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Gewortelde openheid
Wat betekent het om op dit moment
een katholieke school te zijn? Die vraag
is niet dagelijks aan de orde, maar
komt geregeld terug. Bij fusie, het
nadenken over profilering. Er zijn ook
momenten dat de school bijna automatisch terugvalt op haar identiteit,
zonder nadenken: bij een sterfgeval
van een leerling of docent bijvoorbeeld. Dan blijkt dat de identiteit geen
opsomming van kenmerken is, maar
een verhaal. ‘Scholen denken en voelen
vanuit hun geschiedenis. Die erfenis

kun je niet opheffen’, zegt de kersverse
doctor in de theologie Joost Dupont
in dit blad. Je kunt ook spreken van de
traditie van een katholieke school.

devol of zinvol vinden en de behoefte
hebben om dat aan anderen door te
geven. Derkse maakt graag de vergelijking met een rivier.

Wil Derkse zegt in het openingsinterview dat het woord traditie vaak wordt
misbruikt en gekoppeld aan iets wat
ouderwets is of stil is blijven staan,
terwijl het Engelse woord ‘trade’ laat
zien dat het om iets gaat dat doorgegeven wordt, dat er beweging in zit.
Een traditie is als mensen iets waar-

San van Eersel pleit er daarom in het
inleidend artikel voor dat katholieke
scholen vandaag de dag zowel open
zouden moeten staan voor de bijdrage
van de samenleving aan de vorming
van leerlingen op school, als trouw
zouden moeten blijven aan hun katholieke idealen, aan wat zij van waarde
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vinden in de katholieke traditie. Hij
noemt die dubbele houding ‘gewortelde openheid’. Breng het heden in
verbinding met het verleden (cover). Of
zoals algemeen directeur Gerard van
Bergen in een interview zegt: ‘Ik zoek
naar momenten om de bronnen van de
katholieke traditie in het gesprek in te
brengen, omdat ze nog steeds waardevol zijn’.
Gerrit-Jan Meulenbeld
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THEMA INTERVIEW

WiL DERKSE

‘Mijn generatie is
nauwelijks geworteld in het
christendom’
Gerrit-Jan Meulenbeld
Wil Derkse is onder andere filosoof en oblaat (lekenlid) van de Benedictijner Willibrordsabdij in Doetinchem. In zijn persoon verenigt
hij twee werelden, de wetenschappelijke en religieuze, die voor hem, in tegenstelling tot velen, nooit tegengestelden zijn geweest.
Bekend is hij van zijn boek Een leefregel voor beginners, benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven.

Derkse woont sinds kort in de buurt van de Willibrordsabdij, in het

lestijd voor zichzelf bleven studeren. Men volgde zijn eigen intellectu-

poortgebouw van kasteel Slangenburg, het gastenhuis van de abdij

ele passie. En daarom sloeg de vonk over naar leerlingen.

waarvan hij in deeltijd directeur is geworden. Een omgeving om stil van
te worden, zo mooi.

Is dat de traditie van het katholiek onderwijs?

Het gaat om een dubbele long: het volgen van de eigen intellectuele
U heeft zelf katholiek onderwijs genoten. Hoe kijkt u daar op terug?

passie en het vitaal houden van de eigen roeping. Bij mijn scheikun-

Ik heb heel erg geboft, vind ik. Ik ben begonnen bij de broeders van de

deleraar zag ik dat live gebeuren. Op zijn bureau lagen boeken over de

Onbevlekte Ontvangenis van Maria, ook wel de broeders van Maastricht

kwantumtheorie èn Johannes van het Kruis.

geheten, in Nijmegen. Ik had daar voortreffelijke docenten die oog had-

Maar in de periode dat ik bij de broeders was, de jaren zestig, zag je

den voor de afzonderlijke talenten van leerlingen, op welk gebied dan

de onzekerheid bij de broeders zelf toenemen met als gevolg dat van

ook. Er was een muziekkorps, een toneelclub, we kregen een beetje wis-

de 65 jongens waarmee ik ben begonnen er één over bleef voor het

kunde en konden natuurkundeproefjes doen. Ik vond het er zo leuk dat ik

noviciaat. Degenen bij wie de dubbele long van de eigen intellectu-

ook broeder-onderwijzer wilde worden. Ik was getest voor het gymna-

ele passie en een geworteld religieus leven het meest aanwezig was,

sium en zou daarvoor naar Arnhem gaan. Ik zou gaan wonen in een

bleven overeind. Zij hadden een duidelijk ankerpunt.

soort kleinseminarie van de broeders in Zevenaar. Alleen betekende dit

J onge r en hebben een
ste r k ve r langen
naa r ins p i r atie

dat ik ‘s ochtends de mis zou moeten missen en dat wilde ik zelf ook niet.

Waar hebben we het over als we over traditie spreken? Voor sommigen is

Op het juvenaat in Zevenaar begon ik met Mulo, het jaar daarop werd die

een gebruik dat vijf jaar in zwang is al een traditie.

omgezet in een experimentele Havo en verhuisden we naar Maastricht.

Kinderen ontwikkelen al heel jong gebruiken die ze jarenlang vol-

Ik heb er geen vervelende dingen meegemaakt, maar ontmoette ook daar

houden. Het begrip traditie wordt vaak misbruikt en gekoppeld aan

weer hele goede docenten. De scheikundeleraar heeft me geïnspireerd om

iets wat ouderwets is of stil is blijven staan, terwijl je aan het Engelse

scheikunde te gaan studeren. Op een reünie later bleek dat zes klasgeno-

woord ‘trade’ kunt zien dat het om iets gaat dat doorgegeven wordt, dat

ten hetzelfde hadden gedaan. Wat ik in ieder geval uit die periode heb

er beweging in zit. Zelf maak ik graag de vergelijking met een rivier,

meegenomen is dat geleerdheid en een religieus leven heel goed samen

ook in mijn colleges. Een traditie is als een stromende rivier die een

kunnen gaan, wat tegenwoordig vaak als een tegenstelling wordt gezien.

geschiedenis met bronnen heeft, en als het contact met de bronnen ver-

De enige agenda van de broeders was om een goede onderwijscontext

droogt, droogt ook de rivier op. Zo zie je in de jaren zeventig, tachtig en

te bieden in een religieus kader, natuurlijk ook met de bedoeling om

negentig van de vorige eeuw dat veel religieuze bewegingen bezig zijn

eventueel leerlingen te rekruteren. Dat is misschien het grote verschil

geweest met herbronning, opnieuw hun eigen regel leren lezen.

met tegenwoordig, waarbij onderwijs door allerlei andere agenda’s wordt

In een rivier komen ook zijstromen met ander gedachtegoed. Dat kan

beheerst. Opmerkelijk was ook dat de meeste docenten, niet allemaal, na

verfrissen, denk maar aan de invloed van het Helleense, Islamitische

Foto: Jan Ruland van den Brink
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en moderne denken op het Christendom. Maar zijstromen kunnen ook

De kloosterkerken trekken op dit moment gemiddeld meer mensen dan

vervuilen, alleen blijkt dat vaak pas later. Een rivier heeft een bed-

de parochiekerken. In de kloosters kunnen de religieuzen de inspiratie

ding, dat wil zeggen dat er een structuur nodig is. Een bedding kan zich

met elkaar delen, terwijl een parochiepriester heen en weer holt tussen

verplaatsen, maar dat duurt lang. En een rivier stroomt ook altijd uit in

vier, vijf parochies. Maar er zijn ook hele vitale voorbeelden van paro-

iets dat groter is dan de rivier. Het is maar een rivier, geen doel op zich,

chies die wel inspirerend zijn.

gericht op iets groters. Onze kerk is dus een belangrijke plek, maar niet
het eindpunt. Dus als er geen plaats is waar de rivier kan uitstromen, ver-

Alleen via de mystieke weg heeft de christelijke weg toekomst?

zilt de rivier. Tot slot stroomt een rivier vaak uit in een delta met andere

Het gaat erom dat er niet alleen maar een bedding is, maar dat de

rivieren die vaak dezelfde bronnen hebben. Alle rivieren in die delta zijn

rivier ook kan stromen. Dat christenen werken aan hun geestelijke

belangrijk, denk aan het protestantisme of alle stromingen binnen het

vitaliteit en op zoek gaan naar inspiratiebronnen die daaraan bijdra-

katholicisme.

gen. Voor mij staat het buiten kijf dat jonge mensen hier sterk naar
verlangen. Dat verlangen kan alleen gestild worden door mensen die

Wanneer mag je spreken van een traditie?

zelf geïnspireerd zijn. En daar ontbreekt het aan. Mijn generatie heeft

Als mensen iets waardevol of zinvol vinden en de behoefte hebben om

hier heel weinig aandacht voor gehad, het was los zand bij ons, niet

dat aan anderen door te geven. Aristoteles schrijft ergens ‘zoals de oude

genoeg geworteld. Ik denk aan mijn 64 medestudenten. Hadden wij

Mensen verlangen naar goede verhalen en voorbeelden

wiskundigen al schreven’. Een traditie sterft als hij niet dynamisch is,

er een hekel aan om naar de kerk te gaan? Nee. We hadden ook geen

wordt doorgegeven. Anders wordt het een museale rest.

hekel aan de broeders. Hetzelfde maakte ik mee als leraar op de mid-

Het boek ‘After progress’ van de Engelse filosoof Anthony O’Hear heeft

delbare school. Toen ik kwam was de overgrote meerderheid prakti-

de ondertitel ‘finding the old way forward’. Dat is de kracht van een

serend katholiek. Toen ik vertrok nog maar een paar. Die omslag was

goede traditie, dat je beproefde oude wegen vooruit kunt denken. Soms

niet gepaard gegaan met grote morele of intellectuele crises, nee, die

lees ik hele oude teksten met studenten en dan hebben ze regelmatig de

had zich geruisloos voltrokken. Het was het inruilen van de ene sociale

ervaring ‘dat gaat over ons’. Dan helpen oude teksten om inzicht te krij-

vanzelfsprekendheid voor de andere.

gen in moderne problemen. Het gaat niet om restauratie, maar om stap-

Ik heb het daar vaker met kardinaal Simonis over gehad, die zich steeds

pen vooruit te zetten met hulp van oude bronnen. Dezelfde ervaring heb

afvroeg waarom de kerken zo leeg zijn, waarop ik hem antwoordde dat

ik als ik de regel van Benedictus bespreek met managers. Die komen tot

ze tegenwoordig veel voller zijn dan vroeger, zelfs als er weinig men-

de conclusie ‘dit werkt’, terwijl ze in een totaal andere context werken.

sen zijn. ‘Hoezo dan?’, vroeg hij. Als je mensen vroeger na afloop van

‘Ja, zeg ik dan, al 1500 jaar’.

de mis zou vragen waar het evangelie van die dag over ging, zouden ze
niet hebben kunnen antwoorden. Als je dat nu vraagt, weten mensen

Je hebt ook mensen nodig die de bronnen kennen. In het geval van de katho-

dat wel. Dat vind ik winst. Mijn vriend en collega Cornelis Verhoeven

lieke bronnen is dat steeds vaker een probleem in het katholiek onderwijs.

constateerde dat in het Udenhoutse dialect, waar hij vandaan kwam,

Je kunt er wel voor zorgen dat docenten, schoolleiders en andere betrok-

geen woorden waren die met de kerk verbonden waren, daar waren

kenen er mee in contact komen, vooral de mensen waarvan je vermoedt

alleen woorden in het Nederlands voor.

Foto: Jan Ruland van den Brink

Wil Derkse (1952) studeerde na zijn middelbare schooltijd scheikunde en filosofie. Hij was leraar scheikunde aan het Jeroen Boschcollege in Den Bosch
in dezelfde periode dat Cornelis Verhoeven daar klassieke talen doceerde. Hij haalde een doctoraat in de filosofie en doceerde wijsbegeerte in Eindhoven.
Hij was wetenschappelijk directeur van de Radboudstichting (nu Stichting Thomas More) die via bijzondere leerstoelen en beurzen het onderwijs in de
katholieke levensbeschouwing aan de Nederlandse universiteiten stimuleert. Tegenwoordig is hij zelf bijzonder hoogleraar namens deze stichting bij de
Open Universiteit, en bijzonder hoogleraar wetenschap, samenleving en levensbeschouwing van de Radboud Universiteit (waar hij tot voor kort ook het
Soeterbeeck Programma leidde) en directeur van Gastenhuis Kasteel Slangenburg, verbonden met de St. Willibrordsabdij in Doetinchem.

dat ze er iets vruchtbaars mee doen. Ga eens een week naar een klooster.
Dat kun je ook met leerlingen doen. Ik heb het wel eens met studenten

Jongeren hebben behoefte aan inspiratie, zegt u. Waaruit leidt u dat af?

van onderwijs die een band hebben met een spirituele traditie, is hoe de

Bent u positief over de toekomst van de katholieke traditie in het onder-

gedaan. Die noemen die ervaring het hoogtepunt van het academisch

Veel maatschappelijk signalen wijzen daarop. Zo ben ik altijd verbaasd

bronnen weer aan te reiken zonder dat er mensen zijn die nog aange-

wijs?

jaar: ‘dat dit bestaat’.

geweest over het succes van de Harry Potterverhalen. Waar komt dat

sloten zijn op die bronnen en ze doorgeven. Het gaat dan niet alleen om

Wereldwijd zeker, maar ook in West-Europa zijn er interessante be-

vandaan? Hoe komt het dat jongeren die nooit lezen, wel uitzien naar

de kennis van die bronnen, maar ook de doorleving ervan. ‘Ze weten er

wegingen. En er kunnen natuurlijk ook nieuwe bronnen aangeboord

U wijst op inspirerende plekken. Hebben die plekken toekomst?

deze boeken? Mensen, jongeren, verlangen naar goede verhalen en

tegenwoordig zo weinig van’, zegt Simonis. Het gaat erom dat je de ken-

worden. Wat van belang is om vitale bronnen in circulatie te blijven

Ik wil niet iedereen naar kloosters sturen. Er zijn veel meer bronnen.

voorbeelden, over goed en kwaad, over vriendschap en bedrog, over

nis kunt verbinden met je eigen leven.

brengen. Dat hoeft niet veel te zijn. Als je een school als een orga-

Het kan een Taizé-groep zijn, een wandelclub, een koor, een orkest. Ook

groei en volwassen worden, verhalen over mooie levens. Ook het,

personen zijn bronnen.

inmiddels wat getaande, enthousiasme voor Barack Obama duidt erop.

Er is wel een hang naar spiritualiteit, maar blijkbaar weet de katholieke tradi-

het in de haarvaten gaan zitten.

Er ging een golf van verlangen door de wereld toen hij de presidents-

tie daar niet van te profiteren?

Je moet wel werken aan de randvoorwaarden, de waterhuishouding,

En de institutionele kerk?

verkiezingen won. Zijn speeches zijn doorspekt met spirituele begrip-

Vaak weten we niet meer dat het katholieke bronnen zijn. De regel van

zoals een stilteplek in school, boeken in de schoolbibliotheek en do-

Die lijkt minder te bieden te hebben. In dat verband moet ik sterk denken

pen. Goede verhalen bieden ons beelden van wat goed, mooi en waar

Benedictus wordt ook niet verbonden met het katholicisme. Schoolbe-

centen die met spiritualiteit en religie bezig zijn de ruimte geven daar

aan een uitspraak van de Duitse theoloog Karl Rahner ‘de christen van

is en zorgen ervoor dat we zien waar dit ontbreekt. Hoe komt het dat er

sturen zouden randvoorwaarden kunnen creëren waarin, optioneel, de

onbekommerd over te vertellen. Er is geen standaardmodel.

de toekomst zal mystiek zijn of niet zijn’. En met mystiek bedoelde hij

zoveel boeken van Anselm Grün verkocht worden? Mijn eigen boekje

katholieke bronnen worden aangeboden. Dwang werkt niet. Als je blok-

Wat ook helpt, daar ben ik van overtuigd, is om als docent te lezen,

het groeien in geestelijke vitaliteit. Als de kerk en haar vertegenwoor-

over de regel van Benedictus beleeft zijn 22e druk en is in allerlei talen

keert, breekt de dam op een gegeven moment. Dat aanbod lukt natuurlijk

vooral boeken die je raken en daarover in gesprek te gaan met enkele

digers niet in staat zijn om zelf voorbeelden of bronnen te zijn van die

vertaald. Dat komt allemaal voort uit dat verlangen naar inspiratie.

alleen maar als er in het bestuur een paar mensen zijn die dat zien zitten,

collega´s. Het goedkoopste en simpelste advies dat ik mensen in het

maar die zijn er altijd wel. Hetzelfde geldt voor de leraren. Dat hoeft ook

onderwijs kan geven: sta een half uur eerder op en lees wat jou ver-

niet alleen de docent godsdienst/levensbeschouwing te zijn.

frist of doe iets anders met hetzelfde effect.

beweging of bewogenheid en alleen bezig zijn met de regels, die niet
onbelangrijk zijn, dan gaat het mis.
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Katholiek onderwijs:
een dubbele opgave
San van Eersel
Van oudsher is het een belangrijk kenmerk van
katholieke scholen dat ze gericht zijn op een
religieuze werkelijkheid, het ‘hogere’ of ‘iets’ dat
de alledaagse werkelijkheid overstijgt. In onze
moderne samenleving lijken katholieke scholen
het echter steeds moeilijker te vinden om zichzelf
te definiëren op grond van dit religieuze kenmerk.
Er lijkt een fundamentele spanning te bestaan
tussen de religieuze dimensie van het katholiek
onderwijs en de wijze waarop het moderne leven
gestalte krijgt.

afdwingen of opleggen wordt in toenemende

levensfase en op vrijwel ieder terrein van het

mate beschouwd als fout. In plaats van zich te

maatschappelijk leven (opvoeding, scholing,

onderwerpen aan een model dat van buitenaf,

recreatie, sport, werk, politiek) benadrukt. Aan

hetzij door de gemeenschap of door de vorige

de grondslag hiervan lag het ideaal van een ka-

generatie, hetzij door een religieuze of politieke

tholieke heilstaat. Door de katholieke beleving

autoriteit, is opgelegd, hechten steeds meer

en invulling van dit ideaal te verbinden met

mensen er waarde aan om hun eigen weg te

alle terreinen van het maatschappelijk leven,

vinden en hier ook naar te leven.

ontstond een hechte katholieke gemeenschap
met een eigen en herkenbare identiteit. Nadeel

Een bonte verscheidenheid aan leefstijlen

hiervan was, dat katholieken geïsoleerd raakten

Bovenstaande ontwikkelingen hebben ertoe

van andere groepen binnen de Nederlandse

geleid dat het aantal mensen dat zichzelf

samenleving (verzuiling).

religieus noemt sterk afneemt. Een toenemend
Sommigen willen deze spanning oplossen door

aantal mensen beschouwt zichzelf als agnost

Katholieke scholen hebben een belangrijke rol

vooral de religieuze dimensie van het katholiek

of zonder religie. Tegelijkertijd zien we dat het

gespeeld in de instandhouding van deze geïso-

onderwijs te benadrukken. Anderen daaren-

spectrum aan tussenposities die mensen in kun-

leerde katholieke identiteit. Zij hadden de taak

van de leer of de leiding van de katholieke kerk.

zekerheid van het katholiek onderwijs van het

lid waren. De hang naar individuele bewegings-

tegen bepleiten een grotere openheid van het

nen nemen, zich verbreedt. Veel mensen zijn

om de eigen geloofswaarden en de eigen opvat-

Gaandeweg verdwijnen op katholieke scholen

begin van de vorige eeuw. Anderen verzanden

vrijheid heeft geleid tot een sterk individualis-

katholiek onderwijs voor de moderne invloe-

niet langer praktiserend katholiek (of anders-

tingen van de katholieke traditie te beschermen

alle elementen van de katholieke leer die niet

in een diffuse religiositeit, een religiositeit

tische maatschappij met een enorme mobiliteit.

den van de hedendaagse samenleving. Beide

zins), maar zeggen toch een geloof te belijden

tegen de kwalijke invloeden van niet-katholie-

langer in overeenstemming te brengen zijn met

waarvan niemand meer weet waaruit ze bestaat

De keerzijde van deze medaille is, dat ze ook

pleidooien worden gekenmerkt door het maken

of in God te geloven. Onafhankelijk daarvan

ken en over te dragen op de nieuwe generaties

een moderne samenleving, om plaats te maken

of waardoor ze wordt gekenmerkt.

heeft geleid tot veel eenzaamheid. Veel mensen

van een eenzijdige keuze. Om dit te voorkomen

neemt het aantal mensen dat zegt wel in iets

katholieken.

voor de persoonlijke ervaringen (religieus en

schetsen we een beeld van katholiek onderwijs

hogers te geloven, maar niet in een persoon-

dat beide uitersten met elkaar verbindt. Uit-

lijke God, toe. Daarnaast nemen mensen steeds

Aa n p a s s in g s s tr at e g i e

gangspunt hierbij is dat religies niet zozeer een

vaker posities in die tot voorheen ondenkbaar

Na de zestiger jaren brak voor het katholieke

functie hebben, als wel een opgave, de opgave

waren. Ze beschouwen zichzelf bijvoorbeeld als

deel van de bevolking een nieuwe fase aan.

namelijk om het heil of de heelheid (de belofte

katholiek, echter zonder de dogma’s van de ka-

van het hogere) onder (moderne) mensen te
bevorderen.

zoeken de geborgenheid van anderen met

niet-religieus) van individuele ouders, leerlin-

Geworteld zijn

wie ze hun religieuze idealen, hun politieke

gen, leerkrachten, directie- en bestuursleden.

