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Katholieke vereniging van Ouders (NKO). Ze heeft gemerkt dat als het om de relatie ouders en school gaat,
het onderwerp opvoeding steeds vaker op de agenda staat. Zelf is ze moeder van twee zoons.
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Samen met ouders
Welke school of bestuur vindt de
betrokkenheid van ouders niet van
belang? Een recent rapport van de
Onderwijsraad constateert dat in theorie school en ouders breed dat belang
onderstrepen, maar in de praktijk
betekent het vooral het verstrekken
van informatie en het inschakelen van
ouders voor hand- en spandiensten.
Het vormgeven van partnerschap, van
een gelijkwaardig optrekken met het
oog op de opvoeding en ontwikkeling van het kind, door velen als de
gewenste relatie gezien, is niet altijd
even makkelijk. Ouders verschillen sterk
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van elkaar en willen ook graag individueel behandeld worden.
Toch lukt het op tal van plekken wel.
Vooral waar een school of bestuur
een duidelijke visie en beleid heeft op
ouderbetrokkenheid.
Maar de ontwikkeling van het individuele kind is niet de enige reden om
te werken aan partnerschap tussen
ouders en school. Volgens Cees de
Wit van KPC Groep laten scholen het
sociaal kapitaal van ouders onbenut.
Ouders hebben ervaringsdeskundigheid,
soms ook andere expertise en interes-

sante netwerken waar de school van
kan profiteren. Of zoals Lucille Barbosa,
directeur Nederlandse Katholieke
vereniging van Ouders (NKO) zegt:
“Vertrouw ouders, want ze kunnen veel
meer dan we denken.” Zij ontzenuwt
ook een hardnekkige mythe, namelijk dat ouders steeds minder met de
opvoeding van hun kinderen bezig zijn.
Ook zijn de bevindingen van onderzoeker Mitch van Geel interessant: een
hechte familieband is bevorderlijk voor
het schoolsucces van migrantenjongeren.

Er is nog een belangrijke reden om
te streven naar partnerschap. Een
structurele relatie met ouders geeft
niet alleen een stevige positie in de
gemeenschap waar de school staat,
zorgt voor verankering, maar andersom
is de school een bindmiddel voor de
omgeving.
Gerrit-Jan Meulenbeld
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THEMA INTERVIEW

LUCILLE BARBOSA

‘Ouders en kinderen
waren nog nooit zo tevreden
over elkaar’
Gerrit-Jan Meulenbeld
Lucille Barbosa staat sinds anderhalf jaar aan het roer van de grootste ouderorganisatie, de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO). Ze heeft gemerkt dat als het om de relatie ouders en school gaat, het onderwerp opvoeding
steeds vaker op de agenda staat. Zelf is ze moeder van twee zoons.

Lucille Barbosa zat recent in een panel bij de presentatie van het rapport

zijn minder gaan werken en het huishouden is veel minder tijdrovend

‘Vertrouwen in ouders’.* Het rapport schrijft dat het gezin en ouders in

geworden. De tweede mythe is dat het sociale netwerk van familie

het bijzonder de afgelopen decennia in een negatief daglicht zijn komen

en buurt afwezig zou zijn. De cijfers rechtvaardigen dat beeld niet.

te staan. Ouders zouden meer met zichzelf bezig zijn dan met hun

Zeker bij de lagere- en middeninkomens wordt veel zorg gelegd bij de

kinderen en door een complexer wordende samenleving onzeker zijn als

omgeving en zien mensen elkaar vaker dan verondersteld wordt. Maar

het om opvoeding gaat. De fout die gemaakt wordt, stelt het rapport, is

ook de hogere inkomens, waar vaker de tweeverdieners zitten, steunen

dat de relatie ouders en kinderen op dezelfde wijze wordt beschouwd als

meer op een sociaal netwerk dan wordt gedacht.

relaties in andere domeinen, dus functioneel, maar deze relatie is onvervangbaar, gebaseerd op liefde en heeft daarom een enorme potentie. Ook

D e kr ach t v an ou de rs

in deze tijd. Daar zouden we veel meer gebruik van moeten maken.

Barbosa: “Het rapport constateert dat er allerlei instituties rond het
gezin staan, maar dat die instituties, als het fout gaat, heel snel de

N eem o u ders a ltijd serie u s

M y t he v o r m i ng

rol van opvoeder overnemen. Maar hoe slecht een gezin ook func-

Het is een interessant rapport, zegt Barbosa, omdat het tal van mythes

tioneert, de gezinsband blijft zijn waarde houden. De boodschap van

als het om ouders gaat ontzenuwt. De eerste is de mythe van de afwezige

het rapport is ´zet ouders niet te snel buitenspel, maar ondersteun ze.

ouders. Ouders zouden omdat ze beiden werken minder in het gezin aan-

Wat hebben ze thuis nodig? Vertrouw ouders, want ze kunnen veel

wezig zijn en kinderen zouden meer tijd in school en opvang doorbren-

meer dan we denken en ze blijven verantwoordelijk. Luister naar ze

gen. In Nederland werkt van de ouders met kinderen onder de 18 jaar

voordat je radicale stappen zet of allerlei beleid gaat optuigen’. Ook

slechts 6,5% allebei fulltime. Het aantal vrouwen met een deeltijdbaan

wanneer het goed gaat, moet je uitgaan van de eindverantwoordelijk-

is wel toegenomen, maar het aantal uren dat zij werken ligt tussen 12

heid en kracht van ouders en hen in staat stellen hun rol van opvoeder

en 28 uur. In de huidige samenleving brengen ouders meer tijd met hun

goed te spelen. Maak het bijvoorbeeld makkelijker dat grootouders of

kinderen door dan ooit tevoren. Kinderen zijn gemiddeld 7200 uur per

anderen kunnen oppassen door dit niet aan allerlei regels te binden.

jaar thuis, 1000 uur op school en 400 uur in de kinderopvang. Vaders

Het rapport noemt dat de extended family, het sociale netwerk dat dus

Foto: Hans van der Woerd
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veel groter is dan wordt gedacht; zorg dat ouders zorgverlof kunnen

baller en speelt op zijn club in de selectie. Zoals zoveel jongens droomt

opnemen als een kind extra aandacht nodig heeft, in plaats van het kind

hij ervan om profvoetballer te worden. Een tijd geleden stond er een

naar een dure instelling te sturen. Maak het combineren van werk en

wedstrijd tegen de Haagse profclub ADO op het programma. Voor zo’n

zorgtaken dus makkelijker. Dat kan volgens mij ook wanneer ouders een

jongen is dat dé top, daar droomt hij wekenlang van. Enkele dagen

bedrijfje aan huis hebben. Dat zie ik steeds vaker. Het maakt ouders niet

voor de grote dag kreeg hij bij het verlaten van de training te horen dat

alleen flexibel, maar kinderen zien hun ouders werken en kunnen ervan

hij niet opgesteld staat voor de grote wedstrijd. Uiteraard is het goed

leren. Zo verloopt de opvoeding veel meer organisch. Nu is er werk,

voor kinderen om te leren omgaan met teleurstellingen, maar tegelij-

ouders, school, de sport. Die zijn allemaal van elkaar gescheiden. Wij

kertijd dacht ik: “Zo’n sportclub heeft geen benul van partnerschap.”

zouden de muren tussen werken, opvoeden, ontspannen en leren moeten

Want wat was er aan de hand? Mijn zoon vertelde mij dat hij niet

opheffen.”

weet waarom hij niet mag meedoen. Met als gevolg dat hij helemaal
dicht slaat. Hij wil zelfs niet meer naar de training, terwijl voetbal zijn

Ook de school is in het rapport ondersteunend aan het opvoedingsproject

lust en zijn leven is. Hij denkt nu dat hij een slechte voetballer is. En

van de ouders. Daar maakt Barbosa bezwaar. Zij vindt dat de school niet

aangezien wij als ouders ook geen informatie hebben, kunnen wij ook

zomaar ondersteunend is, zeker niet in het geval van bijzonder onder-

niet echt met hem in gesprek. Eén dag voor de wedstrijd is er nog een

wijs, maar medeopvoeder, in partnerschap met de ouders.

training en ik besluit hem op te halen en dan en passant even zijn

Het rapport heeft ook een economische component. Wanneer in het

trainer aan te spreken. Dus ik zeg tegen de trainer: “Goh, ik hoorde

beleid meer rekening wordt gehouden met de levensloopgedachte (zie
de verschillende fasen in een mensenleven in samenhang met elkaar) en
de kracht van het gezin met zijn sociale netwerk, dan is de samenleving

Zo’n sportclub heeft geen
benul van partnerschap

goedkoper uit.
Het beeld dat ouders nauwelijks nog opvoeden, omdat ze geen grenzen meer
stellen, is sterk aanwezig in de samenleving. Waarden als verantwoordelijkheidsbesef en matigheid worden niet meer overgedragen. Het laatste leidt ertoe

dat mijn zoon niet opgesteld staat. Gaat het niet goed met hem?” De

dat jongeren slecht met geld kunnen omgaan en obesitas onder jongeren een

trainer vertelde mij toen dat ze tegen ADO op een klein veld spelen

serieus probleem is. Ook het aantal kinderen met gedragsproblemen neemt toe.

en dat de aanvallers en de verdediging op zo’n veld de belangrijkste

Wat denkt u? Voeden ouders minder op?

linies zijn. Hij vertelde mij ook (daar hebben zij mij nooit eerder over

Het beeld van geen grenzen trekken klopt misschien voor de jaren zestig

geïnformeerd) dat mijn zoon een echte middenvelder is, maar dat op

en zeventig, maar ik zie dat ouders het nu weer wel belangrijk vinden

zo’n klein veld het middenveld wordt overgeslagen. De bal gaat meteen

om kinderen kaders en grenzen mee te geven. Ouders en kinderen waren

van de achterspelers naar de voorspelers. In zo’n wedstrijd moet er snel

nog nooit zo tevreden over elkaar. Bovendien willen alle ouders het beste

gespeeld en gescoord worden. Een middenvelder komt in dat spel niet

voor hun kind.

voor. Dat was voor mij een eyeopener, want het ging dus niet om de

Anderzijds is het waardepatroon veranderd en zijn veel mensen zelf op

voetbalcapaciteiten van mijn zoon, maar om zijn spelpositie. Volgend

om het individuele kind, maar ook niet als het om de school als geheel

het primair onderwijs en nu doen we ook steeds meer in het voortgezet

zoek naar wat zij van waarde vinden. Dat is niet meer voorgegeven. Maar

jaar staan ze op een groot veld en dan is het middenveld wel belangri-

gaat, terwijl ouders vaak hele goede suggesties en expertise hebben.

onderwijs.

als kinderen geen matigheid meer leren en dus niet met geld kunnen

jk, vertelde de trainer. “Daar heb ik wat aan,” zei ik tegen hem, “Nu kan

Waar zeker nog veel te bereiken valt is op het terrein van de medezeg-

omgaan of te dik worden, zal de wal het schip keren. Iedereen beseft dat

ik mijn zoon vertellen dat het niet aan zijn voetbalcapaciteiten ligt en

genschap. Allereerst is onze ervaring dat ouders in de MR altijd een

Recent heeft staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt voorgesteld

dat een probleem is en niet door kan gaan.

dat hij volgend jaar wel een kans krijgt.” Het gevolg is dat hij zich nu

enorme informatieachterstand hebben en dat ze nauwelijks weet hebben

dat school en ouders een contract met elkaar afsluiten. Een goede manier om

Dat er steeds meer kinderen met gedragsproblemen zijn, heeft volgens

heeft voorgenomen om weer keihard te gaan trainen om volgend jaar

van de invloed die ze zouden kunnen hebben. Dat is jammer, want

ouderbetrokkenheid te ontwikkelen?

mij ook te maken met het feit dat we steeds minder tolerant naar kinde-

goed voor de dag te komen. Bovendien heeft hij door deze informatie

ouders kunnen het beleid alleen maar versterken. Daar hebben wij als

Ik vind het woord contract niet zo gunstig, ik zou liever spreken van een

ren zijn. Vroeger waren kinderen met ADHD gewoon druk, nu hebben ze

inzicht in zijn sterke en zwakke kanten gekregen.

NKO natuurlijk een taak. Maar we vinden ook dat die invloed nog groter

partnerschapsovereenkomst, maar het kan een heel goede manier zijn om

dat stempel erg snel. De eisen die we aan kinderen stellen zijn hoog. Bo-

Zo’n trainer denkt wellicht dat hij het wel alleen kan managen, maar ik

zou kunnen, bijvoorbeeld op het terrein van formatie, klassegrootte en

in ieder geval af te spreken wat je van elkaar mag verwachten. Dat schept

vendien geeft ons schoolsysteem kinderen ook weinig tijd om zich in hun

als ouder kan hem juist ondersteunen. Ik kan er in de thuissituatie over

begroting.

duidelijkheid die er nu heel vaak niet is. En het zet je als ouder ook in

eigen tempo te ontwikkelen, met als gevolg dat ze er voortijdig uitliggen

praten, maar dan moet hij de relevante informatie wel met mij willen

Er speelt natuurlijk wel het probleem dat ouders niet zo makkelijk in de

een actieve stand. Ook van jou als ouder wordt iets verwacht. Als je van

met alle problemen naderhand. Zouden we ze meer tijd geven dan halen

delen. Dat is in essentie het partnerschap van ouders en school, dat je

MR gaan zitten en meer voor eenmalige of kortere klussen betrokken wil-

het tekenen van de overeenkomst nog een mooie bijeenkomst maakt, is

ze het wel. En bespaart het de samenleving veel geld.

elkaar op de hoogte houdt, dat je informatie deelt over wat van belang

len zijn. Maar scholen kunnen ouders meer uitdagen om mee te denken.

dat een heel goede start.

is voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. Je moet het

Dat begint met een ouderenquête, waaruit altijd een aantal onderwerpen

samen doen.

naar voren komen die ouders van belang vinden om over te praten.

* Vertrouwen in ouders. Een christendemocratische visie op gezins- en fami-

Wat zijn belangrijke thema´s voor ouders?

liebeleid. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, mei 2010.

De NKO spreekt altijd over school en ouders als partners. Wilt u nog eens uitleggen wat de NKO bedoelt?

Foto: Pavel Losevsky/Fotolia.com

Daarmee geven wij aan dat we vinden dat ouders en school gelijkwaardig

Hoe is het volgens u op dit moment gemiddeld gesteld met de relatie school

In het primair onderwijs is dat de zorg in school, zowel aan de onder- als

zijn. Je hebt beide een identiteit, deskundigheid en opvattingen. Daarin

en ouders?

bovenkant, formatie en klassegrootte, overblijven, schooltijden. In het

respecteer je elkaar en neem je elkaar serieus. Door partner van elkaar te

Er zijn tal van scholen die serieus werk maken van partnerschap, maar

voortgezet onderwijs gaat het meer over normen voor de overgang en

zijn bouw je aan een schoolgemeenschap rond het kind, met het oog op

er is nog een wereld te winnen. Scholen schieten nog te vaak in de

hoe de keuze voor een vervolgopleiding tot stand komt, dus zaken die

de ontwikkeling en de opvoeding van het kind.

kramp als het om het contact met ouders gaat. Terwijl het vertrouwen

betrekking hebben op het individuele kind en veel minder over de sfeer

van ouders in de school heel groot is, blijkt uit verschillende onderzoe-

van de school dan in het primair onderwijs.

Misschien kan ik nog het beste illustreren wat partnerschap is met een

ken.

Wij merken gelukkig dat ouders in het voortgezet onderwijs steeds

voorbeeld uit een andere sector. Mijn zoon van tien is een goede voet-

Scholen durven het gesprek met ouders niet echt aan, niet als het gaat

vaker betrokken zijn bij de school. Vroeger waren wij vooral actief in
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Gestalte geven aan
school-ouder-partnerschap
San van Eersel
Door het toenemen van de verscheidenheid
binnen de samenleving en de grote keuzevrijheid van het individu, worden de grenzen
tussen de opvoeding thuis en op school
steeds vager. Scholen proberen steeds vaker
om ouders bij het onderwijs te betrekken.
Desondanks is de pedagogische afstemming
tussen school en thuis nog verre van optimaal. Terwijl ouders de hoofdverantwoordelijkheid claimen voor de opvoeding van hun
kinderen, vinden scholen vaak dat ouders deze
verantwoordelijkheid niet voldoende nemen.
Tegelijkertijd wordt het ideaal van schoolouder-partnerschap betreffende de opvoeding
van kinderen door zowel scholen als ouders
vaak als bedreigend ervaren. Een partnerschap
veronderstelt immers dat scholen inspraak
krijgen in de opvoeding thuis, en omgekeerd,
dat ouders zich gaan bemoeien met de opvoeding op school. Hoe kunnen school en ouders
elkaar vinden als partners in de opvoeding?

Wat verstaan we onder partnerschap?

opvattingen die daarvoor binnen de katholieke

Om de vraag hoe school en ouders elkaar

traditie worden aangereikt.

kunnen vinden als partners in de opvoeding te
kunnen beantwoorden moeten we eerst weten

Pa r tn e r s c h a p a l s w aar d e g e m e e ns c hap

wat we onder partnerschap verstaan. Je kunt

Een optimale pedagogische afstemming tussen

op twee manieren naar partnerschap kijken,

school en gezin kan het beste worden bereikt

vanuit de organisatiestructuren (structureel)

door partnerschap op een waardegerichte wijze

of vanuit de waarden die aan de organisa-

te benaderen, dat wil zeggen vanuit een visie

tie ten grondslag liggen (waardegericht). In

op wat er werkelijk toe doet in het leven, en

een structurele benadering van partnerschap

niet vanuit de structuren van de organisatie.

worden school en gezin als twee afzonderlijke

Vanuit een waardegerichte benadering van

grootheden beschouwd, met elk hun eigen

partnerschap vormen school en ouders, gelet

verantwoordelijkheid. De rol die ouders binnen

op hun gedeelde zorg voor de opvoeding van

een school kunnen vervullen, en de verant-

kinderen, een zogenaamde waardegemeen-

woordelijkheid die daarbij hoort, staat in deze

schap; een gemeenschap die wordt gekenmerkt

benadering ten dienste van de school. Dit

doordat de leden van de gemeenschap dezelfde

betekent dat ouders weliswaar inbreng kunnen

waarden met elkaar delen. In deze waarde-

hebben binnen de school, maar dat de eind-

gemeenschap streven de partners vanuit een

verantwoordelijkheid voor deze inbreng bij de

bepaalde en gedeelde visie op het goede leven

school ligt. In een waardegerichte benadering

een gezamenlijke ambitie na die gericht is op

van partnerschap ligt de eindverantwoorde-

de opvoeding van kinderen. Deze gezamenlijke

lijkheid voor de opvoeding van de kinderen

ambitie krijgt gestalte in de handelingen die

niet alleen bij de school, maar ook bij de

de partners verrichten of in de activiteiten die

ouders. Vanuit de verschillende verantwoorde-

zij ondernemen om deze ambitie te realiseren.

lijkheden die leraren en ouders hebben voor de

Deze activiteiten en/of handelingen berusten

opvoeding van kinderen, dragen beide partijen

op waarden die het handelen motiveren en

bij aan de realisering van een gemeenschap-

richting verlenen. Hierbij kan gedacht worden

pelijk opvoedingsdoel. Deze bijdragen van

aan waarden als: solidariteit, duurzaamheid,

school en ouders komen voort uit een gedeelde

vergeving, loyaliteit, vriendschap, opkomen

opvatting over ‘het goede leven’. Hieronder

tegen onrecht en dergelijke.

