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THEMA INTERVIEW

Het Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) over het leraar zijn

‘We zijn bezig met een
bevrijdingsactie’
Gerrit-Jan Meulenbeld
‘Leraren hebben lang in het nauw gezeten’, zegt Tweede Kamerlid voor D66 Paul van Meenen, ‘er heerste een
soort georganiseerd wantrouwen richting het onderwijs. Opeenvolgende kabinetten keken vooral naar wat er
niet goed ging’. Volgens hem waait er een andere wind in Den Haag, ‘de leraar is de spil in het onderwijsproces
en moet naar eigen inzicht kunnen handelen. Daarvoor heeft hij meer tijd voor reflectie nodig en moet hij meer
zelfbewustzijn laten zien’.

Hoe zou u de positie van de leraar anno 2014 willen
omschrijven?
In één woord: benard. Maar we zijn bezig met een bevrijdingsactie. Ik zie een breed politiek draagvlak om de
leraar weer ruimte te geven. We hebben het weer over de
goede dingen. De huidige onderwijswoordvoerders zijn
veelal afkomstig uit het onderwijs.
De afgelopen jaren werd de politiek beheerst door een
soort georganiseerd wantrouwen richting het onderwijs,
niet alleen naar leraren, maar ook naar directeuren en
bestuurders. Opeenvolgende kabinetten keken vooral naar
wat er niet goed ging in het onderwijs. Dat vertaalde zich
in steeds meer regels om ieder incident te voorkomen.
Het inspectietoezicht is terechtgekomen in een bijna
louter procedureel toezicht, te veel werkend met afvinklijstjes en kijkend naar gemiddelden van Cito-scores en
eindexamenresultaten, naar getallen, en oordelend over
de didactiek. Het hield leraren allemaal af van wat zo
belangrijk is voor het onderwijs: hun professionalisering,
ook hun persoonlijke professionaliteit, dat wil zeggen dat
ze eigen keuzes kunnen maken. En deed geen recht aan
wat onderwijs wil bereiken: jongeren kansen bieden. Een
individueel kind kan door de inspanningen van de school
een enorme vooruitgang hebben gemaakt. Dat zie je niet
terug in de gemiddelden. Ik vind toezicht belangrijk, maar
geloof nog meer in horizontale verantwoording, ouders,
leerlingen, naar de omgeving van de school.
4

Is de leraar de spil in het onderwijs?
Wij zeggen dat de leraar het verschil maakt. Ook bij een
verdere digitalisering van het onderwijs, die ik belangrijk
vind, blijft zijn positie cruciaal. Met zijn kennis, ervaring,
de manier waarop hij de ontwikkeling van leerlingen
waarneemt. Ict is en blijft een hulpmiddel ten dienste van
de docent.
De leraar is degene die uitdaagt tot verdieping. Toen ik
in het hbo werkte, had ik met mijn collega’s veel tijd om
goed na te denken over het onderwijs en wat we daarmee
wilden. We pasten ook nieuwe wetenschappelijke inzichten toe. Die ruimte is er nu in het basis- en voortgezet
onderwijs niet. Dat zou wel moeten. Ik pleit voor meer
tijd en ruimte voor reflectie over het onderwijsproces. Let
wel: we hebben te maken met hoogopgeleide mensen; die
moet je de ruimte geven om hun eigen inzichten te volgen.
Dat levert meer kwaliteit en maatwerk voor de leerling op.
Ik zie hier en daar wel vernieuwing bij scholen.
Algemeen wordt erkend dat het onderwijs drie doelen heeft:
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Volgens de
Onderwijsraad heeft de laatste het moeilijk in het huidige
onderwijs. Herkent u deze vaststelling?
Volkomen. Jongeren brengen veel tijd op school door.
Daarom vind ik brede vorming van jongeren belangrijk.
Maar voor dat element is er inderdaad nauwelijks waardering. We kijken te veel naar de kwalificatie alleen, met
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Paul van Meenen is sinds 2012 Tweede Kamerlid voor D66. Daarvoor werkte hij in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo;
hij was docent wiskunde, rector en bestuurder. Hij was altijd al lokaal politiek actief tot hij door zijn buurman,
Alexander Pechtold, werd overgehaald om Tweede Kamerlid te worden. ‘Ik had het gevoel dat als ik echt iets wilde
veranderen, ik bij de bron moest zijn’. Door een motie van zijn hand is de 1040-uren norm weer van tafel. ‘Die norm was
echt het dieptepunt’, zegt hij.
Achtergrond van het gesprek vormt de verkenning Leraar zijn van de Onderwijsraad uit 2013. In die verkenning pleit de raad
ervoor in debat en beleid meer aandacht te hebben voor de persoonlijke professionaliteit van de leraar.
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nare gevolgen. Een basisschoolleerling die naar het vmbo
gaat is in Nederland een leerling die iets niet kan. We hebben een schoolsysteem opgebouwd dat sterk gericht is op
taal en rekenen. Natuurlijk zijn dat belangrijke elementen,
maar als je daar niet goed in bent, word je bijna afgeschreven. We hebben een smalle blik op wat talent is. Het
steeds grotere belang dat gehecht wordt aan Cito-scores
versterkt die smalle blik. Scholen gaan zich ernaar gedragen, houden leerlingen die niet bijdragen aan het gemiddelde misschien wel buiten de deur. Jongeren zouden op