We leven in een tijd waarin het oude streven

voorkeuren of hun sportieve prestaties kunnen

naar zekerheid is vervangen door radicale twij-

delen. Probleem is echter dat de bestaande

Pas o p d e p l aat s

fel en een gevoel van permanente onzekerheid.

structuren hiervoor zijn afgebrokkeld en dat het

Door de toegenomen welvaart ontstond in

De positieve gevolgen van deze aanpassings-

In de beleving van het individu staat alles ter

zelf leggen van contacten vaak niet meevalt.

tholieke kerk te aanvaarden. Of ze combineren

toenemende mate ruimte voor een persoonlijke

strategie zijn, dat het katholiek onderwijs, in

discussie en kan alles veranderen. De paradox

hun katholieke geloof met andere religies, zoals

emancipatie van de gelovigen. Als gevolg hier-

vergelijking met de periode van voor de zesti-

schuilt hierin, dat het goed kunnen omgaan

Ni e u w v e rl an ge n n aar z i n ge v i n g

het boeddhisme of hindoeïsme. Als gevolg van

van, en gesterkt door de oproep van Vaticanum

ger jaren, beter is aangepast aan de samenle-

met deze veranderingen een stevige basis, of

Het nieuwe verlangen naar zingeving hangt

J e ei gen weg vin den

deze ontwikkelingen neemt de diversiteit aan

II om een grotere openheid te betrachten ten

ving als geheel en meer invloed kan uitoefenen

een gefundeerde uitgangspositie veronderstelt,

samen met het feit dat het individu in de huidige

Tot aan de zestiger jaren van de vorige eeuw

religieuze en spirituele leefstijlen enorm toe.

aanzien van de wereld, hebben katholieke

op anderen, ook op niet-katholieken. Door zich

waarop men desgewenst kan terugvallen. De

samenleving nauwelijks kan terugvallen op

scholen zich geleidelijk open gesteld voor de

open te stellen voor beïnvloeding van buitenaf,

huidige samenleving doet een (nieuw) beroep

overgeleverde kennis. Mensen hebben zich niet

op geworteld zijn.

alleen losgemaakt van de gemeenschappen

werd ‘het hogere’ geassocieerd met het geloof
in een persoonlijke God. Dit geloof bracht

Wat zijn de gevolgen van deze veranderde

globaliserende en seculiere invloeden van de

kan het katholiek onderwijs gebruik maken van

in Nederland het lidmaatschap mee van een

beleving van religie voor de wijze waarop het

moderne samenleving en hebben zij zich tot op

het goede dat anderen te bieden hebben, en kan

religieuze traditie of een kerk die met de ge-

katholiek onderwijs zich definieert vanuit haar

zekere hoogte aan de veranderende samenle-

het zichzelf vergelijken met anderen en op zoek

Volgens Witvliet (1999) uit dit verlangen naar

verleden (traditie). Voordeel hiervan is dat we

meenschap samenviel. Na de jaren zestig raakt

(oorspronkelijke) gerichtheid op het hogere?

ving aangepast.

gaan naar verbindende elementen. Hierdoor

geworteld zijn zich op sociaal, cultureel-histo-

voortdurend worden opgeroepen tot zelfstandig-

creëert het katholiek onderwijs voor zichzelf

risch en religieus-spiritueel terrein respectieve-

heid. Nadeel is echter, dat we nog maar weinig

de beleving van religie steeds meer geprivati-

waarvan zij deel uitmaakten, maar ook van het

seerd. De gedachte wint terrein dat religieuze

E e n g e ïs o le e r d e id e n tite it

Binnen het katholiek onderwijs zien we deze

nieuwe mogelijkheden om zich te ontplooien

lijk als een nieuw verlangen naar geborgenheid,

aandacht hebben voor wat ons, ten goede en

verbondenheid alleen maar vrijwillig kan zijn

Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw

aanpassing weerspiegeld in de mate waarin

en zich te verbeteren. De aanpassingsstrategie

zingeving en grenzen.

ten kwade, is gegeven zonder dat we daarom

en berust op een persoonlijke keuze. Haar

werd de katholieke identiteit in vrijwel iedere

katholieke scholen hun identiteit loskoppelen

van het katholiek onderwijs kent echter ook

Spanning tussen religieuze
dimensie en moderne leven
8

Foto: THOMAS (K.U. Leuven)

Nieuw verlangen
naar zingeving

Oplossing:
gewortelde openheid
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gevraagd hebben: onze afhankelijkheid van

negatieve gevolgen. Het katholiek onderwijs

Ni e uw v e r l ang e n naar g e b o rge n h e i d

onze ouders, voorouders, cultuur, tijdgeest en

vertoont de neiging om in haar aanpassing aan

Het nieuwe verlangen naar geborgenheid is

dergelijke. Hoe gaan we om met de grote vragen

de haar omringende cultuur door te schieten en

een direct gevolg van het feit dat mensen zich

van het leven, vragen naar geluk, maar ook naar

zichzelf te verliezen. Als reactie hierop grijpen

hebben bevrijd uit de knellende kaders van de

lijden en verdriet? Dat de moderne samenleving

sommigen terug naar de oude en vertrouwde

gemeenschappen waarvan zij noodgedwongen

op dit soort vragen geen antwoord meer heeft,
9

verbondenheid kan van onschatbare waarde

moreel en spiritueel tekort. Omgekeerd leidt een

leegte, die erom vraagt te worden gevuld.

zijn in een samenleving die wordt gekenmerkt

eenzijdige benadrukking van het hogere tot een

door gebrokenheid. Ze kan worden gebruikt

breuk met ons aardse en materiële bestaan. Het

N i euw verla n gen n a a r gren zen

om mensen weer heel te maken. Hoe? Door,

probleem van de verhouding tussen het hogere

Het nieuwe verlangen naar grenzen komt voort

geïnspireerd door katholieke idealen, tegemoet

en het aardse kunnen we alleen oplossen wan-

uit het wegvallen van de scheiding tussen het

te komen aan het nieuwe verlangen naar gebor-

neer we onderkennen dat we als mens deel uit

goddelijke en het aardse. We lokaliseren onze

genheid, zingeving en grenzen.

maken van een groter geheel. Welke positie we
in dit grotere geheel vervullen weten we niet.

idealen, het heil of het hogere, niet langer in
het goddelijke, in een toekomst voorbij het

Ge bo r g e n h e id bie d e n

Wat we wel weten is dat we nog niet ‘af’ zijn;

hier en nu, maar in het concrete handelen van

Om aan het nieuwe verlangen naar geborgen-

we zijn nog niet compleet. Om een compleet

individuele mensen. Hierdoor zijn we niet min-

heid tegemoet te komen zouden katholieke

mens te kunnen worden, dat wil zeggen om te

der gericht op het hogere, maar is het hogere

scholen kunnen fungeren als een ruimte (ge-

kunnen worden wie we ten diepste zijn, zullen

meer aardser en meer alledaags geworden. Als

meenschap) waarin leerlingen, medewerkers en

we onze menselijke, en daardoor beperkte, erva-

gevolg hiervan is er geen ‘buiten’ en geen ‘bin-

ouders hun idealen, waarden en inspiratiebron-

ringen moeten overstijgen en in een uiteindelijk

nen’ meer, geen ‘tegenover’ dat ons handelen

nen met elkaar delen, op een wijze die hen het

of ‘hoger’ kader moeten zien.
Ka th o lie k e le e f s t i j l
Inhoudelijk verwijst de term katholieke iden-

Om een compleet mens te worden moeten
we het alledaagse overstijgen

titeit naar een ‘way of life’, een (praktische)
leefstijl die erop is gericht de heelheid van
alle mensen te bevorderen. De realisering van
deze leefstijl door katholieke scholen houdt de
opgave in om de spanning uit te staan tussen

gevoel geeft dat ze worden gekend zoals ze ten

individu en gemeenschap (sociaal), tussen ver-

diepste zijn bedoeld. Een dergelijke ‘waardege-

leden en heden (historisch-cultureel) en tussen

Hoe kunnen katholieke scholen aan dit verlangen

meenschap’ is niet gericht op gelijkheid en con-

het hogere (goddelijke) en het aardse (religieus-

naar geworteld zijn in onze tijd gestalte geven?

sensus, zoals in het type gemeenschap waarvan

spiritueel). Door de verbinding tussen het

richt op de realisering van een groter goed.

Aandacht
Ton Roumen
Laatst las ik een paar boeken over mindfulness. Mindfulness is de kunst om te leven en te
werken vanuit aandacht. Aandacht is een woord dat naar een belangrijke werkelijkheid verwijst
en ook goed door het onderwijs kan worden geadopteerd. Door me te verdiepen in het concept
van aandacht ben ik opnieuw de waarde ervan gaan beseffen. Maar ik besefte opeens ook de
beperkingen. Al lezende ging ik twijfelen of aandacht wel het meest adequate en uitnodigende
paradigma is om over onderwijs te spreken. Zo vallen institutionele randvoorwaarden vaak
buiten de beschouwing in boeken over mindfulness. En hoe irritant of nutteloos is het idee van
aandacht voor mensen die de praktijk van multitasken heilig hebben verklaard?
De hernieuwde ontmoeting met Berdien de Vries, een week geleden, heeft mij verder geholpen.
Zij is meer dan twintig jaar schoolleidster geweest van een basisschool in een behoorlijk grote
stad in ons land. Vijftig procent van de leerlingen op die school is moslim. In de tijd dat wij
elkaar voor het eerst ontmoetten, nu twaalf jaar geleden, voelde het schoolteam zich verlegen
om het levensbeschouwelijk onderwijs vorm te geven. Berdien de Vries besprak destijds met mij
mogelijkheden om deze vraag verder uit te werken. Het idee was eenvoudig. De introductie van
een bepaalde didactiek zou leraren in staat stellen aandacht te besteden aan de islam, terwijl
er tegelijkertijd ruimte ontstond om het christendom aan bod te laten komen. In het levensbeschouwelijk onderwijs hoeft er immers geen concurrentie tussen religies te bestaan. Lessen over
de islam maken leerlingen ook nieuwsgierig naar riten en verhalen van het christendom.

we afstand hebben gedaan, maar op erkenning

hogere en het aardse kunnen katholieke scholen

Tijdens onze hernieuwde kennismaking vertelde Berdien de Vries in haar terugblik, dat de lera-

Gewortel d e open h eid

van het waardevolle in de ander, zonder te wil-

kinderen leren hoe zij zich in hun handelen

ren van haar school altijd erg blij zijn geweest met de vernieuwde opzet. Er is er een succesvolle

In plaats van terug te grijpen naar de oude en

len oordelen in hoeverre er hierbij sprake is van

kunnen laten leiden door waar het werkelijk om

praktijk gegroeid. Vooral ook omdat ze er steeds aandacht voor op is blijven brengen. En de

vertrouwde zekerheid van het katholiek on-

een gelijke waarde.

gaat in het leven; door het individu te koppelen

leraren, die deze verandering dragen, heeft ze telkens gesteund. Haar mantra was dat ze op een

aan de gemeenschap kunnen katholieke scholen

enthousiaste wijze aandacht gaf aan mensen, aan processen.

derwijs van het begin van de vorige eeuw met
haar eenzijdige gerichtheid op het goddelijke,

Z in a a n r e ik e n

voorkomen dat kinderen op zichzelf zijn terug-

of te verzanden in een diffuse religiositeit als

Om tegemoet te komen aan het nieuwe verlan-

geworpen en door een verbinding te leggen

Berdien de Vries geeft leiding vanuit aandacht en schenkt goede aandacht aan mensen, zodat

gevolg van een te ver doorgevoerde aanpas-

gen naar zingeving zouden katholieke scholen

tussen heden en verleden kunnen katholieke

ook leraren op hun beurt aandacht kunnen schenken aan leerlingen en leerprocessen.

sing aan de moderne samenleving, zouden

de geestelijke bronnen van de katholieke

scholen kinderen een kader aanreiken om op

katholieke scholen vandaag de dag zowel open

traditie kunnen revitaliseren en gebruiken als

een adequate wijze om te gaan met uiteenlo-

In mijn zoektocht naar wat goed onderwijs is, was ik alweer op zoek gegaan naar een ander,

moeten staan voor de waardevolle bijdrage van

inspiratiebron voor wijsheid, troost en beteke-

pende gebeurtenissen.

adequater begrip. Maar na mijn hernieuwde ontmoeting met Berdien de Vries is dat niet meer

de samenleving aan de persoon- en maatschap-

nisgeving. In tegenstelling tot wat vaak wordt

pijvormende processen op school, als trouw

gedacht, hebben de basisoriëntaties uit de

Bouwstenen om deze dubbele opgave van het

moeten blijven aan hun geloof, aan hun katho-

katholieke traditie (schepping, zonde, genade,

katholiek onderwijs handen en voeten te geven in

lieke idealen. We typeren deze dubbele houding

gerechtigheid) ons nog steeds iets te zeggen. Dit

de dagelijkse onderwijspraktijk worden beschreven

als ‘gewortelde openheid’.

veronderstelt wel dat leerkrachten en leerlingen

in de publicatie ‘Katholiek Onderwijs: Een Traditie

■

nodig. De houdbaarheidsdatum van aandachtig onderwijs is nog lang niet verstreken en biedt
volop perspectief.
Voorlopig blijf ik vanuit aandacht naar onderwijs kijken.

zich deze betekenissen eigen maken. Niet door

met Toekomst’. Deze publicatie wordt op de iden-

D ub b el e o pga ve

deze betekenissen te kopiëren, maar door zich

titeitsdag van de Bond KBO gepresenteerd en is

Ton Roumen is adviseur voor waardevol onderwijs bij het BKO

Vanuit deze houding van gewortelde openheid

op kritische wijze met deze betekenissen uiteen

vanaf november verkrijgbaar bij het BKO.

t.roumen@bkonet.nl

hebben katholieke scholen een dubbele opgave,

te zetten en deze betekenissen te herinterprete-

de opgave namelijk om het hogere (goddelijke)

ren binnen de eigen context.

in het moderne leven gestalte te geven. Onder
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OP ZOEK NAAR GOED ONDERWIJS

ervaren steeds meer mensen als een spirituele

L ite r a tu u r :
Brink, G. van den (2006). De migratie van het god-

‘het hogere’ verstaan we hier een “kracht die

Gr e n ze n s te lle n

delijke: Over geloof en kerk in de moderne

(tijdelijk) de verdeeldheid van het menselijk

Om tegemoet te komen aan het nieuwe verlan-

samenleving. In: Geloven in het publieke domein:

bestaan opheft” (Van den Brink, 2006, p. 418).

gen naar grenzen zouden katholieke scholen

Verkenningen van een dubbele transformatie (417-

Mensen die deze kracht ervaren voelen zich

een leefstijl kunnen hanteren waarin het hogere

432). Amsterdam: University Press.

verbonden met de omgeving, met anderen,

(goddelijke) en het aardse elkaar beïnvloeden

Witvliet, Th. (1999). Gebroken traditie: Christelijke

echter zonder daar geheel in op te gaan en/of

en wederzijds verrijken. Afscheid nemen van

religie in het spanningsveld van pluraliteit en

zichzelf daarin te verliezen. Deze ervaring van

het hogere leidt op den duur tot een affectief,

identiteit. Baarn: Ten Have.
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Een parel in onze achtertuin

wordt geschreven. Overal waar mensen werken
worden fouten gemaakt. Dat moet de kerk wel
erkennen. En je moet zorgen dat je fouten voorkomt, maar de boodschap naar kinderen zal

T HEMA PRA K TIJK PO

B edevaa r tsoo r d O n z e L ieve V r ouw te r N ood blij f t mensen aans p r eken

en het goed met elkaar omgaan. En dat mensen
het niet alleen hoeven te doen, dat God hen

Rob Pinkse

draagt en met hen meetrekt.”
Claessen: “Ik vind rentmeesterschap een fan-

“De mensen van een school uit Heiloo zeiden:
‘Waarom wisten we dit niet? Wat is dit mooi!
Een parel in onze achtertuin!’ Een authentieke
plek van meer dan 600 jaar oud die potentieel
heeft voor de toekomst, het is geweldig.” Aan
het woord is Liesbeth van Gool, coördinator bij
het missionair centrum Onze Lieve Vrouw ter
Nood die enthousiast vertelt over het opnieuw
leven inblazen in het verborgen bedevaartsoord
in Heiloo.

studiedagen, onder andere voor schoolteams

van het Mens Geworden Woord. Het zijn geen

tastisch mooi woord. Ga goed met je omgeving

of schoolbesturen.

contemplatieve kloosterzusters, maar actieve

om. We zijn ook met een traject ‘communicatie’

Van Gool: “Vanuit een open en gastvrije

vrouwen tussen de dertig en de veertig, die

bezig en de kernwaarden die we er nu gaan

houding willen we het centrum voor het

midden in het leven staan. Vrouwen die bewust

uitlichten zijn: kwaliteit, duurzaamheid en

onderwijs toegankelijk maken. Wij hebben het

hebben gekozen voor een religieus leven, een

draagkracht. Die duurzaamheid moet niet alleen

gevoel dat dit een plaats is waar mensen iets

leven in dienst van God. En omdat zij voordat

in je gebouw zitten als het gaat om duurzame

bijzonders ervaren. Als ze het bedevaartsoord

zij zijn ingetreden een leven als iedereen heb-

materialen, maar met name in de relaties die je

oplopen dan voelen ze dat het iets speciaals

ben geleid, kunnen zij de vragen uit de groepen

met je omgeving aangaat. Met wie ga je om en

is. Dat is niet zomaar, dat is al 600 jaar het

zeven of acht goed beantwoorden.

hoe doe je dat?”

geval. Juist vanuit die beleving zou je met

De kinderen krijgen een paspoort waarin ze

kinderen weer in gesprek kunnen komen over

stempels kunnen verzamelen als ze de op-

He t v e rh aal gaat v e rde r

God en hen in relatie kunnen brengen met

drachten om het terrein te ontdekken hebben

Als kinderen die de pelgrimsdag hebben mee-

God. Ik denk dat dat voor iedere school met

gedaan. Die stempels vormen een wachtwoord.

gemaakt thuis komen, praten ze erover met hun

Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan keren

een bijzondere identiteit wel de grootste uit-

Als ze weer terug zijn op school hebben ze

ouders en ook misschien met hun grootouders.

Onze Lieve Vrouw ter Nood is een heiligdom

daging is. We weten uit verhalen van oudere

dat nodig om op de website achter een deur te

in het Noord-Hollandse Heiloo. Het is een van

mensen hoe waardevol een dagje naar Heiloo

komen, waar ze het laatste filmpje kunnen zien,

de 49 plaatsen in Nederland waar Maria op een

altijd is geweest. In weerwil van alles blijft

waarmee het verhaal compleet is. Op school

bijzondere wijze wordt vereerd. Bezoekers vin-

het leven en we dachten dat het mooi zou zijn

worden nog eindopdrachten gemaakt. Ze ma-

praten, maar dat het ook zichtbaar is. Het is

lucht komen vallen. Het staat in ons strategisch

nog veel meer scholen naar het bedevaartsoord

den er verschillende kapellen, het Julianakloos-

om de nieuwe generatie ermee in aanraking

ken bijvoorbeeld collages waarop je kunt zien

in onze christelijke traditie ook de bedoeling

beleidsplan. Op dit moment zijn we in gesprek

kunnen komen voor een pelgrimsdag. Inmid-

ter en een bedevaartspark. Onze Lieve Vrouw

te brengen. Vooral omdat we merken dat veel

wat ze hebben meegemaakt met foto’s van hun

dat de inspiratie door je heen gaat en dat je

met ARKADE-CILON om ons te heroriënteren

dels zijn alle scholen in het bisdom Haarlem

ter Nood was en is voor velen een uitgelezen

jonge leerkrachten zoekend zijn en met zoveel

meest bijzondere plek. Het project is multimedi-

in actie komt en dat kan bijvoorbeeld door op

op de levensbeschouwelijke identiteit. Dat

geïnformeerd. Op 20 oktober 2010 wordt er een

plek voor bezinning. Het biedt personen van

vragen zitten en zo weinig bagage hebben.

aal opgezet.

bedevaart te gaan.”

zal het komende jaar in samenspraak met de

symposium georganiseerd voor alle leerkrach-

binnen en buiten de kerk rust en de mogelijk-

We willen kinderen en jonge leerkrachten

directeuren van de scholen verder worden uit-

ten van de bovenbouwgroepen. Dit symposium

heid tot verdieping. Onze Lieve Vrouw ter Nood

graag een kans geven.”

Er is herkenning omdat ook zij er vroeger
Liesbeth van Gool en Peter Claessen.

Foto: Rob Pinkse

geweest zijn. Er worden ervaringen uitgewisseld. Zo gaat het verhaal verder. Er zouden

Z ic h tba r e id e n t i t e i t

I d e nt i t e i t s b e l e i d

gewerkt. We pakken het nu op stichtingsniveau

heeft de titel ‘De kracht van verwondering’.

Het project is vorig jaar gestart met een pilot

Stichting Flore is vier jaar geleden ontstaan

aan en dan is er één richting voor alle scholen.

Van Gool: “Zodat het onderwijs kennis kan

1409. In een rekening van het Utrechts Dom-

Pe lg r ims to c h t

op de Pater Jan Smitschool uit Heerhugo-

uit een fusie tussen stichting Valete en stich-

We hebben een projectgroep waar directeuren,

maken met het klooster en het bedevaartsoord.

kapittel is sprake van ‘een rector van de kapel.’