Foto: Tootles/Fotolia

structurele wijze vorm gegeven. Een werkgroep

spreken is het noodzakelijk dat er een systeem

benadering staat of valt ze immers met de

behoren te leven met het oog op het realiseren

Verscheidenheid aan waarden en normen

stelt na ampel beraad met slechts een afvaar-

is van normatieve opvattingen die door alle

betekenissen die haar leden elke dag opnieuw

van een menswaardig bestaan voor zichzelf

In hoeverre is een waardegerichte benadering

diging van al diegenen die bij de school zijn

leden van de gemeenschap worden gedeeld.

met elkaar construeren, maakt deze omschrij-

en anderen. Vanuit deze gedeelde visie op het

van partnerschap reëel in een tijd die een grote

betrokken, een aantal waarden vast die het

Het geeft de gemeenschap een zekere stabiliteit

ving van gemeenschap wel duidelijk waar haar

goede leven wordt de ontwikkeling van kinde-

verscheidenheid kent aan waarden en normen?

beleid voor de komende jaren moeten aanstu-

en het gevoel van ‘er-te-zijn’. Met behulp van

meerwaarde ligt ten opzichte van de keuzes

ren geëvalueerd: bepaalde ontwikkelingen zijn

Kunnen individuen, die gewend zijn om hun

ren. Behalve de structurele wijze waarop deze

rituelen en symbolen kan aan de betekenis van

van het individu; juist vanwege haar sociale

goed en vragen om te worden gestimuleerd,

eigen keuzes te maken, wel een partnerschap

waarden zijn gekozen, zijn ze vaak dusdanig

gemeenschap-zijn vervolgens praktisch gestalte

basis (gedeelde waarden) is een waardegemeen-

andere ontwikkelingen dienen eerder te wor-

aangaan en een waardegerichte gemeenschap

algemeen geformuleerd dat ze voor velerlei uit-

worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de

schap meer dan een puur individuele keuze. In

den afgeremd. Katholieke scholen kunnen zich

met elkaar vormen? Gemeenschapsvormende

leg vatbaar zijn. Met andere woorden, iedereen

opening van het schooljaar, het stilstaan bij

tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn

hierbij laten inspireren door de beelden en

processen op scholen worden vaak op een

kan zich er in vinden. Uiteindelijk gaat het bij

belangrijke gebeurtenissen en dergelijke.

mensen niet volledig vrij in het maken van hun

verstaan we een opvatting over hoe mensen

eigen keuzes. Individuele keuzes worden nooit

gemeenschapsvorming echter niet om de vraag

Partnerschap: samen
verantwoordelijk voor opvoeding
8

Op basis van gedeelde opvatting
over ‘het goede leven’

Waarden zijn voortdurend
in ontwikkeling
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naar hoe we tot een gemeenschap komen, maar

Zonder dat we hier de indruk willen wekken dat

in het luchtledige gemaakt, los van anderen,

wat voor een soort gemeenschap we willen zijn.

een gemeenschap een vaststaand en onveran-

maar zijn altijd het resultaat van onze eva-

Om van een waardegemeenschap te kunnen

derlijk gegeven is, vanuit een waardegerichte

luaties van en uiteenzettingen met de keuzes
9

wordt gemaakt tussen twee tegengestelde posi-

handelingen en het deelnemen aan activiteiten,

de activiteiten binnen de school, terwijl ze zich

in de tijd) al hebben gemaakt. Met sommige

ties (school – ouders; management – medewer-

samen met anderen, met het oog op het realise-

niet met de waarden van de school identifice-

keuzes zijn we het eens, met andere niet. In een

kers; cultuur – structuur en dergelijke) lopen

ren van wat men gezamenlijk van waarde vindt

ren. Ook het omgekeerde komt voor; ouders

geïndividualiseerde en pluriforme samenleving

tegen een aantal problemen aan.

in de concrete schoolpraktijk. Door partner-

die zich wel identificeren met de school, maar

schap te verbinden met participatie krijgt men

om een of anderen reden geen betrokkenheid

moeten we oppassen dat we de keuzes van
anderen niet te snel bagatelliseren of afwijzen,

Op de eerste plaats gaan ze ervan uit dat de ene

oog voor de interactieve processen binnen

wensen bij activiteiten op school. Tot slot zijn

maar ook dat we niet te snel moeten veronder-

positie, in hiërarchische zin, ´beter of ´hoger´

organisaties en voor de wijze waarop mensen

er ook altijd ouders die zich én niet identifice-

stellen te weten welke keuze iemand maakt en

is dan de andere. De waarden die ouders er

op elkaar reageren. Het biedt ook de mogelijk-

ren met de school én zich niet betrokken voelen

vooral waarom hij of zij deze keuze maakt. Het

bijvoorbeeld op na houden zijn in deze visie

heid om het dynamische en open karakter van

bij de school. Deze groep is het moeilijkst bij de

begrip partnerschap of gemeenschap is niet al-

ondergeschikt aan de waarden die een school

partnerschap te benadrukken. Vervolgens zorgt

school te betrekken.

omvattend. Mensen kunnen bepaalde waarden

erop na houdt. Anders gezegd, als je als ouder

het benadrukken van participatie ervoor dat een

met elkaar delen en andere waarden niet. Welke

je kind op een school aanmeldt, mag de school

organisatie meer oog heeft voor de betrokken-

We d e r ke r i g he i d e n g e l i j kw aar d i g he i d

Reflectie
Theo Joosten

COLUMN

die anderen vóór ons (zowel in de ruimte als

Aan het einde van een schooljaar zijn
grotendeels de plannen voor een nieuw
jaar gereed. Bij de totstandkoming ervan
speelt ´het terug kijken´ een belangrijke
rol. Wat hebben we bereikt en was dat
ook de bedoeling? Wat heeft bijgedragen
aan de door ons beoogde resultaten en

waarden mensen met elkaar (willen) delen moet

Om deze vier groepen van ouders bij de school

precies worden vastgesteld en steeds opnieuw

te betrekken en hun identificatie met de school

praktijk kan plaatsvinden met behulp

worden vastgesteld. Alleen wanneer mensen

te versterken, is een goede communicatie van

van externe- en interne bronnen. Kern

dezelfde waarden met elkaar delen, kunnen

groot belang. Om te kunnen achterhalen welke

is de bereidwilligheid om na te gaan wat

waarden en opvoedingsdoelen school en ouders

bestuur en school zelf hebben gedaan. Als onderwijs er toe doet, doet het

nastreven, zullen leerkrachten, ouders en an-

er toe wat jij hebt gedaan.

Pa r t i c i p a t i e i s h e t s l e u t e l w o o r d

we van een partnerschap of van gemeenschap
spreken.

wat niet? Reflecteren op de dagelijkse

dere betrokkenen bij de opvoeding hierover met
Hoe kri j gt pa rt n ersch a p gest a lt e?

elkaar van gedachten moeten wisselen. Om de

Een jaarlijks terugkerende bruikbare bron vormt het jaarverslag van de

Mensen worden partners en creëren een

ervan uitgaan dat je akkoord gaat met de visie

heid van de partners bij de organisatie en bij de

communicatie tussen school en ouders goed te

inspectie. Het bevat veel gegevens en aandachtspunten om tegen de eigen

waardegemeenschap door waarden te delen.

op opvoeden die de school erop nahoudt. De

processen die zich daarbinnen voltrekken. Dit is

laten verlopen, moet de communicatie voldoen

onderwijspraktijk aan te leggen. Opbrengsten en kwaliteit zijn centrale

En slechts voor zover men waarden deelt, kan

school hoeft ouders daardoor niet in haar

van belang omdat wanneer alle betrokkenen in

aan de criteria van wederkerigheid en gelijk-

thema’s. Het is interessant te lezen dat ‘traditioneel katholieke scholen het

men van partners of van een gemeenschap

beslissingen inzake de opvoeding van kinderen

het proces van betekenisconstructie worden be-

waardigheid. Communicatie is wederkerig wan-

best uit de bus komen’(pagina 37). Moeten deze besturen en scholen toch

spreken. In een waardegemeenschap werken

te consulteren. Is deze manier van maak-

trokken, elke vorm van uitsluiting of vervreem-

neer alle gesprekspartners inbreng hebben en

al jaren ´iets goeds´ doen!

school en ouders, elk vanuit hun eigen rol en

baarheidsdenken echter niet een ‘managerial

ding wordt voorkomen. Tot slot zijn ideeën over

men op elkaars inbreng reageert. Communicatie

Opvallend is de vermelding dat over een periode van twintig jaar de

verantwoordelijkheid, samen om een collectieve

illusion’? Op de tweede plaats vertonen deze

partnerschap diep verankerd binnen alle acti-

is gelijkwaardig wanneer de ene gesprekspart-

reken– en taalprestaties van leerlingen in het basisonderwijs nauwelijks

ambitie te verwezenlijken. Sleutelwoord hierin

structurele modellen de neiging om partner-

viteiten en handelingen die binnen de school

ner zich niet boven de andere gesprekspartner

zijn veranderd, afgezien van enkele verschuivingen bij het rekenen (pagina

is participatie. Partnerschap is niet primair iets

schap te zien als iets dat kan worden vastgelegd

worden verricht. Je kunt aan het handelen van

stelt om zodanig zijn of haar gelijk te halen.

14). Dat betekent dat sinds de invoering van het basisonderwijs in 1985 er

in de hoofden van mensen, maar krijgt gestalte

in afspraken en protocollen. De vraag is echter

mensen zien hoe zij over partnerschap denken

Elke vorm van machtsongelijkheid moet wor-

sprake is van een stabiel beeld van de prestaties. Waar komen dan toch de

in de handelingen die partners verrichten met

of een waardegerichte vorm van partnerschap

en in hoeverre of op welke wijze zij partner-

den vermeden om van partnerschap te kunnen

geluiden vandaan dat het zoveel slechter zou gaan in het basisonderwijs?

het oog op de verwezenlijking van een gemeen-

zich wel laat vastleggen. Is een afspraak of

schap willen realiseren. Een organisatie kan

spreken. Dit neemt overigens niet weg dat de

schappelijk ideaal. Steeds opnieuw moet wor-

protocol niet slechts een momentopname in

mooie plannen maken over het realiseren van

verschillende deelnemers aan de communicatie

Een andere in het oog springende mededeling gaat over de referentieni-

den gezocht naar wat men samen van waarde

de tijd, een weergave van een stand van zaken

partnerschap, de waarde of de betekenis van

niet hun eigen verantwoordelijkheden hebben.

veaus. Het fundamentele niveau voor taal is gedefinieerd als het niveau

vindt. Dit veronderstelt een dynamische kijk

die de dag daarna al weer aan verandering

deze plannen zal echter pas blijken in de mate

Het criterium van gelijkwaardigheid duidt

dat door 75 procent van de leerlingen wordt bereikt.

op organisaties, niet een statische. Binnen een

onderhevig kan zijn? Op de derde plaats geven

waarin deze plannen ook daadwerkelijk worden

vooral op een openheid voor en het respecteren

In de grote steden haalde slechts 57 procent dat niveau (pagina 16). In het

structurele benadering van partnerschap ligt

structurele modellen geen inzicht in de wijze

uitgevoerd.

van de eigen inbreng van de ander. Partner-

SBO is dit percentage slechts 8 procent. Ik miste trouwens het algemene

het gevaar besloten van reïficatie (verstening):

waarop partnerschap wordt geconstrueerd en in

schap erkent de verschillende verantwoordelijk-

percentage. Natuurlijk kun je je afvragen of voor het SBO een normering

men brengt de structuur van de organisatie in

de rol van de verschillende actoren daarbij. Ze

Id e n tific a tie e n b e t r o kke nhe i d

heden van school en ouders, maar gaat wel uit

van 75 procent wel een realistische is. Zeker ook in deze onderwijssoort

kaart en koppelt beslissingsprocessen aan for-

geven geen inzicht in de processen die leiden

Belangrijk voor de uitvoering van partnerschap

van een gedeelde visie op wat goed is voor de

neemt de gedrags- en leerproblematiek toe. Wellicht is het goed nog eens

mele rollen en verantwoordelijkheden. De vraag

tot de formulering van gedeelde waarden. Tot

is dat ouders zich identificeren met de school

ontwikkeling van kinderen.

na te denken over de toe te passen normering.

is echter of beslissingen binnen organisaties

slot dragen structurele modellen het risico in

en in het verlengde daarvan ook betrok-

wel op deze manier tot stand komen. Sturen

zich dat het idee van partnerschap dat binnen

ken raken bij de activiteiten van de school.

Bronnen:

Naast externe bronnen kan eigen materiaal een goede aanleiding vormen

organisaties hun beslissingen niet voortdurend

een organisatie is ontwikkeld los komt te staan

Identificatie begint met de keuze voor een

Michielsen, S., Hermans, C. & Sleegers, P. (2006).

tot reflectie. En dat behoeven niet altijd harde gegevens te zijn; ook eigen

bij op grond van nieuwe overwegingen, nieuwe

van de praktijk, of van het handelen van de

bepaalde school. Deze keuze is vaak gebaseerd

School-ouders partnerschap op katholieke

ervaringen en doelstellingen zijn van waarde. Zij kunnen een wezenlijke

contacten of nieuwe regelgeving? Spelen inter-

mensen binnen de organisatie. Het idee van

op een intuïtief gevoel van herkenbaarheid of

basisscholen vanuit een cultureel perspectief. In:

bijdrage leveren aan het reflecteren op de eigen praktijk. Het kan niet

actiepatronen tussen medewerkers binnen de

partnerschap verliest daardoor haar betekenis

gezamenlijkheid. De waarden die men meent te

Hermans, C. (red.). School-ouders-partnerschap.

zo zijn dat de aanbieders en verzorgers van onderwijs zichzelf compleet

organisatie niet een veel grotere rol in de da-

voor de medewerkers en de waarden die met dit

herkennen in de school bieden een eerste aan-

Partnerschap als waardegemeenschap. Budel,

buiten spel zouden willen plaatsen in een reflectie op het onderwijs waar-

gelijkse gang van zaken dan doorgaans wordt

idee van partnerschap samenhangen zijn niet

zet voor het delen van waarden met anderen.

Damon

aan zij zelf vorm geven. Kern is immers om na te gaan: wat willen wij

aangenomen? Zoeken individuele medewerkers

langer in staat om het handelen van medewer-

Partners wordt je wanneer dit intuïtieve en im-

Hermans, C. (2003). De school als gemeenschap:

bereiken en is dat ons gelukt. Wat mij betreft het hart van kwaliteitsbeleid.

niet voortdurend naar de zin van hun handelen

kers te motiveren.

pliciete aanvoelen van gedeelde waarden wordt

introductie. In: Hermans, C. (red.). De school als

Terugkijken om vooruit te zien, als kern van reflecteren.

geëxpliciteerd. Identificatie uit zich doorgaans

gemeenschap. Participerend organiseren van identiteit. Budel, Damon

in het werk dat ze doen? En is deze zin niet

10

vooral het resultaat van de sociale contacten

Een waardegerichte benadering van partner-

ook in betrokkenheid. De mate waarin ouders

met anderen binnen de organisatie? De struc-

schap daarentegen ziet partnerschap als het

zich identificeren met een school uit zich

turele modellen die binnen organisaties worden

participeren aan processen van betekeniscon-

meestal in wat ouders doen binnen de school.

gehanteerd, waarbij steeds een onderscheid

structie. Anders gezegd, het verrichten van

Er zijn echter ook ouders die toch meedoen met
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■

Een vakantie kan een goede tijd zijn om de geest daartoe vrij te maken
voor een nieuw jaar.

■

Theo Joosten is voorzitter van de Bond KBO
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‘Nu weet ik eigenlijk pas wat die stichting doet’
THEMA PRA K TIJK PO

Rob Pinkse
Een bestuur wil graag werk maken van horizontale verantwoording. Het NKO biedt besturen een
traject aan om te helpen met het schrijven van
een oudervriendelijk jaarverslag. In deze optelsom
is een plus een al gauw drie. Ik sprak met Jos
de Bruijn, algemeen directeur van de Katholieke
Scholenstichting Fectio, die 13 basisscholen in
de gemeenten Houten en Bunnik beheert, en met
Inez Derks, GMR lid, MR lid op de H. Familieschool in Houten en moeder van drie kinderen.

verslag. Door dit aanbod is het balletje aan

een andere, nieuwe willekeurige groep ouders.

De Bruijn: “In ouderbetrokken-

een school komt kijken. Daar

het rollen gegaan en hebben we afgelopen

Deze groep heeft hoofdstuk voor hoofdstuk

heid zijn vier fases te onder-

zit zoveel meer achter. Ouders

jaar samen met de NKO een traject bewan-

doorgelopen en uiteindelijk bleef er heel weinig

scheiden. Ouders die meeleven

hebben toch een vrij beperkte

deld om te komen tot zo’n oudervriendelijk

over. Zij vonden het niet interessant, niet ter

praten thuis over school onder

blik en daar hoeft op zich niets

jaarverslag.”

zake doende en niet duidelijk. Dat was even

het eten. Er zijn daarnaast

mis mee te zijn, maar ik vind

een teleurstelling, maar tegelijkertijd ook een

ook ouders die meehelpen op

het toch wel goed om dat wat te

He t p r o c e s

kans om een andere route te kiezen. Er is een

school bij allerlei activiteiten

verbreden door zo’n jaarverslag.

Eerst werd een traject vastgesteld hoe dit

nieuw format gemaakt en dat is het uiteindelijk

als lezen, overblijven, school-

De ouders die de avond wel

moest worden aangepakt. Eigenlijk waren dat

geworden. Dat is nog diverse keren bijgesneden

reisje enzovoort. Dan is er het

hebben bezocht waren in elk

drie grote stappen. In de eerste stap is Fectio

en bijgeschaafd, maar tenslotte is er een goede

meedenken. Dat gebeurt in de

geval tevreden en zijn tot het

met een aantal wat meer geïnteresseerde

tekst uit gekomen.

oudervereniging of op thema-

inzicht gekomen dat KS Fectio

avonden over pesten, huiswerk

wel het een en ander voor hun

vraag centraal: ‘Wat vinden jullie nou dat er

On d e r w ijs c a fé c t i o

of identiteit. Voor meebeslissen

school doet en welk effect zo’n

in zo’n jaarverslag zou moeten staan? Waar

De teksten zijn in een mooi boekje vormgege-

kom je bij de MR en de GMR.

stichting heeft op het functi-

Zonder kin deren best a a n w ij n iet

zou een willekeurige ouder nu in geïnteres-

ven en de derde stap voorzag in het organiseren

Dat lukt over het algemeen

oneren van hun school. Het is

Bij de Katholieke Scholenstichting Fectio was

seerd kunnen zijn? Al vrij snel kwam er

van een onderwijscafé, dat Onderwijscaféctio

nog wel, want dan heb je een

dit besef ruim een jaar geleden de aanleiding

een grove indeling op tafel. Er moest iets in

werd gedoopt. Een avond om het jaarver-

vinger in de pap, denk ik dan

om in het bestuur na te denken over publieke

komen over personeel, onderwijs, huisvesting

slag te presenteren en er met ouders over in

altijd maar. Dus een MR wordt

horizontale verantwoording. Tot dan toe was

en iets over financiën. Daarna is er op ieder

gesprek te gaan. De verwachting was dat er

over het algemeen nog wel goed bemenst.

slag het beleid naar de ouders wat concreter

ook gehad. Er waren mensen die na afloop van

er alleen maar de verticale verantwoording

gebied ingezoomd en is er gekeken wat ou-

minimaal vijftig mensen zouden komen. Dat

Maar het meedenken vind ik wel een zorg.

maakt.”

de avond zeiden: ‘wat leuk, nu weet ik eigenlijk

richting de overheid als subsidiegever: dertig

ders zouden willen weten over die terreinen.

werden er uiteindelijk maar zestien. Opnieuw

Het kost over het algemeen veel moeite om

pagina’s met cijfers en voorin enkele A4-tjes

Over onderwijs en zorg vinden ouders het

een teleurstelling. De avond was goed, maar

een willekeurige groep ouders bij elkaar te

S p anni ng s v e l d

met tekst, waarin eigenlijk niet zo veel stond.

bijvoorbeeld interessant om te weten hoeveel

schoot zijn doel om in brede zin met groepen in

krijgen voor een thema-avond op school of in

De Bruijn: “Er is een spanningsveld tussen wat

De pri j s

Een onplezierige manier van verantwoording,

rugzakjes er binnen de stichting zijn en hoe-

gesprek te gaan, voorbij. De oorzaak van deze

ons geval de avond over het jaarverslag.”

er op stichtingsniveau gebeurt en wat er op

In de NKO prijsvraag oudervriendelijk jaarver-

aldus de Bruijn. Het bestaansrecht van een

veel zorg er geboden kan worden, maar ook

lage opkomst zat onder andere, zo bleek uit de

schoolniveau gebeurt. Dat zijn twee verschil-

slag is het jaarverslag van KS Fectio prijswin-

school en een bestuur is gebaseerd op het feit

wat de uitstroom is naar het VO. Zo is er op

gesprekken in het directieberaad, in de mate

Zitten ouders wel te wachten op zo’n verslag?

lende dimensies. Dat hebben wij gemerkt met

naar geworden van de ouderjury.

dat er onderwijs wordt gegeven aan kinderen.

alle terreinen ingezoomd en zijn er onder-

van betrokkenheid van de scholen. Omdat zij

Derks: “Daar hebben we het in het begin ook

de avond over het jaarverslag. Daaraan zie je

Die kinderen komen op de scholen omdat ou-

verdelingen gemaakt. Op basis van die input

zich niet betrokken hebben gevoeld, is ook de

over gehad in de GMR. Als GMR ouder heb je

dat ouders het op schoolniveau wel interes-

De kroon op het werk?

ders daarin keuzes maken.

zijn conceptteksten geschreven met weinig

uitnodiging voor het Onderwijscaféctio niet met

die betrokkenheid bij Fectio en wil je graag

seert, maar als je op stichtingsniveau komt,

De Bruijn: “Ik was er heel blij mee dat we juist

De Bruijn: “Het uitgangspunt is dat ouders

afkortingen en weinig onderwijsjargon. Een

veel enthousiasme ontvangen. Om die reden is

dat alle ouders bij Fectio zijn betrokken. Maar

dan is het veel ingewikkelder, dan merken ze

de prijs van de ouderjury kregen, want we zijn

de belangrijkste ‘stakeholders’ zijn. Dat zijn

ouder moet het steeds goed kunnen begrijpen.

besloten om in het volgende jaarverslag elke

de ouders die niet in de GMR zitten, heb-

er minder van en is dat voor hen een ver-van-

gestart vanuit de optiek dat we een oudervrien-

de mensen voor de kinderen waarvan je als

In de tweede stap werd het concept in A4

school een bijdrage te laten leveren over de

ben vooral met de school van hun kinderen

mijn-bed-show. Er zijn wel momenten dat ze

delijk jaarverslag wilden maken. Dat is steeds

bestuur mede de verantwoordelijkheid mag

formaat met de kale teksten voorgelegd aan

eigen school. Het moet daarmee een gezamen-

te maken en het interesseert ze wat de eigen

er iets van merken, bijvoorbeeld in het geval

de kern geweest en als je dan door diezelfde

ouders in gesprek gegaan. Daarin stond de

den en de avond heeft voor de
aanwezige ouders die werking

pas wat die stichting doet’.”

dragen. Aan deze groep wil

lijk product worden en Fectio hoopt

school doet. Als ouder wil je graag weten wat

dat een directeur afscheid neemt. Als er dan

ouders een jaar later wordt beloond, ja, daar

je je als bestuur verant-

daarmee meer draagvlak te zullen

er met je kind in de klas gebeurt. Dat is voor

twee weken later al een oplossing is gevonden

ben ik oprecht blij mee. De vakjury kijkt er toch

woorden. Je moet dat niet

vinden in de basisscholen.

de ouders in eerste instantie het belangrijkste.

voor die school met een interim directeur, dan

op een andere manier naar. En dat is terecht en

En als dat goed gaat dan vind je het ook goed

zeggen de ouders van die school: ‘fijn dat er

daarom was ook er nog wel wat op te merken.

als ouder.”

een organisatie achter onze school zit die ons

We hebben een keurig verslag gekregen met

op dit moment even ondersteunt’. Die paraplu

wat kritische kanttekeningen en daar gaan we
ook kritisch naar kijken.”

doen met dertig pagina’s
cijfers. Dat spreekt niet aan.