en handelingsrepertoire om te kunnen omgaan met de onvermijdelijke dilemma’s waarvoor hij komt te staan, ook omdat
de grote verhalen, onder andere de katholieke en protestantse
traditie, minder belangrijk zijn geworden. Wat vindt u?
Op papier zijn het nog wel inspiratiebronnen, en soms ook
in praktijk, maar ze helpen je niet meteen om je onderwijs in te richten. In hun hart hebben docenten wel een
groot verhaal en dat is: kinderen toekomstgericht kansen
bieden. Dat is wat hen ten diepste drijft. Dat is geen lang
verhaal, maar wel een grote en belangrijke opdracht.

‘Het verzet in het onderwijs wordt gedempt door de houding van
de belangenorganisaties’
verschillende niveaus vakken moeten kunnen volgen, in
het basis- en voortgezet onderwijs. We differentiëren veel
te weinig en zorgen onvoldoende voor een goede doorstroom. Dat betekent ook dat we het examen misschien
anders moeten inrichten.
Vinden docenten het misschien zelf ook lastig hoe ze aan
brede vorming kunnen doen?
Dat is volgens mij afhankelijk van de persoon in kwestie,
de ene docent vindt het makkelijker dan de ander. Brede
vorming gebeurt natuurlijk heel vaak impliciet. Er wordt
niet altijd over nagedacht. Als je dat als school wel wilt,
moet je daarvoor ook tijd en ruimte vrijmaken. Zet de
juiste mensen op de juiste plaats in.
Voor de verdere ontwikkeling van de persoonlijke professionaliteit van de leraar pleit u voor meer ruimte voor reflectie. Wat
nog meer?
Docenten moeten veel meer met elkaar in gesprek over de
keuzes die ze willen maken. En docenten zouden zich wat
zelfbewuster kunnen opstellen, meer lef tonen, ze gaan
nog te vaak in het defensief. Dat geldt ook voor directeuren en bestuurders.
Ze moeten beter weten waar ze voor staan?
Ten diepste weten ze het wel, maar docenten hebben vaak
de ruimte niet. Directeuren en bestuurders zijn te volgzaam, verzetten zich te weinig als overheidsmaatregelen
botsen met de eigen visie en missie van de school. En
leggen niet uit waarom dat zo is, ook niet aan de omgeving. Je moet er wel voor willen vechten. Het verzet wordt
gedempt door de houding van de belangenorganisaties.
Toen ik bestuurder was, was mijn scholengroep lid van de
VO-raad. Ik vond deze veel te braaf in de omgang met de
politiek. De agenda van de belangenorganisaties, inclusief
vakbonden, is te weinig gericht op de kern: kansen voor
kinderen en te veel op bestuurlijk gedoe.