In samenwerking met ARKADE-CILON is

waard. Deze school valt onder het bestuur van

ting Kaprion. (resp. RK en PC). Bij de stichting

een medewerker van ARKADE-CILON en onze

Natuurlijk is het ook bedoeld om dit project te

Het is rond deze tijd dat de legende van Onze

een website ontwikkeld als voorbereiding

Stichting Flore, een interconfessionele stichting

Valete was men met begeleiders aan de gang

beleidsmedewerker in zitten. Deze groep maakt

promoten. Dat vinden we heel belangrijk en

Lieve Vrouw ter Nood ontstaat. Alles draait om

op een pelgrimsdag voor de bovenbouw.

die 34 basisscholen in Noord-Holland beheert.

gegaan om de identiteit inhoud te geven. Dat

een plan van aanpak en gaat dat vervolgens

daarom hebben we ook bovenschools managers

een belangrijke vondst op een akker rond de

Op deze website krijgen leerlingen enkele

Peter Claessen, lid van het college van bestuur

is een zorgvuldig traject geweest in samen-

communiceren met de directeuren en verder

uitgenodigd. Je kunt er wel over vertellen, maar

Runxputter hoeve: een houten beeld van Maria

werking met de directeuren. Uiteindelijk is

uitwerken. In november hebben we een soort

je moet het ervaren. Daarnaast heb je voortrek-

met Jezus op haar armen. Het is de gedachte

een beleidsdocument op stichtingsniveau

‘kick off’waar we een presentatie geven over

kers nodig. Het is wat dat betreft net als Jezus

vastgesteld, dat herkenbaar was voor de scho-

onze aanpak.”

die langsloopt en zegt: ‘Kom maar mee, ik laat

heeft een lange geschiedenis die terug gaat tot

aan dit beeldje die het leven van schipper en
koopman Johannes Mors uit Alkmaar redt,
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moeten gaan over het ontmoeten, het begroeten

We willen het centrum toegankelijk
maken voor het onderwijs

het je zien’. Zo hebben we managers nodig

len. Die mochten er vervolgens op schoolni-

doordat hij een visioen krijgt waarin Maria

veau een eigen invulling aan geven. Er werd

D i s c us s i e

die het aandurven. Je mag als stichting best

zegt: ‘Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan

ook een soort kwaliteitskaart gemaakt met

“Op dit moment hebben we in het College van

zelfbewust zijn, keuzes maken en dat met en-

keren’. Om zijn dank te tonen, stelde hij geld

filmpjes te zien die een verhaal vertellen. De

en onder andere belast met identiteitszaken,

indicatoren waaraan de scholen moesten vol-

Bestuur een discussie over hoe de levensbe-

thousiasme aan anderen vertellen. Er loopt nu

beschikbaar om een kapel te bouwen in het

pelgrimsdag zelf begint voor de leerlingen

vindt dat als de scholen met identiteit bezig zijn

doen om de identiteit te kunnen borgen.

schouwelijke identiteit zich verhoudt met alle

een hele generatie rond zonder enige religieuze

gehucht Runxputte, het tegenwoordige Heiloo.

bij de abdij van Egmond. Zij lopen dan via

er ook iets zichtbaars moet zijn in de school.

Bij de stichting Kaprion is op een hele andere

ellende die in de kerk plaatsvindt en hoe we

bagage. Die heeft het nodig dat we ze aan de

de oude paden naar Onze Lieve Vrouw ter

Claessen: “Je zult iets symbolisch moeten

manier gewerkt aan identiteit. Zij hadden een

daar mee moeten omgaan. Het incidenteel men-

hand nemen. Onze tijd is gebaat bij heldere

Verb orgen bedeva a rt soord

Nood. Daar worden de kinderen ontvangen en

terugvinden in de school, al is het maar in het

eigen identiteitsbegeleider en die heeft het

selijk handelen en de fouten die zijn gemaakt,

profilering zonder dat je daar arrogant van

In het jaar 2000 wordt het Julianaklooster,

wordt het verhaal van Onze Lieve Vrouw ter

logo. Je moet fysiek kunnen zien dat je met je

wat vrijblijvender aangepakt.

zeggen niets over je levensbeschouwelijke iden-

hoeft te worden.”

gelegen naast het bedevaartoord, aangekocht

Nood verteld: hoe het is ontstaan en gegroeid.

identiteit iets doet. Dat kunnen kunstwerken

Claessen: “Bij de fusie hebben we gezegd dat

titeit en je geloof in de waarden en normen die

door het bisdom. Zo kon het worden toege-

Daarna gaan ze naar de kapel om een kaarsje

zijn, een beeldhouwwerk bijvoorbeeld, maar

we die twee trajecten voorlopig zouden laten

je aan kinderen meegeeft. Misschien moet je het

voegd aan het Heiligdom ‘Onze Lieve Vrouw

op te steken en is er een gesprek met een van

ook een boekwerkje dat je uitgeeft. We streven

door lopen. Maar op dit moment, na vier

juist daarom wel blijven doen”, vertelt Claessen.

www.onzelievevrouwternood.nl

ter Nood’ en geeft het complex naast bedevaar-

de drie zusters, die in het zusterhuis van het

ernaar dat de scholen er niet alleen maar in

jaar Flore, zijn we zover dat we de identiteit

Van Gool: “Dat is een mooie gedachte. Boven-

www.arkade-cilon.nl

ten nu ook de mogelijkheid voor retraites en

Julianaklooster wonen. Het zijn de zusters

theorie mee bezig zijn, er alleen maar over

gaan aanpakken. Dat is niet zomaar uit de

dien is het maar net hoe er in de media over

www.stichtingflore.nl
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T HEMA IN TERV IEW

E r f enis kun je niet o p he f f en

‘Sta open voor het verleden van de school, hoed de sfeer die
je ziet en verbeter haar!’
Nico Dullemans
We hebben het vaak over onze ‘identiteit’, misschien omdat we verlegen met haar zijn. We
zijn gevoelig voor onze eigenheid, maar vinden
het lastig om er over te praten. En zo is het met
organisaties ook. We benadrukken ons eigen
label, hoewel het moeilijk is het karakter daarvan
onder woorden te brengen. Toch moeten we ons
best doen onze identiteit, van onze school bijvoorbeeld, te verhelderen, want in de praktijk zal
dat een zoektocht naar kwaliteit blijken te zijn.
‘Identiteit is kwaliteit’, zegt ethicus Joost Dupont,
die een proefschrift schreef dat handvatten bevat
om die tocht te beginnen, heel praktisch dus.

voltooid te zijn, als er al ooit van een voltooi-

keuze komen. Zij kiezen niet voor een school

dan is die verandering een verbetering. De

op inspiratie beseft. Waar komen een goede wil

ook geen extreme eisen stelt aan de ouder,

ing sprake kan zijn.” Hoe is dit mogelijk? In

als ze er slechte verhalen over in de wijk horen.

identiteit van de school krijgt dan meer kwa-

en creativiteit vandaan? Het antwoord maakt

dus je woede tempert. Daar ben je toe in

zijn boek Identiteit is kwaliteit probeert Dupont

Verzamel als je een keuze wilt maken daarom

liteit.”

de plaats voor religie mogelijk: ‘van God’. Maar

staat door de eigenschap matigheid. ”

daar een antwoord op te vinden.

meerdere verhalen over de school, zou ik zeg-

ook een atheïstisch antwoord is mogelijk: ‘stom

Waar zou je op katholieke scholen aan het

Door protocollen op te stellen?

toeval’, of ‘nergens vandaan’. Ook in haar ant-

einde van die opgaven uitkomen?

“Normen helpen en zijn een deel van een

woord op deze vraag laat de school zien wie zij

“Die vijf opgaven gaan alsmaar door. Wat

verhaal. Maar het gaat in eerste instantie om de

is. De vierde opgave gaat over de normen die

katholieke scholen betreft: deze scholen, zo

gen.”
Joost Dupont (1959) doceert ethiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en was ver-

Kan het verhaal van een school gefixeerd worden?

bonden aan het Instituut Katholiek Onderwijs

“Dat kan. Er kan een dominant beeld ontstaan

volgt uit de verhalen die ik erover ken, lijken

van de Radboud Universiteit. Oorspronkelijk

dat meestal afkomstig is van degene die het

een positief mensbeeld te hebben. Hoop is

was hij fysiotherapeut. Daarna specialiseerde

meeste te vertellen heeft, ik bedoel de school-

hij zich in de beroepsethiek van werkers in de

leider die naar buiten treedt en over de school

gezondheidszorg. Ethiek, kwaliteit, identiteit

vertelt. Dat grote verhaal noem ik ‘ideologie’.

zijn de thema’s die hem bezighouden. “Wat is

Die is altijd een beetje bezijden de waarheid

een goed leven? Wat is een wijze manier van

omdat een leidinggevende ‘de zaak’ altijd wat

doen? Dat zijn de vragen die mij interesseren.

mooier voorstelt dan hij is, en onvermijdelijk

bekende vragen: Doen we de goede dingen? En

de school belangrijk vindt. Een norm trekt een

en voelen vanuit hun geschiedenis. Die erfe-

‘Identiteit’ gaat daarover, daarom dit boek.”

‘inkleurt’ wat er op school gebeurt. Ook om zijn

doen we ze goed?”

grens. Normen waarschuwen als wat de school

nis kun je niet opheffen. Als je dat probeert

verlangt schadelijk is voor de betrokkenen bij

te doen, dan doe je als school geen recht aan

De identiteit van een organisatie
in vijf opgaven

belangrijk. Dat bepaalt ook de sfeer. Fouten
van leerlingen en leraren worden bijvoorbeeld vergeven. Die sfeer komt niet uit het
niets, maar is in de katholieke geschiedenis
van de school opgebouwd. Scholen denken

eigen doelen veilig te stellen. De ideologie kan
Bestaat er zoiets als een ‘identiteitsprofiel’?

ook rigide worden. Dan ontstaat een dogmati-

Weinig scholen zullen dit besef van identiteit

een school, zoals leerlingen en leraren en bewa-

wie je bent. In psychologische termen: door

“Voor zover dat profiel een samenvatting is van

sche organisatie met een gefixeerde identiteit.”

hebben.

ken op deze manier de kwaliteit van de school.”

je verleden te ontkennen laat je zien dat je

“Veel scholen richten zich op profielen, op

“De laatste opgave is ons verhaal over wat de

het nog niet verwerkt hebt. Misschien geldt

wat je bent, bestaat het. Maar een samenvatting
is beperkend, ze is abstract. Een verhaal laat

Dat grote verhaal is dus geen goed verhaal!

samenvattingen van gesprekken en discussies.

school verlangt waar te maken in de praktijk.

dat ook voor katholieke scholen. Sommige

met al zijn nuances en voorbeelden veel beter

“Daarom is er altijd een verhaal nodig dat

Ze komen met lijstjes waar zaken op staan die

Daar zijn moed, matigheid, rechtvaardigheid en

katholieke scholen antwoorden bijvoorbeeld

zien wie je bent. Daarom vragen we aan iemand

er tegenin gaat, ‘utopie’ noem ik dat. Macht

je ook bij hun buren leest. Dat is jammer, want

praktische verstandigheid voor nodig . Ik geef

op de vraag van een ouder: ‘bent u een ka-

die we willen leren kennen: ‘vertel eens meer

vraagt altijd om tegenmacht, anders ontspoort

zo wordt door de school niet duidelijk gemaakt

één voorbeeld: je dient als leraar de moed te

tholieke school?’ als door een wesp gestoken

over jezelf?’ en meestal niet: ‘geef alleen je cv

zij. Die tegenmacht is een verhaal dat blootlegt

wat haar kwaliteit is. Zo worden stemmen

hebben een strijd aan te gaan tegen een ouder

met: ‘Nee hoor!!! We zijn een gewóne school,

maar’. Dat geldt ook voor scholen. Het gaat om

wat op school niet goed gaat. De utopie zegt:

niet gehoord, keuzes op basis van kwaliteit

als deze onterechte eisen stelt. Dat betekent dat

voor iedereen!’. Dit ongemak laat ook zien

Volgens Dupont helpt het verleden ons leven

nuances, geen lijstjes dus, geen ‘verklaringen’.

zo moeten we niet doorgaan, want het kan

niet gemaakt. Want het gaat om de details

ook rechtvaardigheid in je moet zitten. En dat

dat het verleden er nog is, omdat het een vrij

kwaliteit te geven. Niets komt vanuit het niets.

Identiteit is wat je bent, komt er niet bij. Ze is

beter!‘ Klachtenverhalen van ouders zijn een

van verhalen die ontsluiten wat de kwaliteit

je verstandig met de ouder weet om te gaan,

sterke reactie oproept.”

Daarom is het belangrijk dat een school zich

dus geen toegevoegde waarde. Scholen zitten

voorbeeld van een utopie. Maar ook een nieuwe

en daarmee de identiteit van de school is. Een

zodat er geen hooglopende ruzie ontstaat. En

Vervolg op pagina 17

actief verhoudt tot haar erfenis. Hij bedoelt:

echter vaak op dat spoor. Een school geeft een

directeur kan een ander verhaal over de school

verhaal met een voorbeeld van hoe de school

een erfenis blijven gebruiken en eventueel

opsomming van haar positieve punten, maar

vertellen dat kritisch is naar wat er op school

met een aantal uit de hand gelopen ruzies op

herwaarderen. ‘We zijn nu vooral een gewone

dat doen andere scholen ook en dan hebben

gebeurt. Dan ontstaat - als het goed is - een

de speelplaats is omgegaan, zegt veel meer over

school en niet zozeer een katholieke school’,

ze precies dezelfde punten. Hun profielen zijn

open gesprek tussen ideologie en utopie. De

haar identiteit dan de samenvatting: ‘we bieden

kunst is dat open gesprek te voeren, want dat is

veiligheid en werken aan respect’.”

niet vanzelfsprekend.”

Kan een voormalige katholieke school haar
traditie opnieuw inbrengen? Ja en nee

komen zijn er vijf opgaven. Allereerst die

“Ja. Het is spannend of de kritiek al dan niet

verhalen dus. Twee: de school moet proberen

onschadelijk wordt gemaakt door de aanhan-

open te staan voor kritische visies op kwaliteit,

je hoort het vaak, maar volgens Dupont is het

allemaal hetzelfde: respect voor elkaar, leerling-

gers van ‘het oude’. De spannende vraag is of

om de eigen kwaliteit te kunnen verbeteren. De

verleden veel meer aanwezig dan de school

gericht, veilig, sportief, etc.

het gesprek tussen ideologie en utopie tot een

derde opgave is te beseffen dat wij niet alles

vermoedt. Katholieke scholen zijn volgens hem

14

Dupont vervolgt: “Om bij je identiteit uit te
Dat maakt het spannend?

productief einde kan worden gebracht. Worden

in de hand hebben. Mensen, zo verdedig ik in

misschien veel sterker met hun oorspronkelijke

Is identiteit dan wel vast te stellen?

kritische verhalen gehoord? Is tegenmacht

mijn proefschrift, hebben een vrije wil en zijn

levensovertuiging verbonden dan zij zelf in

Het gaat er om wat deze en andere ‘zaken’ op

mogelijk of zijn de mensen die ‘het meeste te

bovendien creatief. Echter: een goede wil en

hun verhaal uitdrukken. Hij schrijft: “De band

een school in de praktijk betekenen. En dat

vertellen hebben’ alleenheersers? Als de kritiek

ook creativiteit moeten ons toevallen. De cre-

van een school met de katholieke levensbe-

laten verhalen over de school, verteld door

verwerkt wordt gaat men anders handelen op

ativiteit die mede bepaalt of we een adequaat

schouwing kan weliswaar verzwakken, zoals in

leerlingen, ouders, bestuurders, leraren, zien.

school, verandert het verhaal en de kwaliteit

verhaal over de school kunnen vertellen, moet

onze tijd gebeurt, maar die gebeurtenis lijkt niet

Kijk hoe ouders bijvoorbeeld tot hun school-

van de school een beetje. En als het goed is,

tot ons komen, zoals iedere schrijver die wacht
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De keuze van

Schoolkeuze

Scholen hebben een identiteitsproject nodig!

Theo Joosten

“Katholieke scholen hebben meestal een lang

De gewone dingen
ongewoon
goed doen

over wie ze zijn op hun eigen manier moeten interpreteren. En dan zowel de goede als
de slechte kanten ervan. Als je dat doet, dan
verwerk je ook je verleden en ben je ‘gezonder’.
Door als school je bewust te zijn van je verleden
én door na te gaan hoe dat verleden nu nog van
invloed is, kun je de kwaliteit die je als school

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

biedt beter inzichtelijk maken en ook beter

COLUMN

verleden. Dat verleden zouden ze in hun verhaal
“In de beleidsreactie over onderbenutting van talent (oktober 2007) heb ik
aangegeven dat, naast kwalitatief goede
schoolkeuze adviezen en het effectief
omgaan met onderwijstijd, het van
belang is om de prestaties van leerlingen te verbeteren. Onze missie (red.: =
OCW) is de scholen uit te dagen de stille

Cor Clarijs is enthousiast over leerlingen.“Het

bewaken. Een school die ‘doet aan traditie’, zo

reserve aan leerkapitaal aan te spreken.”

is zo leuk om met kinderen te werken”. Het-

verdedig ik, is een krachtigere en ook verstan-

Een citaat uit de zogenoemde kwali-

zelfde zegt hij over collega’s op school. Zijn

digere school. Het katholieke verleden van een

teitsagenda ‘Scholen voor morgen’ van

positieve kijk op het leven werkt besmettelijk

katholieke school is, met een populair woord,

de oud staatssecretaris voor Onderwijs, Sharon Dijksma. Behalve in deze

op zijn personeel. Clarijs: “Wij zeggen over

misschien toch geen mastodont. Het is wellicht

agenda is ook in het kader van Nederland als kenniseconomie veel aan-

elke leerling: ‘het moet goed gaan met die

toch geen uitgestorven en dus levenloze olifant.

dacht voor met name cognitieve prestaties. Graag wordt daarbij verwezen

jong’. Ik bedoel dus dat je dit vak met je hoofd

Het is wellicht een levende, vriendelijke en ook

naar de Lissabon akkoorden en dan zijn we het roerend eens dat kwali-

en hart moet doen”. Over zijn rol als manager:

heel sterke olifant, die echter bijna helemaal

teitsverbetering van het onderwijs hard nodig is.

“Inhoud heeft niets met hiërarchie te maken.

vergeten is. Zachtjes, ongemerkt en verwaar-

‘Doen we met elkaar de goede dingen’, daar

loosd bepaalt hij echter toch nog steeds de sfeer

Tegen deze achtergrond verwachtte ik een lichte euforie in de samenleving

gaat het om”. Over zijn opstelling: “Ik heb

op school. Een olifant heeft echter een sterk

bij het nieuws dat in acht jaar de deelname aan havo/vwo van 38% naar

geheugen, zodat het verleden bewaard blijft. Als

46% is gestegen. Zou bij zoveel belang aan betere leerprestaties de over-

dat verleden op scholen weer gehoord wordt,

heid niet juichend moeten zijn over het onderwijs? Zouden de kwaliteits-

kunnen de goede én de slechte aspecten ervan

critici nu - met uiteraard zuinige waardering - een compliment aan het

wel regelmatig achterom kijken”. Hij gaat

met het heden worden verbonden. De slechte

onderwijs kunnen geven? Zouden basisscholen niet met de borst vooruit

altijd uit van het goede in de mens. Hij praat

aspecten als waarschuwing. Zo kan het verleden

moeten lopen, omdat nu meer leerlingen naar deze vo scholen gaan? Niets

nooit agenda’s, mijn agenda ligt altijd open
op tafel”. Relativerend: “Je kan natuurlijk niet
de hele dag bloemen uit lopen delen, je moet

Cor Clarijs

Foto: Freek Pardoel

voorzitter C ollege van B estuur / L id B estuursraad
S K V O B e . o . en rector O nze L ieve V rouwel y ceum te B reda

over zijn jeugd. “Ik heb een blije, positieve

Uw inspiratiebron?

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

katholieke scholen helpen de kwaliteit die zij

van dit alles, integendeel: er komt een onderzoek naar de reden van deze

opvoeding gehad in een gezin met zeven kin-

Zijn ouders, moeder die hem leerde dat je kan-

“Eén: ´Elke dag een beetje beter´ (Benedictus).

bieden met meer kracht te verwoorden, te bewa-

groei.

deren waar alles kon. Eten met vijftienen, dan

sen moet zoeken en niet uitgaan van bedrei-

Mensen die dingen laten doen waar ze goed in

ken en ook te verbeteren.”

Blijkbaar ligt het niet aan beter basisonderwijs. Immers de CITO scores

werd de tafel gewoon uitgeschoven.” Sport-

gingen en zijn vader als rolmodel in het leren

zijn. Het is de opdracht om jonge mensen te

academie in Tilburg en na twee jaar les geven

reflecteren. Fantastische docent lichamelijke

helpen het goede spoor te nemen voor de rest van

Joost Dupont: Identiteit is kwaliteit. De iden-

te mijden, wordt genoemd als mogelijke verklaring. Of de leerlingen zijn

in Berkel-Enschot al in het management;

opvoeding Thieu Oomes die als motto had:

het leven.” Clarijs is een ‘groene potlood denker'.

titeitstheorie van Paul Ricoeur als voorstudie

gewoon slimmer geworden, doordat het opleidingsniveau van ouders is

studie biologie, economie en bestuurskunde

‘het kind moet het leuk vinden, ik moet het

“Je moet geïnteresseerd zijn in wat ze goed

naar de identiteit van katholieke basisscholen in

gestegen.

en uiteindelijk rector. Eredivisie volleybal op

leuk vinden en ze moeten ook wat leren’.

kunnen doen, dus niet ‘je hebt acht fout’, maar

Nederland, Uitgeverij DAMON, 282 p.,  26,90.

zijn negentiende, ambitieus en ondernemend.

En tenslotte Martin Luther King en John F.

‘je hebt er 32 goed’. Twee: zoeken naar de goede

Hoe het ook moge zijn, van belang is ons te realiseren dat het gaat om een

“Van sport leer je hoe de spelletjes gespeeld

Kennedy (in één adem) die niet kijken naar

dingen. Verstand gebruiken en niet teveel regels

goede plaatsing van een kind in het vo. Het geluk van een leerling hangt

worden”. Zoals ook zijn deelname aan allerlei

de buitenkant, maar naar wat mensen in zich

die belemmeren. Drie: Laat anderen schitteren.

niet af van de hoogte van de schoolsoort in het vo. Van waarde is op een

commissies bij OMO hem gevormd hebben.

hebben.