Ou de r b e t r o kke nhe i d

Je moet dat doen op een

Zegt die lage opkomst iets over de

manier die ouders uitnodigt

betrokkenheid van de ouders bij hun

Hebt u het idee dat u in de GMR invloed hebt op

ervaren ze op dat soort momenten even wel,

om zo’n verslag te lezen

kinderen en bij de school?

datgene wat er voor uw kind wordt gedaan?

maar gaat het goed op een school dan heb je

en om daarover met ons

Derks: “Je hebt betrokkenheid

Derks: “Het is indirect en je moet tot het besef

die paraplu niet zo in de gaten.”

Al een bestemming voor het geld?

in gesprek te willen gaan.

en betrokkenheid. Ik denk dat je

komen wat dit nu te maken heeft met wat er

Derks: “Het is wat dat betreft wel goed om

“Nee, nog niet. Het is wel keurig overgemaakt,

We wilden daarom ook

betrokkenheid bij kinderen moet

voor mijn kind wordt gedaan. Zeker in het

met zo’n jaarverslag het beeld van ouders te

maar dat moeten we nog even bekijken. Mis-

een jaarverslag waarbij de

onderscheiden van betrokkenheid

begin dacht ik wel eens ´waar hebben we het

verbreden. Door mijn MR en GMR werk weet

schien dat we het in het nieuwe jaarverslag

ouders betrokken zouden

bij de school. Er zijn volgens mij

nou eigenlijk over?´. Je moet dan de koppe-

ik wat er zich allemaal achter de schermen

stoppen. Kan ook zo maar gebeuren.”

zijn. In het NKO blad las ik

wel heel veel ouders die concreet

ling maken met wat je daar doet en wat er in

afspeelt, maar daar heb je als gemiddelde

het aanbod om besturen te

werk doen op school. Dan help

die klas gebeurt. Die koppeling is er natuurlijk

ouder geen idee van. Ik weet wel dat ik in het

helpen bij het schrijven van

je in de klas. Dat is een andere

wel, maar soms is het heel abstract. Daarom

begin met mijn oren heb zitten klapperen over

betrokkenheid.”

vind ik het ook goed dat je met zo’n jaarver-

wat er allemaal bij het reilen en zeilen van

een oudervriendelijk jaar12

voor hen wel concreter geworJos de Bruijn (l) en Inez Derks.

Presentatie van het jaarverslag tijdens het Onderwijscaféctio.
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Goede kennissen
T HEMA IN TERV IEW

O u ders en school hebben een zelfde bel a ng

Lucille Barbosa: “Bij ons kwam bijvoorbeeld uit de ouderenquête dat de ouders

Barbosa verzorgde op het themacongres Diversiteit: spanning tussen idealen en

de gangen veel te smal vonden. Tijdens een ouderavond is er over de resultaten

praktijk van de Bond KBO op 25 maart jl.

gesproken en heeft de directeur uitgelegd dat bij de bouw bewust voor smalle
gangen is gekozen om ruime klaslokalen te hebben. Daardoor kwam dit pro-

Gerrit-Jan Meulenbeld
Scholen laten het sociaal kapitaal van ouders te
vaak onbenut, zegt Cees de Wit. Ouders hebben
ervaringsdeskundigheid, soms ook andere expertise en interessante netwerken waar de school
van kan profiteren. Op deze manier raken ouders
op een natuurlijke manier betrokken bij de school
van hun kind. Betrokkenheid die verder gaat dan
alleen het eigen kind.

Het schema op pagina 14 was ook uitgangspunt van een workshop die Lucille

gaat het niet lukken. Betrokkenheid dwing je
niet af. Je zult ouders moeten verleiden en
daarvoor heb je als school een goed verhaal
nodig. Wat wil je met ouders? En vooral ook:
waarom?”

Een impressie:

bleem in een geheel ander licht te staan. De ouders konden er toen heel goed

Lucille: “Het spreekt voor zich dat ouders zich allereerst en vooral betrokken

mee leven. Dezelfde enquête is ook onder leraren afgenomen en de resultaten

voelen bij hun eigen kind (cel 1 t/m 4). Hoezeer scholen ook de inzet van ouders

daarvan zijn ook op deze avond gepresenteerd.”

kunnen gebruiken (cel 6) en hoe belangrijk medezeggenschap van ouders ook is

Harry van Beers (INNOVO) vult aan: “Wij houden bovendien leerlingenenquêtes

(cel 7 en 8), de betrokkenheid van ouders begint altijd bij de ontwikkeling en het

in de hoogste groepen. Dat levert veel informatie op en ze worden door de leer-

welbevinden van het eigen kind. Wel is het zo dat naarmate partnerschap in cel

lingen serieus ingevuld.”

1 t/m 4 beter vorm krijgt, er ook gemakkelijker ouders te vinden zijn die inciden-

Over het huisbezoek (cel 9 en cel 11) verschillen de meningen. Iedereen ziet er

teel of structureel willen participeren in activiteiten uit cel 5 t/m 8.”

wel het nut van in, maar het vraagt veel tijd van de leraren. Harry van Beers
(INNOVO): “Het verschilt van school tot school. Het gebeurt niet structureel.

Hij spreekt bij voorkeur van partners die samen optrekken met een kind om dat optimaal
te begeleiden. Dat is een bewuste keuze. Bij
termen als ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie heb je nog maar één kant van de
medaille te pakken, is er teveel sprake van
Foto: Cees de Wit, KPC Groep ’s Hertogenbosch.

De relatie tussen ouders en school vindt Cees de

eenrichtingverkeer. In publicaties van KPC

Wit het beste te vergelijken met de relatie tus-

Groep (zie www.oudersalspartners.nl) waaraan

sen goede kennissen die een zelfde belangstel-

hij heeft meegewerkt worden steeds drie lijnen

Dat leidt tot onderstaand 12-cellenschema van

ling delen. In het geval van ouders en school

onderscheiden. De betrokkenheid van ouders

de wederzijdse betrokkenheid van school en

staan ze voor een zelfde belang. Sommigen

bij hun kind als leerling. De betrokkenheid

ouders. De 12e cel blijft open. Meebeslissen van

spreken ook wel over bondgenoten, maar dat

van ouders bij de groep, de klas of de school

de school is daar niet aan de orde. Dat behoort

vindt De Wit te veel associaties oproepen met

van hun kind. En de betrokkenheid van de

tot de eindverantwoordelijkheid van de ouders.

samenspannen tegen het kind en met contrac-

school bij het gezin van het kind. Dat laatste

Andersom bepaalt de school voor het meebe-

ten. Dat vindt hij niet wenselijk. “Als je helder

wordt dus vaak vergeten. In de drie lijnen

slissen van de ouders (de cellen 4 en 8) ook de

hebt welk contact je wilt, heb je geen contract

worden vier niveaus onderscheiden: meele-

grenzen. Voor het onderwijs, de begeleiding en

nodig. Als je het van een contract moet hebben,

ven, meehelpen, meedenken en meebeslissen.

de opvoeding op school is de school immers

I n g e s p r e k m e t o ud e r s

Vroeger meer.” Corinne Ridder (Stichting SKOBOS): “Ik ben er wel voorstander

Pieter Gilden (Unicoz): “Bij ons nemen wij (webbased) één keer in de vier jaar

van. Het is een mooi instrument om in contact te komen met ouders. Je hoort

een ouderenquête (cel 11) af. Dat wordt door ouders zeer gewaardeerd. Dezelfde

zo wat er speelt. Juist een indruk van de huiselijke omgeving kan als eyeopener

enquêtes worden ook onder leraren afgenomen. De resultaten worden verge-

werken voor de leraar, waardoor hij de reactie van bepaalde kinderen in de groep

leken met landelijke cijfers (Scholen met Succes). Met de ouders gaan wij in

beter kan plaatsen. Ik vind het een geschikt instrument om met de ouders in

gesprek over de uitkomsten. Niet alleen met de ouders uit de ouderraad, maar

gesprek te raken, maar het vraagt wel tijd. Soms gaat de kost voor de baat uit.

met zoveel mogelijk ouders. Als je zo’n enquête houdt, moet je ook laten zien

Het hangt ervan af wat je beoogt met het huisbezoek.”

wat je ermee doet. Voor ons als bestuur is het belangrijk te kijken of er iets aan

Pieter Gilden: “Bij ons gebeurt het wel in het speciaal basisonderwijs. Dat heeft

de hand is en wat er aan de hand is. Dus eerst goed de resultaten analyseren

te maken met de specifieke leerbehoeften van deze kinderen. Bij de andere scho-

voordat we het gaan bespreken op school.” Als specifieke uitkomst van de

len is het aan de scholen zelf om te bepalen of het gebeurt. Sommige doen het.”

onlangs gehouden enquête noemt Pieter de veiligheid en het onderhoud van de

Lucille Barbosa sluit af: “Je neemt de school mee naar huis en je neemt je huis

speeltoestellen op het schoolplein. “Het schoolplein is het eerste dat ouders zien

mee naar school. Dus je kunt ze niet los zien van elkaar. Ik ben ervan overtuigd

als ze op school komen. Het is dus belangrijk dat het schoolplein er goed uitziet.

dat je je kind veel verder kunt helpen als je samenwerkt.”

Een ander voorbeeld betreft de hygiëne van de toiletten. Ook dat hebben we
aangepakt.”

Vormen van wederzijdse betrokkenheid
Vorm

Meehelpen

Meeleven

Meedenken

Richting

Ouders >
groep/klas en
afdeling/school

De school >
ouders/thuis

14

2

1

5

9

Betrokkenheid

Ouders > eigen kind
als leerling

6

3

7

4

8

Participatie
10

11

Betrokkenheid dwing je niet af

Meebeslissen

12
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eindverantwoordelijk. Als er op een van die

willen bemoeien. Een school moet duidelijk

kind wordt ingeschreven. De relatie moet

fronten iets fout gaat, wordt de school er im-

zijn dat dit ‘des schools’ is. Dat je naar ouders

opgebouwd worden, er moet in geïnvesteerd

mers op aangesproken.

luistert en er iets mee doet, is mogelijk, maar

worden. Volgens De Wit moet de school in het

de verantwoordelijkheid ligt bij school. Zo

voortraject, de opbouwfase van dat partner-

Z e l f b e w us t e s c ho l e n

wordt partnerschap vaak vermeden vanuit de

schap, het voortouw nemen en de toon zetten.

De Wit wijst erop dat zelfbewuste scholen,

angst dat ouders teveel invloed zouden kunnen

Het voortraject bestaat uit informatie geven,

scholen die weten waar ze voor staan en voor

krijgen. Maar als school kun je ook wijzen op je

kennismaking, intake en inschrijving. Het

gaan, duidelijk aangeven welke verantwoor-

maatschappelijke opdracht. Die gaat verder dan

opbouwen van partnerschap begint dus al bij

delijkheid bij wie ligt, wat de grenzen zijn en

het individuele belang van ouders bij hun kind.

de website van de school. Geeft die ouders het

weten waarom ze voor partnerschap kiezen,

Bovendien profiteert het individu ervan als de

idee dat ze als partners worden beschouwd?

het meest succesvol zijn in het partnerschap

school als geheel goed floreert.”

Hetzelfde geldt voor de kennismaking. Daarna
is het een kwestie van de relatie uitbouwen en

met ouders en het de moeite van de investering
waard vinden. Daarvoor is visie en leiderschap

De vergelijking van de relatie ouders en school

onderhouden door een goede introductie van

nodig.

met die tussen kennissen wijst ook op het

de ouders in school, voortgangsgesprekken in

“Een duidelijk voorbeeld van waar de grens ligt

tijdelijke karakter van de relatie. Partnerschap

de vorm van een echte dialoog, themabijeen-

is de indeling van nieuwe groepen. Scholen

duurt zolang het (laatste) kind op school zit

komsten, ouderpanels, eventueel huisbezoek,

vinden het lastig als ouders zich daar mee

en is er nog niet vanaf het moment dat een

onderwijscafé´s, medezeggenschap enzovoort.
15

‘Blijf het gesprek voeren’, benadrukt De Wit.

nadenken over en het vormgeven van de

lijk voor voelt. Voor de meeste kinderen vor-

Hij is dan ook huiverig voor ouders die het

relatie tussen school en ouders gaat. Dat staat

men die overgangen geen probleem of zijn ze

contact via de website of webcam zouden

nu weer op de agenda.”

zelfs een zegen, maar voor een groep kinderen

willen onderhouden. Dat kan in zijn ogen al-

vormen ze een risico. Ouders zijn de constante

De keuze van
Vergeet de cijfers
niet, maar biedt ook
zorg en kansen

leen aanvullend zijn.

Socia a l k a p ita a l

factor, dus zorg ervoor dat zij goed voorbereid

Tot slot wordt de relatie afgebouwd. Dat laat-

De Wit was betrokken bij Wittering.nl, een

de overgang met hun kind kunnen maken. En:

ste krijgt meestal weinig aandacht, ofschoon

jonge school in Rosmalen, zelfbewust in de

kijk na de overgang met de ouders en het kind

daar nog veel te halen is, zegt De Wit. Bij-

omgang met ouders. Partnerschap betekent

nog eens terug.”

voorbeeld met een goed exitgesprek. Ouders

op deze school dat er naar ouders ook hoge

staan dan wat meer op afstand en hebben

verwachtingen zijn. De school zit regelmatig

G e me e n s c h a p

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

vaak goede adviezen.

met ouders om de tafel en vraagt een actieve

De Wit meent dat de betrokkenheid van ouders

Ik ben begonnen met een conservatoriumstu-

In alle gevallen is de houding van de school

inbreng. De school is er ook op gericht te

bij het leren en de ontwikkeling van kinderen

die, omdat ik helemaal gek was van muziek.

naar ouders essentieel. Hebben ouders het

achterhalen welke expertise, kwaliteit en

het belangrijkste is, al het andere is meegeno-

Schoolmuziek heette dat toen, tegenwoordig
heet die studie Docent Muziek. Als je vwo had
gedaan, werd er van je verwacht dat je naast de
instrumentale vakken ook ging doceren. Tijdens
mijn stage als muziekdocent werd ik meteen

Bij ouders en professionals bestaat grote opvoedingsverlegenheid

verliefd op het onderwijs. Ik vond het ontzettend leuk en zo’n fantastische ervaring om
kinderen over muziek te leren. Ik dacht direct:
“Dit wil ik doen.” Zo ben ik er ingerold. En ik
vind het nog altijd heel leuk. Ik geef als rector
natuurlijk bijna geen les, maar ik val wel eens

gevoel dat ze serieus worden genomen? Zij

netwerken ouders hebben. Wat is het sociaal

men. De voor 100% betrokkenheid van ouders

een uurtje in. En dan vind ik het weer gewel-

hebben immers al jaren deskundigheid opge-

kapitaal van de ouders en hoe kan de school

op die lijn zou de ambitie van iedere school

dig. Ik heb dus heel bewust voor het onderwijs

bouwd als het om hun kind gaat.

daar van profiteren? Daar maken scholen

moeten zijn, maar is tegelijk het vertrekpunt

gekozen.

veel te weinig gebruik van. De filosofie bij

voor betrokkenheid op andere niveaus. Hij

Z e lf bewus te ouders

Wittering.nl is dat kinderen opgroeien in heel

vindt dan ook dat iedere school zich, samen

Uw grote voorbeeld?

De Wit constateert dat de verschillen tussen

verschillende opvoedmilieus en dat de school

met ouders, de vraag zou moeten stellen

Kansen geven aan kinderen. Tot dat idee, dat

ouders groot zijn. Voor sommigen is het

en ouders ervoor zijn om kinderen te helpen

wat voor een soort gemeenschap zij wil zijn.

wij hier op school met verve uitdragen, voel

wie ik iets heel bijzonders heb meegemaakt. In

in de kracht van mensen, dat ze zich met enige

vanzelfsprekend om samen te werken met de

die verschillen te overbruggen. Ouders en

Staan ouders in die gemeenschap op afstand

ik mij erg aangetrokken. Nu doen veel scholen

mijn geval zijn dat nogal wat leerlingen - ik

hulp kunnen ontwikkelen tot goede mensen,

school, anderen moeten over de drempel ge-

school zorgen samen voor optimale condities

of participeren zij en hoe dan? Bovendien,

dat, zeker katholieke scholen, maar het is bij

was hier moderator - die ik van heel nabij heb

tot goede burgers. Ik ben er van overtuigd dat

haald worden en anderen weer afgeremd. Die

voor het leren, ontwikkelen en opgroeien van

een school waar partnerschap met ouders een

ons op school een sterke cultuur. Niet de

meegemaakt, heb begeleid in lastige tijden,

mensen zo in elkaar steken.

denken het beter te weten en gaan op de stoel

kinderen. “Het gaat om een samen optrek-

serieuze aangelegenheid is, staat meer open

strakke normen volgen, maar altijd kijken naar

voor wie ik heb bemiddeld en over wie ik con-

van het bestuur of de directeur zitten. Met

ken, ouders, school èn kind. Op de middelbare

naar de omgeving.

wat een beslissing echt inhoudt. Het komt hier

tact met de ouders heb gehad.

De toekomst?

het feit dat er verschillen tussen ouders zijn,

school zie je vaak dat ouders zich op afstand

Dat ouders op het niveau van meebeslissen

op school wel eens voor dat kinderen volgens

Als school doen wij veel aan goede doelen.