Als bestuurder moet je ervoor zorgen dat dat vuur blijft
branden.
Kinderen kansen bieden klinkt abstract. Betekent dat
bijvoorbeeld dat kinderen een tweede kans krijgen?
Natuurlijk, altijd, alleen krijgen ze die niet door de verkokering van ons onderwijs. Een leven lang leren is een veelgehoorde term in politiek Den Haag, maar er zijn enorme
blokkades opgeworpen om dat ook echt te kunnen doen.
Het stapelen van opleidingen kan bijna niet, terwijl de
mensen die die weg hebben afgelegd, heel goed zijn in
hun werk, je hebt al laten zien dat je een enorm doorzettingsvermogen hebt.
Hoe inspireerde u als rector en bestuurder uw mensen?
Door het over de goede dingen te hebben, niet over bestuurlijke issues, maar over vragen als: waar zijn we voor?
Ik heb altijd geprobeerd docenten maximaal de ruimte te
geven, ben heel lang zelf les blijven geven om voeling te
houden. Ik ben in dezelfde cao blijven zitten toen ik bestuurder werd, omdat ik vond dat ik anders afstand nam
van mijn mensen.
Als bestuurder was ik verantwoordelijk voor tien scholen.
Dat waren tien heel verschillende scholen. Ik vind dat ouders iets te kiezen moeten hebben, het moet geen grijze
middelmaat worden. Dat betekent dus dat scholen moeten staan voor hun visie, hun identiteit. Ik heb daarom
ook geen behoefte aan een discussie over artikel 23, iets
anders wordt het als we het hebben over
acceptatieplicht. n

Berend Kamphuis van de Onderwijsraad constateert dat de leraar steeds vaker een tekort heeft aan beoordelingsvermogen
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Zacht leraarschap
Grote schoolbesturen doen moeite om van de naam van de stichting
een merk te maken, ook kosten daarvoor worden niet gespaard,
maar, las ik in een internationaal zakenblad, de mensen in de VS en
Europa zouden 92% van de merken niet missen. Merken hebben het
maar moeilijk in deze eeuw van scepticisme, aldus het blad.
Maar de naam van de school dan? Zo’n naam kan een programma
zijn, denk bijvoorbeeld aan Maria, een naam die tamelijk veel in
het katholiek onderwijs gebruikt wordt, of Klimop, ook een naam
die verwachting uitdrukt. Toch lijkt een programmatische naam niet
voldoende te zijn, zie de aandacht voor het predicaat ‘excellent’, dat
in de toekomst door de onderwijsinspectie aan scholen zal worden
toegekend. Zou een maatstaf voldoende zijn om scepticisme tegen
te gaan?
En de leraar? Helpt het als alle leraren aan de universiteit hebben
gestudeerd? Weten we de sceptische geest daarmee misschien wel
te vermurwen? ‘Op zo’n dag heb ik toch 100 man aan boord’, hoorde
ik eens een leraar van een middelbare school zeggen en ik dacht
aan een dirigent. In hetzelfde nummer van het zakenblad las ik over
Claudio Abbado, de Italiaanse dirigent die begin dit jaar op tachtigjarige leeftijd overleed. Hoe benaderde hij zijn (ruim) 100 man? Hij
luisterde naar hen, met een vinger aan zijn lippen, afgewisseld met
een plotselinge oogopslag (zijn meest effectieve gereedschap, dacht
hij), dan weer lachte hij zijn tanden bloot. Luisteren had Abbado van
een van zijn grootvaders geleerd, tijdens hun wandelingen dicht bij
de Matterhorn. Er werd niet gesproken. Sneeuw zelf maakt geluid
als je luistert naar wat voor stilte wordt gehouden, merkte hij.
Volgens het blad domineerde Abbado de muziek niet, hij was haar
dienaar. Dus geen geschreeuw, geen pose van een maestro. Hij wist
de orkestleden beetje bij beetje voor zich in te nemen. Veeleisend
zonder dat het opviel. En zo bij niemand iets ongebruikt latend. Zou
het leraarschap iets anders zijn?
We weten dat de benoeming van een dirigent een precaire aangelegenheid is. De pers vertelt regelmatig over moeizame betrekkingen
tussen orkest en dirigent, over een perfect span veel minder. Zou de
benoeming van een leraar wezenlijk anders liggen? ‘Geen grotere
ramp dan een leraar die met zijn gedrag alleen bereikt dat kinderen een hekel krijgen aan hun studie, nog voor ze kunnen begrijpen
waarom die toewijding verdient’, vond Erasmus. Een zorgvuldige
keuze van een leraar daarom, een keuze die de juiste is. ‘Voortdurend wisselen van arts heeft al velen de dood ingejaagd. Regelmatig
veranderen van leraar is al even funest,’ schreef hij in De opvoeding
van kinderen, een betoog speciaal voor de elite, omdat die, zo verweet hij haar, het onderwijs aan haar kinderen schromelijk verwaarloosde. De stalknecht kreeg een beter loon dan de leraar. Het houden van paarden was belangrijker dan het onderwijs aan kinderen.