“Ik wil de leerling aan een diploma helpen en

school te komen waar je je thuis voelt en op een bij jou passend niveau

kunnen zeggen ‘dat zijn móóie mensen gewor-

onderwijs krijgt. Een goed schooladvies is gebaseerd op hetgeen de leer-

den’. Tenslotte: toon vertrouwen. Als je open staat

lingen kunnen en kennen. Naarmate een basisschool er beter in slaagt dat

Toen zijn oude middelbare school in 2001

■

zijn al jaren op ongeveer hetzelfde niveau. Druk van ouders om het vmbo

vroeg of hij terug wilde komen als rector was

Uw mooiste moment?

zijn eerste reactie: “Mag ik wel terugkomen,

“Dat kan zowel een gelukkige als een trieste

voor leerlingen en je kan het met elkaar vinden,

te leveren draagt ze bij aan een goede keus. Het geluk van een kind of de

zo’n lieverdje was ik nu ook weer niet.”

gebeurtenis zijn. Mooi was het om een blind

dan draagt dat bij aan de duidelijkheid waar ze

kwaliteit van een school laten bepalen door de mate waarin kinderen naar

Humor is heel belangrijk, leerlingen en ouders

meisje met de inspanning van collega’s en

op deze leeftijd zo’n behoefte aan hebben. Pubers

havo of vwo worden verwezen is niet in het belang van het kind, noch in

vertelt hij “Ik ben prettig misvormd als oud-

medeleerlingen op een reguliere school aan

snakken naar structuur. Onderwijs is werken voor

dat van de samenleving.

leerling, OLV-ervaringsdeskundige en zo ob-

het diploma te helpen. Om bij het afstude-

en met mensen. Er bestaan geen rot mensen.”

jectief als dat maar kan zijn. Met humor maak

ren te mogen zijn was één van mijn mooiste

je moeilijke dingen bespreekbaar.” Eerst als

momenten.” Maar daarnaast de beleving om

De toekomst?

gelukkige docent en nu in de dubbelrol van

deelgenoot te zijn van de school als één ge-

“Als rasoptimist die gelooft in de jeugd, zie ik heel

bestuurder en rector, het lijkt allemaal vanzelf

meenschap bij de dood van een leerling of

veel kansen voor het onderwijs om een zinvolle

te zijn gegaan, automatisch of onontkoom-

collega. “Diepe betrokkenheid tonen aan de

bijdrage te leveren aan de vorming van mooie

baar. “Het is me aan komen waaien. Ik wil

naasten en het een ‘mooie’ plek geven aan

mensen.”

zorgen voor en dienstbaar zijn aan mensen en

ieder in de school, geeft heel veel kracht en

daar past onderwijs goed bij.”

warmte.”
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Er is overigens niets mis mee wanneer een leerling een vmbo(t) advies
krijgt. Alsof er iets aan de hand zou zijn met meer dan de helft van onze
jongelui?

■

Theo Joosten is voorzitter van de Bond KBO
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‘Het hart moet streven, de hand niet beven’
THEMA PRA K TIJK V O

Nico Dullemans
“Bevrijd de onderwijsdieren uit hun kooien”, zei
Wim van de Donk in de vorige aflevering van
Schoolbestuur. Die mensen spreken wij regelmatig, want we willen weten wat hen beweegt,
hoe zij het verschil maken. Hun verhalen, hun
voorbeelden, hun geloof ook, willen we bekend
maken. Een van hen is Walther Tibosch. Hij
zegt: “Wij lijken wel een magneet!” en hij
spreekt over SintLucas, de vakschool voor (op
dit moment 1300) ‘creatieven in opleiding’, die
is gevestigd in Boxtel en vorig jaar fuseerde
met de eindhovense school.

en onderhoud’) is aandacht voor stijl natuur-

die woorden gebruiken om onze draai naar

en ICT. Dat jonge mensen vergroeid zijn met de

gaat het hier en daar niet goed, zoals gezegd is

lijk wel vanzelfsprekend.

de toekomst te maken.

nieuwe technologie moeten we veel meer in ons

dat ook bij ons gebeurd. Maar het middelbaar

Dit viel samen met kritiek die de Inspectie

onderwijs benutten.”

beroepsonderwijs is voor jonge mensen een

Maar er is meer. Het woord ‘sint’ in de naam

uitte. Zij vond dat de kwaliteit van ons on-

van de instelling heeft opnieuw inhoud

derwijs te weinig inzichtelijk was. Zo kwam

Vakscholen, met vaak gemotiveerde studenten,

scholen veel meer dan in het verleden op de

gekregen en is een sjibbolet dankzij oud-

onze behoefte aan hernieuwde binding

hebben het gemakkelijker dan de ROC’s in de

individuele ontwikkeling van hun studenten

student Erik Kessels, die op het idee kwam om

samen met de noodzaak om ons onderwijs-

stedelijke gebieden.

zijn ingesteld. Toen ik op school zat gold de

voor ieders naam ‘sint’ te zetten. De betekenis

proces tegen het licht te houden.”

“Dat staat voor mij niet op alle punten vast.

gemiddelde norm. Dat is al lang niet meer zo.

Veel beoordelingen gaan uit van gemiddelden,

‘Wat kan ik? Wat wil ik?’ Voor die vragen van
jongeren is in het MBO volop ruimte.”

Walther Tibosch.

ervan staat in het stijlboek, dat bedoeld is als
houvast voor studenten, docenten en andere

Wat hebt u toen gedaan?

wij niet. Als wij het niet goed doen, valt dat

medewerkers: iedereen die bij de vakschool

“Eigenlijk hebben we naar alles gekeken: de

direct op omdat wij maar een paar specifieke

betrokken is, is haar ambassadeur. “Dat wil

overkoepelende gedachte, het leerplan, de

opleidingen verzorgen. Ook wij voelen de druk

Waarom is SintLucas gefuseerd met De Eindho-

Scholen moeten steeds meer verantwoorden. Wan-

zeggen iemand die het beste van SintLucas

organisatie, de huisstijl, de gebouwen. Onze

van onze omgeving. Onze prestaties moeten

vense School?

neer wordt dat een last?

vertegenwoordigt. En die het levende bewijs

cultuur bleek gesloten te zijn, ze moest meer

hoog zijn. En dat is terecht. Want net als in het

“We hebben meerdere motieven. De vakschool

“Zodra die verantwoording niet meer bijdraagt

is van de kwaliteit van de opleiding.” Goed

ondernemend worden. Ons leerplan moest

verleden zijn er elk jaar veel meer aanmeldin-

in Eindhoven heeft een grafische achtergrond,

aan de eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling

bedacht.

levensechter en een vertaling zijn van een

gen dan wij kunnen honoreren. Wij selecteren

onze achtergrond is de schilderbranche. Tech-

van mensen en organisatie. Jammer bijvoor-

Er valt nog iets op. Walther Tibosch, die

rijkere leeromgeving. De docenten kozen

dus. We organiseren toetsdagen en onderzoeken

nologische ontwikkelingen in beide sectoren

beeld dat de Inspectie de accountantsverklaring

bestuursvoorzitter is, trad in 2001 niet aan

toen voor een integratie van vakken en or-

de motivatie en creativiteit van de aanmelders,

hebben de business beïnvloed en dus ook onze

waar wij voor zorg dragen, overdoet. Onnodig.

als een turn around manager. Niet dat het een

ganiseerden onderwijs in modulen. Veel stof

die meestal over een portfolio beschikken. Je

opleidingen. Wij komen in elkaars vaarwater.

Verantwoorden willen wij zelf en zit in onze

gespreid bedje was, maar wat hij aantrof was

maakten zij vervolgens zelf. Later legden zij

voelt hun passie, hun discipline. In onze bed-

De opleidingen gingen steeds meer op elkaar

cultuur. Wij beginnen er zelf over. Zo beschik-

een gewortelde school die telkens in

de relatie met competenties die landelijk zijn

ding – wij laten ze nooit los – kunnen zij ver-

lijken omdat we allebei voor de creatieve in-

ken we om die reden over een Raad van Advies,

staat bleek te zijn geweest de veranderingen

aangewezen voor de verschillende beroepen.

der. Bij ons werken ze aan hun levensverhaal.

dustrie opleiden. Als we niet zouden bijsturen,

een uitgebreide en diverse groep van regionale

In een smalle, dorpse straat nabij het centrum

in haar omgeving (bedrijfsleven, technologie,

Nu de bedding goed is, trekken wij deze

Uit heel zuidelijk Nederland komen ze naar ons

leidt dat tot een ondoelmatig aanbod; er ont-

ondernemers en andere vertegenwoordigers

zijn enkele gebouwen als het ware naar elkaar

onderwijswetgeving, de jeugd zelf) in

lijnen door: nog meer integratie, nog in-

toe, en ook van daarbuiten. Ouders stimuleren

staat te veel overlap. Er dreigt in de ontwikke-

van onze beroepsvelden en van het vervolgon-

toegegroeid en herbergen de activiteiten van

zich op te nemen, te vertalen. Tibosch, die

tensiever onderwijs, nog meer aandacht

veel en dragen bijvoorbeeld de reiskosten. Na

ling van dezelfde opleidingen geïnvesteerd te

derwijs. Zij beïnvloeden de inrichting van ons

SintLucas, die in 1948 als Nederlandse Katho-

eerder in het speciaal onderwijs werkte

voor attituden, het indalen van ICT in ons

hun afstuderen zijn zij binnen drie maanden

worden. We kunnen veel beter de vernieuwing

onderwijs. Maar we hebben ook veel contact

lieke Schildersschool startte en een initiatief

en die ‘wij-zinnen’ maakt, kwam op zo’n

onderwijsproces.

onder de pannen.

afstemmen. Grofweg zal daarom SintLucas zich

met ouders van studenten, en er zijn panels met

van regionale schildersbazen was. Die sugges-

moment dat er weer moest worden gescha-

Dit is wat Matthieu Weggeman (een organi-

tie van een visuele eenheid is het resultaat van

keld.

satiedeskundige/red.) bedoelt met ‘collec-

De motivatie van studenten is ons voordeel
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geweldige kans om zichzelf te ontdekken omdat

op ontwerpen en op concepten blijven richten

studenten en oud-studenten. Verantwoording

De motivatie van de studenten is dus ons

en de eindhovense school op techniek en het

willen wij op die manier zelf in de hand heb-

voordeel en tegelijk een opdracht excellent

realiseren. Wij houden twee locaties. Je kunt

ben. Het zou goed zijn als de overheid daar op

te willen zijn. Daar zijn we naar op weg. Het

twee merken naast elkaar ontwikkelen; andere

aansluit. Ze moet proportioneel zijn. Inspectie

JOBonderzoek (de jongerenbond/red.) onder

culturen, andere opleidingsmogelijkheden, an-

moet duidelijk zijn; complimenten wanneer het

onze studenten geeft ons hoge cijfers. We lijken

der onderwijsconcept. Dus ook meer keuze voor

goed voor elkaar is en duidelijk gericht op ver-

wel een magneet! Docenten sturen ons open

studenten. Afstemming van onderwijsaanbod

betering als er aantoonbare zorgpunten zijn.”

sollicitaties. Bedrijven en andere scholen willen

zal steeds meer een punt zijn, niet alleen bij

graag met ons samenwerken. Onze studenten

ons, overal wel.

decoratieve ingrepen op en rond de gebouwen,

“De school moest herijken, opnieuw was haar

tieve ambitie-ontwikkeling’, wat volgens

hebben betaalde opdrachten van zowel profit

Verder kunnen wij natuurlijk van elkaar leren;

aanpassingen die eigentijds zijn en tegelijk het

identiteit aan de orde, haar reden van be-

hem betekent dat je ‘inhoud’ en ‘organisatie’

(banken, bedrijven) als not for profit ( onder-

onze culturen verschillen nogal. In Eindhoven

verleden van dit stukje van Boxtel niet teloor

staan. Dit keer niet vanwege wetten of andere

met elkaar moet verbinden. Maar natuurlijk

wijsinstellingen zoals ROC Tilburg, ziekenhui-

staan de onderwijsprocessen goed op papier,

hebben laten gaan, sterker: weer oproepen,

ontwikkelingen, maar vanwege een behoefte

waren er ook tegenslagen en kregen we

zen, instellingen).”

terwijl in Boxtel de organisatie beter staat. Ook

bijvoorbeeld de tuin van de (vertrokken) Witte

van mensen van SintLucas zelf. Hoe gaan

kritiek. Op een goed moment kwam vast te

Paters achter hun voormalige Missieprocurie

we verder met elkaar? Het draaide om meer

staan dat onze kennisoverdracht op som-

U hebt geen last van het negatieve imago dat aan

het hoger onderwijs: meer studenten waarover

en Provincialaat (zeg maar: de administratie)

samenhang en we vonden het aanknopings-

mige gebieden onvoldoende was. Dat moest

middelbaar beroepsonderwijs zou kleven?

afspraken gemaakt kunnen worden. Volume,

en het gebouw (met kapel) dat nu onderdeel is

punt bij de tekst op de ingemetselde steen in

worden hersteld. Verder, bedenk dat dit een

“Kijk, en ik zeg dat ook als bestuurder van de

schaal is nu eenmaal belangrijk. Het elastiek

van het onderwijscomplex. Knap gedaan. In

de nieuwbouw uit 1948. We lazen: St. Lucas

proces van jaren is, het gaat niet gemakke-

MBO Raad, laat feiten en cijfers spreken! De

van SintLucas was helemaal opgerekt. We

het interieur van het hoofdgebouw vinden we

toegewijd/ Eerste steen voor school en leven/

lijk. Nu staan we te boek als een innovatieve

nieuwe klachtenlijn telde op een goed moment

zochten naar meer capaciteit om toch door te

Wilt u Walther Tibosch ontmoeten? Dat kan. Op

de patronen van de decoraties terug. Voor een

Het hart moet streven/ De hand niet beven/

school; dankzij een experimenteerproject

zestig klachten, en dat op een totaal van meer

ontwikkelen, denk aan HRM, ICT, onderwijs-

18 november in de namiddag organiseert de Bond

vakschool die jonge mensen in drie richtin-

Als je wereld en leven kleur wilt geven. Die

zijn wij een van de vijf netwerkscholen die

dan 500.000 studenten. We moeten goed op de

kunde. Voor de leiding is het verder ontwik-

KBVO een bijeenkomst met deze entrepreneur en

gen op niveau 4 opleidt (‘communicatie en

tekst fungeerde voor ons daarna als barome-

de komende jaren verantwoordelijk zijn

feiten letten en kritiek met cijfers weerleggen.

kelen van twee merken, twee organisaties met

wel in het complex van SintLucas in Boxtel. Aan-

reclame’, ‘interieur en presentatie’ en ‘vastgoed

ter, als kompas bij onze zoektocht. We wilden

voor een betere verbinding tussen onderwijs

Daar zijn wij als raad mee bezig. Natuurlijk

hun eigenheid, natuurlijk ook interessant.”

melding en informatie: i.verbeek@bkonet.nl
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THEMA PRA K TIJK PO

Ruimte voor reflectie
is broodnodig

ook een nadelige invloed op de rol van het ka-

een organisatie die voor het grootste gedeelte

speelt in de levensdoelen van leerkrach-

tholieke geloof in katholieke scholen. De vraag

gemaakt wordt door mensen. Hij pleit ervoor

ten. Van Bergen constateert dat er heel veel

wat ons in de school met elkaar verbindt en het

om bij de totstandkoming van een nieuwe

beelden zijn als het gaat om de katholieke

gesprek daarover, heeft meer toekomst. Ik zoek

missie altijd te beginnen met een bezinnings-

traditie. “Op het moment dat je die inbrengt

daarbij naar momenten om de bronnen van de

moment op de eigen drijfveren, zodat docenten

in het gesprek over levensdoelen, moet je

katholieke traditie in zo´n gesprek in te kunnen

de veranderingen ook van binnenuit kunnen

dus eerst duidelijk maken wat je bedoelt. Ik

brengen, omdat ze nog steeds waardevol zijn,

steunen. “We zien tegenwoordig te vaak dat

spreek bij voorkeur over de kernwaarde van

alleen is de kunst ze op een eigentijdse manier

allerlei doelstellingen van buitenaf worden

Gerrit-Jan Meulenbeld
Wat hebben de individuele levensdoelen van een
leerkracht te maken met de missie van de school
waar hij werkt? Onderzoeker (bij het Instituut
Katholiek Onderwijs in Nijmegen) en onderwijsbegeleider Jos van den Brand en algemeen
directeur Gerard van Bergen van SKPO Novum in
Nistelrode, denken dat je pas echt aan de missie
en identiteit van een school kunt werken als je
duidelijk hebt wat de drijfveren van de mensen in
het schoolteam zijn.

ofschoon mensen die in eerste instantie moei-

heeft uitgevoerd, valt op dat er veel overeen-

lijk kunnen hanteren, scherpen en beïnvloeden

komsten tussen de leerkrachten zijn als het

iemands levensdoelen.”

om levensdoelen gaat. “Voor de meesten zijn
zelfontwikkeling en geluk de belangrijkste

De missie van een school is voor Van Bergen

levensdoelen. Andere belangrijke levensdoe-

de ambitie(s) die je hebt en is bij voorkeur het

len zijn kinderen opvoeden en onderwijzen.

resultaat van een proces. “Het probleem van

Leerkrachten zijn dus niet alleen op anderen

een missie is alleen dat deze vaak geïsoleerd

gericht. Ofschoon levensdoelen heel persoonlijk

blijft van de dagelijkse praktijk en daarmee

zijn, zijn ze tegelijkertijd heel universeel. Vol-

onvoldoende beleefd wordt door de mensen in

gens Amerikaanse psychologen hebben mensen

de school. Wij hebben een aantal jaren geleden

twee basisbehoeften: autonomie en verbonden-

gekozen voor de kernwaarden ‘veiligheid,

heid met anderen.”

Zelf hebben Van den Brand en Van Bergen zich

ontwikkeling en resultaat’. Op een studiedag

natuurlijk ook de vraag gesteld of werken in

vroeg ik ernaar bij een van de leerkrachten en

Re fle c tie br o o d no d i g

het onderwijs voor hen een levensdoel is of in

kreeg als reactie: ´Had ik dat moeten weten?´

Nadenken en praten over je levensdoelen is een

dienst staat van een levensdoel. Voor Van den

Toen ben ik op zoek gegaan naar een motto wat

middel om te reflecteren op je eigen functio-

Brand stond al heel vroeg vast dat hij iets in

ons bindt en ben uitgekomen bij ‘Vanuit relatie

neren in de school en de missie en identiteit.

het onderwijs wilde doen, maar het lesgeven is

naar prestatie’, vrij naar Luc Stevens. Ik heb de

Volgens Van den Brand zijn onderwijsmensen

voor hem geen levensdoel. Hij vindt zelfont-

bewuste leerkracht gevraagd met dat motto in

praktisch ingesteld en reflecteren ze te weinig,

het christelijk geloof: er voor anderen zijn.

aan te kunnen bieden en in verbinding met het

opgelegd.” Van Bergen meent dat die doelstel-

wikkeling heel belangrijk en iets voor anderen

het achterhoofd een aantal foto´s te maken. Die

terwijl dat broodnodig is, omdat je anders vast-

Ondanks dat leerkrachten hun inspiratie uit

leven van alledag.”

lingen van buitenaf meestal niet onzinnig zijn.

doen. Boerenzoon Van Bergen groeide op met

heb ik vervolgens aan de directeuren voorge-

loopt. Daarvoor moet je dus ruimte inbouwen.

heel diverse bronnen halen, vinden we elkaar.

het voorbeeld dat ‘zorgen voor anderen’ en ‘het

legd en op basis daarvan zijn we met alle teams

Hij geeft het voorbeeld dat Covey in een van

Hiervoor is het vooral van belang om ruimte

Fr i c t i e t us s e n l e v e ns d o e l e n m i s s i e

om leerkrachten dit zelf te laten ontdekken

beste van jezelf geven aan anderen’ belangrijk

het motto en de bestaande kernwaarden verder

zijn boeken beschrijft. Hij maakt een wande-

te scheppen en niets vooraf vast te leggen.”

Soms passen de levensdoelen van een docent

en erkennen. “Zet ze in die eigen verantwoor-

zijn. Die notie is geïnspireerd door het katho-

inhoudelijk gaan vullen. Wat verstaan we

ling en komt ‘s ochtends een man tegen die een

Voor een aantal leerkrachten zijn hun levens-

niet bij de missie, ambitie van de school. “In

delijkheid. Als ‘opbrengstgericht leren’ van

lieke geloof. Dat het onderwijs is geworden was

bijvoorbeeld onder ‘relatie’? We zijn erachter

boom aan het zagen is. Als hij ‘s avonds terug-

doelen verbonden met het katholieke geloof,

levensdoelen zit ook een waardehiërarchie”,

buitenaf komt, heeft het geen betekenis voor

voor anderen niet, meent Van den Brand. “Het

zegt Van den Brand, “moreel gesproken zijn

de specifieke situatie, de vertaalslag ontbreekt

is van belang te weten hoe het verhaal van de

er verschillen. Als iedereen als levensdoel ‘zo

immers. Dat kan ook niet anders. Maar als

katholieke school, dat begon met de katholie-

rijk mogelijk worden’ heeft, dan is dat voor

leerkrachten bijvoorbeeld zelf kunnen formule-

ke traditie, zich in de loop van de jaren heeft

het algemeen belang niet goed. Dat speelt in

ren wat opbrengstgericht leren in hun situatie

ontwikkeld. En dan kom je tot de ontdek-

het onderwijs niet. Als je levensdoel ‘macht

betekent, ontstaat er als vanzelf een cyclus van
succeservaringen.”

meer op gevoel dan een bewuste keuze.
Levens doe len en missie

Onderzoek: zelfontwikkeling is een
belangrijk levensdoel

De identiteit van een school heeft een historische component, vertelt Van den Brand,
‘wat is tot nu toe het verhaal van de school’,

Foto: Luk Waterschoot

Er wordt echter voorbijgegaan aan het proces

king dat er vooral continuïteit is: mensen die

uitoefenen’ is, gaat het ook mis. Dat geldt voor

maar wordt ook bepaald door de persoonlijke

gekomen dat alleen wanneer je serieus in rela-

komt van zijn wandeling is de man nog steeds

het beste willen voor de ontwikkeling van

het onderwijs wel.”

identiteit van de verschillende teamleden. “Als

ties investeert, er verdieping ontstaat, mensen

bezig. Covey vraagt of het niet verstandig is om

kinderen. De rol van het katholieke geloof

“Als er spanning is, moet je die onderkennen,

Inmiddels wordt de methode die vanuit het

je iemand vraagt naar zijn persoonlijke iden-

betrokken raken en zich verantwoordelijk voe-

de zaag te slijpen, maar krijgt als antwoord van

daarin is wel veranderd. Ik denk dat die rol op

niet uit de weg gaan. Je moet het lef hebben

IKO is ontwikkeld, toegepast binnen een van

titeit, dan vertelt hij meestal een verhaal, zijn

len. Daarmee was ook een vruchtbare bodem

de man dat hij het daarvoor te druk heeft.

sommige scholen op den duur zal verdampen.

om daarover in gesprek te gaan. En iedere

de scholen van SKPO Novum. Van Bergen:

levensplot. In het levensverhaal liggen zijn le-

aanwezig om met ‘levensdoelen’ aan de slag te

Van Bergen meent dat ruimte voor reflectie op

Maar de bereidheid om over levensvragen en

leerkracht moet bereid zijn naar zichzelf te kij-

“De methode sluit aan bij de onderzoeksvraag

vensdoelen ingebed. Levensdoelen brengen tot

gaan. Ik ben begonnen bij de directeuren. Dan

ieder niveau in de organisatie thuishoort, ook

geloof te praten is nog steeds op veel scholen

ken”, zegt Van Bergen. “Zo´n situatie kan ik me

van de school. Dit is wel een voorwaarde voor

uidrukking wat je in je leven wilt bereiken, wat

blijkt dat hun drijfveren veel overeenkomsten

in de relatie van de leerkracht met de leerling.

aanwezig. In het katholiek onderwijs is er

voorstellen als een leerkracht het leerresultaat

succes!”.

je belangrijk vindt. Ze helpen je ook om keuzes

hebben en zo bijdragen aan onze collectieve

De levensdoelenmethode kun je ook toepassen

altijd aandacht geweest voor een balans tus-

van de leerling het allerbelangrijkste vindt.”

te maken. Belangrijke levensgebeurtenissen

ambitie, maar dat ieders aanpak in de dage-

bij het bestuur of de ouders, in het laatste geval

sen goed onderwijs en aandacht voor mensen.