Ik geloof óók in de eigen kracht van het on-

wordt nog te weinig rekening gehouden. Daar

gezet voelen en dat de school het vooral met

vaak niet meedoen, kan hij zich voorstellen.

de norm zijn afgewezen en dat docenten zeg-

We hebben daar een stichting voor opgericht

derwijs. De overheid niet, zo lijkt het wel. Die

moet je op inspelen. Je kunt niet iedere ouder

het kind wil regelen. Daar ga ik in mee, het

De (G)MR staat meestal mijlenver af van hun

gen: “Ondanks dat het kind het niet zo goed

en onder andere in Thailand een school voor

stelt steeds meer regels. Ik denk dat dat niet de

hetzelfde benaderen. De Wit ziet twee ontwik-

is inherent aan de ontwikkeling van kinderen

belevingswereld, ofschoon dat ook afhangt

gedaan heeft dit jaar, moet het toch overgaan

gehandicapte kinderen gebouwd. Leerlingen die

goede weg is. De overheid hoort basale kwali-

kelingen bij ouders. “In zijn algemeenheid is

dat ze steeds meer zelf de regie nemen, maar

van de manier waarop de (G)MR is ingericht.

en die kans krijgen.” Aan de andere kant

bij projecten van onze school betrokken zijn

teitseisen op te leggen, maar de scholen wel de

het zo dat ouders elkaar op school veel min-

het blijft belangrijk dat ouders en school van

De vraag is of dat zo ernstig is. Volgens De

weerhouden wij mensen ervan als wij denken

geweest, gaan vaak zelf ook dit soort projecten

gelegenheid te geven om hun eigen onderwijs

der ontmoeten en ook steeds minder geneigd

elkaar weten wat ze doen.”

Wit niet. Hij gelooft meer in ouders die op

dat die kans niet reëel is. Een aantal personen

opzetten. Dat zijn leerlingen waar ik contact

in te richten, die vrijheid moet blijven. Dat is

zijn hand- en spandiensten te verrichten. Dat

De Wit sluit zich dan ook van harte aan bij

andere manieren meedoen, bijvoorbeeld door

dat hier vroeger op school heeft gewerkt, heeft

mee houd en waarvan ik denk: “Wij als school

zeker in het belang van bijzondere scholen. Wij

met name de moeders meer en meer zijn gaan

het pleidooi van de Onderwijsraad en de

het verzorgen van workshops of door actief te

die cultuur binnen onze school gevormd. Dat

hebben een bijdrage in de vorming van die kin-

hebben hier een onderwijsinspecteur gehad die

werken, is daar niet vreemd aan. Anderzijds

Stichting van het Onderwijs om de ouder ook

zijn in een oudervereniging die welkomstge-

zijn de mensen waar ik mij nog steeds door

deren geleverd.” En die momenten, waar wij als

zei: “Er moet in de les Duits Duits gesproken

is de betrokkenheid van ouders bij het wel en

in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs

sprekken met nieuwe ouders voert, maar ook

geïnspireerd voel.

school iets voor die kinderen hebben kunnen

worden.” Dat is zijn visie, meer niet. De inspec-

wee van hun kind fors toegenomen, omdat

te blijven betrekken. “De samenleving is zo

serieuze gesprekspartners zijn voor de school.

tie gaat daar niet over. Waar ik ook bezwaar

het kind zo centraal is komen te staan. Wij

complex geworden en wat jongeren doen

Dan wordt het voor ouders ook aantrekkelijk

Uw mooiste moment?

betekenen, zijn voor mij allemaal pareltjes.

spreken overigens liever van ´het leren en

is voor een groot deel onttrokken aan het

om mee te doen. De Wit wijst op de suggestie

Er zijn heel veel bijzondere momenten op

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

de ontwikkeling van het kind staat centraal´.

zicht van school en ouders, dat het meer dan

van de Onderwijsraad om ook het contact

school. Van oud-leerlingen hoor ik vaak dat

Ik geloof in mensen. Dat mensen uiteindelijk

gegevens. Als school kun je de neiging heb-

Daarmee is impliciet gezegd dat de school

ooit van belang is dat ze samen optrekken

tussen ouders onderling te stimuleren. “Er is

bepaalde dingen heel bijzonder waren voor

allemaal het goede bedoelen en het goede voor

ben om je op die cijfers te gaan richten, wat

ook een maatschappelijke opdracht heeft. Die

om problemen te voorkomen. Er is nog een

bij ouders een enorme behoefte om niet alleen

hen, terwijl dat voor mijzelf heel alledaags was

hebben met anderen. Ik merk dat ook dage-

absoluut ten koste gaat van de kwaliteit van het

ontwikkelingen hebben er wel toe geleid dat

bijkomend argument om ouders te blijven

met de professionals, maar ook met andere

. “Maar meneer, toen zei u dát tegen mij en dát

lijks op bij onze leerlingen. Deze pubers gaan

onderwijs en het belang van het kind. Vergeet

we nu bezig zijn met een inhaalslag. Scholen

betrekken en dat heeft te maken met de vele

ouders te praten over pedagogische thema´s.

heeft mij aan het denken gezet; toen ben ik

ook wel eens in de fout. Dat hoort erbij; het

de cijfers niet, maar biedt ook zorg en kansen.

en beleidsmakers hebben het de afgelopen

overgangen waar kinderen mee te maken

Bij veel ouders bestaat grote opvoedingsverle-

helemaal veranderd.” Met bepaalde leerlingen

is vallen en opstaan. Maar ze starten meestal

jaren een beetje laten hangen als het om het

hebben en waar niemand zich verantwoorde-

genheid.”

houd je een band. Dat zijn vaak leerlingen met

vanuit de juiste intenties. Ik geloof heel sterk

16

■

Schoolbestuur | nummer 4 | juni 2010 |

Jean Wiertz

Foto: Dennis Kriek

R ector S int L aurenscollege
R otterdam

tegen maak, is dat men de kwaliteit van een
school denkt vast te kunnen leggen in meetbare

Dennis Kriek
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THEMA PRA K TIJK V O

P ersoonlijk conta ct a ls remedie

De opvoedcrisis in Nederland

overleg gestart. Eén van de eerste acties was

voor het vormgeven en aantrekkelijk maken

het uitwisselen van doorstroom voornemens

van het docentenberoep. Beide scholen zoeken

per geheugenstick. Het ROC heeft de ontbre-

naar mogelijkheden om docenten stage te

kende leerlingen bij de start van het nieuwe

laten lopen. Het Fioretti doet dit bij het ROC

schooljaar vervolgens opgespoord als zij niet

en De Leijgraaf bij het bedrijfsleven. Het ROC

kwamen opdagen. Veldhoven: “Gewoon turven,

geeft stagevouchers, maar het blijkt nog niet

hoe zij dit moet aanpakken. De school is nog

we waren 15% van de leerlingen kwijt. Die zijn

eenvoudig docenten daartoe te bewegen.

de laatste instantie die in contact staat met de

we allemaal gaan bellen: ‘waar blijf je, je had

Docenten zijn soms bang de eigen ondergang

jeugd. In het beroepsonderwijs ook nog eens

gezegd dat je je had ingeschreven’. Deze actie

tegemoet te gaan omdat zij lang weg zijn uit

met het moeilijke deel van de jeugd.”

in het eerste jaar leverde al 200 extra inschrij-

bedrijven. Veldhoven: “Ik zeg dan: hou op je

Persoonlijk contact tussen leerling en school is

vingen op van leerlingen die eigenlijk hadden

altijd in die expertrol te plaatsen, want je bent

door de overheid bewust afgebroken. Huisbe-

besloten dat ze bij de frietbakker zouden blijven

leraar en daar ben je expert in. Het overbren-

zoeken en controle over de leerloopbaan wer-

of appels gingen plukken om er in november

gen van basiskennis en een onderzoekende

den als onnodig bestempeld. Vanaf 18 jaar zijn

achter te komen dat het winter wordt en er

houding, dat willen we van onze mensen.” De

leerlingen immers volwassen. De Gier: “Zodra

geen appels meer zijn.” Dit jaar was het Fioretti

Gier vertelt over zijn docenten die in toene-

wij maar enigszins morrelen aan de gren-

niemand kwijt.

mende mate in de pedagogisch-didactische rol

Freek Pardoel
Ouders onttrekken zich aan hun verantwoordelijkheid, vinden onderwijsbestuurders Marc Veldhoven en Edward de Gier. De overheid durft niet
tegen ouders te zeggen dat ze moeten opvoeden.
Dus komt die taak naar het onderwijs, omdat het
onderwijs nog de laatste instantie is die contact
heeft met de jeugd. De toekomst van de jeugd zal
afhangen van de docent die weet wat leerlingen
beweegt. En dus zou het onderwijs erg geholpen
zijn met prestatiebeloning en meer regionale vrijheid van inrichting voor het beroepsonderwijs.
Beide instellingen zijn er trots op dat zij de uitval
van leerlingen met succes tegengaan. Zij verliezen hun leerlingen geen moment uit het oog.

van de wegbereider van de toekomst stappen:

zen van het bestel worden we teruggefloten.
Willen wij onze opdracht volwaardig kunnen

Veldhoven voelt veel voor prestatiebeloning:

“Die academische attitude, die onderzoekende

uitvoeren, dan moeten wij ons onderwijs anders

Regio’s en het ROC sluiten een contract met het

houding van ‘waar wil ik heen met dat vak en

kunnen aanbieden.”

ministerie van onderwijs over te behalen re-

waar moeten mijn leerlingen straks heen met de

Op het Fioretti komen bijna alle ouders op

sultaten. Het bedrijfsleven met een beleid voor

opbrengsten van dat vak’, dat denken moeten

bijeenkomsten in het eerste jaar en tweede
jaar. In de bovenbouw van het vmbo en op het
mbo neemt die belangstelling sterk af. Volgens
Marc Veldhoven is voorzitter van het College

Veldhoven en De Gier zijn er teveel ouders die

van Bestuur van mbo De Leijgraaf met vesti-

zich niet verantwoordelijk voelen. De Gier:

gingen in Oss, Veghel, Uden, Cuijk, Boxmeer

“De school is voor hen niet hun eigen school,

en Mill, een regionale instelling met 9000

maar een instituut dat moet leveren.” In Veghel

deelnemers. Edward de Gier is directeur van het

zoeken beide scholen naar een manier om

Fioretti College, een school voor vmbo en prak-

ouders meer te betrekken. Dat doen ze onder

tijkonderwijs in Veghel met 1300 leerlingen.

andere door een meer persoonlijke benadering

De scholen liggen tegenover elkaar. Ik ben op

van lesgeven. Dat lijkt positieve resultaten op te

bezoek in de directiekamer van het Fioretti met

leveren. Kleinschalig organiseren en persoon-

af. Onze leerlingen hebben een heel goed ont-

van de leerling. Veldhoven: “Wij moeten de

‘leven lang leren’. Als een prestatiebeleid wordt

we echt stimuleren. Ik vind dat wij nog een hele

uitzicht op De Leijgraaf. Tijdens het gesprek

lijke benadering als remedie.

wikkeld gevoel voor de eigen positie, zij weten

kans krijgen om een netwerk op te bouwen met

ingevoerd zal de regio Brabant noord-oost

grote slag kunnen maken, waar ze in het mbo

Foto: Freek Pardoel

Marc Veldhoven (l) en Edward de Gier.

dat ze afhankelijk blijven van de eigen regio,

partners waarop wij kunnen vertrouwen. Bij het

volgens de Veghelse schoolleiders ‘binnenlo-

al verder mee zijn. We zijn er veel te veel op

elkaar goed te kennen omdat zij samen veel

De d r ie h o e k

dat daar ook de werkgevers zitten waar ze later

vmbo is dat de driehoek ouder-school-leerling,

pen door aantoonbare resultaten, op kwaliteit,

gericht om leerlingen te vertellen wat ze niet

ondernemen.

De Gier: “We moeten ook oplossingen bij ons

bij werkzaam zijn. Ze zijn veel autoriteitgevoe-

op het mbo is dat de driehoek bedrijfsleven-

goede leeromgeving, talent benutten, voorko-

kunnen. De ambitie van het mbo om leerlingen

zelf zoeken. De uitdaging van het onderwijs is

liger. Ze zien ouders en leraren veel meer als

school-leerling. Dan moeten we wel op ouders

men uitval en nog veel meer’. De Gier juicht

in het bedrijfsleven in te laten stromen is daar

Ouderb etrok k en h eid gerin g

om te weten wie de klant is. We zien te weinig

hun raadgevers, zijn hiërarchisch gevoeliger,

kunnen rekenen als vangnet. Het probleem zit

toe dat op die manier een einde komt aan de

bepalend voor de vakkenkeuze.”

Veldhoven: “Ouders bemoeien zich in afnemen-

hoe die leerling van 12 jaar is veranderd.”

doen aan netwerken, maar dan alleen binnen de

niet alleen bij die ouders die het niet kunnen,

focus wat leerlingen niet kunnen. Als voorbeeld

de mate met hun kinderen. Ik stel vast dat er

Wil je de relatie tussen docent en leerling en

eigen groep.” De Gier: “Vertrouwen is misschien

een hele grote groep ouders is marginaal aan

noemt hij het verstrekken van geld op basis van

een opvoedcrisis is in Nederland. En nu wordt

het positieve effect op het leerproces dat daar

nog wel belangrijker dan relatie. Je moet blij-

het opvoeden. Zij hebben alleen aandacht voor

indicatie voor bijvoorbeeld LWOO of rugzak. “Ik

het onderwijs verweten dat wij de kinderen te

op volgt optimaal benutten, dan is die kennis

ven relativeren en nieuwe landelijke inzichten

hun kind als het hen uitkomt.”

zou wat meer die skyline van die leerling willen

vroeg zelfstandigheid bieden, maar niemand

van het grootste belang. De Gier: “Een goede

combineren met eigen bevindingen. Als Beter

durft te zeggen dat de ouders de fouten maken.

docent is iemand die precies weet wie hij voor

Onderwijs Nederland stelt dat leerlingen niet

G e l d naar g e l e v e r d e p r e s t at i e s

Hoe kan een kind van 12 jaar nu zelf kiezen

zich heeft. Het is heel belangrijk dat moderne

kunnen plannen en we daarom weer frontaal

De Leijgraaf is het ROC met de laagste school-

D e l e r aar al s w e g b e r e i d e r

over zijn toekomst? Toch denken veel ouders

inzichten in bijvoorbeeld hersenonderzoek wor-

les moeten geven, dan moet je je afvragen wan-

uitval. De school is sinds 2004 bezig met het

Scholen in het vo en mbo moeten de ruimte

dat hun kinderen dit zelf maar uit moeten

den toegepast op onze kennis van lesgeven. Als

neer ze dat dan wel gaan leren. Van de huidige

verbeteren van de warme overdracht en met

krijgen om zelf naar de beste manieren te

zoeken. Grenzen stellen en richting geven aan

we daar een stap in zetten, denk ik dat we hier

27-jarigen kan 30% niet plannen als gevolg

audit- en controlesystemen. Vragen als ‘waar

zoeken waar verbeteringen in het onderwijs

de ontwikkeling van hun kind is er vaak niet

als school weer een hele shift kunnen maken.”

van die oude manier van lesgeven.”

komen onze leerlingen vandaan, waar gaan ze

mogelijk zijn. Het toenemende verantwoording

bij. Wij verliezen de grip op onze jeugd, in

Veldhoven: “Onze doelgroep is geen Einstein-

heen, komen ze daar ook echt aan’ staan hoog

afleggen aan de hand van landelijke uniforme

het westen van het land nog het sterkst. En de

generatie. Van die kenmerken wijken onze

Beide scholen vinden duidelijkheid over de toe-

op de agenda. Met de aanleverende vmbo-scho-

regels staat daarmee in schril contrast. Dat

maatschappij is in paniek. De politiek weet niet

leerlingen in het beroepsonderwijs veel te sterk

komst van het grootste belang voor de animo

len is het ROC het zogenaamde hofleveranciers-

geldt voor het aanbod van onderwijs zelf en

wordt veel gelachen en blijken beide managers

18

Een goede docent is iemand die precies weet
wie hij voor zich heeft
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zien, in plaats van wat hij niet kan.”
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voor het dagblad Trouw schrijft, zegt Suurmond

verbinding met onszelf en zodoende met elkaar.

utopisch, ja, revolutionair. Suurmond zou er om

het in alle onthutsende openhartigheid zo:

Want, zoals Suurmond het zegt, alles is er al.

moeten glimlachen, want dat is nu precies het

“Eens, in een inmiddels tamelijk oud jaar was

We hoeven het alleen maar te ont-dekken.

gevolg van een werkelijk gewaagde bezieling.

RUBRIEK K A RIN MELIS

ik (…) een adolescent wiens ziel de weg kwijt

De katholieke school is aan zet

S c he p p e nd e kr ac ht v an he t w o o r d

die slaaf is geworden van doelrationeel denken.

aan toe te wijden, een mix van zelfverwerping

“Het Woord is vlees geworden, zegt evangelist

Zo’n bezieling laat kinderen niet opsluiten in

en authentieke overgave. Die greep op de grote,

Johannes. En het Woord is bij God. Wij allen

een diagnostisch label, maar kijkt daar met de

Sommigen beweren dat als het om het

verwarrende wereld zocht door die in te delen

zijn het vlees geworden Woord. Sommigen

ogen van het hart door heen. In het volle besef

doorgeven van de katholieke traditie gaat,

in ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen´. Die erg zijn

vinden het een schande of weten zich er geen

dat geen mens in een beeld gevangen mag

om cultuuroverdracht sowieso, de katholieke

best deed om goed te leven en voortdurend

raad mee, maar het is echt zo. Dat vind ik zo

worden.

school in een cruciale positie zit.

daaraan twijfelde.”

mooi aan Freud. Die gebruikt het woord om te

De toekomst van het katholiek onderwijs ligt in

De katholieke kerk lijkt nauwelijks bij machte

Een ziel die zich vastklampte aan zekerheden

genezen. Zoals leraren het woord gebruiken om

dat besef: dat geen sterveling slaaf is van welke

om aan die opdracht te voldoen. Hetzelfde

die zich gaandeweg ontpopten als stukken

kinderen op te laten bloeien.” Suurmond, die na

waarheid dan ook, maar dat wij schepselen, in

geldt voor andere instituties: ook het gezin

wrakhout op de woelige zee van de werke-

zijn therapie zelf Gestalttherapeut is geworden,

tegendeel, zelf gestalte en spreekbuis zijn van

komt nauwelijks toe aan geloofs- en

lijkheid. Ik blijf het wonderlijk vinden dat

wijst op het belang om in het hier en het nu he-

het ware. Wat moet je daarvoor doen? “Niets,

cultuuroverdracht. Wat betekent die positie

onze neiging om vast te houden aan allerlei

lemaal present te zijn. Geankerd in je lichaam.

daar hoef je helemaal niets voor te doen. Niet

voor de katholieke school? In een reeks van

mogelijke ideeën en overtuigingen ingegeven

En dus niet in je hoofd – de wieg van al het

jij, maar de ander of het andere doet het voor

zeven afleveringen verkent Karin Melis

wordt door angst. En dat terwijl we opgeroepen

moeten. Suurmond in weer een andere column:

jou”, zegt Suurmond. Daar waar al mijn dwin-

met een aantal prominente theologen deze

zijn te leven in vrijheid. Kennelijk nog geen

“Mijn lichaam vinden was een landing in de

gende normen in rook opgaan, mijn beelden

vraag.

sine cure. Ik weet er alles van. Suurmond echter

werkelijkheid. Ik werd echt wat ik ben: schep-

in gruzelementen vallen, word ik bereikbaar

ervoer aan den lijve dat hij losgemaakt werd

sel. Bij mijn huid houd ik op en daarbuiten be-

voor dat wat op mij af komt. En daar in het

van die ene verabsoluteerde waarheid die de

gint de rest van de wereld. De ander verwar ik

veld van leliën, want dat worden we dan, komt

Pinksterbeweging meende in pacht te hebben.

minder snel met mijn angsten of wensbeelden,

de overvloed tot bloei. Het wordt alleen maar

Hij verzette zich tegen dat losmakingproces,

wat een beter contact mogelijk maakt. En in dat

meer, nooit minder.

vertelt hij, “maar op de een of andere manier

contact, grote verrassing, blijkt God zijn spoor

voltrok het zich aan me. Ik werd als een mossel

te trekken. Gestalttherapie heeft wortels in het

van de paal geslagen.” Het is de wereld op haar

jodendom dat een aardse spiritualiteit heeft.”

kop: deze mens deed niets, moest niets. Neen,

Ach ja, dat woord dat wij met elkander spreken,

het gebeurde aan hem.

het heeft al snel iets geestelijks. Maar zoals

‘Alles is er al. We hoeven het
alleen maar te ont-dekken‘

perspectief waarin dat geestelijke indaalt in de

Een Gestalt-therapie heeft Suurmond in contact

aardse werkelijkheid, werkelijk vlees wordend.

met zijn lichamelijke aanwezigheid gebracht.