Dick Wijte
Erasmus had oog voor de zachte kracht van het leraarschap. ‘Een
leraar moet eerst de genegenheid van zijn pupillen winnen; zo gaan
ze geleidelijk in plaats van angst spontaan ontzag voelen, wat veel
meer uithaalt dan vrees,’ schreef hij toen lijfstraffen nog gebruikelijk
waren. ‘Via aangepaste leerstof die stap voor stap en als het ware
spelend wordt aangereikt, zullen de leerlingen stilaan wennen aan
grotere gehelen. Toch voelen ze zich niet moe, want door de kleine
porties zijn ze zich niet bewust van de inspanning en bereiken ze
niettemin de beste resultaten.’ Begin met liefde, rondde Erasmus af.
‘En meteen is een groot deel van je problemen opgelost.’
Nu hoop ik maar dat lerarenopleidingen aandacht hebben voor deze
zachte kant van het beroep. Liefde is, denk ik, een oerhouding die
tot praktische wijsheid leidt. In 2013 greep de Onderwijsraad in
zijn verkenning Leraar zijn terug op dit oude begrip (kijk op blz. 3839). Het betekent ‘het goede doen op de goede manier in concrete
praktijksituaties.’ Dit betekent dat de leraar zijn hele persoon moet
activeren: zijn deskundigheid, zijn drijfveren, zijn hoogstpersoonlijke
identiteit. Maar wie kan dat opbrengen? Wie durft dat? n

Dick Wijte is voorzitter van de VKO
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THEMA ARTIKEL

Leraarschap: meer techniek
en meer ziel nodig
Nico Dullemans
Eén troost: de leraar is niet de enige die zich
ongemakkelijk voelt. Agent, arts, politicus,
bestuurder: hoeveel weerstand ervaren zij wel
niet? Toch denken wij ons nog vast te kunnen
houden aan de naam van ons beroep en onze
persoonlijke levensinstelling, onze identiteit,
maar tegenwoordig bieden deze oriëntatiepunten een gebrekkig uitzicht op gezag.
Terrein verliezen
Gezag betekent in wezen potentie, het
vermogen om anderen tot iets te brengen, tot iets goeds wel te verstaan, tot
productieve relaties. Gezag is gefundeerd
op regels, procedures; op bewijsvoering:
feiten, waarheid; en gezag vloeit voort uit
normen, waarden, principes.1 Voor deze
vormen van gezag zijn bemiddelaars
nodig, leraren of opvoeders bijvoorbeeld, die de plicht hebben het gezag te
belichamen, vertolkers die het potentieel
van bovenstaande gezagsvormen positief
weten te gebruiken. De leraar representeert, interpreteert, laat zien wat de
bedoeling is en zorgt daarmee voor de
legitimatie en acceptatie van de gezagsvormen. Dit is altijd al zo geweest. De
gezagsgronden zijn wel verschoven, van
religieus gefundeerd gezag, via rationeel
en functioneel gezag naar gezag dat
gaandeweg in de relatie tussen leraar en
leerlingen ontstaat. Zij leren van elkaar,
aan leerlingen wordt meer overgelaten.
Deze verschuiving weerspiegelt de verandering van gezag die zich in de democratische samenleving voltrekt.
Uit het voorafgaande valt op te maken
dat gezag steunt op het beroep èn de
beroepsbeoefenaar, op het duo ‘persona’
en ‘persoonlijkheid’.2 Persona is de van
bovenaf gedelegeerde waardigheid van
dienende functies (die namen hebben
zoals: rechter, leraar). Beroepen die een
zuiver bovenpersoonlijke, collectieve
8