Volgens Van den Brand zijn fricties geen pro-

versterken het bewustzijn van je levensdoelen.

lijkse praktijk anders is. Die diversiteit is echter

door te vragen wat ze aan kinderen zouden

Dat biedt wel aanknopingspunten.”

bleem, maar als missie en levensdoel diametraal

Als het lukt om je leven zo in te richten dat de

heel vruchtbaar.”

willen doorgeven.

Van Bergen: “De belerende wijze waarop de

tegenover elkaar staan, is het soms beter dat

Tijdens de Identiteitsdag van de Bond KBO op 3

institutionele kerk zich manifesteert, bereikt

iemand een andere school kiest. Toch zou hij

november verzorgen Jos van den Brand en Gerard

van voldoening. Dat is natuurlijk niet altijd

Ook in het onderzoek dat Van den Brand onder

L e v e n s d o e le n e n kat ho l i e ke t r ad i t i e

heel veel katholieken niet meer of leidt ertoe

eerst willen kijken of het levensdoel niet valt te

van Bergen een workshop over ‘Levensdoelen en de

het geval. Maar ook negatieve gebeurtenissen,

67 docenten van onder andere SKPO Novum

In katholieke scholen is natuurlijk ook de vraag

dat mensen zich ertegen afzetten. Dat heeft

betrekken bij de missie. Een school is immers

missie van de school’. www.ru.nl/iko

levensdoelen vorm krijgen, geeft dat een gevoel
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aan de orde welke rol de katholieke traditie
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Bouwen aan de competentie
van de regio Veghel
Freek Pardoel
ROC De Leijgraaf en de OMO-school het Fioretti
College in Veghel hebben de gezamenlijke ambitie
om het beroepsonderwijs goed aan te laten
sluiten bij het bedrijfsleven. Het motto is ‘Bouwen aan de competenties van de regio’. Daarbij
passen verfrissende ideeën als het instellen van
een regionale autoriteit die de programmering
vorm geeft voor vo en mbo naast een landelijk
raamcurriculum; het opnemen van de havo in de
beroepskolom en de verbetering van het imago
door een meer regionale uitstraling. Een vervolggesprek met Marc Veldhoven (De Leijgraaf) en
Edward de Gier (Fioretti College).

eerder toe zijn aan specialisatie. Die kunnen we

daarbij centraal. Op het Fioretti gebeurt dat in

tot mooie nieuwe regionale initiatieven op het

dus veel eerder naar de volwassen omgeving

leerpleinen, op het ROC in het vrije keuzeleren

gebied van loopbaanleren, speciale leerroutes

van het mbo aan de overkant sturen om meer

waar leerlingen van niveau een tot en met

vmbo-mbo-hbo.

vakgericht te werken.”

vier zo´n 20% van hun studietijd aan mogen
besteden als vrije ruimte. De Leijgraaf biedt 48

R O C ui t d e naam

Veldhoven: “We moeten leren ons onderwijs

vrije keuzeleereenheden waar iedereen op mag

Het beroepsonderwijs is de vindplaats van een

anders in te richten en meer mogelijkheden

inschrijven. Dat gaat van het maken van je

aantal problemen, maar niet de oorzaak. De

krijgen om programmering over sectoren en

eerste DVD tot klussen in huis. De Gier vertelt

school is in beeld daar waar ouders en overheid

bedrijven te verdelen. Als we van leerlingen

dat docenten enthousiast zijn omdat zij op deze

het laten afweten in de verantwoordelijkheid

vragen zich te richten op de toekomstige

manier ruimte krijgen om naast het eigen vak

aan de regio over.” In de Veghelse regio wil

overheid aan visie. We hebben 850 contacturen

voor opvoeden. Veldhoven: “Wij zijn de dweil,

manier van werken, heeft dat ook gevolgen

aandacht te besteden aan eigen interesses.

het onderwijs zich richten op de werkgelegen-

in het jaar, geef ons er 150 uur bij, dat getuigt

maar niet de kraan. Zij doen of wij de kraan

voor onze manier van werken en bijhorende

heid die daar gevraagd wordT, zoals de zorg,

van een overheid met visie. De overheid wil

hebben opengezet.”

arbeidsvoorwaarden. Docenten zijn van nature

Hav o al s ge m e n gde l e e rwe g

techniek of ‘food and feed’. De Gier: “Waarom

uniforme meetbare gegevens om te controleren.

Daarbij komt een ongezonde opwaartse druk

vaak geen veranderingsgezinde mensen. Onze

De leerstijl en de succeskans in een vak moeten

zou ik niet mijn algemeen vormende vakken die

Dat bepaalt haar beleid. Het argument als ‘de

in de maatschappij om leerlingen zo ‘hoog

leraren zijn de horeca uitgegaan vanwege de

bepalend zijn voor de doorstroming naar het

kleur mogen geven?” Veldhoven: “Wij hebben

maatschappij wil dat’ is volstrekte flauwekul.”

mogelijk’ in en door te laten stromen omdat zij

onregelmatige werktijden en dan kom ik langs

eigen niveau. De Gier: “Heb je een leerstijl van

door onze directe contacten met het bedrijfsle-

Alleen het bedrijfsleven is de echte vriend van

dan betere maatschappelijke kansen hebben.

ven zicht op wat de maatschappij nodig heeft

het onderwijs, vinden beiden. Het weet wat het

Terwijl juist het beroepsonderwijs voor veel

aan beroepscompetenties, aan flexibiliteit, aan

onderwijs goed doet, dat het aanspreekbaar is

kinderen de beste garantie biedt op werk dat

instellingen en dan roept de Tweede Kamer ‘ze

en meebeweegt met de wensen van het bedrijfs-

past. Het ROC lijkt een vies woord geworden,

kunnen niet meer rekenen, lezen en schrijven’.

leven. Op verzoek van bedrijven ontwikkelen

zoals tot voor kort het vmbo behandeld werd

Ons bedrijfsleven wil liever een schilder die kan

beide instellingen programma’s als logistiek

als het afvalputje van onze samenleving. Veld-

schilderen dan een schilder die goed Nederlands

in vmbo of recent opleiden voor de procesin-

hoven: “Na een uitzending van Zembla over de

of Engels kan spreken. Aziatische landen willen

dustrie met behulp van de ‘X-factory’ in het

slechte beeldvorming van ROC’s heb ik al mijn

met ‘je mag weer in het weekend gaan werken’.

hoofd-hart-handen, dan zou je bij voorkeur

partnerschap met ons omdat wij zulke mooie en

mbo. De Gier: “Wij zullen veel meer leerroutes

afspraken laten afzeggen. Ik ben alleen maar

Dan moet je een goed verhaal hebben. Ze willen

gemengd door moeten gaan.” De voorzitter

Alleen het bedrijfsleven is de echte
vriend van het onderwijs

flexibele vakmensen opleiden. Zij willen leren

als maatwerk aanbieden, nu is het veel te veel

door de scholen gaan lopen en ben iedereen

wel veranderen als ze het nut ervan inzien en

van het ROC vindt dat havo en beroepson-

Het b el an g va n een region a le

hoe wij dat doen.” De Gier: “Voor het vmbo

voorgekauwd door de overheid.”

gaan vertellen ‘dit gaat niet over ons’. Ik zie dat

daarbij helpt met name het directe contact met

derwijs veel meer gemengd moeten worden.

program merin g

is het van belang dat een aantal basisvaar-

zo´n confronterende aanval op je werk en je

het bedrijfsleven.”

Teveel leerlingen gaan naar de havo terwijl

Zodra je eigentijdse oplossingen aanbiedt loop

digheden op het gebied van taal en rekenen

Ho fle v e r a n c ie r s o v e r l e g

levensinvulling wanhoop met zich meebrengt.

Op het Fioretti is vanaf het eerste jaar de ont-

ze thuishoren op het mbo: “Want maar 13 %

je tegen grenzen aan. “Geef ons nu de ruimte!”,

bijgebracht worden, maar er zijn daarnaast

ROC De Leijgraaf heeft rekening te houden met

Dat geldt voor leraren evengoed als voor leer-

moeting met de bedrijven en het vervolgonder-

van de mavo leerlingen haalt uiteindelijk een

verzuchten beide heren. De Gier: “Voor het

zoveel andere belangrijke kennis en vaardighe-

tien aanleverende scholengemeenschappen. Het

lingen. Er zijn steeds meer leerlingen die zich

wijs ingevoerd. De Gier vindt dat hij verplicht

HBO-diploma via de havo-route.” De Gier: “Het

realiseren van goed onderwijs gaat het om de

den bij te brengen. Die lijken in Den Haag niet

heeft in 2004 de relatie met deze VO-scholen

echt bijna veroordeeld voelen als ze naar het

is leerlingen overal mee in aanraking te laten

gehele mavo-havo onderwijs moet je samenbal-

ruimte die je de eigen docenten kan geven.

te bestaan. Daarom pleit ik voor een beperkt

gezocht en is met het ‘hofleveranciersoverleg’

beroepsonderwijs moeten. Wij hebben besloten

komen. Vanuit de bedrijven worden gastlessen

len tot één opleiding en dwarsverbanden met

De overheid moet zich beperken tot rekenen,

raamwerkcurriculum waarin we aangeven

gestart. Daar worden zaken als het voorkomen

om het woord ROC uit onze naam te schrappen,

gegeven en draaien de leerlingen twee weken

mbo leggen en kijken hoe je een gezamenlijk

Nederlands en Engels en globale kwalifica-

wat we landelijk doen en dat de rest wordt

van uitval, stageplaatsen en overlappende

maak er maar regiocollege of beroepscollege

in een bedrijf mee. De Gier: “En dat is niet

onderwijsaanbod kan doen. Leerlingen laat je

tiedossiers voor de beroepsopleidingen. Laat

overgelaten aan eigen oplossingen en behoef-

onderwijsprogramma’s besproken. Dit keten-

van. ROC is het merk Buckler geworden. Terwijl

rondkijken. Stage voor vmbo blijft lastig. Zo

vakken volgen op een hoger niveau zodat hij

het inkleuren van de rest van het programma

ten in de regio.” Veldhoven: “Het ontbreekt de

overleg verbetert de aansluiting vmbo-mbo, het

wij de redding van Nederland zijn. Zo zou je

mogen ze in de horeca geen messen gebruiken

een portfolio heeft om beter door te stromen in

dat moeten zeggen. Als wij het niet op orde

in de keuken, maar wel afwassen. Ondanks dat

vervolgonderwijs of bedrijfsleven.”

krijgen voor en met onze leerlingen rest toch

kan ik een leerling wel degelijk daarheen sturen

slechts de straat.”

met een prestatieopdracht.”

On de rwi j s sm al organ i se re n

Docenten op het vmbo worden uitgedaagd

Het mooie van het onderwijs in Veghel is dat er

O nd e r w i j s f l e xi b e l o p

een periode mee te draaien op het ROC om

tussen VO en mbo samen met het bedrijfsleven

l e e r l i ng e nm aat i nr i c ht e n

de aansluiting in lesprogramma’s te helpen

aan een ‘regiocompetentie gebouwd wordt’.

Om beroepskeuzes makkelijker te maken wordt

bevorderen. Beide scholen werken serieus aan

Dat doen ze in kleinschalige leseenheden. De

door het Fioretti al enige jaren een dubbele

een ‘warme overdracht’ van leerlingen. Zo gaan

Leijgraaf profileert zich met ‘niks leerfabriek’en

diplomering in vmbo-theoretische en gemengde

vmbo-ers dagen naar het ROC om de nieuwe

Fioretti heeft het over ‘persoonlijk onderwijs’.

leerweg afgegeven. De Leijgraaf werkt aan het

werkomgeving uit te proberen of worden de

Het vmbo is georganiseerd rond leerpleinen

loopbaanleren door het programma te verde-

profielwerkstukken vmbo-ers onder leiding

waar personeel in teamverband nauw contact

len in drie gelijke delen: ondersteunend leren,

van docenten van het ROC begeleid. De Gier:

onderhoudt met leerlingen in een kleinschalige

buiten- en binnenschools praktijkleren. Beide

“De volgende stap is om te doen alsof het één

lesomgeving, de Leijgraaf doet dit in herken-

instellingen laten groepen leerlingen over de

opleiding is.”

bare afdelingen. Veldhoven: “Wij creëren een

jaren heen met elkaar leren. Er wordt gezocht

Mensen worden volwassen gedurende de

thuisbasis, honken, vleugels hoe je het ook

naar lesactiviteiten over de sectoren heen. De

leeftijd van 12 tot en met 25 jaar. Dus gedu-

noemen wilt, waar een team de baas is met

Gier: “De leerling die meer persoonlijke begelei-

rende de periode van vmbo en mbo. Scholen

zijn groepen.” Hij wijst naar de overkant waar

ding nodig heeft kunnen we zes jaar aan onze

hebben een belangrijke taak in de vorming van

één van de vestigingen van zijn scholengroep

kant houden, terwijl andere leerlingen al veel

leerlingen. De ontmoeting met de ander staat

staat.

Foto: Freek Pardoel

Marc Velthoven

voorkomt onnodige schooluitval en het leidt

Edward de Gier
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Kennelijk onredelijk ontslag

Foto: Jurgen Huiskes

J U RIN
I STERV
P R U DIEW
ENTIE

Josine van der Brug
Wanneer een werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
opzegt, kan de werknemer een beroep
instellen bij de Commissie van Beroep voor het Katholiek Onderwijs.
Daarnaast kan de werknemer naar
de rechter stappen. Dit kan zowel na
een procedure bij de Commissie van
Beroep als in plaats van een dergelijke
procedure. De werknemer moet kunnen
aantonen dat er sprake is van ‘kennelijk
onredelijk ontslag’.

E xcl u si eve extra’s voor w erkn emers in he t katholie k
on derw i j s meer dan een z orgverz e ke ring

devergoeding toekennen of de werkgever

namelijk  8.000 respectievelijk  5.000,

In samenwerking met het BKO biedt Zilveren Kruis Achmea exclusieve

Zilveren Kruis Achmea vond het belangrijk om daar op in te spelen.

opdragen het dienstverband te herstellen.

aangezien sprake was van financiële nood bij

extra’s voor werknemers in het katholiek onderwijs. Op die manier

Juist voor psychologische klachten geldt immers dat het belangrijk is

Het berekenen van de schade vindt niet

de werkgever en de werknemers nagelaten

helpt Zilveren Kruis u als schoolbestuur of raad van toezicht bij het

om er niet mee te blijven zitten.

plaats aan de hand van de kantonrechters

hadden zelf ander werk te zoeken.

leveren van goed werkgeverschap. Tijd voor een nadere kennismaking.

formule, maar op grond van werkelijk

Overigens heeft de rechter ook geoordeeld

geleden schade dan wel een schatting

dat een relatief hoge leeftijd en een langdu-

Naast de wettelijk vastgestelde dekking van de basisverzekering

Verzekerden van Zilveren Kruis Achmea die in het onderwijs werken,

daarvan. Overigens leidt het enkele feit dat

rig – onberispelijk – dienstverband op zich

(Beter Af Polis) en de verschillende dekkingen van de aanvullende

kunnen snel en eenvoudig werk maken van beginnende psychische

geen ontslagvergoeding aangeboden is niet

onvoldoende grond zijn een ontslag zonder

verzekering (Beter Af Plus Polis) kenmerkt Zilveren Kruis zich door

klachten. Allereerst kunnen zij bellen met de professionele hulpverle-

direct tot een kennelijk onredelijk ontslag.

ontslagvergoeding aan te merken als ken-

een uitstekende service. Zo heeft deze zorgverzekeraar een zeer goed

ners van Korrelatie. Korrelatie beantwoordt vragen over alle denkbare

nelijk onredelijk.

functionerende afdeling Klantenservice (verschillende onderschei-

onderwerpen. Of het nu om dilemma’s, twijfels of onzekerheden gaat:

dingen in 2008 en 2009) en springt ook de snelle afhandeling van

alles is bespreekbaar. De gesprekken zijn anoniem, en dus is deze

declaraties eruit.

vorm van hulpverlening laagdrempelig. De professionele hulpverle-

De laatste tijd zijn er diverse uitspraken

Ex t r a ’s

geweest waarin een oordeel gevraagd is

In een zaak waarin een werkgever een

over een ontslag waarbij al dan niet een

redelijke voorziening had aangeboden en de

voorziening getroffen of aangeboden is. De

werknemer die tweemaal had afgewezen, had

Z o r g b e m i d d e l i ng

naast vergoedt de verzekeraar ook twee extra behandelingen voor 1e

In het Burgerlijk Wetboek staan ver-

rechter zal alle omstandigheden meewe-

de werkgever vervolgens de arbeidsovereen-

En dan is er ook nog de afdeling Zorgbemiddeling die opvalt. Deze

lijns psychologische zorg.

schillende situaties omschreven waarin

gen: reden beëindiging, duur dienstver-

komst opgezegd zonder enige voorziening.

afdeling maakt de kwaliteitsverschillen in de zorg inzichtelijk en ad-

opzegging door de werkgever kennelijk

band, leeftijd werknemer, functioneren

De rechter oordeelde dat het ontslag niet

viseert verzekerden. De kennis van de kwaliteitsverschillen is bij een

Dit zijn slechts twee voorbeelden van maatregelen waarmee Zilveren

onredelijk kan zijn. Een van deze situa-

werknemer, financiële positie werkgever,

kennelijk onredelijk was, nu de werkgever

aantal veel voorkomende behandelingen zelfs zo groot dat klanten

Kruis zich onderscheidt van andere zorgverzekeraars.

ties is dat “wanneer, mede in aanmerking

inspanningen werkgever en werknemer

voldoende zorgvuldig was geweest en de

die Zilveren Kruis Achmea hierover een advies vragen, het verplichte

genomen de voor de werknemer getroffen

om bij werkgever ander (passend) werk te

werknemer zelf het risico heeft genomen

eigen risico niet hoeven te betalen. Zelfs als zij dit zorgadvies niet

M e e r i nf o r m ati e

voorzieningen en de voor hem bestaande

vinden, kansen werknemer op ander (pas-

dat er geen nieuw bod meer zou komen. Dat

opvolgen en Zorgbemiddeling de afspraak laat maken. Zo blijft de

Dit najaar kunnen medewerkers van uw scholen weer veranderen van

mogelijkheden om ander passend werk

send) werk (waarbij opleiding, arbeids-

risico was des te groter, omdat werknemer

keuzevrijheid van de verzekerde gegarandeerd.

zorgverzekeraar. Iedereen die vóór 31 december 2010 een zorgverze-

te vinden, de gevolgen van de opzegging

verleden, leeftijd, arbeidsongeschiktheid

wist dat de vergoeding uit gemeenschapsgel-

voor hem te ernstig zijn in vergelijking

en medische beperkingen een rol kunnen

den betaald diende te worden. De werkgever

Naast die adviesfunctie in de zorg onderneemt Zilveren Kruis Achmea

verzekerde retour. Kijk vanaf 15 november 2010 op www.zilveren-

met het belang van de werkgever bij de

spelen), inspanningen werknemer om

heeft de eventuele grond voor een kennelijk

zelf ook initiatieven om de zorg te verbeteren. Dat gebeurt vaak op

kruis.nl voor meer informatie, het berekenen van de premie en het

opzegging”. Indien een opzegging kenne-

elders (passend) werk te vinden, financiële

onredelijk ontslag met het aanbieden van de

het niveau van collectiviteiten. Een goed voorbeeld daarvan is Zorg

aanvragen van een offerte. Het collectiviteitsnummer van het BKO

lijk onredelijk is, kan de rechter een scha-

positie waarin de werknemer is komen te

ontslagvergoeding weggenomen. Eenzelfde

voor collectiviteiten, een uniek programma met verbetermaatregelen

voor een offerte is 207001116. Bellen kan natuurlijk ook: 0900 - 55 66

verkeren en al dan niet toekennen van een

oordeel trof een werknemer die een door de

voor de collectieve klanten. Het gaat dan altijd om maatwerk voor

763 (lokaal tarief).

vergoeding.

werkgever aangeboden baan (met lager loon

elke collectiviteit. Omdat er in iedere sector weer andere behoeftes

en voor bepaalde tijd in plaats van onbe-

zijn. Uit de intensieve contacten die de verzekeraar met mensen uit

Op 6 mei 2010 heeft de rechter geoordeeld

paalde tijd) dan wel een aanvulling op de

het onderwijs heeft, kwam naar voren dat er in deze sector meer be-

dat sprake was van een kennelijk onrede-

WW-uitkering afgewezen had. Het ontslag

hoefte was aan psychische hulpverlening dan in veel andere sectoren.

lijke opzegging, aangezien de werknemer

was niet kennelijk onredelijk.

ners van Korrelatie zijn er voor grote én kleinere problemen. Daar-

kering bij Zilveren Kruis Achmea afsluit, krijgt € 75,- per betalende

■

een leeftijd had van 60 jaar, een diensttijd
had van 38 jaar, eenzijdige werkervaring

Het valt moeilijk te voorspellen of een

had en vlak voor zijn prepensioendatum

opzegging zal leiden tot het oordeel dat het

zat, en de werkgever geen enkele voorzie-

ontslag kennelijk onredelijk is en tot welke

ning had getroffen, noch een vergoeding

vergoeding dat zal leiden. Een procedure

in geld, noch een outplacement. De rechter

‘kennelijk onredelijk ontslag’ kan vermeden

U moet er niet aan denken. Maar scholen worden snel aansprakelijk

zicht op de risico’s is belangrijk. Tijdens het BKO ochtend seminar

kende een schadevergoeding toe van

worden door de arbeidsovereenkomst op

gesteld. Op school zit een ongeluk vaak in een klein hoekje; op het

op 12 november in Utrecht wordt u door vakgenoten en specialisten

andere manieren te beëindigen dan door

schoolplein, tijdens de lessen, maar ook door pesten.

bijgepraat.