Het is onze keel die het meest vitale van de

Ons hoofd met zijn beleidsmaatregelen, labels

menselijke organen is. De ademtocht waarop

en doelgerichtheid blijkt maar al te vaak een sta

onze woorden naar buiten komen. De klinkers,

in de weg als het gaat om met jezelf en dus met

de raspende medeklinkers evenzeer als onze

de A(a)nder in verbinding te staan. Eigenlijk

verzuchtingen en kreten van blijdschap. De

een nietsontziend schuldgevoel. Zie dan maar

makke van verplichte spirituele oefeningen.”

zie je die verscheurdheid ook messcherp terug

bezielde adem die meeklinkt met de adem die

moeten?” Van het ene op het andere moment

eens een zin zonder moeten te formuleren.

Zat ik weer eens met de mond vol tanden, was

in het onderwijs waar er veel gemoet wordt in

lange tijd geleden in Genesis over de woeste

er weer eens een theoretisch kaartenhuisje

termen van het invoeren van allerlei onder-

wateren ging. De levensadem. Het is een wonder dat ons elke seconde bezielt.

zichzelf geproclameerde katholieke protestant

Daar, in die lichte spreekkamer van Jean-

in mijn hoofd ingestort. Hoe leeg kunnen je

wijsvernieuwingen, terwijl de verbinding met

Jean-Jacques Suurmond ziet geamuseerd toe

Jacques Suurmond te Velserbroek, spraken wij

handen zijn?

leerlingen en collega’s, daar waar er geoogst

hoe ik worstel om mijn vraag zonder dat el-

over de eucharistie, het liturgische hart van het

moet worden, in het gedrang komt. In katho-

B e e l d e n i n g r uz e l e m e nt e n

lendige werkwoord moeten te formuleren. Ik

katholieke geloof. Hoe je in de deelname van

Va s t in v o o r o p g e z e t t e i d e e ë n

lieke scholen wordt er vaak verhaald over het

“Alles moet onderuit gehaald worden, telkens

haal diep adem, begin opnieuw, kom wederom

brood en wijn aangeraakt kunt worden door

In deze zoektocht naar de toekomst van het

gemeenschapsgevoel dat vieringen, dagope-

weer”, zei Suurmond een aantal keer in ons

het gewraakte werkwoord in mijn hoofd tegen

een Aanwezigheid die we met al onze zintui-

katholiek onderwijs zijn er inmiddels heel wat

ningen en andersoortige momenten van stilte

gesprek. Hij bedoelt daarmee dat alle beelden

en raak hopeloos verdwaald. Het is vandaag de

gen kunnen ervaren, maar niet in een vakje

vooropgezette ideeën van mij gesneuveld. Het

en bezinning teweegbrengen. Maar dit gevoel

die we erop nahouden, eraan moeten geloven.

dag niet bon ton om dat m-woord te gebruiken.

kunnen stoppen. Ja, wilde ik enthousiast en

lijkt wel of ik steeds minder in mijn handen heb

lijkt niet geïntegreerd in de alledaagse gang

En er zijn nogal wat beelden in omloop. De

We moeten namelijk helemaal niets, zo luidt

instemmend zeggen, maar dan moet je je wel

en tegelijk is daar het verwarrende vermoeden

van zaken. Beamend zegt Suurmond: “Spiri-

slechte reputatie van het vmbo bijvoorbeeld.

het nieuwerwetse adagium. Terwijl, als ik zo

openstellen. Nou, volgens Suurmond dus niet.

van meer en meer. Suurmond die buitenkerke-

tualiteit is niet geïntegreerd, maar wordt veel

Rineke van Daalen schreef er een boek over en

eventjes tersluiks een inventarisatie van mijn

Je hoeft helemaal niets te doen om door de

lijk is opgevoed alvorens door de Pinksterbe-

meer gebruikt als een soort uitlaat voor de druk

pleitte om daadwerkelijk aandacht te beste-

binnenste maak, ik niet anders kan concluderen

Eeuwige en in diens verlengde onze naaste te

weging bewogen te worden, vertelt hoe ook hij

waaronder mensen leven.”

den aan wat de vmbo-leerlingen beweegt, in

dan dat ik ongelooflijk veel van mezelf moet. Er

worden aangeraakt: “Zolang ik vind dat ik iets

rond zijn veertigste al zijn ideeën heeft moeten

Na de spirituele beleving gaan we weer over op

plaats van ze voortdurend af te rekenen op hun

zijn zoveel normen die mij, dwingelandjes als

moet, kan ik per definitie niet geraakt worden

opgeven omdat hij hopeloos in zijn hoofd ver-

de orde van de dag. Als de toekomst zich voor

cognitieve capaciteiten. Een recensente van het

ze zijn, van alles en nog wat opleggen. Als ik

door wat ik zelf niet kan bedenken. Omdat ik

strikt raakte. Hij zat vast.

het katholiek onderwijs nu ergens opent dan

boek van Van Daalen was er lichtelijk scep-

daar geen gehoor aan geef dan krijg ik als straf

gericht blijf op mijn eigen project, dit is ook de

In een van zijn columns die hij tweewekelijks

is het wel in het opnieuw blootleggen van de

tisch over en noemde een dergelijk voornemen
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Suurmond het presenteert, opent zich nu een
L i c ham e l i j ke aanw e z i g he i d

“Moeten?” Gefronste wenkbrauwen. “Hoezo,
hangt een onafgemaakte vraag in de lucht. De

20

Zij veroorzaakt een omwenteling in een wereld

was. Die verlangde naar iets absoluuts om zich

Jean-Jacques Suurmond

21

‘ J e eigen leren kan alleen succesvol zijn als dat van de anderen ook zo kan zijn ’

liefste zelf opvangen.” Voor leerlingen met een

THEMA PRA K TIJK V O

Van mens tot medemens

gemaakt bij de loting. Nijdeken: “Voor alles
geldt dat je eerlijk moet zijn. Dan kan je niet
mild en vriendelijk zijn in het toelaten van elke
leerling, maar dat is wel heel erg leerlingengericht.”

Freek Pardoel
De dri e h oe k l e e rl i n ge n -ou de rs-sch ool

“Onderwijs is het mooiste vak dat er is”, zegt
rector Hans Nijdeken van het Haarlemse Mendelcollege. “Kinderen komen blanco binnen en gaan
beladen met kennis en vaardigheden weer weg.
Ik heb het altijd prachtig gevonden om daar een
steentje aan bij te mogen dragen.” Een interview
over de school als gemeenschap, ouderparticipatie, het onderwijs om het leven te leren leven, de
Haarlemse loting en de opdracht voor docenten
om vooral met plezier te werken.

voortdurend bewust zijn hoe je met je leerlin-

dels is een rechthoekige vleugel aangebouwd.

Hoe komt het dat het Mendelcollege als aangenaam

gen omgaat, hoe je met een groep omgaat, wat

Ondanks dat alle leerlingen lessen volgen door

ervaren wordt?

de groepsregels zijn. Met elkaar vormen we een

het hele gebouw heen slaagt de school erin het

De rector somt op: de school is mooi gehuis-

soort minimaatschappij waar duidelijke regels

gevoel te geven van kleinschaligheid en gebor-

vest, de Mendeltuin waar de verbondenheid met

en een bepaald gedrag bijhoren. Daar heb je

genheid. De school is organisatorisch ingedeeld

de oorsprong van de school in herhaling van

iedereen bij nodig en ieder heeft daar zijn eigen

in zeven afdelingen met mentoren en een afde-

de experimenten met erwten in overerving en

rol in.”

lingsleider. Nijdeken: “Eigenlijk is voor leerlin-

kruising van Gregor Mendel jaarlijks tot leven

De rector vindt het belangrijk dat het personeel

gen die afdeling het schooltje waar ze op zitten.

komt, de rijke traditie waarvoor de basis is ge-

in de basis deze uitgangspunten omarmt, maar

Het is niet zo dat havo apart zit van vwo, de

legd door de paters Augustijnen, die de school

daar ook zijn eigen invulling aan kan geven.

school is van oudsher ingedeeld in vaksecties.

in 1953 stichtten vanuit het ideaal ‘met mensen

Nijdeken: “Het is voor leerlingen heel goed om

Alle leerlingen gaan door het gehele gebouw

samen aan het werk gaan’, de stabiele factor die

te zien dat er binnen één model ook verschil-

heen en komen elkaar tegen en al is de afdeling

de school in de buurt is en de grote verbonden-

lende interpretaties mogelijk zijn. Er zijn een

je thuis, voor alles ben je Mendelier die als een

heid met het beschermende karakter dat hoort

Leerl i ngen k omen op h et Men del om h et

paar regels waar we ons aan houden, ook al

gemeenschap één geheel vormt waar je deel

bij Haarlem-Noord, waar de school ligt. Ook

l even te l eren

maakt het je persoonlijk niet uit dat leerlingen

vanuit maakt. Je zit allemaal op het Mendel

het bètaprofiel van de school en de sport- en

Leerlingen komen op school niet alleen om

een pet ophouden in de klas, als we afspreken

en je ontmoet elkaar en je hoort bij elkaar. Bij

cultuurvriendelijkheid maken de school geliefd.

kennis en vaardigheden te leren, maar ook om

dat we dat niet doen, dan houden we ons daar

buitenlesactiviteiten, zoals muziekavonden, zit-

Maar de meeste nadruk legt Nijdeken op het

het leven te leren. “Je vormt mensen op een

aan.”

ten alle leerlingen bij elkaar en ontstaan allerlei

augustijner idee van de driehoek leerlingen-

belangrijk moment van hun leven”, aldus Hans

De accountant van de school vindt dat je die

interessante combinaties. In het gebouw en bij

ouders-school. Die verbondenheid loopt door de

Nijdeken, rector van het Mendelcollege, een

regels moet vastleggen en van tevoren op moet

het pauzeren in de groene ruimte om de school

hele schooltijd heen. Ouders leveren hun kind

interconfessionele scholengemeenschap met

stellen. Het Mendel is niet van plan procedures

komen alle leerlingen elkaar tegen. Alleen de

aan school, maar daarmee zijn zij niet ineens

1800 leerlingen voor mavo, havo, atheneum en

te gaan bedenken, de geschreven regels die er

eerste en tweede klassen pauzeren gezamenlijk

buiten beeld en andersom als de leerlingen weer

gymnasium. Een school met een tweetalige op-

zijn omschrijven de gebruikelijke gang van

in de door bebouwing ingesloten Mendeltuin.”

naar huis gaan, gaat een stukje school mee naar

leiding en een relatief klein mavodeel van 350

zaken. Uitzondering zijn de opdrachten die

Naast het organiseren in afdelingen is door

huis. Nijdeken: “Zo een hechte band moet je

leerlingen. Een school waar de conciërges alle

de school van de overheid moet doorvoeren.

de school vastgehouden aan indeling van de

willen, dat vergt een voortdurende inspanning.”

leerlingen bij naam kennen en ze elke morgen

Nijdeken met een brede lach: “Dan gaat mijn

school in secties. In de vaksectie wordt over

met hun naam welkom worden geheten. Als een

opvoeding weer opspelen: als de overheid dat

nieuwe publicaties gesproken en daar wordt

Ou de rpart i ci pat i e

leerling jarig is, zingen de conciërges voor hem.

zegt, dan behoor je dat ook netjes te doen.”

gebruik gemaakt van elkaars interesse. Secties

In de driehoek is betrokkenheid bij de eigen

hebben de expertise in het vak en moeten de

Het Mendel slaagt er ondanks zijn omvang in
een hechte gemeenschap te zijn. Kernwoorden

Nijdeken: “Als ik met een conciërge door de

doorlopende leerlijn bewaken. De afdelingen

in de visie: ‘stimuleert leerlingen’, ‘is veilig en

gang loop, duurt dat altijd twee keer zo lang

hebben in de breedte iets te melden.

respectvol’, ‘geeft steun en zorg waar nodig is’,

omdat er leerlingen zijn die hij voortdurend

‘is een venster op de samenleving’ en ‘wil de

aanspreekt ‘hoe is het nu met je moeder, hoe

kwaliteit van de school steeds verbeteren’.

is het met sporten’, ze kennen ze allemaal.

Nijdeken vertelt vriendelijk en enthousiast

leerling, maar ook bij het beleid van de school
Rector Hans Nijdeken.

Foto: Freek Pardoel

belangrijk. De school heeft zeven aan de afdelingen verbonden ouderpanels. Daar worden

pen die leerlingen direct naar de andere school.

honoreren, dan lopen ze het gevaar in een fuik

lopende zaken besproken, maar ook: wat

De Ha a r le ms e l o t i ng i s e e n l e e r l i ng -

Wij houden daarin elkaars hand vast. Je hebt

te lopen. Los van de loting moet je tegen som-

kunnen we van elkaar verwachten? Er komen

v r ie n d e lijk be l e i d

als school ook een verantwoordelijkheid naar

mige kinderen zeggen dat ze meer kansen op

maatschappelijke vragen op de school af waar-

Daarmee ben je als leerling niet anoniem in een

In Haarlem werken, op het categoriaal gymna-

de gehele Haarlemse gemeenschap.

een andere school hebben of op het Mendel niet

van deze wil weten hoe ouders daar tegenover

honderduit over zijn Mendel. Hij komt beschei-

heel groot gebouw met heel veel leerlingen en

sium na, alle scholen samen bij de aanmelding

Bij aanmelding van een leerling moet je goed

gelukkig zullen worden. ‘Hoe leuk we je ook

staan. Als voorbeelden noemt de rector het tijd-

den over, maar tegelijk ook vasthoudend aan

kun je niet aan regels en gewoontes ontkomen.

van leerlingen. Dat gebeurt niet door voorsor-

afvragen of hij of zij op het Mendel de beste

vinden, we kunnen je niet het beste programma

stip wanneer leerlingen ingeschakeld worden

haarscherpe kaders. De rector straalt in persoon

Je bent één van de leerlingen die met naam

tering of enig onderscheid naar citoscore. Er

kansen krijgt. Uit betrokkenheid bij een leer-

aanbieden dat past bij jouw talent’. Wij kunnen

bij mediation, ICT als digitale leeromgeving of

en draagt in woorden uit waar de school voor

bekend is. Ik vind het ook heel mooi dat we aan

is een gelijke sluitingsdatum en dan gaan alle

ling kan het heel leerlingengericht en kind-

ook niet alles wat de (veel aandacht vragende)

een plek waar een belangrijk sociaal contact

staat: het bieden van kwaliteit, een school die

het begin van het jaar de proclamatie hebben.

aangemelde leerlingen in de tombola van de

vriendelijk zijn om nee te zeggen, hier niet.

rugzakken aangaat. Wij zeggen bijvoorbeeld

plaatsvindt en sociaal isolement voorkomen

houvast biedt en beschermt, een school om

Op die avond wordt het contract tussen ouders

school waar men zich aangemeld heeft. Leerlin-

Daarnaast kan ik niet elke leerling huisvesten

‘wij kunnen op elf brugklassen zes leerlingen

wordt. Ouders willen dan graag weten of er niet

samen een plezierige tijd te hebben en samen

en school gesloten en wordt een deel van de

gen melden zich aan bij de school naar wens,

in mijn school omdat wij geen beroepsgerichte

met een rugzak aan, niet meer dan één per klas’.

ongeoorloofd gebruik gemaakt wordt van deze,

te werken aan de toekomst. Op basis van deze

opvoeding aan ons gegeven.”

waar geloot wordt. Scholen overleggen direct

opleidingen hebben, maar het is mede mijn

Dan worden wij daar door sommige scholen op

door de school zo belangrijk gevonden com-

na de loting met elkaar, voordat de uitgelote

plicht dat elke leerling die voor de poort staat

aangekeken. Als je zegt ‘laat alles maar komen’,

municatiemiddelen. Nijdeken: “Het feit dat we

uitgangspunten streeft de school naar een aan-

22

rugzakje wordt in Haarlem een uitzondering

bod dat zich richt op de vorming van de gehele

Vo o r a lle s be n je M e n d e lie r

leerling bericht wordt, waar voor diegene die

de meest passende onderwijsplaats krijgt. Dat is

dan ben je oneerlijk bezig. Je hebt dan niet het

als school steekproefsgewijs precies bijhouden

mens. Belangrijk is dat leerlingen van mens

Het Mendel is oorspronkelijk als een carré

niet op de school naar eerste keus geplaatst kan

passend onderwijs in de brede zin zoals dat be-

beste met die leerling voor. Pijnlijk want we

welke websites bezocht worden, geeft rust aan

mede-mens worden. Nijdeken: “Wij moeten ons

gebouwd met middenin de ‘Mendeltuin’. Inmid-

worden, wel een plaats is. Nijdeken: “Wij hel-

doeld is. Zouden we alle wensen van leerlingen

voelen ons verantwoordelijk en ik zou ze het

ouders. We kunnen precies traceren wie onge-
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iedere klas ‘geef anderen de ruimte die je zelf

maar ook om als docent van je leerlingen te

in gesprek over waar grenzen liggen.” Veilig-

wil krijgen en ga met anderen om zoals je wil

leren. Nijdeken: “Je moet pubers, die soms met

heid en het gevoel van geborgenheid vindt

dat er met jou omgegaan wordt’. Dat is een

dertig tegelijk binnen stuiteren en lang niet

Mendel belangrijke zaken die ouders moeten

immense opdracht. Daar zijn we elke dag mee

altijd intrinsiek gemotiveerd zijn, aankunnen

herkennen. Uit een vorig jaar gehouden tevre-

bezig.”

en er plezier in hebben. Het is niet voldoende

denheidsenquête waaraan negentig procent van

Het Mendel vindt zichzelf een strenge school,

om alleen je vak over te willen brengen, je

de leerlingen en een groot deel van de ouders

het staat snel met sancties klaar. Er zijn niet

moet een band hebben met de leerlingen. Bij

meededen, blijkt dat er grote instemming is met

veel regels, maar die weinige regels worden

de beoordeling van docenten wordt hier veel

het Mendel als veilige school.

streng gehandhaafd. Het idee is dat door

aandacht aan besteed. Leerlingen en personeel

duidelijke kaders pas vrijheid kan ontstaan. De

vinden dat de school gemeenschappelijkheid en

W i j prob e ren ze va n men s t ot medemen s

school hecht aan haar gedragsprotocol. Maar

plezier uitstralen. Docenten van andere scholen,

te m aken

als er iets fout gaat, krijg je weer een kans.

die het Mendel bezoeken, valt direct die goede

Omdat je niet alleen in de wereld bent, moet je

Nijdeken: “Je mag bij ons fouten maken, anders

sfeer op.”

een eigen identiteit ontwikkelen en een eigen

kun je niet groeien. Dat proberen we dus ook

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben

positie in de maatschappij verwerven. Dat

onderling als collega’s. We zitten in een orga-

altijd docenten die voor de rest van hun leven

is natuurlijk niet af als je de school verlaat.

nisatie waar je fouten mag maken. Waar je op

een bijzondere betekenis hebben, dat is de

Het Mendel vindt dat het daarin behulpzaam

fouten aangesproken wordt met de bedoeling

school zich bewust, vertelt de rector. Vaak zijn

moet zijn. Nijdeken: “Dat doe je door je eigen

er van te leren. We hebben geen afrekencul-

dat de docenten die mooi kunnen vertellen.

overtuigingen te gaan formuleren en te krijgen.

tuur. Dat is hartstikke lastig, want af en toe is er

Voor een bepaalde groep is dat de docent die

Daar hebben wij een steen aan bij te dragen.

niets zo prettig als te zeggen ‘dat doen we nooit

je zag staan en in een aantal gevallen is het de

Vanuit onze christelijke traditie geldt dat het

meer’. Maar je moet verder met elkaar.”

docent die jou steeds weer wist uit te dagen.