kwaliteit uitdrukken, waarop iemand
die zo’n functie bekleedt zich dus niet
persoonlijk kan laten voorstaan. Het
beroep is niet de eigen verdienste van de
beroepsbeoefenaar. Het tweede lid van
dit duo, persoonlijkheid, heeft betrekking
op de integriteit van de persoon, zijn
zedelijke, waardige houding waardoor de
uitoefening van het beroep geloofwaardig
wordt en er erkenning ontstaat. Het is
dit evenwicht, dat dus bereikt wordt door
de eerbiedwaardigheid van het ambt en
de persoonlijke kwaliteiten van degene
die het ambt bekleedt, dat verstoord
is geraakt. Het verlies van collectieve
waarden, dat democratie nu eenmaal
met zich meebrengt, heeft deze beide
dragers van belangrijke maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs,
justitie, zorg en nog andere diensten
aangetast. Deze erosie heeft de behoefte
gevoed aan functionarissen, mensen
die procedures beheren die, zo lijkt het
wel, niet in verbinding staan met wat ze
persoonlijk beweegt. Anonieme, onbereikbare, flexibele mensen, aan wie het
technisch en economisch beheer van een
‘bestel’ van onpersoonlijke interacties is
opgedragen, waarmee geprobeerd wordt
de verzwakking van het duo persona en
persoonlijkheid te compenseren.

Gedrag trainen
De Britse socioloog Frank Furedi heeft
de gevolgen van gezagsverlies voor het
onderwijs geanalyseerd.3 Kort gezegd
zijn de belangrijkste twee daarvan dat
de socialisatie van het kind centraal is
komen te staan èn dat de expert daarbij
een superieure rol is toebedeeld. Ouders
zijn een beetje opzij geschoven, hoewel
zij nog steeds voor hun kinderen verantwoordelijk zijn. Aan hun opvoedingscapaciteit wordt echter getwijfeld. In de
negentiende eeuw al was wangedrag van
volwassenen aanleiding om verplicht on-

derwijs te bepleiten. Godsdienst, die de
socialisatie onder zijn hoede had, verloor
aan invloed. Zo kwam de staat in beeld,
die onderwijs zou moeten subsidiëren en
die naast het gezin verantwoordelijk zou
moeten worden gesteld voor de opvoeding. Op een methodisch verantwoorde
wijze uiteraard. Sociologen zagen in die
tijd onderwijs als een beloftevolle kracht
die zou zorgen voor sociale integratie en
die de homogeniteit van de samenleving
zou kunnen versterken. Zaken die te belangrijk zijn om aan ouders over te laten,
omdat die zelf over te weinig intellectuele en morele bronnen zouden beschikken. Ze doen meer kwaad dan goed, zo
werd gedacht aan het begin van de twintigste eeuw. Daarom is de socialisatie
van kinderen naar de school toe geschoven, die zelf vervolgens steeds meer een
beroep is gaan doen op experts die zich
op wetenschappelijke inzichten baseren.
Wat blijkt te werken? Dat is hun centrale
vraag, die op een pragmatische werkwijze duidt. Anti-pestprogramma’s zijn een
actueel voorbeeld hiervan. De wijsheid
van volwassenen, ouders en leraren is
er ondergeschikt aan gemaakt. Gedrag
is zo niet meer een zaak van overdracht
van generatie op generatie, maar wordt
voortaan gemanaged. Daarmee wordt
een geïndividualiseerde, technische
training van vaardigheden bedoeld. Dit
zijn vaardigheden die je in het leven
nodig hebt, bijvoorbeeld om emoties te
beheersen en relaties te onderhouden.
Hoe een kind zich zelf voelt, bepaalt de
pedagogische doelstelling. Op weg naar
een samenleving waarin kinderen op een
wetenschappelijk verantwoorde wijze
worden grootgebracht, aldus Furedi.