150.000. Een soortgelijke uitspraak, zij

het met een veel lagere schadevergoeding,

opzegging.

Seminar Verzekeren in het Onderwijs
Aansprakelijk op school: ben ik dat?

De kosten bedragen  50,- per deelnemer.

■

C l ai m s

is die van 13 juli 2010, waarin de rechter
van mening was dat het niet treffen van

Juridische dienstverlening

Ouders claimen steeds vaker als gevolg van schending van zorg-

een voorziening gezien de leeftijd en een

T. 0348 - 744 130

plicht of door tegenvallende leerprestaties van hun kind. Omdat er in

relatief lange eenzijdige werkervaring

schoolverband zoveel partijen betrokken zijn, ligt de aansprakelijk-

Op de website van de bonden vindt u het bericht ‘Seminar Verze-

leidde tot het oordeel dat de opzegging

heid ingewikkeld.

keren in het Onderwijs’ met het programma en een link om u aan te

kennelijk onredelijk was. De schadever-

melden.
I n é é n o c ht e nd b e nt u he l e m aal b i j

goeding viel in deze zaak veel lager uit,

Op welke risico’s moeten u en uw organisatie bedacht zijn? Een goed

24
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van religie, maar ook kun je niet zeggen dat

leven ervan. Alles wat we weten en hebben, is

een besef van dat wat ons ontstijgt en tegelijk

ze terugkeert. Er is veeleer sprake van een

afkomstig van anderen.” Die laatste opmerking

draagt. Dat besef dat maakt dat we wrevelig

transformatie van religie. Kijk, met de kerken

rijmt weer op een zin uit een artikel van De

zeggen: doe niet zo zweverig. Maar het is

gaat het bergafwaarts. Als instituut is dat een

Lange dat de oorsprong van onszelf bij anderen

precies die zweverigheid die ons een kaarsje

religieuze vorm die voorbij is. Theoloog Henk

(niet in de laatste plaats onze ouders) ligt. Bij

doet ontsteken als iemand in het donker zit. De

de Roest spreekt over de kerk als een huis voor

sommige mensen signaleert hij een vermoeid-

neiging bestaat om over datgene wat de praxis

de ziel. Prachtig gezegd. De kerkgebouwen gaan

heid met de vernieuwingsdrang, een tendens

(in dit geval het ontsteken van een kaarsje) doet

dicht, maar er ontstaan overal nieuwe gemeen-

om terug te gaan naar die oorspronkelijke over-

ontvlammen te generaliseren en vast te leggen

schappen geïnspireerd door het evangelie.

levering, die geschiedenis die groter dan ons ei-

in algemene bewoordingen. Terwijl dit nu juist

‘Kerkplekken’ noemt hij die. Dat kunnen ook

gen bestaantje is. In de meest letterlijke zin van

niet kan, gezien de werkelijkheid waarmee we

communities light of one-issue-communities

het woord zijn zij conservatief. Het conserveren

vandaag de dag te maken hebben. Die werke-

zijn. Ik denk dan aan bijeenkomsten van Am-

van wat voorgangers in de tijd (om het beladen

lijkheid is uiteengespat in flashcommunities die

nesty, eco-clubjes, bejaardensoos, de drugs-

woord traditie maar even te omzeilen) ons te

vrolijk spotten met welke vorm van verabso-

pastoor. Mensen komen samen op projectbasis.

vertellen kunnen hebben. Maar hoe voorkom

lutering dan ook. Dus ook met de verabsolu-

Eigenlijk heel elementair en wellicht met een

je dat de traditie een dode letter wordt, die de

teerd genomen opvatting dat de waarheid niet

gebrekkig liturgietje, maar het gebeurt wel.”

aansluiting met vandaag mist? Daarnaast be-

bestaat. Wat ons bijeenhoudt is rhizoom, het

Ik suggereer dat deze wijze van kijken en doen

speurt de protestantse theoloog een toenemend

wortelstelsel:

nauw verwant is aan het denken van de post-

religieus analfabetisme. Mensen die geen flauw

moderne filosoof Gilles Deleuze die spreekt over

benul meer hebben waar het over gaat bij de

Alles hangt met alles samen. Wat er gebeurt

rhizoom: dat is een wortelstelsel zonder cen-

onbevlekte ontvangenis van Maria, de incar-

met de aarde,

trum, zonder boven, zonder onder. Het vertakt

natie, de drie-eenheid. Het gezin is niet langer

gebeurt met de zonen en dochters van de aarde.

zich, komt samen en splitst zich weer. Zonder

een medium waarin dit soort religieuze kennis

De mens heeft het web van het leven niet

gericht te zijn op een vaststaand eindpunt. Het

wordt overgedragen. Zomin als de kerk dat nog

geweven.

gaat dus niet meer uit van het absoluut betere,

is. Ooit werd die door de theoloog Harry M.

Hij is slechts een draad ervan.

mooiere of hogere boven het mindere, lelijkere

Kuitert beschouwd als een overslagplaats van

Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf.

of lagere. Frits de Lange kijkt opgewekt bij dit

de traditie. De plaats aan de haven waar vracht-

beeld voor nieuwe ‘kerkplekken’, hij is dan ook

wagens de goederen, opgeslagen in containers,

Deze woorden zijn afkomstig van het india-

Onderwijs als religieuze
overslagplaats

allesbehalve een cultuurpessimist. Ikzelf heb

ophaalden om hen in den lande te verspreiden.

nenopperhoofd Seattle die ze gedurende een

dubbelzinnige gevoelens bij dit beeld. Al kan ik

In die wijze van overdracht is behoorlijk de

toespraak in 1854 tot de president van de

de speelsheid er wel van waarderen, de vrolijk-

klad gekomen.

Verenigde Staten richtte. Dezelfde woorden die

T heoloog F r its de L ange : “ W e leven van ove r d r acht ”

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

heid van flash-meetings, de tijdelijkheid ervan

Frits de Lange aanhaalde in een artikel (‘De

doet me ook doelloos zweven in een ruimte

Te r ug g e v e n i s d o o r g e v e n

laatste generatie. Babyboomers en de horizon-

zonder oriëntatie. Ja, een eindeloze ruimte zon-

“Welke wind moet er dan gaan waaien?” peinst

tale samenleving’, 2010) waarin hij in een ge-

der eeuwigheidswaarde, zo paradoxaal als dat

De Lange hardop. “In elk geval moeten we niet

heel ander perspectief schrijft over overdracht.

ook moge klinken. Ook als identiteitsbegeleider

met de wind mee. Onlangs heb ik tien uur lang

Dat teruggeven altijd doorgeven is. Waarvan

ben ik meer van de afdeling van de zuigende

naast een moslima in het vliegtuig gezeten. Het

acte.

modder die me op aard houdt en de draad

was een jonge vrouw die bad wanneer er gebe-

vanaf mijn kruin die tot in de hemel reikt. En

den moest worden. Zonder gêne. Haar praxis

toch kan ik niet ontsnappen aan de woorden

was zichtbaar en ritueel. In haar zag ik het ge-

van De Lange. Er schuilt iets waars en reëels in.

loof belichaamd. Jonge studenten tonen me een

“Goh, dat dat christelijke onderwijs nog steeds

zijn we heel defensief in de weer om artikel 23

laten, van buitenaf gekomen, zien hoe dat nu

verzuild is”, zegt protestants theoloog Frits de

in stand te houden. We zouden innovatiever

werkt, geloven. En about gaat letterlijk over

Lange, het hoofd lichtelijk schuddend, terwijl

moeten zijn. Nieuwe concepten bedenken. We

religie, daarin kun je les geven en zodoende

We l e v e n v an o v e r d r ac ht

Ze zijn de verlegenheid van de generatie boven

hij door het katholieke magazine Schoolbestuur

vergeten weleens dat pluraliteit ook verbindt.”

vastleggen in een curriculum. Wat je nu vaak

Waarom nemen we in Nederland zo mas-

hen voorbij. Ik geloof dat we het van deze

bladert. We zitten letterlijk in de nok van het

Het zijn dit soort quasi achteloze opmerkingen

binnen het onderwijs ziet, is dat scholen dat

saal afscheid van oude vormen van religie en

jonge mensen moeten hebben. Zij ademen een

statige gebouw van de Protestantse Theolo-

die maken dat theoloog De Lange je even in

learning into vertalen in waarden. Dat doen

kerk-zijn? Fijnzinnig wijst De Lange me op het

besef van transcendentie, dat wat ons te boven

gische Universiteit in Kampen. Het schuine

de pas stopt. De woorden doen denken aan de

openbare scholen natuurlijk ook als ze naden-

feit dat Nederlanders een moeizame relatie met

gaat, uit. Daar moeten we ruimte voor scheppen

dakraam biedt uitzicht op een vale hemel

uitspraak dat onze overeenstemming hierin

ken over waarvoor ze nu staan, maar wij doen

de traditie onderhouden: “Een Dutch disease

en uitdrukkingsvormen voor vinden. Al weet ik

waartegen de kerktoren van de Gereformeerde

bestaat dat we van elkaar verschillen. Geef

er een schepje bovenop door ook over barmhar-

noemt de Amerikaanse historicus James Ken-

nog niet precies hoe of wat.”

Bond zich aftekent. Even tevoren, nog buiten

daar maar eens handen en voeten aan. Zoals

tigheid en betrokkenheid te spreken.”

nedy dat. Volgens mij is die Hollandse ziekte

Impliciet wijst De Lange het onderwijs aan als

op de straatklinkers van de Koornmarkt, hoorde

aan nieuwe concepten. De Lange wuift, niet

typisch een karaktertrek die we van de jaren

een uitgelezen plek voor de religieuze over-

ik het buikdiepe gorgelen van een orgel uit

zo ongeduldig, zijn gedachtegang moet tot het

De tijd e lijk h e i d v an f l a s h -m e e t i n g s

zestig hebben overgehouden. Nu ja, je zou ook

dracht. Zoiets als Kuiterts overslagplaats. Er

het schip van die kerk komen. “Wat had u dan

einde toe uitrollen: “Godsdienstpedagogen ma-

Eigenlijk zijn al die waarden een verlegenheids-

kunnen zeggen dat we in het westen al sinds de

valt veel te zeggen voor kennisoverdracht die

verwacht?” “Nou, ik zou me heel goed kunnen

ken onderscheid tussen learning into, from en

oplossing in een tijd waarin we religie vooral

Verlichting met wantrouwen naar de tradities

ons leert waar Abraham de mosterd haalt. Dat

voorstellen dat protestanten en katholieken

about religie. Into is dan bij wijze van spreken

beschouwen in termen van secularisatie. De

kijken. Maar Nederlanders zijn wel extra behept

is de cognitieve kant en hoe belangrijk die

in het onderwijs samen optrekken. Niet alleen

het bidden en biechten. From is, zeg, extern,

Lange: “Die secularisatietheorie werkt uitein-

met vernieuwingsdrift. Maar we vergeten dan

ook is, het is zeker niet het hele verhaal. Zoals

inhoudelijk, maar vooral ook strategisch. Nu

dus afkomstig van de predikant en pastoor. Die

delijk niet. Er is geen sprake van een neergang

dat we niet zonder overdracht kunnen. We

Frits de Lange al aangeeft: er is ook zoiets als
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zelfde authenticiteit zonder verontschuldiging.

Frits de Lange
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THEMA A RTIK EL

Burgerschapsvorming in de
katholieke basisschool

bijvoorbeeld nodig dat het personeel kennis
van en begrip heeft voor elkaars achtergrond,
overtuigingen en levensvisie. Dat de school
uitstraalt dat iedereen, ongeacht zijn of haar
achtergrond, er welkom is. Dat leerkrachten
bij elkaar aan kunnen kloppen als ze hulp of
steun nodig hebben. Dat er veel oog is voor de

Frank Willems
De emancipatie van het individu heeft ertoe
bijgedragen dat de zelfbepaling, onafhankelijkheid en vrijheid van de individuele burger
in de huidige samenleving, groter is dan ooit.
Toch kan deze positieve ontwikkeling ertoe
leiden dat mensen alleen op zichzelf gericht
zijn. Dan bestaat het gevaar dat verbondenheid tussen burgers en de maatschappelijke
cohesie afbrokkelen. Het katholiek sociaal
denken biedt een alternatief, dat meer gemeenschapsgericht, actief en grenzeloos is.
Dat alternatief zou katholieke scholen kunnen
helpen om hun identiteit te koppelen aan
de doelen van burgerschapsvorming en de
uitwerking daarvan.

tuurlijk eerst weten wat dat eigenlijk betekent:

schap: burgers moeten elkaar vooral de vrijheid

zwakkere leerlingen en de leerlingen die het

‘goed burgerschap’. De overheid zelf geeft daar

geven om hun leven op een eigen manier vorm

moeilijk hebben. Dat alle partijen in de school

geen heldere definitie van. Zij daagt scholen

te geven. Zo mag van burgers worden verwacht

(personeel, leerkrachten, ouders én leerlingen)

uit om daar - binnen de grenzen van wet en

dat ze elkaar niet lastig vallen of belemmeren,

een stem hebben die gehoord wordt.

regelgeving - zelf invulling aan te geven. Niet

dat ze accepteren dat niet iedereen hetzelfde

elke school zal dat op dezelfde manier doen:

denkt, dat ze niet discrimineren en dat ze zich

En ook de leerkracht in de klas zal goed burger-

het eigen karakter van de school zal gevolgen

aan de wet houden. ‘Leven en laten leven’ zou

schap moeten uitdragen en de leerlingen laten

hebben voor de manier waarop burgerschap en

het motto van de goede burger kunnen zijn.

burgerschapsvorming worden gedefinieerd en

zien wat goed burgerschap betekent. Hij toont
gemeenschap en voor het ‘algemeen goede’. De

belang van burgerschapsdeugden als actieve

bijvoorbeeld interesse en verdiept zich in de

uitgewerkt. Als dat zo is, is er dan misschien

Ook in het katholiek onderwijs lijkt die manier

ideale samenleving is een samenleving waarin

tolerantie (je richten op de ander om die ander

leefwereld van kinderen met een voor hem

ook een visie die past bij het eigen karakter

van denken te zijn doorgedrongen. Zo was

burgers zich inzetten tegen onrecht en lijden,

echt te kennen en te begrijpen), onbegrensde

vreemde culturele of religieuze achtergrond. Hij

van de katholieke school?

ik bij verschillende katholieke scholen waar

hun best doen om hun medeburgers te kennen

solidariteit (je inzetten voor het welzijn en

is alert op kinderen van wie hij vermoedt dat

gebrainstormd werd over wat goed burgerschap

en iets voor elkaar willen betekenen: dat is pas

geluk van je medeburgers) en partijdige

ze zich niet prettig voelen. Hij geeft kinderen

De g o e d e bu r g e r ?

is. Een leerkracht: “Ik beschouw mezelf als een

een echte ‘samen-leving’. En dat alles verwijst

rechtvaardigheid (niet zozeer ‘iedereen gelijk

het gevoel dat ze met problemen naar hem toe

In 2009 testte ik een vragenlijst over ‘goed bur-

goed burger. Ik hou me aan de wet en betaal

natuurlijk weer naar het ideaal van naasten-

behandelen’, maar je juist inzetten voor de

kunnen komen. Hij zorgt ervoor dat hij juist de

gerschap’ bij 96 Nederlanders, allen jonger dan

mijn belastingen. Verder doe ik heus niet alles

liefde, want je medeburgers zijn tenslotte je

zwakkeren). Daarvoor is het van belang dat

lastige of minder goede leerlingen complimen-

35 jaar. In de vragenlijst vroeg ik hen wat vol-

wat op zo’n vragenlijst staat, maar ik vind dat

naasten.

teams van katholieke scholen ook erkennen dat

ten, positieve aandacht of een bemoedigend

gens hen belangrijk is om een goed burger te

dat ook niet hoeft.” Andere leerkrachten geven

zo’n visie bij hen past.

of vriendelijk woord geeft. Hij organiseert

zijn. Daaruit bleek dat er redelijk vaak belang

aan dat burgerschap vooral met grenzen te

Afgelopen schooljaar heb ik 225 leerkrachten

werd gehecht aan eigenschappen als “je aan de

maken heeft. Goed burgerschap heeft te maken

en andere teamleden op 20 katholieke basis-

Om dat te bereiken zouden bestuurders,

inzet voor de leefbaarheid en uitstraling van de

B urgers c ha psvormin g: een w et t elijk e

wetten en regels van je land houden” (69%);

met ‘openheid’ en ‘iedereen is welkom’, zo

scholen de eerder genoemde vragenlijst over

leerkrachten en teams bereid moeten zijn hun

school of voor een goed doel. Waarin leerlingen

opdrac ht voor sch olen

“accepteren dat andere mensen andere normen

werd opgemerkt. Maar daar werd steeds weer

‘goed burgerschap’ voorgelegd. Zoals verwacht

eigen visie op burgerschap eens kritisch onder

samenwerken met het oog op een gemeen-

Intolerantie, vooroordelen, discriminatie en

en waarden hebben dan jij” (57%) en “andere

nadrukkelijk aan toegevoegd: ‘tot een bepaalde

ontdekte ik dat ook in die groep het indivi-

de loep te nemen. Hoe omschrijf je zelf goed

schappelijk doel of waarin betere leerlingen

asociaal gedrag, het zijn zomaar wat voorbeel-

mensen niet tot last zijn” (48%). Minder vaak

hoogte’, begrensd dus. Een derde voorbeeld:

dugerichte, begrensde, passieve ideaal van

burgerschap? Wat vertel je ouders of kinde-

zwakkere leerlingen helpen. Waarin ze praten

den van problemen waar onze samenleving

werd belang gehecht aan eigenschappen als “je

leerkrachten lijken soms te suggereren dat ze

burgerschap sterker werd onderschreven dan

mee kampt. Eén van de oplossingen van de

inzetten voor mensen die het minder goed heb-

burgerschap vooral zien als iets passiefs. Vaak

het meer gemeenschapsgerichte ideaal dat past

overheid is dat scholen sinds 2006 wettelijk

ben dan jij” (33%); “bewust bezig zijn met wat

valt bijvoorbeeld het woord ‘respect’, maar niet

bij het katholiek sociaal denken. Dat is ook niet

verplicht zijn om aandacht te besteden aan het

je zelf kan doen voor een betere wereld voor

altijd is even duidelijk wat daarmee bedoeld

zo vreemd, want het katholiek sociaal denken

leergebied ‘burgerschapsvorming’. Kinderen

alle mensen” (31%) en “iets doen voor de wijk,

wordt. Vaak heeft het er op zijn minst de schijn

vraagt veel van een burger: het is actiever en

ren als je het hebt over wat het betekent om

over elkaars achtergrond en overtuigingen, om

moeten beter leren wat het betekent om een

buurt, dorp, stad of gemeenschap waar je deel

van dat ‘respect’ alleen maar betekent ‘elkaar

grenzeloos. Voor hedendaagse burgers is het

een goed burger te zijn? Hoe verhoud je je tot

elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Of

burger van de samenleving te zijn.

van uitmaakt” (24%).

niet lastig vallen’.

niet vanzelfsprekend om op zo’n manier te

een gemeenschapsgerichte en actieve visie op

waarin ze met elkaar in gesprek gaan over hoe

denken. Sommigen zullen zich zelfs afvragen

burgerschap? Dat kan wat ongemakkelijk zijn,

problemen en conflicten kunnen worden opge-

leeractiviteiten waarin de klas als geheel zich

‘Het ideaal van naastenliefde’

Hoewel men zich kan afvragen of zo’n wet wel

Het feit dat de eerste drie stellingen (die meer

Is daar iets mis mee? In de huidige discussie

of zo’n manier van denken nog wel van deze

omdat zo’n visie zo grenzeloos en veeleisend

lost. Want een leerkracht die een klas kan laten

een echte oplossing biedt, is het niet vreemd

individugericht, begrensd en passief zijn gefor-

wordt vaak gewezen op de risico’s van al te

tijd is. Maar tegelijkertijd viel het op dat de 225

kan zijn. Maar tegelijkertijd is het een kans

ontstaan waarin iedereen zich gewaardeerd,

individualistisch denken over burgerschap. Dat

teamleden de gemeenschapsgerichte stellingen

om het ‘katholieke’ concreet te maken: dat

veilig en begrepen voelt, werkt mee aan een

kan leiden tot een samenleving die meer ‘naast-

meer dan twee keer zo vaak onderschreven als

abstracte woord kan iets betekenen voor je visie

samenleving waarin burgers zich gewaardeerd,

elkaar-leving’ is, waarin de verbondenheid

de 96 jonge Nederlanders. Blijkbaar wordt er op

op burgerschap, en de manier waarop burger-

veilig en begrepen voelen!

tussen burgers en de maatschappelijke cohesie

veel katholieke scholen toch iets waardevols in

schapsvorming in de klas praktijk concreet

langzaam maar zeker afbrokkelen.

gezien.

gestalte krijgt.