Vooruit naar de oorsprong
K atholiek onderwijs : een tr a ditie met toekomst

NIEUWS BO N D K BO

wenst op sites kijkt. Dan kan je met een leerling

L us t r um j aar
Aan het bijzondere feit dat dit de 10e Identiteitsdag is gaan
we niet zo maar voorbij: we kijken vooruit naar de oorsprong.
We bereiden ons voor op de toekomst en laten ons inspireren
door de stappen die in het verleden zijn gezet. Want in tradities
vinden we perspectieven voor het onderwijs van morgen.
W i e b e p aal t d e t o e ko m s t ?
Leerkrachten groeien en ontwikkelen elke dag, zij worden
daarin uitgedaagd en gemotiveerd door hun eigen leerlingen. Dat gaat gepaard met vragen over de ontwikkeling van
kinderen. Ook directies en schoolbesturen worden dagelijks
geconfronteerd met vragen. Vragen over het te volgen beleid,
die worden gesteld door politici, journalisten en ouders. In de
praktijk is het niet altijd even gemakkelijk om deze inhoudelijke

Een goede docent staat boven de stof, heeft

vragen te beantwoorden. Wordt de koers alleen bepaald door

medemensen gaat. Je moet mensen leren dat ze

Docent zijn: een wederzijdse interesse en relatie

orde, heeft humor. Uit de leerlingenenquête is

invloeden van buitenaf of kunnen scholen en hun besturen er

deel uit maken van een gemeenschap en dat je

Op de school gaat het er om dat je als docent

heel sterk naar voren gekomen dat lessen ook

zelf een daadkrachtige invulling aan geven?

dus als medemens medeverantwoordelijkheid

echt geïnteresseerd bent in leerlingen. Er moet

leuk moeten zijn. Nijdeken: “Een plezierige tijd

draagt voor anderen. Je eigen leren kan alleen

een relatie zijn met elke leerling. Lesgeven of

van leren en werken op het Mendel, daar doen

Van v r ag e n naar kans e n

succesvol zijn als dat van de anderen ook zo

een vak geven is niet voldoende, je komt op het

wij het allemaal voor.”

Hoewel de vragen voor iedereen anders zijn, is er een geza-

kan zijn. In het begin van het jaar zeg ik tegen

Mendel niet alleen om leerlingen iets te leren,

niet alleen om jou draait, maar ook om je

■

menlijke noemer te ontdekken. Bij iedereen staat de ontwikkeling van kinderen voorop. Tijdens deze 10e Identiteitsdag

De EO-Jongerendag trok dit jaar weer meer bezoekers (32.000).

worden verschillende manieren gepresenteerd hoe om te gaan
met inhoudelijke vragen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden
wordt zichtbaar dat inhoudelijke vragen leiden tot keuzes. Denk
daarbij aan zingeving, rechtvaardigheid, zorg voor de ander, en
verbondenheid. De keuzes vormen dan kansen voor scholen en
leerkrachten om zichzelf te ontwikkelen.
Kortom: door inhoudelijke vragen te beantwoorden, aan de
hand van wat van waarde wordt gevonden, ligt de toekomst
van het onderwijs binnen handbereik.
D at um
Woensdag 3 november 2010 in congrescentrum de Reehorst te
Ede.
I ns c hr i j v e n
De deelnamekosten bedragen  75. Inschrijven kan tot eind
oktober 2010.
M e e r i nf o r m at i e e n aanm e l d i ng
Instituut voor Katholiek Onderwijs (IKO), Nijmegen
Contactpersoon: Drs. Maria Venhuizen
Telefoon 024-3611147 | info@iko.ru.nl | www.ru.nl/iko

Foto: Willem Jan de Bruin
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THEMA PRA K TIJK PO

‘In de eerste veertien dagen leer
je hoe een kind in elkaar zit’
Arie van Rooijen
Op de rk basisschool Klimop in Rijkevoort gebruiken ze een Kijkwijzer om aan het begin van het
schooljaar met de ouders in gesprek te komen
over hun kind. Martien Jansen, directeur van de
school, vertelt hoe de Kijkwijzer werkt en waarom
zij er zoveel waarde aan hechten.

jaren in groep 3 t/m 8. In groep 1 en 2 wordt

Wil je de visie van ouders al weten of wil je onbe-

de sociaal-emotionele ontwikkeling sowieso

vangen een eigen mening kunnen vormen?

al goed gevolgd. In de andere groepen waren

Ik neem de kleuters aan. Dan noteer ik bepaalde

we gewend om drie rapporten per jaar uit te

gegevens en knoop daar een gesprekje aan

brengen. In het begin van het schooljaar (rond

vast, waarin ik bij nieuwe ouders natuurlijk ook

de herfstvakantie), rond de kerst en aan het

het een en ander vertel over de school. Als ze

eind. Onze leerkrachten vonden dat ze bij dat

willen opstappen, heb ik hen weleens gevraagd:

eerste rapport de kinderen nog maar zo kort

‘Wacht even, ik krijg nog iets van jullie’. Ver-

in de klas hadden. Voor een beoordeling over

bazing alom natuurlijk. Trouwboekje, iden-

Rijkevoort ligt onder de rook van Boxmeer. Wel

bijvoorbeeld aardrijkskunde hadden ze dan nog

titeitspapieren misschien? Dan zeg ik: ‘Als je

wordt die rook sinds enige jaren doorsneden

maar een paar lessen aardrijkskunde gegeven.

een wasmachine gaat kopen in een winkel, dan

door de A73, die tussen de twee plaatsen door

Wat betekent zo’n cijfer dan?

krijg je volgens mij méér dan alleen de was-

loopt. De school heeft 175 leerlingen, allen

Daarnaast vind ik het als directeur belangrijk

machine…!’. ‘Ach ja, dat is waar ook’, zeggen

afkomstig uit het dorp. De leerlingenkrimp is

dat ze de eerste weken van het jaar contact

ze vervolgens, ‘de gebruiksaanwijzing’. ‘Klopt’,

ook aan Rijkevoort niet voorbij gegaan. Nieuw-

leggen met de kinderen. Ga met de kinderen

is dan mijn antwoord, ‘maar dat wil ik niet,

bouw, die een paar jaar geleden is gestart, moet

individuele gesprekken aan. Praat met ze

want ik wil het kind eerst zelf leren kennen.

in de toekomst de krimp stoppen.

over hun hobby’s, vraag hoe het thuis gaat en

Wel hoop ik, dat als ik ergens tegenaan loop

geef ook iets van jezelf prijs. Ga gewoon een

dat ik bij jullie terecht kan om te bespreken

Kijkwijzer. Het is een bestaand instrument dat

goed gaat’. Misschien helpt een speciale aanpak

systeem. Zo kunnen ouders ook zien hoe hun

Hoe kijken jullie aan tegen de rol van de ouders bij

kwartiertje met een kind op de gang zitten, pak

hoe we samen je kind zo goed mogelijk kunnen

wij aangepast hebben aan onze situatie. Het

(gebruiksaanwijzing), die de ouders wèl ken-

kind het in de verschillende vakken doet en dat

de school?

er desnoods wat te drinken bij. Er moet een ver-

begeleiden. We hebben elkaar hard nodig, want

bevat uitspraken over het gedrag van kinderen

nen? Omgekeerd komt het ook voor dat ouders

bespreken we met hen. Op de Kijkwijzer van de

Wij vinden de ouders zeer belangrijk voor

trouwensband groeien tussen de leerkracht en

samen kun je immers meer dan alleen’.

met drie beoordelingscategorieën. De Kijkwijzer

zeggen: ‘Bij ons is het zo’n druktemaker en bij

leerkracht staat op de achterkant een afspra-

de school. Als directeur heb ik te maken met

de kinderen. In die eerste veertien dagen leer je

sluit af met een open ruimte, waarin ouders en

jullie helemaal niet. Hoe doen jullie dat?’.

kenlijst, waarop wordt genoteerd wie wat doet.

diverse geledingen: met het bestuur, de MR,

hoe een kind in elkaar zit. Je gaat je een beeld

In g e s p r e k

leerkracht kunnen aangeven waarover ze nog

de GMR en de oudervereniging. Voor mij is de

vormen van dat kind. Daar heb je het hele jaar

De Kijkwijzer gebruiken jullie om met ouders in

meer willen praten.

Ve r s c hi l v an m e ni ng

oudervereniging een geleding waar ik vaak en

door profijt van. Zo kom je te weten hoe je de

gesprek te komen. Hoe gaat dat?

Zowel de leerkracht als de ouders vullen de

Komt het wel eens voor dat ouders en leerkracht

graag contact mee heb. Onze ouders zijn actief

kinderen moet benaderen en begeleiden.

Naast de algemene informatieavond, die is

Kijkwijzer in. De ouders vanuit hun ervaringen

van mening blijven verschillen?

C om bi n at i e kl asse n

gericht op de hele groep, wilden we aan het

met het kind in de thuissituatie en de leerkracht

Ja, dat komt natuurlijk wel eens voor, maar het

In één van jullie Nieuwsbrieven zag ik dat het

betrokken bij de school, ze helpen met briga-

Bij het volgende gesprek wordt daar dan op
teruggekomen.

dieren, lezen, uitstapjes en culturele activiteiten

Het dilemma voor scholen is: vraag ik van tevoren,

begin van het schooljaar meteen goed con-

vanuit de klassensituatie. In de hogere klassen

hoeft niet direct om het gelijk hebben te gaan.

gesprek ook is gebruikt om de mening van de

en doen nog veel meer. Ze zijn onbetaalbaar en

bijvoorbeeld bij de intake, aan de ouders informatie

tact met de ouders hebben over hun kind. Via

vult het kind de Kijkwijzer soms zelf in. Ook

De conclusie kan in zo’n geval zijn: zo kijken

ouders te peilen over de combinatiegroepen.

ze staan pal achter de school. Zo wordt dat ook

over hun kind of doe ik dat pas na enkele weken.

andere scholen maakten we toen kennis met de

zijn er ouders die het samen met hun kind in-

wíj tegen het kind aan en júllie hebben een

De terugloop van het aantal leerlingen kostte

door het team ervaren. Wij zien de ouders als

vullen. Bovendien zijn wij opleidingsschool van

andere mening. Maar je bent er wel met elkaar

ons bijna een volledige baan. Daardoor moesten

partners van de school, wij doen het samen met

de Pabo Groenewoud in Nijmegen. Als Pabostu-

over in gesprek. Als er echt een probleem is,

we gaan combineren. De meeste scholen split-

hen. Dat we goede contacten hebben met de

denten drie weken in de klas staan, vraag ik of

heb je dat natuurlijk al lang op tafel, want in

sen de groepen en voegen ze samen. Bijvoor-

ze de Kijkwijzer ook willen invullen.

vervolggesprekken komt het uiteraard terug.

beeld groep 6/7 en groep 7/8. Wij wilden echter

Met die ingevulde Kijkwijzers gaat de leer-

Vanaf het begin is het dus al onderwerp van

de kinderen van dezelfde leeftijdsgroep nog een

ouders merken we bijvoorbeeld bij de oudergesprekken en rapportbesprekingen. Dan zijn

Voorbeeldvragen Kijkwijzer

kracht in november in gesprek met de ouders.

gesprek.

aantal dagdelen bij elkaar laten zitten. Zo zitten

goed bezocht en ik hoef maar een seintje naar

Het merendeel van de punten wordt overeen-

Het komt sporadisch voor dat ouders de

de combinatiegroepen 6/7 en 7/8 alleen op de

de oudervereniging te geven en er wordt hulp

komstig ingevuld. Die worden niet bespro-

Kijkwijzer niet willen invullen. Die willen een

dinsdag (hele dag) en op woensdag- en vrijdag-

ken. Juist gedragingen, waarover ouders en

rapport. Naast het willen weten dat het kind op

ochtend bij elkaar. De andere dagen krijgen ze

ze er allemaal. Ook de jaarvergadering wordt

geregeld. Kortom, wij hebben op een hele fijne
manier contact met onze ouders.
Geb rui ks aa n w ijzin g
Jullie zijn op een gegeven moment met de Kijkwijzer begonnen.

De Kijkwijzer, die het welbevinden van de leer-

Ons kind

altijd

meestal

zelden

a.

gaat met plezier naar school

b.

voelt zich thuis in de groep

leerkracht verschillend denken, zijn interessant.

bepaalde onderdelen wel of niet goed in zijn vel

onder andere instructie in de eigen groep.

c.

heeft plezier in leren

Daarbij kunnen ouders en leerkrachten van

zit, willen ze ook weten wat hun kind scoort op

Wij wilden van de ouders weten welke positieve

stelt hoge eisen aan zichzelf

elkaar leren. Als een kind in de groepssituatie

de verschillende vakken. We bespreken met hen

en negatieve ervaringen zij hadden met de door

bijvoorbeeld moeilijk is aan te spreken op zijn

dan toch de Kijkwijzer, die de leerkracht heeft

ons gekozen oplossing. De gesprekken vormden

gedrag en de ouders merken daar thuis niets

ingevuld. Maar tegenwoordig pakken wij er ook

een mooie gelegenheid om dat aan de orde te

van, dan vraagt een leerkracht natuurlijk: ‘Hoe

het toetsoverzicht bij, met de resultaten van de

laten komen.

doen jullie dat dan? Ik wil ook graag dat het

verschillende toetsen en van het leerlingvolg-

i.

m. vindt dat het vaak gepest wordt
q.

kan goed samenwerken

ling peilt, gebruiken wij inmiddels al heel wat
26
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Verhuizing BKO
De Besturenraad en de bonden KBO en KBVO

verdiepen in de Verenigde Staten, want daar is het zo gegaan, met overi-

zijn verheugd te kunnen melden dat, als

gens een tamelijk alarmerende afloop. Vorige maand verscheen er in The

vervolg op de intentieverklaring van 1 oktober

New York Review of Books een bespreking van The Death and Life of the

2009, zij geslaagd zijn in het vinden van geza-

Great American School System: How Testing and Choice Are Undermi-

menlijke huisvesting. Op 18 februari is formeel

ning Education van Diane Ravitch. Zij is historicus en kenner van het

de huurovereenkomst met Fortress voor de huur

toen de scholen hun lokale bedding verwaarloosden, hun oriëntatie op
een algemeen leerplan verloren en de ontwikkeling van het kind in het
centrum plaatsten.

fineer over scholen leggen. Fineer, want kengetallen zijn niet
breed en gaan niet diep genoeg.
‘Evidence-based’ onderwijs is
uitgeprobeerd, maar ook zij
is nogal ijl. Onderwijs is geen

cepten en huisvesting, ondersteunt het project

laboratorium. Beide gedachten

van de inhuizing en creëert een uitdagende

zouden we moeten laten varen. Niet omdat meten verkeerd is. Of omdat

werkplek voor de medewerkers. Beide orga-

wetenschappelijk onderzoek van het onderwijs niets oplevert. Maar omdat

nisaties hopen op deze wijze een modern en

deze gedachten een risico zijn voor leraren, voor hun professie. Ze hebben

begeleidt zo nodig. In de jaren vijftig was deze child-centeredness geves-

doelmatig kantoorconcept te realiseren waarin

te weinig raakvlakken met hun wereld. Monique Volman, wetenschapper

tigd: lerarenopleidingen en leermateriaal waren aangepast, meegesleurd

de gastvrijheid naar leden en een prettige sa-

aan de VU, waarschuwt voor de tweede gedachte.

door de ideologische mode. Het was normaal geworden onderwijs zo te

menwerking gecombineerd kunnen worden.

bezien.

Een foto-impressie van het pand op de Hout-

Om haar punt duidelijk te maken wijst Volman, specialiste in onder-

tuinlaan 5 is te zien op kanaal Katholiek Onder-

wijspedagogiek, op een tegenstrijdige passage in LeerKracht, het bekende

Maar in de jaren tachtig duikelden de VS op de internationale ranglijsten

wijs. Bij het ter perse gaan van dit nummer wa-

rapport van de Commissie Rinnooy Kan: “De leraar vormt zo de kern van

van onderwijsprestaties. Tussen 1978 en 1988 viel natuurkunde terug

ren definitieve telefoon- en postbusnummer(s)

‘evidence-based’ werken: door zijn kritische en onderzoekende houding

van de zevende naar de veertiende plaats. Lezen ging terug van de derde

nog niet bekend. Emailadressen blijven uiter-

geeft hij vorm aan het verbeteren van onderwijs op basis van kennis over

naar de vijftiende plaats. De kennis van middelbare scholieren bleek sterk

aard als voorheen.

de effectiviteit van nieuwe methoden.” Volmans commentaar is dat een

voor hen als ze in de werkelijkheid wordt verworven, niet uit boeken.
De leraar moet zorgen voor de juiste omgeving daartoe en adviseert en

Nico Dullemans

prestatie-indicatoren, die zij als

Proven, adviseurs op het gebied van werkcon-

leerlingen daarvoor als uitgangspunt namen. Kennis heeft alleen waarde

L essen u it Amerik a

renraad en het BKO verhuizen begin augustus

ken, meer dan acceptabel is,

van dit kantoorpand.

gen begonnen over het natuurlijke leren en de dagelijkse ervaring van

testen en kiezen

Woerden getekend. Het bureau van de Bestu-

Onderwijseconomen benadruk-

een andere gedachte die wordt

eeuw toen, onder invloed van de Europese Romantiek, onderwijskundi-

onderwijsminister:

van het kantoorpand aan de Houttuinlaan 5 te

Dick Wijte

naar de begane grond en de eerste verdieping

De wortels van deze geschiedenis liggen in de jaren dertig van de vorige

De strohalmen van de

BKO N IEU WS

Natuurlijk, zo herkent u ons onderwijs niet, maar laten we ons dan eens

moderne Amerikaanse schoolwezen. Volgens haar is het daar misgegaan

Nico Dullemans

De goede leraar
COLUMN

DE LOBBY

■

te zijn afgenomen. De politieke reactie was tweeledig: scholen werden

onderzoekende leraar bezig is met vragen over haar of zijn eigen praktijk.

van jaar tot jaar onderworpen aan toetsen, over de resultaten moesten

En dat met het oog op het verbeteren van eigen handelen of van proces-

ze verantwoording afleggen. Een aantal scholen werd op afstand van de

sen in de eigen school. Niet of iets effectief is de vraag, maar waarom.

overheid geplaatst: charter schools, scholen onder contract die op een

Dat is de invalshoek van de kritische leraar. Wat steekt er achter die

vrije markt opereren, scholen waaruit ouders kunnen kiezen.

onderzoekende houding?

Het heeft allemaal niet geholpen; de VS hebben hun vroegere hoge klas-

Dat maakt Marc Loth duidelijk in dezelfde bundel* waarin ook het artikel

seringen op de ranglijsten niet meer kunnen evenaren. Dit komt, aldus

van Volman staat. Loth is raadsheer bij de Hoge Raad. De goede jurist heet

Ravitch, omdat die kindgerichtheid is gebleven en ook de rol van leraar

zijn stuk. Hij wijst drie kerncompetenties aan. ‘Praktische wijsheid’ is de

is onveranderd. De scholen ontbreekt het nog steeds aan een goed opge-

eerste: zien wat de omstandigheden eisen en daarnaar handelen. De twee-

bouwd leerplan en dit is volgens haar een ‘contradictory and self-defea-

de is ‘kritische zin’: bereidheid om kritische vragen te stellen. Dit brengt

ting situation’. Zij bedoelt dat toetsen geen betekenis hebben zonder een

hem bij de derde, ‘morele moed’: lef op te komen voor een afwijkend maar

verbinding met een uitgebalanceerd leerplan. Als taal bijvoorbeeld alleen

authentiek standpunt. De drie zullen volgens Loth wel voor alle professio-

maar wordt getoetst op vaardigheid (resultaat van oefening van leesstra-

nals gelden. Natuurlijk, daarom nog een vraag.

tegieën) zonder ingebed te zijn in een voorgeschreven aanbod van boeken, gedichten en stelopdrachten om te oefenen, zijn resultaten vluchtig,

Welke mensen trekken wij nog aan als we ‘evidence based’ onderwijs als

kunstmatig. De nederlaag is zo ingebouwd. Over leraren zegt Ravitch nog

norm stellen?

■

dat zij niet effectief kunnen zijn omdat zij zo gebrekkig zijn ontwikkeld.
Als straks onze nieuwe minister aantreedt dan weet ze dat we in dit land

Hun opleiding is eigenlijk alleen maar een vaardigheidstraining.

* Code en karakter. Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht (2009).

de scholen inmiddels in het gareel houden met toetsen en concurrentie.
De toetsen drukken de kwaliteit van het onderwijs uit en wij koesteren

De situatie in Amerika (en in Engeland waar dezelfde koers wordt geva-

de onderwijsvrijheid opdat ouders kunnen kiezen voor de school met

ren) maakt drie zaken duidelijk. Een leerplan, voor het basisonderwijs

de hoogste score. Het is daarmee nogal overzichtelijk geworden. Het

bijvoorbeeld of voor het havo, is essentieel. Het leraarschap is locus van

ministerschap is een fluitje van een cent. Het Kamerlid Boris van der

kennis, expertise en van waarden. Een eenzijdige nadruk op leerlingen

Ham (D66) borduurt er in zijn nieuwe plan eenvoudigweg op voort.

zelf helpt hen uiteindelijk niet!