Onderwijs personaliseren
Furedi stelt hierboven dat socialisatie,
veel meer dan in het verleden, in een
sterk geïndividualiseerde en gepersonali-

Schoolbestuur | nummer 2 | maart 2014 |

Foto: 123RF

seerde vorm wordt gegoten. We zien dat
overigens ook bij het leren. Er zijn twee
ontwikkelingen die dit mogelijk kunnen
bespoedigen, namelijk de toepassingsmogelijkheden van ict en de voortgang
van genetisch onderzoek.4 Achter de
tweede ontwikkeling gaat de gedachte
schuil dat de verschillen tussen ons
mensen toe te schrijven zijn aan genen,
in de mate dat met name onderwijs zorgt
voor een zekere gelijkstelling van mensen. Bij heel jonge kinderen verklaren
deze verschillen nog niet zo veel omdat
hun omgevingen onderling sterk kunnen
afwijken. Zodra zij naar school gaan,
doen genen er steeds meer toe. Ook om
die reden zal het belang van genetisch
onderzoek toenemen, voor leraren bijvoorbeeld die op genetische verschillen
moeten leren inspelen. Robert Plomin,
een vooraanstaand Amerikaans psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in
gedragsgenetica en personalised learning
propageert, hoopt dat zijn onderzoek uiteindelijk zal resulteren in een ‘leerchip’.
Dit zal een betrouwbare voorspelling
zijn van iemands genetische kracht en
zwakte. Preventief onderwijs zal mogelijk
zijn. Voor ieder kind zo’n leerchip, vindt
Plomin die tegen labels zoals dyslexie is,
want elk kind heeft speciale behoeften,
zo redeneert hij.
De andere ontwikkeling is ict. Faciliteiten
zoals draadloze netwerktechnologie,

betaalbare mobiele devices (smartphones bijvoorbeeld), applicaties (en hun
data in de cloud) kunnen een impuls
geven aan meer kindgericht onderwijs.
Kennisnet schetst een weg door het
technologielandschap.5 De reis begint
met het ict-fundament, dat stabiel moet
zijn. De bouwstenen daarvoor zijn cloud
computing, mobiele en persoonlijke ictapparatuur en internet, dit alles tegen
lage prijzen. Als dit redelijk op orde is, is
het mogelijk om meer te doen met de gegevens (data) over het leerproces van de
afzonderlijke leerlingen. Met een deels
geautomatiseerde analyse van data door
intelligente machines kan de terugkoppeling (feedback) aan hen worden verbeterd. Dit zal een stap zijn naar een meer
persoonlijke leeromgeving.