‘ Ve r b o n d e n h e i d t u s s e n b u r g e r s b r o k k e l t a f ’
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sfeer en uitstraling van de school. Hiervoor is

dat de overheid de school ziet als een uitgele-

muleerd) meer werden onderschreven dan de

zen plaats om burgerschap te leren. De school

tweede drie stellingen (die meer gemeenschaps-

is tenslotte een soort ‘samenleving in het klein’,

gericht, onbegrensd en actief zijn geformu-

Ka th o lie k s o c iaal d e nke n

Vo o r d e kat ho l i e ke b as i s s c ho o l

I n d e p r akt i j k

ontwikkeld om katholieke scholen te helpen hun

waar jonge burgers met allerlei verschillende

leerd) lijkt te bevestigen dat onze samenleving

Men kan de samenleving ook anders zien dan

Het katholiek sociaal denken kan katholieke

Want een katholieke visie op burgerschap

burgerschapsvormende taak vorm te geven. Het

achtergronden bij elkaar komen en met elkaar

een individualistische is: een optelsom van

een optelsom van verschillende individuen die

scholen een kans bieden om invulling te geven

is niet vrijblijvend. Ten eerste betekent zo’n

IKO komt graag in contact met katholieke scholen

moeten omgaan. Goed burgerschap kan hier

verschillende individuen, die elk hun eigen

proberen zo vreedzaam mogelijk met elkaar om

aan het begrip ‘goed burgerschap’ en daarmee

visie op burgerschap iets voor de school als

die aan deze taak willen werken. Voor meer infor-

dus ‘in het klein’ geoefend worden.

behoeften en belangen hebben en die elkaar

te gaan. Het katholiek sociaal denken is hier een

aan burgerschapsvorming. Katholieke scholen

gemeenschap. Wie deugden als actieve tole-

matie: f.willems@iko.ru.nl. Op de Identiteitsdag

Binnen het Instituut voor Katholiek Onderwijs
(IKO) is het project ‘Een STER in burgerschap’

zo min mogelijk in de weg moeten zitten. Zo’n

voorbeeld van. In deze denkstroming, die kan

zouden in hun visie op burgerschap kunnen

rantie, onbegrensde solidariteit en partijdige

van de Bond KBO op 3 november 2010 wordt dit

Maar voordat je als school kan werken aan

beeld van de samenleving leidt onherroepelijk

bouwen op een lange traditie, wordt de goede

wijzen op het belang van de gemeenschap, de

rechtvaardigheid belangrijk vindt, zal dat ook

project gepresenteerd. ■

burgerschapsvorming van kinderen, moet je na-

tot een bepaalde inhoud van het begrip burger-

burger gezien als iemand die zich inzet voor de

verbondenheid tussen burgers onderling, het

moeten laten zien in de inrichting, regels,
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Vooruit naar de oorsprong

Waarschijnlijk zijn de meeste mensen die deze column lezen opgegroeid

van de burgers zou leiden. Hij noemt dit hoogmoedig en naïef. En

in Nederland:

als dit streven naar ‘disciplina’ wordt gevoed door de menselijke, al

in een verzorgingsstaat dus, waarin de basisverantwoordelijkheid voor

te menselijke angst macht en controle te verliezen, dan vernietigen

de gezondheidszorg, de werkgelegenheid, de sociale zekerheid en ook het

de regenten juist wat zij willen behouden: een geordend leven in

onderwijs gedragen wordt door de staat. Dat heeft ons altijd een gevoel

welbevinden.

gegeven dat wij in een comfortabel land wonen. Maar tegelijkertijd

N IEUWS BO N D K BO

Onzekere tijden

L us t r um j aar

hoe om te gaan met inhoudelijke vragen.

Aan het bijzondere feit dat dit de 10e Identiteitsdag is gaan we niet zo

Aan de hand van praktijkvoorbeelden

maar voorbij: we kijken vooruit naar de oorsprong. We bereiden ons voor

wordt zichtbaar dat inhoudelijke vragen

op de toekomst en laten ons inspireren door de stappen die in het verleden

leiden tot keuzes. Denk daarbij aan zinge-

zijn gezet. Want in tradities vinden we perspectieven voor het onderwijs

ving, rechtvaardigheid, zorg voor de ander,

van morgen.

en verbondenheid. De keuzes vormen dan
kansen voor scholen en leerkrachten om

W i e b e p aal t d e t o e ko m s t ?

zichzelf te ontwikkelen.

Leerkrachten groeien en ontwikkelen elke dag, zij worden daarin uitge-

Kortom: door inhoudelijke vragen te beantwoorden, aan de hand van wat

daagd en gemotiveerd door hun eigen leerlingen. Dat gaat gepaard met

van waarde wordt gevonden, ligt de toekomst van het onderwijs binnen

vragen over de ontwikkeling van kinderen. Ook directies en schoolbesturen

handbereik.

worden dagelijks geconfronteerd met vragen. Vragen over het te volgen
beleid, die worden gesteld door politici, journalisten en ouders. In de

D at um

praktijk is het niet altijd even gemakkelijk om deze inhoudelijke vragen te

Woensdag 3 november 2010 in congrescentrum de Reehorst te Ede.

beantwoorden. Wordt de koers alleen bepaald door invloeden van buitenaf
of kunnen scholen en hun besturen er zelf een daadkrachtige invulling aan

I ns c hr i j v e n

geven?

De deelnamekosten bedragen  75. Inschrijven kan tot eind oktober 2010.

voelen we ons minder gemakkelijk omdat door de globalisering van de

Nu is het merkwaardige in De civitate Dei dat het bewustzijn zich in

economie veel werk naar lage lonen landen is gegaan en het bestaan

een onvolmaakte wereld te bevinden samengaat met ‘gelukkig-zijn’.

in nationaal verband toch minder zeker is geworden. Niet alleen in het

In het negentiende boek bespreekt

Van v r ag e n naar kans e n

M e e r i nf orm at i e e n aan m e l di n g

bedrijfsleven maar ook in het onderwijs zijn arbeidsrelaties vluchtiger

Augustinus alle dimensies van het menselijke bestaan die bij de tot-

Hoewel de vragen voor iedereen anders zijn, is er een gezamenlijke noemer

Instituut voor Katholiek Onderwijs (IKO), Nijmegen

geworden. Onze dochters hebben meer dan één juf op school en op de

standkoming van de aardse vrede cruciaal zijn. Een mens is lichaam

te ontdekken. Bij iedereen staat de ontwikkeling van kinderen voorop. Tij-

Contactpersoon: Drs. Maria Venhuizen

middelbare school waar ik in het bestuur zit, fluctueert de samenstelling

en ziel; in de ziel is er sprake van een vitaal, niet-redelijk deel en een

dens deze 10e Identiteitsdag worden verschillende manieren gepresenteerd

Telefoon 024-3611147 | info@iko.ru.nl | www.ru.nl/iko

van het docentencorps enorm. In alle geledingen van onze verzorgings-

redelijk deel. In elk van deze dimensies moet vrede heersen. Dan leeft

maatschappij gaan ook sociale verbanden teloor door migratie, het world

de mens ‘ordelijk in welbevinden’. In het lichaam is er vrede als alle

wide web en door het snelle komen en gaan van diegenen, die juist

‘delen’ hierin ‘geordend samengaan’. In het vitale, niet-redelijke deel

verbindingen tussen anderen tot stand kunnen brengen. Hierdoor komen

van de ziel is er vrede als een mens in staat is niet te primair en in-

overgeleverde religieuze en morele waarden als tolerantie weer in het

stinctief te reageren. Daar komen maar ongelukken en misverstanden

gedrang. Zo comfortabel lijkt ons land dus niet meer. Bovendien lijken

van. De vrede in lichaam en het niet-redelijke deel van de ziel vormt

Nederlandse staatsinstellingen door al deze ontwikkelingen aan gezag

weer de basis voor de vrede in de redelijke ziel. Op dit niveau is er

te hebben ingeboet. Angst voor controleverlies is meestal het voelbare

vrede als mensen hun woord eren: integer zijn. Eerlijkheid en inte-

gevolg, ook op scholen. Het is een angst die weer leidt tot een streven

griteit behelzen dus een vorm van vrede, die lichamelijk en geestelijk

naar regulering en disciplinering van burgers. En of het nu de inrichting

evenwicht veronderstelt.

van het landschap of de inrichting van een school betreft: alle regels
dienaangaande worden ingegeven door het streven alles en iedereen

Voor Augustinus is de innerlijke vrede dus gebaseerd op evenwich-

door middel van adequaat management te kunnen beheersen, juist in

tigheid en eerlijkheid, evenals op het besef dat het hier op aarde

onzekere tijden.

allemaal niet volmaakt is. Maar dat is niet alles. Niet het streven naar
‘disciplina’, die in zijn idee niet alleen bestuurlijke interventiedrift

Onzekere tijden waren voor Augustinus 410 de aanleidingen om zijn

maar vooral onzekerheid brengt, maar ‘concordia’, de eendracht,

De civitate Dei (‘De stad van God’) te schrijven. Het onverwoestbaar

maakt dat het streven naar vrede in het huis, de school, de stad en

gewaande Romeinse Rijk was als een kaartenhuis ineengestort. Een van

de staat groeit. Deze eendracht kan niet van boven af opgelegd wor-

de leidende gedachten in dit tijdloze werk is dan ook dat de wereld niet

den. Zij groeit als mensen zich lotgenoten weten in het menselijke

maakbaar is. Vele ontwikkelingen in de wereld hebben mensen niet of

bestaan. En daarvoor moeten mensen dus goed in hun vel zitten.

nauwelijks zelf in de hand. Augustinus verwijt de regenten van zijn tijd

Comfortabel blijft een land of een school als mensen zich bondgeno-

ook dat zij te weinig raad weten met het tragische karakter van de we-

ten weten in het streven voor elkaar toch vooral vrede te brengen op

reld. Hij vindt het van een gebrek aan realiteitszin getuigen als iemand

alle niveaus van het menselijke bestaan.

niet onderkent dat ziekte, spanning, twist en chaos de leefsfeer in het
‘´saeculum’ bepalen en zullen blijven bepalen, alle inspanningen om
deze te elimineren ten spijt. Dit gebrek verwijt hij ook enkele klassieke
filosofen en leraren die meenden dat ‘disciplina’, de disciplinering van

Paul van Geest,
Hoogleraar Augustijnse Studies aan de Universiteit
van Tilburg

Bevrijd de onderwijsdieren
NAJAARSTHEMABIJEENKOMST BOND KBVO

NI EUW S BOND KBVO

BUITEN O M

K atholiek onde r wijs : een t r aditie met toekomst

d o nd e r d ag 1 8 no v e m b e r 2 010
1 7 . 0 0 – 1 9 . 0 0 uur
Si nt L uc as, B ur g akke r 1 7 - B o xt e l
“Bevrijd de onderwijsdieren uit hun kooien”, zei Wim van de Donk, com-

Vo o r d e e l n am e aan de z e bi j e e n kom st of m e e r i n f orm at i e v e r-

missaris van de koningin in Noord-Brabant, in een uitgave van Schoolbe-

w i j z e n wi j n aar:

stuur. Die mensen spreken wij regelmatig, want wat beweegt hen dan, hoe

www.bondkbvo.nl/najaarsthemabijeenkomst of u kunt contact opnemen

zorgen zij voor het verschil? Hun verhalen, hun voorbeelden, hun geloof

met Irma Verbeek T 0348 – 744 107 / E i.verbeek@bkonet.nl

ook, moeten we bekend maken. Een van hen is Walther Tibosch. Hij zegt:
“Wij lijken wel een magneet!” en hij spreekt over SintLucas, de vakschool

Voorafgaande aan de themabijeenkomst zal vanaf 16.00 uur de Algemene

voor (op dit moment 1300) ‘creatieven in opleiding’, die is gevestigd in

Ledenvergadering van de Bond KBVO plaatsvinden. Leden van de Bond KBVO

Boxtel en vorig jaar fuseerde met de eindhovense school.

zijn hiervoor separaat uitgenodigd.

In de najaarsthemabijeenkomst Bevrijd de onderwijsdieren zijn wij te
gast op het SintLucas en spreekt Walther Tibosch, bestuursvoorzitter, over
de ontwikkeling van (onderwijs)organisaties met een ziel! Dit vraagt om

bond katholiek beroeps- en voortgezet onderwijs

minder management en meer leiderschap en ondernemerschap. (Onderwijs)

Postbus 481, 3440 AL Woerden

professionals zijn geen uitvoerders, maar nemen verantwoordelijkheid en

Houttuinlaan 5a, 3447 GM Woerden

leggen verantwoording af.

www.bondkbvo.nl

burgers door regenten, tot uitbanning van de tragiek en vervolmaking
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IN TERV IEW

Van analytisch naar
praktijkgericht leraarsgedrag
BIO. De algemene conclusie luidt dat er in de

ing. De vraag is ook wat houden leraren aan

gezien. Hoe een juf in het speciaal onderwijs,

praktijk te vrijblijvend met de bekwaamheidsei-

zo’n gesprekscyclus (startgesprek– voortgangs-

door een orthopedagoog geprikkeld, een kind

sen wordt omgegaan, ze zijn te weinig sturend

gesprek – evaluatiegesprek) nu over. Daar moet

van tien, die deel uitmaakte van een jeugd-

voor het personeelsbeleid van een school. Ook

je niet te optimistisch over zijn. Een pilotstudie

bende, op het goede spoor kreeg. Door betrok-

dreigt de uniformiteit door een schoolspecifieke

door ons uitgevoerd laat zien dat men na een

kenheid te tonen, er voor dat kind te zijn

invulling teveel onder druk te komen staan. De

paar maanden in een nagesprek vaak niet meer

(presentie), ouders te bezoeken en het kind

aanbevelingen van het LPBO liggen dan ook in

weet wat er in het betreffende gesprek bespro-

het idee te geven: ‘Ik ben wat waard’. Zo’n

lijn met de bevindingen. Het platform stelt voor

ken is, ook al vond men het een goed gesprek.

leerervaring die niet los kan worden gezien

om enerzijds de bekwaamheidseisen verder te

Om het leerproces van leraren te bekrachti-

van een beroepspassie, valt niet te program-

specificeren door middel van twee niveaus, te

gen is iets anders nodig, een veel fijnzinniger

meren. Het onderwijs zit daar vol mee. Er is

weten voor de beginnende en de ervaren leraar,

afstemming op hun (materiële) leefwereld. In de

nog iets anders waarop ik wil wijzen. Bij het

Drie jaar nadat de bekwaamheidseisen van

en om anderzijds ze aan te vullen met heldere

praktijk leren zij niet volgens SBL-richtlijnen

beoordelen van competenties gaat men in

kracht werden, heeft het LPBO (Landelijk Plat-

beoordelingscriteria. Verder mag er wel op een

maar veel meer inductief. Ze groeien naar

principe uit van een negatieve instelling: ‘Je

form Beroepen in het Onderwijs) een onderzoek

flexibele manier mee gewerkt worden maar

mijn overtuiging in hun beroep alleen als

kunt het eigenlijk toch niet’. In plaats van uit

gedaan naar de werking van bekwaamhe-

moeten de vastgestelde eisen als algemeen refe-

ze worden uitgedaagd door een als relevant

te gaan van deficiënties zou je moeten uitgaan

idseisen in de praktijk van het onderwijs. Dit

rentiekader te allen tijde herkenbaar blijven.

ervaren probleem. Dan worden ze creatief!

van kwaliteiten.

Jan van Oers
In plaats van te geloven in maakbaarheid en
volmaaktheid (SBL) zou je de kwetsbaarheid van
leraren als uitgangspunt moeten nemen.

Ervaren leraren zijn door de wol geverfd, hun

op verzoek van de staatssecretaris. Het platform
heeft daartoe een aantal casestudies verricht

Tegen de achtergrond van dit rapport spreken

kennis is specifieker, gedetailleerder en past

Zijn de bekwaamheidseisen zoals in de Wet BIO

in het primair en voortgezet onderwijs en het

we met dr. Bram de Muynck, lector Onderwijs

bijgevolg niet goed in een generiek schema als

en uw opvatting van onderwijs als praktijk op

middelbaar beroepsonderwijs. De bevindingen

en Identiteit van Driestar Hogeschool te Gouda.

de SBL-competenties. Hier speelt ook de span-

enigerlei wijze met elkaar te verenigen?

zijn besproken tijdens een werkveldconferentie.

In (verschillende van) zijn publicaties gaat hij

ning tussen systeem en leefwereld (Habermas),

Bekwaamheidseisen als uitwerking van beroep-

uit van onderwijs als een praktijk (zie ook:

waarover Kunneman zegt dat je verbindingen

scompetenties (SBL-competenties) zijn eisen

Schoolbestuur, oktober 2009) waarbij het in het

moet zoeken in de interferentiezone. Toegepast

die aan het professionele handelen van leraren

leraarschap niet alleen op kennis en kunde aan

op leraren is dat de zone waarin ze op een na-

worden gesteld. Ze zijn omschreven in termen

komt maar ook op wijsheid. De kennis waarop

tuurlijke manier worden uitgedaagd, in beelden

van benodigde kennis en zichtbaar gedrag.

beroepsbeoefenaren in een praktijk een beroep

kunnen denken en kunnen experimenteren.

Interessant is om te lezen wat het LPBO in zijn

doen is van een bredere rationaliteit dan die

Kortom, waarin ze kunnen ‘scharrelen’.

onderzoeksrapport Bekwaamheidseisen in de

van de bekwaamheidseisen.

school (2010) concludeert. In de eerste plaats

Hoe staat u tegenover de aanbeveling van het

is dat het gegeven dat bekwaamheidseisen in

Verbaast het u dat in het onderzoek van het LPBO

LPBO om te gaan werken met onafhankelijke

de onderzochte scholen meer worden gebruikt

met name ervaren leraren een weerstand blijken te

beoordelaars als alternatief (voor scholen) die de

om leraarsgedrag te ontwikkelen dan om te

hebben tegen bekwaamheidseisen?

bekwaamheden van leraren gaan beoordelen?

beoordelen. Voor dit laatste zouden de criteria

Dit verbaast me eigenlijk niets. Ik moet denken

Ik ben geen voorstander van externe, onafhan-

Een leraar heeft allerlei deelvaardigheden

ontbreken! In de tweede plaats de constatering

aan een onderzoek dat we op onze hogeschool

kelijke beoordelaars, ook niet als de inspectie

nodig om goed onderwijs te kunnen geven.

Bram de Muynck studeerde pedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was een

dit zou doen. De school is een leergemeensc-

Je moet dan denken aan: uitleggen, duidelijk

aantal jaren als orthopedagoog verbonden aan schoolbegeleidingsdiensten in Ridderkerk. In die

hap die haar eigen leervragen stelt. Wat ik me

praten, observeren, niet te vroeg en niet te

hoedanigheid was hij werkzaam in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het onder-

wel kan voorstellen is om een ander team de

laat op signalen reageren, en zo voort. De

wijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en het praktijkonderwijs. Vanaf 1 september 2003 is hij

school in te halen die haar dan doorlicht. Noem

opleiding biedt dat aan als een set basisvaar-

als lector Onderwijs en Identiteit verbonden aan hogeschool Driestar educatief. In 2008 is hij

het een vorm van intercollegiale consultatie.

digheden die je kunt opvatten in de zin van

gepromoveerd op het onderwerp ‘Spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het orthodox-

Die onafhankelijke beoordelaars gaan leraren

competenties, maakbaar en meetbaar. Die leer

protestantse basisonderwijs’.