■

Dick Wijte is voorzitter van de Bond KBVO

Hij verwelkomt nieuwe scholen onder voorwaarde dat zij voldoen aan
Foto: Eva Knoet

strenge kwaliteitseisen.
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Partnerschap als wenkend persp ectief
THEMA A RTIK EL

L eerkr a chten en o u ders dr a gen beiden bij a a n de s a menleving
Theo van der Zee
Wie de bonte veelkleurigheid van de Nederlandse
samenleving wil leren kennen, doet er goed aan
een school binnen te stappen. De school weerspiegelt in hoge mate de Nederlandse samenleving
ter plaatse. Homogeen is de school waarschijnlijk
nooit geweest; momenteel lijkt de diversiteit van
de school echter dé grote uitdaging voor leerkrachten, schoolleiders en andere betrokkenen.
Zo divers als de leerling-populatie is, zo zijn de
ouders van deze leerlingen dat ook. Ook dat betekent een ware uitdaging voor leerkrachten: hoe
kom je tegemoet aan de diversiteit aan verwachtingen van ouders?

moet, maar bergt ook een gevaar in zich. De

andere voorzieningen kunnen relatief gemakke-

aanpak kan namelijk stranden wanneer alles

lijk uit een wijk of dorp verdwijnen, een school

wordt gereduceerd tot wat het de individuele

wordt tot het laatst toe verdedigd. De oriëntatie

ouder of leerkracht brengt. Mensen zouden dan

op de gemeenschap als het grotere geheel waar

niets meer met elkaar gemeen hebben. Ook een

mensen deel van uit maken is als een wenkend

aanpak van partnerschap kan stranden wanneer

perspectief: het blijft altijd iets om naar te stre-

het school – ouders gesprek een kakofonie van

ven. Dat maakt het echter wel duurzaam.

verwachtingen, opvattingen en eisen wordt en
er niet gezocht wordt naar een gedeelde grond

Het wenkend perspectief gaat verder dan wat de

school als aan ieders eigen opvattingen daar-

doen ouders zelf? Zeker wanneer beide ouders

mening verschillen over deze betekenis, kan

om op te staan. De valkuilen van het individua-

Onderwijsraad voorstaat als ze spreekt over (in-

over. Het doet bovendien recht aan dat waarop

werken lijken ze maar beperkt aanspreekbaar

een goede aanleiding en stimulans zijn om el-

lisme kunnen voorbij worden gestreefd wanneer

formele) ouderverbanden: ouders bouwen aan

alle vorming en opvoeding gericht mag zijn:

op hun eigen verantwoordelijkheid: “En wan-

kaars opvattingen te leren kennen. Aan de hand

de vraag gesteld wordt met het oog waarop of

de sociale textuur rondom de klas, jaargroep

een samenleving waar kinderen nu en straks

neer moet ik mijn kind dan helpen bij zijn

van ieders aanpak van bijvoorbeeld gezonde

waartoe school en ouders elkaar als partners

of afdeling. De school zou deze processen van

ten volle deel van uit mogen maken en hun

huiswerk?” Allochtone ouders brengen op hun

voeding, straffen en belonen of computerge-

zouden vinden.

gemeenschapsvorming tussen ouders onderling

bijdrage aan kunnen leveren.

beurt eigen vragen en mogelijkheden met zich

bruik kunnen ouders en leerkrachten delen wat

mee. Kortom, ouders zijn onderling verschil-

ieder van waarde en zinvol vindt en daarin

Wanneer ouders het beste met hun kinderen

om daarmee uitdrukking te geven aan burger-

Div e r s ite it a ls k e n me r k v a n d e h u id ig e

lend, hebben verschillende verwachtingen

elkaar (leren) respecteren en waarderen. De

voor hebben en leerkrachten zich in vorming en

schapsvorming. Ik pleit er voor om ter sprake

s itu a tie

van de school en lijken heel divers te reageren

brochure pleit ervoor om niet enkel verwach-

opvoeding daar met heel hun hart en ziel voor

te brengen wat hier vooralsnog onuitgesproken

Onlangs heeft de Onderwijsraad in haar advies

op contact met de leerkracht. Een dergelijke

tingen, aanpak en onderliggende opvattingen

inzetten, doen ze dat in eerste instantie voor

blijft: waartoe zouden ouders en leerkrachten

Ouders als partners (februari 2010) aangegeven

diversiteit kan tot conflicten of onzekerheid bij

uit te wisselen, maar door het delen ervan

hun kinderen. Het aangezicht van ieder van

zich inzetten? In de school en in de samenle-

dat ouderbetrokkenheid van groot belang is

leerkrachten leiden.

als gelijkwaardige partners naar elkaar toe te

deze kinderen daagt ouders en leerkrachten uit

ving ter plaatse. Wat voor een soort gemeen-

en tussen school en ouders moeten bevorderen

groeien. Overigens worden geen illusies ge-

om in beweging te komen (Levinas). Kinderen

schap willen we zijn? Een eerlijk gesprek over

opvoeding, de ondersteuning van het leerpro-

Div e r s ite it a ls m o t o r v an g e s p r e k

maakt dat alle ouders op gelijke manier willen

maken echter net als hun ouders en leerkrach-

de vraag over wat school en ouders beogen,

ces, maar ook als uiting van burgerschap en

Nu is het onjuist om diversiteit enkel tot een

participeren aan dit gesprek: hun betrokkenheid

ten bovendien deel uit van iets dat groter is dan

opent (dikwijls verborgen) agenda’s over waar

Diversiteit is niet het enige kenmerk van de ac-

een middel tot culturele integratie. De belangen

probleem van ouders te maken. Verschillen

kan zeer verschillen. De brochure zet met haar

henzelf. Anders gezegd, ze maken deel uit van

we naar toe zouden moeten in vorming en op-

tuele Nederlandse samenleving, individualisme

zijn groot, maar de praktijk is weerbarstig. De

is dat ook. Leerlingen willen niet aangesproken

individuele, juridische relatie tussen ouders

worden als groep, maar als individuen met

en school is over het algemeen goed geregeld:

ieder hun eigen talenten en interesses. Ook

ouders hebben daadwerkelijk recht op goede in-

ouders worden bij voorkeur individueel aange-

formatie over hun kind, over de prestaties van

sproken en willen meer zeggenschap over wat

de school en over hun rechten op ondersteu-

er met hun kind(eren) gebeurt op school. Hoe

ning en bijstand of om een klacht in te dienen.

kom je al deze ouders individueel tegemoet?

Het juridische bouwwerk is volgens de Raad

Verwacht mag worden dat de actuele situatie

wel in orde en behoeft geen verder optuigen.

vanwege onder andere de afstemming over de

tot meer en intensiever contact leidt tussen
ouders en school. Er wordt immers minder

De Onderwijsraad pleit er voor om te werken

vanzelfsprekend gedeeld en er is meer waarover

aan een partnerschap tussen ouders en school:

overleg nodig is. Op diverse plaatsen gebeurt

beide hebben de taak en verantwoordelijkheid

dat ook, met vallen en opstaan. Het is de vraag

om wederzijdse verwachtingen duidelijk te

wat de actuele situatie zo lastig maakt.

maken en uit te spreken. Daarbij zou het niet

Foto: Merlin Daleman/HH

enkel om cognitieve prestaties van kinderen,
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In dit artikel geef ik eerst een analyse van de

maar ook om sociale aspecten als gedrag,

worden evenzeer gevonden tussen leerkrachten.

aanpak een stap verder dan de Onderwijsraad

een gemeenschap die hen vooruit gaat en hen

voeding. Een school kan voor dat gesprek heel

situatie: waar lopen school en ouders in hun

belonen en straffen moeten gaan. Dit is echter

Ouders én leerkrachten maken beide deel uit

die het partnerschap meer verstaat in termen

overleeft. De school is zo’n gemeenschap, een

goed het initiatief nemen, daarbij gefaciliteerd

contact tegenaan? Diversiteit en individualisme

verre van eenvoudig. Ouders zijn onderling

van de actuele, veelkleurige maatschappelijke

van afspraken over ieders verantwoordelijkheid,

‘veelkleurig palet’, die voortdurend verandert.

door haar bestuur. Het neemt aldus bovendien

zijn daarbij cruciale begrippen. Vervolgens geef

heel divers: ziet de ene ouder leerkrachten bij

context. Diversiteit is een gegeven dat nooit

rechten en plichten. Partnerschap heeft volgens

Ze wordt continu opnieuw opgebouwd door

al de leden van de school serieus: kinderen,

ik aan waar het mijns inziens in het contact

voorkeur onderwijstijd besteden aan taal en

gemakkelijk is geweest en waarschijnlijk ook

de brochure van de Bond KBO een morele

betrokken kinderen, leerkrachten, ouders en

leerkrachten, schoolleiding, ander personeel en

tussen school en ouders om zou moeten gaan:

rekenen, de andere ouder verwacht aandacht

nooit zal worden, maar ze kan in de context

dimensie: het is goed wanneer ouders en leer-

anderen. Ieder is op zijn beurt uitgenodigd om

ouders. Zonder de inbreng van ieder van hen

een partnerschap waarin essentiële zaken ter

voor de expressieve of culturele aspecten van

van vorming en opvoeding als een reële uitda-

krachten ook waarden met elkaar delen (zonder

aan deze gemeenschap een eigen bijdrage te le-

zou de school en de samenleving van vandaag

sprake kunnen komen en gedeeld kunnen wor-

de ontwikkeling van kinderen. De ene ouder

ging worden verstaan.

dat deze van ieder gelijk zouden moeten zijn).

veren. Zonder deze specifieke inbreng van mo-

en morgen niet duurzaam kunnen zijn.

den. Een dergelijk partnerschap staat echter niet

verwacht van leerkrachten dat ze de kinderen

op zichzelf: ouders en school leveren beide een

kort houden en streng straffen, de andere ouder

In de brochure Onderwijs besturen … ‘samen

We nke nd p e r s p e c t i e f

digheden zou de gemeenschap niet kunnen zijn

Dr Theo van der Zee is adjunct-directeur van het

bijdrage aan de samenleving waar ze deel van

vraagt leerkrachten open te staan voor de

met ouders’ (Bond KBO: juni 2006) wordt diver-

Diversiteit is niet het enige kenmerk van de

wat ze is. De school vormt op een dergelijke

Instituut voor Katholiek Onderwijs (IKO) aan de

uit maken. Hoe kan deze bijdrage het best tot

eigen inbreng van kinderen. Bovendien blijken

siteit als motor van gesprek gezien: ouders en

actuele context, individualisme is dat ook. Ou-

wijze een gemeenschap en maakt zelf ook deel

Radboud Universiteit Nijmegen.

haar recht komen? Een participatief perspectief

ouders dikwijls andere verwachtingen te heb-

leerkrachten worden uitgenodigd om in gesprek

ders willen aangesproken worden als individu.

uit van een groter geheel: een wijk, een dorp,

wenkt, omdat het zowel recht doet aan de eigen

ben wanneer het specifiek om hun eigen kind

te gaan over de betekenis die ze geven aan wat

Een bilaterale aanpak als in de individuele,

een samenleving. De school vormt daarvan een

taken en verantwoordelijkheden van ouders en

gaat. En, vraagt menig leerkracht zich af: wat

ze doen aan vorming en opvoeding. Dat zij van

juridische relatie komt aan deze wens tege-

cruciaal deel: winkels, postagentschappen of

■

gelijkheden, talenten, beperkingen en eigenaar-
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‘Het belang van het kind staat
niet altijd voorop’
interview

Gerrit-Jan Meulenbeld
Nederland had al een Nationale Ombudsman, binnenkort komt daar een Kinderombudsman
bij. “Niet dat het zo vaak mis gaat in Nederland, gelukkig niet”, zegt PvdA-Tweede Kamerlid
en initiatiefneemster Khadija Arib, “maar omdat een Kinderombudsman er voor kan zorgen
dat organisaties waar kinderen mee te maken hebben, vanuit het belang van het kind gaan
denken.”

Bovendien kan van de Kinderombudsman naar

gehad van organisaties die pal staan voor de

Twitter, Hyves en Facebook, om van kinderen

organisaties een preventieve werking uitgaan.

kinderrechten zoals Unicef en Defence for

te horen wat ze belangrijk vinden, maar ook

Het moet een luis in de pels worden”, vertelt

Children. Arib: “Kinderen zijn nu overgeleverd

om aan te geven wat hij kan doen. Overigens

Arib.

aan wat volwassenen vinden en denken en zijn

verwacht Arib dat het onderwijs niet zoveel

De Kinderombudsman is, in tegenstelling tot

meestal niet in staat om voor hun eigen belan-

aandacht nodig zal hebben van de Kinderom-

de Nationale Ombudsman, niet beperkt tot

gen op te komen. De Kinderombudsman komt

budsman.

overheidsinstellingen, omdat veel organisaties

in het geweer waar de rechten van kinderen in

voor kinderen privaatrechtelijk zijn. Nederland

het geding zijn. Dat is helaas ook in Nederland

is een van de laatste landen in Europa waar een

nodig.” Ze noemt het voorbeeld van een meisje

Kinderombudsman komt. In België bijvoorbeeld

dat slachtoffer was van een loverboy en heel

Arib noemt het voorbeeld van de jeugd-

bestaat al langere tijd een Kindercommissaris

lang in een gesloten instelling heeft gezeten

zorg. “Door de negatieve publiciteit die deze

die met veel succes werkt.

omdat dat goed zou zijn voor haar veiligheid.

■

“Maar daar hoort ze niet.”

de afgelopen jaren na een aantal ernstige
fouten (Savannah) over zich heen kreeg, is de

K i nd e r r e c ht e n

Arib vindt het erg belangrijk dat de aan te stel-

jeugdzorg erg voorzichtig geworden en plaatst

Arib heeft vanaf het moment dat ze het initi-

len Kinderombudsman regelmatig contact gaat

ze kinderen veel eerder uit huis dan eerst het

atief nam voor een Kinderombudsman steun

zoeken met kinderen, ook via sociale media als

geval was. Het welbevinden van het kind staat
dan niet meer voorop, maar het belang van de
instelling. Bovendien werken deze instellingen
heel vaak langs elkaar heen. Dus ofschoon
kinderen allerlei mogelijkheden hebben in Ne-

L’enfant roi

derland, staan hun positie en belang lang niet
altijd centraal. En is er niemand die dat kritisch

Mijn moeder, die tussen 1948 en 1963 zeven kinderen baarde, bracht

Kinderombudsman.”

ons welgeteld één keer naar school: de allereerste dag, om de route

Be la n g r ijk e me e r w aar d e
De bedoeling van de Kinderombudsman is
uitdrukkelijk niet dat het een soort laatste beroepsmogelijkheid is voor ouders die alle wegen
al bewandeld hebben. Als een klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan die ouders
niet welgevallig is, kan de klacht niet alsnog
bij de Kinderombudsman worden gelegd. “De

Tweede Kamerlid Khadija Arib.

Foto: Roel Wijnants/Wikipedia

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het
Kind bevat 40 artikelen (www.kinderrechten.nl)
Arti kel 2 8 O n derw ijs
Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De
overheid zorgt ervoor dat het voortgezet- en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in
overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. De
handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en kinderrechten

te wijzen en kennis te maken met de juf. De rest van onze schoolloopbaan bestond het ouderlijk contact uit het enigszins plechtig
tekenen der rapporten. En als een van mijn broertjes ruzie had
gemaakt met de juf dan ging mijn moeder eropaf om háár versie
te horen. Zij hield onvoorwaardelijk van ons, maar wij kregen niet
automatisch gelijk. En mijn vader? Ook hij was gek op ons, maar in
de school liet hij zich nooit zien. Hun zeven kinderen waren, zacht
uitgedrukt, niet allemaal even makkelijk opvoedbaar. Eentje was

Elma Drayer,

traag met leren lezen en schrijven. Twee van hen waren uitgespro-

publiciste en columniste Trouw.

Kinderombudsman is geen aanvulling op

ken rusteloos, altijd nieuwsgierig naar de grenzen van het gezag.

bestaande klachtenprocedures”, zegt Arib. “Hij

En een vierde was reuze slim, maar sociaal onhandig. Toch kan ik

slot 1,7 kind. En dat zeer gewenste, bewust geplande kind van nu is een

kan er wel voor gaan zorgen dat klachtenpro-

me niet herinneren dat mijn ouders zich daar erg druk om maak-

project waarin ouders investeren. De Franse filosofe Elisabeth Badinter

cedures makkelijker toegankelijk worden, want

ten. Zeker, wij werden geacht onze talenten niet te verspillen. Maar

vatte het fenomeen onlangs treffend samen onder de noemer l’enfant

dat is lang niet altijd het geval, en dat organi-

een kind met een vlekje was een kind met een vlekje. Vermoedelijk

roi. Het kind is geen vanzelfsprekend onderdeel meer van het bestaan,

saties manieren vinden om meer open te staan

dachten ze dat er niet zo dramatisch veel valt te vertimmeren aan

het zit in het moderne huisgezin op de troon. En het ganse universum

voor geluiden van kinderen en ouders.” In een

de wezens die ze op de wereld hadden gezet – dankzij al die andere

moet draaien om diens welbevinden. Zo’n kind dient alle ouderlijke

uitspraak in een juridische procedure heeft de

biopsychosociale invloeden. Ze beperkten zich tot liefdevol schuren

dromen waar te maken. Dat móét wel sociaal vaardig, intelligent,

Kinderombudsman zeker geen rol.

en schaven. Bovendien gaven ze ons het vertrouwen dat het met

ondernemend en talentvol zijn. En dreigt dat in de praktijk anders uit te

De Kinderombudsman heeft daarnaast een

ons mettertijd wel in orde zouden komen. En ze kregen, al zeg ik het

pakken, dan gaan ouders op zoek naar ‘erkenning’. Naar een deskundige

signaalfunctie. “Klachten gaan altijd over inci-

zelf, volkomen gelijk.

die hen gerust kan stellen, met een respectabele diagnose. En dus we-

dentele gevallen en blijven meestal binnen de

melt het in het hedendaagse onderwijs van de ‘labelleerlingen’. Een kind

respecteren. Internationale samenwerking is nodig om analfabetisme te voorkomen.

organisatie, ook al worden ze opgelost. De Kin-

Enige decennia later grenst zo’n luchthartige opvoedhouding bijna

grootbrengen, welbeschouwd de normaalste zaak van de wereld, is tot

derombudsman houdt in de gaten of er sprake

aan verwaarlozing. In dit tijdsgewricht was mijn ene broertje on-

op het bot geproblematiseerd. Natuurlijk, bij de échte probleemgevallen

Arti kel 2 9 O n derw ijsdoelst ellin gen

is van een structureel probleem, klachten kun-

getwijfeld gediagnosticeerd als dyslectisch, die twee donderstenen

valt extra zorg alleen maar toe te juichen. Nog beter zou zijn als ouders

nen dus wel gemeld worden. Vervolgens kan

waren vast pillenslikkende adhd’ers geweest, dat pientere zusje was

beseften dat je met genoemde aandoeningen ook onbehandeld heel best

hij op eigen initiatief een onderzoek instellen

getest op hoogbegaafdheid. Van de overheid hadden mijn ouders

op je pootjes terecht kunt komen. En vooral: dat te veel aandacht voor

en aanbevelingen doen. Misschien is er nieuwe

dure rugzakjes geëist en gekregen. Van de leerkrachten hadden ze

de kinderziel weleens net zo schadelijk zou kunnen zijn als te weinig.

wet- en regelgeving nodig, omdat bestaande

speciale aandacht geëist en gekregen. Op zichzelf is die ontwikke-

wetgeving voor kinderen heel slecht uitpakt.

ling alleszins begrijpelijk. Het gemiddelde Nederlandse gezin telt per

Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; respect voor
mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van het eigen land en van
andere landen; vrede en verdraagzaamheid; gelijkheid tussen geslachten; vriendschap tussen
alle volken en groepen en eerbied voor het milieu. Iedereen is vrij om een school naar eigen
inzicht op te richten met inachtneming van deze beginselen en de door de overheid vastgestelde
minimumnormen voor alle scholen.
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BUITENOM

volgt. Een taak dus voor een onafhankelijke

■

Een Kinderombudsman heeft dus een belangrijke meerwaarde naast bestaande mogelijkheden.
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‘Goede band met familie helpt migrantenjongeren vooruit’
O nderzoeker M itch v a n G eel , Universiteit L eiden

In februari dit jaar deed de OESO verslag van
de prestaties van de Nederlandse jeugd met
een niet-westerse achtergrond, 16% van de
totale jeugd. In het basisonderwijs gaan zij
vooruit, maar in het voortgezet onderwijs is dat
minder het geval. Daar vallen ze meer uit dan
andere jongeren en volgen zij lagere opleidingen, hoewel in hun kring doorstroming naar het
hoger onderwijs steeds meer voorkomt. Volgens
de OESO speelt de school een sleutelrol in hun
leven. Dat geldt ook voor hun ouders. Maar zou
de band met hun kinderen op zich betekenis voor
schoolsucces kunnen hebben, of breder, voor hun
algemeen welzijn? Mitch van Geel, psycholoog
en specialist op het terrein van de psychometrie,
onderzocht dit. In december vorig jaar promoveerde hij op een onderzoek naar de betekenis
van de familieband van migrantenjongeren voor
hun maatschappelijke vooruitgang. Werkt een
goede band in hun voordeel of juist niet? Wij
zochten hem op.

betekent een verhoogde kans op ontwikkelings-

“Inburgering, assimilatie – ik ken de interpre-

spectaculair.”

problemen.”

tatie van mensen die deze woorden gebruiken
niet. Ons onderzoek laat zien dat er een positief

Waaruit blijkt hun vooruitgang?