bestanddeel. Dat gaat over de bedoeling van ons zijn en daarmee van ons
onderwijs. Dit blad sprak in 2010 met
Peter-Paul Verbeek over de betekenis van
techniek voor ‘het goede in het leven’.6
Verbeek is een natuurkundige, filosoof
en hoogleraar (UT) die publiceert over de
verwevenheid van mens en techniek. Zijn
opvatting is dat beide vorm geven aan
elkaars bestaan, beide zouden zonder
elkaar niet kunnen zijn wat ze zijn. Hij
zei toen: ‘Ons geweten zit steeds meer
ook in onze omgeving, in onze apparaten. Daarom is de discussie over de
richting van technologie zo belangrijk.’
Het bijzondere van technologie vindt hij
dat ze voortdurend bijdraagt aan onze
antwoorden op de vraag naar het goede
leven. We hebben bovendien het vermogen om verantwoord met techniek om te
gaan. Maar daar moet dan wel ruimte
voor zijn. ‘Het criterium is dat mensen
een vrije verhouding tot techniek kunnen
blijven innemen’, vindt Verbeek daarom.
Daarmee is technologie zelf een ruimte,
net zoals de school een ruimte is. In
zo’n ruimte is de vraag naar goed en
kwaad mogelijk. De keuze voor het goede
noemen we de ziel.7 Verbeek merkte op
dat het dringend nodig is om mensen
toe te rusten om techniek te snappen.
En, voegde hij toe, zijn nodig een betere
ethiek en een religieus kader. Ook dit is
een verantwoordelijkheid van de lerarenopleidingen. n
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H.W.F. Stellwag, ‘Gezag’ en ‘autoriteit’,
Pedagogische grondbegrippen 2, 1973,
pp. 195-200.
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Terrein terugwinnen
Het onderwijs beschikt over een zwakke
techniek, zo is wel eens gezegd, maar
dit kan dus veranderen. Als leraren er in
de toekomst in slagen complementair
te zijn aan de intelligentie van machines kunnen zij gezag terugwinnen. Hun
beroep zal er meer toe doen omdat zij
effectiever en efficiënter kunnen zijn. Ze
kunnen de leerling beter stimuleren en
vooruithelpen. Een hoofdbestanddeel van
de lerarenopleidingen zal een inleiding in
kunstmatige intelligentie moeten zijn.
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De digitale nieuwsbrief van VKO van 20
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THEMA INTERVIEW

In gesprek met --- professor dr. Douwe Beijaard

Ook met je school in
onderhandeling kunnen gaan!

werkende weg of bestaat er zoiets als
professioneel leren? Is dat het aanbren-

Jan van Oers
De beroepspraktijk van leraren is complex,
met onvermijdelijke spanningen en soms ook
dilemma’s. Voor vragen als: Richt ik mij op het
gemeenschappelijke curriculum of op de individuele behoeften van mijn leerlingen? Stuur
ik het leerproces aan of geef ik ze juist meer
zelfstandigheid?, bestaan geen vaste recepten;
een leraar zal steeds in deze of gene situatie
zelf een afweging moeten maken. Daarnaast
verwachten we dat hij aandacht heeft voor
verschillende doeldomeinen. Dat hij niet alleen
kennis en vaardigheden overdraagt, maar ook
leerlingen binnenleidt in sociale en culturele
praktijken en oog heeft voor hun vorming tot
persoon. Dat vraagt nogal wat! Om dat allemaal te kunnen moet hij over een uitgebreid
handelingsrepertoire beschikken en niet in het
minst over een passend oordeelsvermogen.

Beroepssituatie
Professor Douwe Beijaard herkent zich
in de voorgelegde vragen en wil daarover
graag in gesprek. Hij spreekt rustig en
weloverwogen, steunend op een breed
scala aan ervaringen. Een complexe beroepsituatie? Beijaard: ‘De kern van het
docentschap is misschien wel hetzelfde
gebleven: leerlingen klaarstomen voor
het examen; maar de uitoefening van het
beroep is door alle veranderingen van de
laatste tijd moeilijker geworden.’ In welk
opzicht? Beijaard: ‘Er is een grotere druk
van buitenaf. De maatschappij schrijft
(steeds) meer voor, vraagt meer afstemming, verlangt meer verantwoording. Dat
perkt je autonomie in. Vroeger kon je
zelf de norm van een proefwerk bepalen, kom daar nu maar eens mee! Al die
verwachtingen en richtlijnen dwingen je
steeds meer tot een regelaar, waardoor
het plezier in het werk minder wordt.’
Scholen verschillen ook in de ruimte
10