Leraren leren vooral inductief
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Metaforen als
s c h a t b e w a a r d e r,
t u i n i e r, h e r d e r
passen goed bij
de leraar

dat er op verschillende manieren in de praktijk

hebben verricht naar hoe leraren ‘pops’ bele-

individueel beoordelen, niet in teamverband.

je te beheersen. Een leraar moet - in termen

met bekwaamheidseisen wordt gewerkt. Naast

ven. Ook hier onderscheiden ervaren leraren

Onderwijs als beroepspraktijk is een sociale en

van Aristoteles - allereerst over een grote

scholen die hun eigen bekwaamheidseisen heb-

zich van onervaren leraren. Jonge, onervaren

complexe entiteit, waarin men zich aan elkaar

rijkdom aan ‘poièsis’ beschikken, vaardighe-

ben ontwikkeld op grond van schoolspecifieke

leraren nemen die gesprekken voor lief, ervaren

spiegelt, elkaar uitdaagt, leert door voorbeelden

den die nodig zijn om een bepaald resultaat

doelen, zijn er scholen die aan de vastgestelde

leraren beschouwen die als een ballast die het

en waarin men probeert met elkaar die praktijk

te bereiken. Maar daarmee heb je het beroep

bekwaamheden een aantal hebben toegevoegd.

leraarsleven zwaar maken. De weerstand zit

op een hoger niveau te brengen. Met horten

nog niet in je vingers, zij faciliteren slechts

Vervolgens werken er scholen met de be-

hem niet zo zeer in het gesprek zelf maar in wat

en stoten weliswaar en vaak met onverwachte

kwaamheidseisen zoals opgenomen in de Wet

erbij komt. De voorbereiding en nabetracht-

wendingen. Ik heb daar zelf voorbeelden van
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DE LOBBY
Opgesloten in beleid
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de leerprocessen. Onderwijs als praktijk

Dick Wijte

is ook een praxis waarvan het doel in die
dat de ontwikkeling van jonge mensen tot

Nico Dullemans

Stille wurging van
onderwijsvakmanschap

Wim Groot, econoom, we-

In het regeerakkoord wordt de lijn doorgetrokken van de kabinetten hiervoor.

zelfstandige, verantwoordelijke personen die

De nadruk is komen te liggen op de accountability van scholen en dan vooral

in staat zijn verantwoorde keuzes te maken.

de kwaliteit van hun ‘primaire proces’, dat wil zeggen het lesgeven. Dit heeft

Het is dit pedagogisch ideaal dat niet alleen

gevolgen gehad. In: ‘Code en karakter. Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg

de praktijk fundeert, maar daarin ook tot

en recht’ (2009) wordt vastgesteld dat leraren zich tegenover hun werkgever

wasdom komt. Onderwijs als praktijk zou je

niet kunnen beroepen op hun professionaliteit. ‘Hun professionele ruimte

een kunst kunnen noemen waarbij je leert

is te gering. Casussen over klassikaal blijven lesgeven, niet kunnen/willen

van excellente voorbeelden. Een praxis

Hij schrijft: “Dat betekent meer

functioneren in een competentiegerichte leeromgeving, geen verantwoordeli-

overstijgt alle afzonderlijke deelhandelingen

doen met minder leraren. Dit

jkheid willen nemen voor leerboeken van een te laag niveau, een verplicht-

(competenties) en vraagt naast competenties

kan door goed gebruik van ICT

ing om proefwerken van te voren aan de leiding te moeten overleggen, en

ook om deugden, zoals bijvoorbeeld moedig

en nieuwe media in het onder-

schoolonderzoeken die niet mogen afwijken van het Centraal Examen: deze

en kordaat optreden. Praten we over onder-

wijs. Computerprogramma’s kunnen een deel van de lessen en de instructie

voorbeelden laten zien dat de werkgever het telkens wint van de professional

wijs als praktijk dan schiet de abstracte en

van leraren overnemen. Door meer ondersteunend personeel aan te nemen,

(blz. 81)’. Wat de overheid betreft, komt hierin geen verandering. Integendeel.

analytische aanpak van een onderwijskundig

krijgen leraren meer tijd voor de echte kerntaken: het lesgeven. De tijd

denken te kort. We hebben een andere taal

besteed aan het nakijken van proefwerken kan worden verminderd door het

Hoe staat het met de rijksbekostiging van het onderwijs, ons tweede punt?

nodig. Een taal die in metaforen spreekt, die

invoeren van peer-review, waarbij leerlingen elkaars werk nakijken.” Groots

“Nederland heeft de ambitie om te horen tot de top vijf van kennisecono-

een creatieve ruimte schept en die mensen

eerste belofte is goed onderwijs door slimmer werken, maar met een voor-

mieën.” Daarmee begint de onderwijsparagraaf en deze opening is reden

uitdaagt. Ter Horst doet dat met beelden als

behoud: “Voordat manieren van slimmer werken worden ingevoerd, moet

genoeg om niet op onderwijs te bezuinigen. Maar er komt ook niets bij, laat

schatbewaarder, tuinier, herder, en zo voort.

vaststaan dat ze ook echt werken.” Hij wil wetenschappelijk onderzoek. Dat

staan dat de recente korting op (het bestuur van) scholen is goedgemaakt. Wel

Tot slot: als de technische aspecten in dienst

is zijn tweede belofte: evidence based onderwijs. Kwaliteit is afhankelijk van

worden bedragen verschoven: een korting hier om een investering daar te

staan van het werken aan een pedagogisch

het “beste wetenschappelijke bewijs over wat werkt.”

kunnen bekostigen. Onvermijdelijk leidt dit tot beleidslast en bestuursdrukte,

ideaal kan er iets moois gebeuren en is er een

Wim Groot geeft ons hoop dat wij door reorganiseren en wetenschappelijk

twee verschijnselen die de betrokken partijen zeggen te willen bestrijden.

brug te slaan tussen werken aan competen-

gefundeerd lesgeven een dreigend onheil, kwaliteitsverlies als gevolg van

Daarom hun plan de overheid kleiner te maken. Maar dat lukt niet als je met

ties en ingroeien in een praktijk.

personeelstekort, kunnen afwenden, maar Roger Scruton brengt mij toch

budgetten in de weer blijft. Laat dat maar aan scholen over.

tenschapper en columnist*,
behoort tot het groepje mensen
dat denkt dat slimmer werken
in het onderwijs leidt tot beter
onderwijs. Zelfs als het lerarentekort steeds groter wordt.

aan het twijfelen. Scruton is een heldere denker en een goed stilist. In een
Hoe verhoudt zich een christelijk (Bijbels) mens-

van zijn laatste boeken** waarschuwt hij tegen ‘onscrupuleus optimisme’,

De integratie ten slotte. Tienduizenden kinderen en jongeren met een Marok-

beeld tot het werken met bekwaamheidseisen?

een gemoedstoestand van pokeraars, vindt hij. Scruton signaleert een ad-

kaanse en Turkse achtergrond bezoeken katholieke scholen. Nu de PVV, als

In een Bijbelse antropologie staat de kwets-

diction to unreality. De gedachte aan een worst case scenario komt niet meer

belangrijke beweging, een cultuurstrijd voert tegen het geloof van de ouders

baarheid van mensen centraal. Alle leer-

op. Hij wijst daarbij op de kredietcrisis die een gevolg is van een krankzin-

van deze leerlingen, is het voor scholen urgent hun eigen ideeën over het

krachten kennen hun ‘plekken der moeite’:

nige toepassing van risico’s, dat wil zeggen: een eindeloos herverzekeren

‘goede leven’ in schoolpraktijken uit te drukken.

de zwakke en moeizame plekken in hun

van onzekerheden waarbij de kans dat verzekeraars kunnen bezwijken, net

beroepspraxis. Een ouder die maar blijft

als elke andere firma, nihil zou zijn. We weten nu beter. De documenten van

klagen, een directeur die blijft zeuren over

al die transacties bleken uiteindelijk loze beloften te bevatten. Scruton:

de rekenresultaten, of orde houden dat maar

“I see it simply as showing how things get out of hand as soon as fallacious

komt meer ruimte voor vakmanschap in het onderwijs.” Maar in de zinnen

niet goed wil lukken. Die plekken der moeite

ways of reasoning become locked into policies.” Want hij ziet de krediet-

die daar op volgen wordt haar plan meteen weer van tafel gehaald. “Om te

wijzen op de gebrokenheid van het bestaan.

crisis niet als een weerlegging van de principes van de vrije markt of als een

komen tot meer excellent onderwijs is meer structuur en focus op kennis

In plaats van te geloven in maakbaarheid en

ineenzijgen van global economy. Hem gaat het om bedrieglijke gedachten

nodig. Er wordt toegewerkt naar een absolute kwaliteitsnorm waarbij toege-

volmaaktheid (SBL) zou je de kwetsbaarheid

die opgesloten zitten in beleid.

voegde waarde zwaarder meeweegt.”

van leraren als uitgangspunt moeten nemen

Scruton pleit voor ‘scrupuleus optimisme’, een gematigd optimisme. De

Zowel in het primair onderwijs als het voorgezet onderwijs zullen leerling-

en als realiteit aanvaarden. Door zo te doen

beide gedachten die Groot ventileert zouden we met die houding moeten

R egeerakkoord over ru imt e, geld en in t egra t ie

■

De tegenspraak valt onmiddellijk op. De onderwijsparagraaf van het akkoord van de nieuwe regering begint vrijwel direct over de leraren: “Er

Aan Marja van Bijsterveldt,

zijn we in staat compassie te krijgen met wat

toelaten. Of ze beleid kunnen worden, staat nog te bezien. Dat ze voldoende

ing wil hiermee tevens ‘leerwinst’ of ‘toegevoegde waarde’ vaststellen. Dit

De benoeming van U als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

zich in een praxis afspeelt en de persoon om

zijn om het lerarentekort op te vangen, is te mooi om waar te kunnen zijn.

om het predicaat ‘excellent’ aan scholen te kunnen toekennen.

begroeten wij van harte. Dit in de verwachting dat U zich zult inzetten voor

wie het gaat kan op zijn beurt wijs worden

De tegenspraak is natuurlijk dat standaardisering van het onderwijsleer-

een stelsel van goede en vrije scholen. Dat is ook ons oogmerk.

als hij leert die plekken te accepteren, ze

proces ruimte inperkt van leraren. Standaardisering is de-professionali-

Wij wensen U daarbij veel succes toe.

durft te tonen en probeert ze te compens-

volgsystemen verplicht worden gesteld en ook uniforme toetsen. De reger-

eren. In Bijbelse taal gaat het om een leven

sering. Daar komt bij dat meten om een rangorde van scholen te kunnen
maken,meer druk legt op het gebruik van standaards. Scholen gaan sturen

Bond KBO en Bond KBVO, de organisaties van het katholiek onderwijs,

schap. In Engeland en de VS is vanwege deze aanpak leergeld betaald. De

* Wim Groot, Slimmer werken in het onderwijs,
Financieele Dagblad 28 augustus 2008.
** Roger Scruton, The uses of pessimism and the danger of false hope, 2010.

uit genade, je opgetrokken weten in Gods
genade. Het is deze spiritualiteit die ons

op verhoudingsgetallen. Ook dit gaat ten koste van leraren en hun vakman-

uiteindelijk brengt tot een voller leven met

Theo Joosten en Dick Wijte

onszelf, kinderen, collega’s en ouders.

publieke onderwijsstelsels daar zijn ver onder de maat.
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praktijk zelf ligt. Voor onderwijs betekent
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Dick Wijte is voorzitter van de Bond KBVO
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PRAK TIJK PO

Hoe kan leren positief
beïnvloed worden?

toepassen. Simons: “Er is niet één manier van
boeiend onderwijs. Een kenmerk van deze tijd
is bovendien dat het morgen heel anders kan
zijn. Het gaat om boeiend en passend onderwijs in lerend perspectief. Wij willen vooral
een uitgebreide gereedschapskist samen stellen
waaruit scholen en leerkrachten kunnen kiezen

Gerrit-Jan Meulenbeld

wat bij hen en de leerlingen past. De grote
kunst wordt dat leerkrachten kunnen schakelen

Onderwijsstichting Movare organiseert tweejaarlijks een studiedag voor al haar leerkrachten. Deze studiedagen staan in het teken van
de realisering van de visie van Movare: boeiend
en passend onderwijs in een lerend perspectief.
Stafadviseur onderwijs Jef Caelen en regiodirecteur Andrew Simons zijn nauw betrokken bij de
organisatie en lichten toe.

die bijdragen aan hun levensgeluk. Dat vraagt

de klas zitten. Leerkrachten die dat in de gaten

een groot aantal vaardigheden. Het moet niet

hebben, zijn volgens ons ook beter in staat om

alleen gaan om rekenen, taal en lezen. Daarom

boeiend onderwijs te realiseren. Soms filmen

vinden we coöperatief leren zo van belang. En

we een docent een aantal dagen om andere

het betekent dat de leerkracht zich goed kan

docenten te kunnen laten zien waar het om

sommige scholen gevolgd door een interventie

intensieve samenwerking met de Hogeschool

blijkt bijvoorbeeld uit de spectaculaire afname

verplaatsen in de leerlingen.”

gaat. Maar dat betekent niet dat iedereen het

om te zien of er inderdaad hogere opbrengsten

Zuyd in het kader van opleiden in de school.

van het aantal deelnemers in het speciaal

op dezelfde manier moet doen. Uiteraard zijn

worden bereikt. Zo´n interventie kan bijvoor-

Daarin vindt Movare het niet alleen van belang

onderwijs. In de Oostelijke Mijnstreek lag het

Re s p e c t

ook leerkrachten heel verschillend en komen ze

beeld de inrichting van een lokaal zijn of

dat studenten al vroeg kennis kunnen maken

deelnamepercentage zes jaar geleden op 12%.

Om de wisselwerking tussen leeraanbod en

in de ene situatie sterker naar voren dan in een

bepaald gebruik van muziek.

met de toekomstige werksituatie, maar ook dat

Dat is inmiddels 2,4%, waarmee het onder het

omgeving optimaal te laten zijn, volgen werk-

andere situatie.”

zij hun belevingswereld en inzichten meebren-

landelijk gemiddelde ligt. Simons verwijst naar

Ve r b i nd i ng e n l e g g e n

gen naar de Movare-scholen.

een onderzoek (Jungbluth) waaruit blijkt hoe-

groepen actief de ontwikkelingen in de samen-

en verbindingen weten te leggen tussen vakken
en ontwikkelingen.”

Elaine Johnson op de laatste Movare studiedag

Hoe succesvol de benadering van Movare is

Volgens Caelen is het op dit moment veel

leving. Nieuwe onderwijsinzichten en ideeën

Br e in e n le r e n

Ook de ontwikkelingen rond het concept

Caelen en Simons benadrukken dat al deze be-

zeer de verwachtingen van ouders en leerkrach-

minder vanzelfsprekend dat kinderen zich de

worden voorgelegd aan de regiodirecteuren om

Een belangrijk onderwerp waar Movare zich de

‘natuurlijk leren’ heeft de aandacht binnen

naderingswijzen hulpmiddelen zijn om boeiend

ten van belang zijn voor het schoolsucces van

aangeboden leerstof eigen maken dan pak-

te bezien waar en hoe deze binnen de scholen

afgelopen jaren mee bezig is gaan houden, is

Movare. Het daarin toegepaste systeemden-

en passend onderwijs te realiseren, om optimale

leerlingen. Lage verwachtingen betekenen een

de ‘relatie brein en leren’. Movare heeft daartoe

ken helpt leerlingen hun weg te vinden in de

opbrengsten bij de leerlingen te bewerkstelli-

grotere achterstand. Daarom is de boodschap

een samenwerkingsverband met hoogleraar

complexe samenleving. Daarnaast is er een

gen. Het zijn instrumenten die Movare-scholen

van Lightfoot over respect zo belangrijk.

weg dertig jaar geleden. De concurrentie met
andere leerbronnen is groot. Voor het onderwijs is de uitdaging dus vele malen groter, het
moet boeiend zijn, wat iets anders is dan leuk,
beklemtoont Caelen. “Daarnaast zijn kinderen

Wat betekent
‘respect’ voor
een kind?

in dit geval ging het eerst om de inzichten en
nu meer en meer om de toepassing van die in-

bij de specifieke leerbehoeften van ieder kind.

zijn toe te passen. Om nieuwe inzichten door te

positief beïnvloed worden?

De samenleving vraagt om heel verschillende

geven worden vaak cursussen georganiseerd of

Op de laatste Movare-studiedag was Elaine

talenten. Gelukkig maar, want dat betekent dat

publicaties gemaakt voor de aangesloten scho-

Johnson, onderwijsspecialist op het terrein van

kinderen die vroeger misschien geen kans had-

len, maar ook de studiedagen zijn daartoe een

hersenen, te gast. Zij sloot in haar verhaal aan

den, dat nu wel hebben. Ik denk bijvoorbeeld

middel. Het is uiteindelijk aan de school welke

bij Lightfoot, dat wil zeggen dat een respectvolle

aan creatieve kinderen. De mogelijkheden voor

inzichten ze wil toepassen en op welke manier.

benadering van kinderen van essentieel belang

hen zijn nu legio. Vroeger kwam je vooral ver

Simons: “Het gaat allereerst om kennismaking,

is voor de ontwikkeling van de hersenen. Caelen:

in het schoolsysteem als je volgzaam was en

dan verdieping en eventueel implementatie op

“Een sterk negatieve uitspraak kan bepaalde

goed in taal en rekenen. Nu is het maken van

schoolniveau. Het is niet onze doelstelling dat

noodzakelijke verbindingen in de hersenen doen

de goede keuzes van groot belang. Het lerende

alle scholen op dezelfde wijze gaan werken.”

stoppen. Dat kun je op hersenfoto´s zien. Om
die verbinding weer op gang te brengen is een

perspectief duidt op de noodzakelijke wissel-

■

Jelle Jolles, de bekende neuropsycholoog. Ook

zichten in school, in de klas. Hoe kan het leren

ook zelf zeer divers en moet je dus aansluiten

werking tussen het leeraanbod en de omge-

Dit jaar bezoeken een aantal Movare-medewer-

veelvoud aan bevestiging nodig. Het is bij som-

ving.”

kers voor de derde keer de Pegasusconferentie

mige kinderen dus heel belangrijk dat je ook de

Volgens Simons heeft deze benadering ook con- in de VS, iedere keer een belangrijke inspi-

kleine stapjes waardeert. Het gaat dus vaak om

sequenties voor de manier waarop in de school

ratiebron voor nieuwe inzichten. Een van de

eenvoudige inzichten die bestaande inzichten

wordt gewerkt. “Wij willen kinderen letterlijk

sprekers op de studiedag van Movare dit jaar

bevestigen, zoals bijvoorbeeld de noodzaak van

gereedschap in handen geven om hun weg te

was Sara Lawrence Lightfoot die op de laatste

het afwisselen in de manier waarop leerstof

vinden in de complexiteit van de huidige sa-

Pegasusconferentie een zeer inspirerend verhaal

wordt aangeboden.” Simons geeft aan dat de

menleving, waardoor ze keuzes kunnen maken

hield over ‘respect’. In het gangbare begrip over

inzichten over de verbanden tussen de ontwik-

respect is het iets dat je ontvangt, maar haar

keling van het brein en leren een enorme impact
hebben op de leerkrachten en hen sneller tot

respect is iets wat je moet doen. Caelen: “Wat

handelingsbereidheid aanzet dan een psycholo-

Zuid-Limburg met in totaal 13.500 leerlingen en 1.270 medewerkers.

betekent ‘respect’ voor een kind? Dat je je reali-

gische of pedagogische verhandeling.

Movare kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk,

seert dat je niet 26 nummers voor je hebt, maar

Toch wil Jolles nog verder de proef op de som

algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.

26 individuen die iedere ochtend weer met heel

nemen en zal hij in de komende tijd nul-

verschillende verwachtingen en ervaringen in

metingen verrichten op de Movare-scholen, op
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De complete hulp bij arbobeleid
in het primair onderwijs

www.arbomeester.nl
www.a
Hét erkende

Voorlichting:
11 nov. 2010
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uitvoering van een
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RI&E in het

19:30 -21:00 uur
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p
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MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP
nu NVAO geaccrediteerd!
Bent u schoolleider en popelt u om handvatten te krijgen om
doelgericht, op een onderzoeksmatige manier te werken aan het
verbeteren van leerlingresultaten? Schrijf u dan in voor de Master
Educational Leadership, start januari 2011.

7093/ARC

perspectief op respect is doordrongen van actie:
Onderwijsstichting Movare is het bevoegd gezag van 58 scholen in
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al naargelang hun eigen situatie kunnen

Meer informatie: www.pentanova.nl
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OM VERDER TE LEZEN
Jeugdzorg als ongetemd probleem?
Wiel Janssen was jongerenwerker,

temmen, een uitdrukking van Pieter

“onverantwoord complex georgani-

manager en bestuurder in de Jeugd-

Winsemius.

seerd” (daarom zijn bemoeienis), maar
hij vraagt zich vooral af of wij nog

zorg, een van de sectoren waar veel
kritiek op is. De sector omvat Jeugd-

Wiel Janssen doet in zijn boek een

wel voldoende begrip hebben voor

hulpverlening, Jeugd GGZ en Jeugd-

poging orde op zaken te stellen. De

kinderen. “Kinderen gedragen zich

bescherming. Na meer dan dertig jaar

kern van zijn redenering is dat de

vaak onverwacht en onverantwoord.

nam hij afscheid met een boek. Hij

drie werksoorten van de Jeugdzorg

Maar daar is steeds minder begrip

schrijft over vastgelopen hervormin-

(zie boven) beter op elkaar betrokken

voor. ‘Pietje Bell’-streken leiden niet

gen en over een sector die gebukt gaat

moeten worden. Zijn gedachte is de

tot een wijze correctie, maar tot

werken!´, want zo kom je verder. Die

onder complexe structuren. De Centra

afgelopen twintig jaar geprobeerd,

aangifte en strafvervolging.” In ver-

scholen met structuur zijn er. Niet

voor Jeugd en Gezin van het vorige

maar ze strandde telkens omdat

gelijkbare landen wordt veel minder

overal, maar ik heb ze gezien. Mijn

kabinet brachten geen verbetering.

‘machtsbolwerken’ hun stokken in

streng op jeugd gereageerd. Bren-

scholen zogezegd.” En hij zegt verder:

het wiel staken, althans zo is zijn er-

ninkmeijer biedt een opening eens

“Voor de jongeren is het een zeldzame

Janssen vraagt zich af waarom de

varing. Toch houdt hij vol en schrijft

anders te kijken naar de problemen

ervaring: een leraar voor hen. Hun

Jeugdzorg zo complex is geworden.

dat een ‘nationale ingrijporganisatie’

van de Jeugdzorg, die trouwens door

meester is een rijk bezit.” Ook Janssen

De kern van deze zorg is volgens hem

voor bedreigde kinderen (volgens

Janssen op compacte wijze in kaart

vraagt aandacht voor de werkers die

een goede relatie tussen hulpverlener

hem zijn de Bureaus Jeugdzorg die

zijn gebracht.

de echte contacten hebben, de hulp-

en kind of jongere, maar dit werk

organisatie) een beroepspraktijk

heeft geleden onder perspectiefwis-

moet zijn waar jeugdspecialisten van

Winsemius, die vorig jaar namens de

het herstel van hun ambacht.

selingen die elkaar snel opvolgden.

elders (GGZ bijvoorbeeld) betrekkelijk

Wetenschappelijke Raad voor het Re-

(ND)

Eerstelijnszorg, indicatiestelling,

gemakkelijk op weten aan te sluiten.

geringsbeleid Vertrouwen in de school.

ingrijporganisatie: het groeiende

Maar zal dat alsnog lukken? Zijn er

Over de uitval van ‘overbelaste’ jonge-

Wiel Janssen

ongeduld van ons allen herken je er

‘procesarchitecten’, die zo knap zijn

ren uitbracht, zegt in een gesprek met

Vertrouwen in de Jeugdzorg

gemakkelijk in. Die accentverschui-

dat zij een verbouwing van de sector

Schoolbestuur over hen: “Zij staan

BV Uitgeverij SWP, Amsterdam

vingen hebben veel gekost: tijd, geld

weten voor te bereiden, die effectieve

onder invloed van hun peers, vaak de

ISBN 978 90 8850 110 4

en verlies aan vakmanschap van

‘bemoeizorg’ (zo heet hulp ook) overal

verkeerde vrienden. In hun leven zijn

80 pagina’s

de jeugdwerkers. Overheden (rijk,

mogelijk maakt?

te weinig beschermende factoren. De

1e druk, 2009

school kan bij hen een paar negatieve

Prijs:  9.90

provincies en gemeenten) hebben

verleners in de eerste lijn. Vooral voor

met de beste bedoelingen telkens

Alex Brenninkmeijer, Nationale

punten weghalen en positieve toe-

de schouders er onder gezet, helaas

Ombudsman, stelt een andere vraag,

voegen. Structuur in de chaos bieden:

zonder resultaat. Het lukt maar niet

vorig jaar in een stuk van hem in de

om 8.00 uur op school, hun werk

dit probleem van inadequate zorg te

Volkskrant. Hij noemt de Jeugdzorg

opknippen, geen lesuitval. En ´gij zult
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