Weet u iets over andere groepen jongeren?

verband is tussen familieverplichtingen van

“Zij hebben minder gedragsproblemen en een

“We hebben een onderlinge vergelijking tussen

migrantenjongeren en hun adaptatie. Het

positiever zelfbeeld Wij hebben dit vergele-

verschillende groepen nog niet gemaakt. Dat

behouden van sterke banden met de etnische

ken met autochtone jongeren in overigens

gebeurt nog. Maar wereldwijd zien we telkens

cultuur hangt samen met hun positieve adapta-

vergelijkbare situaties. Deze laatste groep doet

het patroon van migrantenjongeren die grote

tiepatroon en een goede integratie. Niets meer

het op deze twee punten minder goed dan de

stappen zetten ondanks hun armoedige om-

en niets minder.”

migrantenjongeren Het is een klein, maar meet-

standigheden.”

baar effect, dat overigens niet gemakkelijk kan

Autochtone jongeren zouden nog iets kunnen

worden verklaard. Omdat zij hun ouders minder

Vermindert dit succes bij generaties daarna?

leren van de migrantenjongeren!

gehoorzamen dan migrantenjongeren doen,

“Ja. We zien dat vanaf de tweede generatie de

“Inderdaad. Een betere familieband zoals ik die

zijn zij beschaamd en dat draagt bij aan een

adaptatie minder goed verloopt. In vergelijking

heb beschreven, is ook in hun belang. Hun con-

lager gevoel van eigenwaarde. We hebben ook

met de eerste generatie zien we slechtere eetge-

tacten met migrantenjongeren kunnen hen op

gevonden dat de adaptatie van deze migranten-

woonten, verlies van culturele kenmerken.”

dit punt positief beïnvloeden. Een sterk gevoel

jongeren net zo goed is als die van jongeren uit

van verplichtingen jegens de familie hangt ook

betere economische milieus. Dat is opmerkelijk,

Dus hun inburgering is afhankelijk van behoud

want een lagere sociaaleconomische status

van eigen etnische identiteit?

bij hen samen met betere prestaties.”

■

Foto: Joost van den Broek/HH

In memoriam mr. L.A. Struik

komen zij vervolgens minder in aanraking met

gen. Er is de wil om vooruit te komen en daar

justitie, hebben minder gedragsproblemen en

komt bij dat deze jongeren dit ook doen voor

een hogere eigen waardering.

de familie. De inspanningen van hun ouders

gevraagd voor het directeurschap van het CBKO, dat – opgericht in

om hen een betere toekomst te geven, willen

1920 – oorspronkelijk een bisschoppelijke signatuur had. Zelf schrijft

In de Verenigde Staten is veel onderzoek gedaan

Simpel gesteld: een goede familieband helpt de

zij niet fnuiken. Zij willen wat terugdoen via

hij over zijn beginperiode: “De eerste rukwinden in het ideologische

naar het verband tussen de familiebinding van

migrantenjongeren bij een beter resultaat op

schoolsucces en door klusjes thuis. Zij willen

klimaat zijn al aan het waaien als eind 1971 de leiding over het

migrantenjongeren (family obligations: hulpvaar-

school en dit eerste positieve effect helpt hen

dat hun familie trots op hen is en deinzen er-

Bureau in mijn handen komt. Het fundament van de identiteit van

digheid, betrokken, aanwezig) en hun ‘adaptatie’,

bij hun verdere algemene ontwikkeling, die

voor terug op het slechte pad te gaan. Schaamte

waarmee bedoeld wordt welbevinden en maat-

beter verloopt. Dit is het tweede effect waaraan

van hun familie willen zij voorkomen.

schappelijk succes. Er blijkt een positief verband

de school – naast de familieband – dus een bij-

Ze accepteren de (meer collectieve) gezins-

tussen familieverplichtingen en adaptatie te

drage levert. Als de familieband niet goed is, is

waarden en zijn eerder bereid tot hulp, tot

bestaan. Wanneer etnische jongeren een goede

van deze twee effecten duidelijk minder sprake.

gehoorzaamheid en besteden meer tijd in
familieverband dan autochtone leeftijdgenoten.

band met hun familie hebben, doen zij het beter op
school en zijn ze best tevreden met hun leven. Dat

Mitch van Geel doet verslag van dit Ameri-

Bovendien zien zij de school als een mogelijk-

zij in armere milieus opgroeien, hindert hen niet.

kaanse onderzoek en gebruikt het voor zijn

heid om hun familie in de toekomst te helpen,

Het is zelfs zo, dat zij het op beide punten, welzijn

eigen onderzoek naar de Nederlandse situatie.

want zij hebben vanwege opleiding toegang tot

en succes, beter doen dan de autochtone jeugd in

Hij onderzocht het welzijn van niet-westerse

de betere banen. Die sterke band met de familie

vergelijkbare economische omstandigheden.

migrantenjongeren (moslims) tussen twaalf en

die zij voelen, is dus gunstig voor hen.

Je verwacht dit niet, want vaak wordt gedacht

zeventien jaar die het VMBO volgen. Wat heeft

dat hun (afwijkende) etnische waarden hen niet

hij gevonden?

het katholiek onderwijs met zijn sterke samenhang tussen school
en kerk begint te verzwakken, want ‘de (katholieke) school kan niet
meer borg staan voor een bepaalde confessie’. Het onderwijsbeleid
van minister Van Kemenade in het kabinet-Den Uyl (1973-1977)
koerst aan op forse bemoeienis van de overheid met het bijzonder
onderwijs, waardoor de grondwettelijke vrijheid van onderwijs van
Toen de KRO/RKK-journalist Gerard Klaasen enkele jaren geleden werd

1917 in gevaar wordt gebracht.” Mr. Struik stond ook aan het roer

gevraagd of hij Struik nog kende antwoordde hij: “Maar natuurlijk! Die

toen minister Deetman het bewind voerde. Dit ministerschap werd

man achtervolgde mij dag en nacht met zijn nieuws en informatie. Struik

getekend door nog meer overheidsbemoeienis, schaalvergroting,

was altijd in touw.” Mr. L.A. Struik was in de jaren 1972-1987 directeur

verzakelijking en bezuinigingen.

van het Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs (CBKO), de organisatie die drie jaar na zijn directeurschap werd opgedeeld in twee bureaus,

Struik moet het allemaal met lede ogen hebben aangezien. Hij

Overigens is het zo dat hun adaptatie minder

het ene richtte zich op de identiteit van het katholiek onderwijs en het

was lange tijd directeur van een organisatie die, ondanks haar

spectaculair verloopt dan in de VS en Canada.

andere op de belangenbehartiging.

goede reputatie, niet meer structurerend kon zijn vanwege de grote

kaans onderzoek laat zien dat het tegendeel geldt.

Van Geel: “Het Amerikaanse patroon, namelijk

Daar hebben migrantenjongeren meer succes.

Hij overleed 18 mei jl. op 85-jarige leeftijd.

verschuivingen die zich in de samenleving voltrokken. Uiteindelijk

Migrantenjongeren uit de lage sociale milieus met

dat migrantenjongeren het verbazend goed

Maar dit heeft volgens ons te maken met de

een goede familieband ontwikkelen zich naar be-

doen ondanks hun lage sociale milieu, zien we

verschillen tussen sociale stelsels. In Nederland

Eigenlijk was de scherpzinnige Struik voorbestemd om lid te worden

bleef geruime tijd nog actief als lid van ministeriële commissies en

horen. Ze doen het vanwege hun binding behoor-

ook hier. Net als in de VS hangt hun succes sa-

is gezondheidszorg en inkomensondersteuning

van de Tweede Kamer en daarna misschien zelfs minister, maar hij werd

internationale fora.

lijk goed op school en mede door dit schoolsucces

men met immigrant drive en familieverplichtin-

beter toegankelijk en op een behoorlijk niveau.

steunen maar belemmeren. Maar uitgebreid Ameri-
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Hierdoor zijn de effecten misschien minder

IN M EMORI AM

IN TERV IEW

Nico Dullemans
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heeft hij zijn werk voor het katholiek onderwijs laten rusten. Hij
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Voorbij de Wet BIO met Thijssen en rabbijnen

Staken en loondoorbetaling

Foto: Jurgen Huiskes

Nico Dullemans

Wanneer leerkrachten staken, welk
loon mag dan worden ingehouden? Alleen de ingeroosterde uren of moet er
gekeken worden naar dag(delen)?

gever mag inhouden indien een leerkracht

die zegt dat de weknemer geen bezoldiging

staakt. In al deze zaken stelden de werk-

ontvangt over de tijd dat hij in strijd met zijn

gevers zich op het standpunt dat iemand

verplichtingen opzettelijk nalaat zijn werk-

die de gehele werkdag staakt, de gehele

zaamheden te verrichten. Diverse rechters

werkdag niet beschikbaar is om te werken

volgden de leerkrachten hierin.

en derhalve voor de gehele werkdag gekort
Dat er loon mag worden ingehouden is

moet worden op zijn salaris. De leerkrach-

In een procedure die onlangs werd gevoerd

duidelijk, immers het burgerlijk wetboek

ten waren van mening dat slechts de uren

door een advocaat van het BKO verweerde

zegt: zonder werk geen recht op loondoor-

waarvoor zij waren ingeroosterd, gekort

de werkgever zich wederom met de stel-

betaling. In verschillende zaken is de vraag

mochten worden op hun loon. Zij baseer-

ling ‘zonder werk geen loon’, art. 7:627 BW.

aan de orde geweest welk bedrag de werk-

den zich op art. 18.2 zesde lid van de CAO,

Indien wordt uitgegaan van een normatieve
werkdag dient de met eiser overeengekomen
deeltijdfactor betrokken te worden bij de
korting. De werknemer stelde dat hij slechts
de uren mocht worden gekort waarop hij was
ingeroosterd. Hij was 6 lesuren ingeroos-

BO N D KBV O N IEU WS

J U RINI STERV
P R UIEW
DENTIE

Trudy Spaans

In De gelukkige klas (1926) toont schrijver en
‘onderwijzer van harte’ Theo Thijssen (18791943) zich een narratief pedagoog. Met zijn
verhalen, dromen misschien, zoekt hij zich een
weg in de wereld van dilemma’s die het onderwijs eigen is. Fundamenteel daarbij is Thijssens
verstaan van de relatie tussen klas en leraar.
Zijn meester Staal, die een dagboek bijhoudt,
vindt dat die leraar-klas relatie soms doet
denken aan een flirt. “Dan ben ik de ene; de andere… is een abstractie, is de klas, is een stukje
gemeenschap dat als individu optreedt. Telkens
als er in zo’n geval een van de kinderen spreekt,
geschiedt dat op een wijze waarin ik voel: jij
spreekt námens het hele stel, zelf zeg je niets
eigenlijk, door jou spreekt de klas. En tegen wie

terd voor 35 minuten per uur om tijd vrij te

spreek ik? Ook niet tegen een kind afzonderlijk,

maken voor een vergadering. Deze vergade-

dat lijkt maar zo soms; ik spreek tegen de klas

ring vond echter vanwege de staking geen

als geheel.” Staals ‘klassevertegenwoordigers’

doorgang.

zijn vooral de intelligente Hilletje in ’t Veld en

De advocaat van het BKO was van mening

zijn factotum Fok Goosens, die daarmee ook

dat moet worden uitgegaan van het beschik-

zijn leraren zijn. Over Fok schrijft Staal: “Het

baarheidschema zoals opgenomen in de

is vaak of hij precies voelt wat de massa vaag

CAO. Volgens dit schema moet de leerkracht

en onbewust ondergaat, of hij namens de klas

8 dagdelen beschikbaar zijn om werkzaam-

gevoelt. (…) Dat is het: hij voelt de atmosfeer,

heden te verrichten. Door te staken was de

de geestelijke spanning, en zijn instinct is erop

werknemer de hele dag niet beschikbaar en

gericht naar ontlading te zoeken.”

konden hem dan ook geen werkzaamheden
worden opgedragen. De korting zou dan ook

Bart Koet, die in april dit jaar sprak op een bij-

terecht over de gehele dag zijn toegepast.

eenkomst van de Bond KBVO, noemt Thijssens
grondpatroon van klas en leraar ‘kindgericht’,

De rechter is van mening dat is vast komen

zonder dat daarbij het belang van een goed

te staan dat de werknemer een volle dag

leerplan uit het oog wordt verloren. Want die

niet heeft gewerkt en dat hij derhalve een

relatie moet wel leiden tot prestatie. Leerlingen

volledige dag gekort mocht worden op zijn

moeten kennis tot zich (kunnen) nemen. Koet,

salaris.

onder meer leraar aan de pabo in Leiden, toont

jes), is hij ook wetenschapper en hoogleraar; in

kunnen blijven. Het (bijbelse) dilemma tussen

Dat hij later de vergadering alsnog heeft

zich bezorgd over de onwil die hij niet zelden

Tilburg doceert hij Nieuwe Testament. Boven-

letter en geest blijft dus onverkort actueel.

bijgewoond, maakte deze situatie in de ogen

bij studenten voelt om iets te leren. Volgens

dien is hij actief als diaken en doceert hij aan

van de rechter niet anders.

hem zijn zij meer ervaringsgericht, maar dat is

het grootseminarie van het bisdom Haarlem-

Literatuur: Bart J. Koet, ´Theo Thijssen en de

te kaal. Het gaat ook om kennis en Koet wijst

Amsterdam. In Koet komen kennis en ervaring

mythe van het Nieuwe Leren´, Tijdschrift voor

Juridische dienstverlening

op de rabbijnse traditie (lernen, lernen, lernen)

samen. En, zoals KBVO-bestuurder Wim van

Humanistiek, Vol. 9, no. 36 (2008) 75-82.

T 070 356 87 30

en de joodse wet, de halacha. Het zijn de regels

der Geest, die Koet introduceerde, opmerkte:

E secrjur@bkonet.nl

van de rabbijnen en hun commentaren die

“De KBVO is altijd voor goed leraarschap

steun bieden tijdens je levenswandeling. De

geweest, maar de Wet BIO, die daarover gaat,

joodse traditie leert ons dat kennis en ervaring

inspireert ons niet, ze is te instrumenteel, te

complementair zijn en dat ze allebei uitgangs-

veel een beheersmatig, geformatteerd systeem,

punt mogen en zelfs moeten zijn.

gevuld met competenties, vaardigheden.” Het is

■

Foto: iStockphoto

■

bijna ongepast de wet onserieus te nemen, maar
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Bart Koet is een beweeglijk iemand. Behalve

er is sprake van overschatting op het moment

praktijkman (hij is zoals gezegd docent en

dat wij denken dat de rabbijnse lessen en de

eerder was hij jarenlang pastor in de Bijlmerba-

verhalen van Theo Thijssen daarmee ongekend
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OM VERDER TE LEZEN
Goed onderwijs - bestuur
O pstellen over een nieuwe besturingsfilosofie
Het moderne schoolwezen in ons land

praktijken, teksten die elkaar hier en

uit te leggen via de code-Tabaksblatt

is tot stand gekomen dankzij subsi-

daar overlappen. Deskundigen geven

en (Deckers schiet in de lach) in België

diaire verhoudingen. Lokale groepen

hun genuanceerde, actuele informatie,

de code Lippens (Maurice Lippens was

en gemeentebesturen stichtten hun

meestal terughoudend, soms stellig,

topman van Fortis/red.). Maar alle

scholen terwijl de rijksoverheid zorgde

zoals Goos Minderman, bijzonder

transparantie heeft geen beter begrip

voor globale wettelijke kaders en

hoogleraar aan de VU. “Mág de over-

doen ontstaan van het bankieren, wat

bekostiging. Dit samenspel heeft goed

heid vertrouwen op de intrinsieke

bankiers doen en hoe ze het doen,

uitgepakt, maar het subsidiaire model

wens van publieke instellingen om

wat hun beweegredenen zijn, hoe ze

staat al lange tijd onder grote druk.

integer en kwalitatief op hoog niveau

daarvoor beloond moeten worden. Dat

Hoe komt dit? In 1996 promoveerde

de publieke taak uit voeren?” vraagt

leidt tot het gevoel dat je transparan-

Frans de Vijlder op een studie naar de

hij. Minderman vindt zelf dat de

ter bent geworden zonder resultaat.”

relatie tussen onderwijs en staat. Die

overheid normering en toezicht moet

Het bankwezen (ook een institutie) zal

erodeert. Ze brokkelt af en dat gaat

versterken indien instellingen te kort

opnieuw zijn plaats moeten vinden in

volgens hem gepaard met verzet, on-

schieten. Maar zal dat soelaas bieden

een wereld die sterk aan veranderen

begrip en pijn bij burgers, bij scholen

gezien de geërodeerde relatie waar

is. Onderwijs moet dat ook. Dat maakt

en bij de overheid zelf. Het eindpunt

De Vijlder hierboven over spreekt?

goed onderwijsbestuur tot een kwestie

is nog niet bereikt. Dit verschijnsel is

Die erosie is volgens hem een gevolg

van beperkte orde. Nu gaat het vooral

internationaal, ongeacht de verschil-

van diepingrijpende processen van

om ´visies en structuren waarin het

len tussen landen in hun beleidstra-

onthechting, samenhangend met een

onderwijs van de toekomst zich aan-

ditie.

globalisering van de economie en de

kondigt´, zegt theoloog Erik Borgman.

Foto: Boom uitgevers Den Haag

groeiende heterogeniteit van waardepatronen (en conflicten ertussen).

(ND)

we een bundel zoals Goed onderwijs

Staten en instituties zoals onderwijs

Titel: Goed onderwijs - bestuur

– bestuur openslaan. Dit boek, dat

zijn hierdoor verzwakt en staan onder

Redactie: F.J.G. Janssens en

verschijnt nu bestuurders bezig zijn de

druk. Regeltechniek (‘om relatiepatro-

C.W. Noorlander

consequenties van nieuwe verant-

nen te herinrichten’) zal niet de oplos-

Uitgeverij Boom/Lemma

woordingswetgeving te verwerken,

sing bieden. Dat leert ons de banken-

Prijs:  30,00

is een overzichtelijke combinatie

crisis. Floris Deckers, topman van Van

Omvang: 376 pagina’s

van toelichtingen op de ontwikke-

Lanschot in 2008: “Kijk, het manage-

1e druk, 2010

ling van governance, besprekingen

ment van banken had net als dat van

Bindwijze: paperback

van instrumenten en schetsen van

andere bedrijven het gevoel alles goed

ISBN 978-90-5931-541-9
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 3,50.

Art-director
Dennis Kriek

Abonnementenadministratie
mw. M. Schelvis, T 070 356 86 54

Druk
Ten Brink, Meppel

Advertenties
Mooijman media- en projectmanagement, postbus 116, 1620 AC Hoorn,
T 0229 24 46 27 ❘ F 0229 24 46 07
E mmp@xs4all.nl

ISSN: 0924-8129

Lay-out
Pleun van der Linde,
Cross Media Solutions - Ten Brink,
Alphen aan den Rijn

Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of overgenomen
zonder de uitdrukkelijke toestemming
van de redactie.
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