pirovano wees op de media die veel directer en

oordeel aan de hand van uitgebreide aantallen

rekening van de ouders diende te komen.

sneller zijn geworden. Denk aan de hypes. In-

toetsstenen, onder meer afgeleid van de criteria

Door de ouder kon niet worden aangetoond

stellingen moeten wel transparant zijn om zich

van de F.G. Kordes-Trofee voor verslagleg-

dat vervanging onmogelijk zou zijn. Dat het

nog staande te kunnen houden. Het is volgens

ging en prestatieverantwoording door publieke

moeilijk zou zijn om personeel te vinden dat

hem noodzakelijk dat zij op een actieve manier

organisaties. De vakjury gaf de prijs aan de

voldoende voorlichting aan de klanten kon

met de verslaglegging omgaan en er ook plezier

Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-

geven aangaande de artikelen, maakt het

aan ontlenen. Zie het niet als een verplicht

Veluwe met haar goed geschreven verslag, haar

allemaal niet anders.

nummer, want dan laat je kansen lopen om met

verantwoording, haar kwaliteitszorg en haar

Tot slot stelde de ouder dat hij een doch-

de samenleving in contact te treden. Buig het

blik op de toekomst (maar het verslag van haar

ter op de middelbare school had die wél

om tot een instrument van jezelf.

Raad van Toezicht kan beter en ook de begro-

toestemming had gekregen om buiten de

Bestuurder Tibosch gaf daar blijk van. Het

ting, zo liet de jury nog weten). De tweede en

reguliere vakantie vrijaf te krijgen. Ook daar

duizelt hem soms, die vele verplichtingen tot

derde prijs zijn toegekend aan SARKON uit Den

was de rechter niet van onder de indruk. Het

verantwoording, maar hij heeft het zo inge-

Helder en Flore uit Alkmaar. Lucille Barbosa

het Bonaventura college in Leiden) zei bij de

verzoek werd afgewezen.

richt dat de instelling ervan weet te profite-

(directeur van de NKO) reikte de prijzen uit.

uitreiking dat dit, nog jonge, schoolbestuur

ren. Vooral zijn studenten spelen daarbij een

De ouderjury heeft Fectio uit Houten beloond.

zeker aanmoediging verdient, actief als het is

belangrijke rol. Zij zijn ambassadeurs met hun

Peter van Dusseldorp (lid van de ouderraad van

om ouders daadwerkelijk te bereiken.

■
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Foto: Eva Knoet

(Van links naar rechts)
Prijswinnaars vakjury

1e prijs Stichting Katholiek Onderwijs FlevolandVeluwe (SKOFV) uit Lelystad. Voorste rij rechts naast
elkaar: Michèle Heise en Inger Meewisse (uiterst
rechts).
2e prijs Stichting SARKON uit Den Helder
Ingrid Krabshuis (voorste rij uiterst links) en Geeske
Gerding (staand achterste rij uiterst links).
3e prijs Stichting Flore uit Alkmaar
Adrie Groot (achterste rij) en René Zaal (voorste rij).
Prijswinnaar ouderjury
1e prijs Stichting Fectio uit Houten
Martina Hardeman (staand naast Adrie Groot).
Genomineerde Stichting SKOzoK
Meike Kleemans (staand achterste rij uiterst rechts).

■
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OM VERDER TE LEZEN
Ruimte, regels en beroepsonderwijs
De overheid legt leerplicht op. Daar-

ook betrekking op haar inhoudelijke

discussie. In haar woorden gaat het

mee heeft zij een blijvende verplich-

bemoeienis, denk aan het compe-

om een regulering van die balans.

ting ten aanzien van scholen. Sinds

tentiegericht onderwijs, een centraal

Daar schrijft zij over. Daarnaast biedt

kort geldt ook een kwalificatieplicht.

geleide onderwijskundige verande-

zij een overzicht van de ontwikke-

Zo heeft de overheid een nieuwe

ring die dieper ingrijpt in kernpro-

lingsgang van het beroepsonderwijs

relatie met het beroepsonderwijs,

cessen van de beroepsopleiding dan

(met Thorbecke en Rauwenhoff als

een sector waarmee zij zich toch al

veranderingen in het primair en

markeringen) en laat zij zien welke

steeds meer bemoeide, aanvankelijk

middelbaar onderwijs eerder.

wettelijke veranderingen nog gaande

Foto: Uitgeverij SWP Amsterdam

V erkenning van onderwijsrechtelijke vraagstukken
in het beroepsonderwijs

zijn. Dit is een interessant boek, ook

in de jaren tachtig in verband met de
structurele jeugdwerkloosheid, later

Die nieuwe relatie van de overheid

voor bestuurders in andere onder-

vanwege de Lissabon-doelstellingen.

met het beroepsonderwijs is nog

wijssectoren.

Beroepsonderwijs krijgt veel politieke

volop in ontwikkeling en het is nog

aandacht, ook nu weer in de verkie-

maar de vraag of de overheid de

zingsprogramma’s.

verantwoordelijkheid die zij zich

(ND)

heeft toegemeten, kan waarmaken.
Renée van Schoonhoven, verbonden

Als geld schaarser wordt, zal haar

aan de VU, biedt met Ruimte, regels

aandacht eerder uitgaan naar het

en beroepsonderwijs een compact

funderend onderwijs en zal zij het

overzicht van de ingewikkelde

bedrijfsleven willen inschakelen of

sector die het (middelbaar) beroeps-

marktwerking in het beroepsonder-

onderwijs is. Want hoever gaat die

wijs bepleiten (open space in plaats

Uitgeverij SWP Amsterdam

overheidsverantwoordelijkheid voor

van een publiek stelsel).

Pagina’s: 144

dit onderwijs dan wel? Behalve

1e druk, 2010

dat deze vraag samenhangt met de

Van Schoonhoven gaat in op deze

bekostiging (is er een bijdrage van

‘balans tussen publieke en private

het bedrijfsleven mogelijk?) heeft zij

belangen’. Bij vlagen is daarover dus
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