Hoe word je nu een goede leraar? Al

gen van een wetenschappelijke kennisbasis of spelen persoonlijke opvattingen

die ze aan leraren geven. ‘Sommige zijn
daarin rigide, andere geven meer vrijheid en blijken ook vaak innovatiever te
zijn. Daarnaast kun je zeggen dat er in
de onderbouw meer ruimte is dan in de
bovenbouw, waarin het lastiger is om af
te wijken: het hoofdstuk moet uit!’
Hoe staat het met de orde nu de relaties
tussen leraar en leerlingen gelijkwaardiger zijn? Beijaard: ‘Dat valt wel mee, er
is weinig verschil met vroeger. Anders
is dat met de ouders, met name de
hoogopgeleiden, die nemen op voorhand
geen genoegen met bepaalde uitspraken
of voorstellen.’ Weinig ordeproblemen in
de klas dus, komt dat omdat u leraren
opleidt voor de bètavakken? Dat zijn toch
de moeilijke vakken. Beijaard: ‘Ja, dat
zou je kunnen zeggen. Leerlingen hebben
door dat je daar je hoofd bij moet houden en docenten stralen dat ook uit. Aan
de andere kant mag de interactie soms
ook wel wat swingerder. Je vraagt nogal
wat van kinderen!’

Waartoe?
Waartoe leid je op als docent?
Beijaard:’Geen enkele docent leidt alleen
maar op voor hoge cijfers. Ze willen ook
een bijdrage leveren aan een plaats in de
samenleving, of algemener nog: aan het
geluk van hun leerlingen.’ Kunnen ze dat
wel waarmaken? Beijaard: ‘Het is lastig
en veroorzaakt soms echt spanningen
bij leraren.’ We praten verder over de
kwalificatiefunctie van onderwijs, over
kennis die snel verandert en over het feit
dat je om je staande te houden naast
kennis ook tools nodig hebt om een probleem op te lossen. Beijaard: ‘Ik maak
mijn studenten daarop attent. ‘Knowing
as a function of being.’ Dat betekent
ook dat ze niet alles zo maar moeten

ondergaan.’ Hij introduceert dan het
begrip ‘agency’. Agency is het hebben
van controle over het eigen handelen, inclusief de na te streven doelen. Beijaard:
‘Agency wil zeggen dat je niet alles zo
maar braaf doet en dat je ook met je
school in onderhandeling kunt gaan over
wie je wilt zijn als docent. Daarop bereid
ik ze eveneens voor. Dat je als aankomend leraar nadenkt over je positie in de
school, je beeld van het docentschap, de
leerdoelen die je formuleert en confronteert met die van anderen.’ Beijaard betoogt dat bij opleiding de inhoud (kennis)
van buitenaf wordt opgelegd, maar dat
ook de ontwikkeling van binnenuit niet
verwaarloosd mag worden. Dat er tussen
beide een goede balans moet zijn. Hij benadrukt nog eens dat agency voor beginnende leraren heel belangrijk is en dat
een school dat moet onderkennen. Zij
moeten zich een plaats verwerven binnen
gevestigde posities en zich aanpassen
aan de regels van de school. ‘Kortom,
agency is cruciaal voor de ontwikkeling
van hun professionele zelfbeeld: voor wie
ze willen zijn als docent.’

Professioneel zelfbeeld
We komen dan bij een van de centrale
begrippen in het denken van Beijaard.
Dat van ‘professionele identiteit’. Bij
de uitwerking daarvan kiest hij voor
een sociaalpsychologische invalshoek
en onderscheidt aan die identiteit een
persoonlijke en professionele dimensie.
Beijaard: ‘De persoonlijke dimensie
omvat specifieke persoonskenmerken,
de leergeschiedenis, opvattingen over
kennis en onderwijs, waarden en normen. De professionele dimensie betreft
de onderwijscontext, verwachtingen van
de omgeving, de kennis, vaardigheden
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daarbij ook een rol? Over dergelijke
vragen wisselen we van gedachten
met professor dr. Douwe Beijaard van
de Technische Universiteit Eindhoven,
gespecialiseerd in het leren en de professionele ontwikkeling van leraren.
Douwe Beijaard, Technische Universiteit Eindhoven

en attitudes die voor een leraar belangrijk worden gevonden.’ Met het oog op
de uitoefening van het beroep is het van
belang dat die twee steeds in relatie tot
elkaar worden gebracht. Met name die
eerste dimensie loopt het gevaar om snel
ondergesneeuwd te geraken door druk
en verwachtingen van buitenaf. Beijaard:
‘Bij een beginnende leraar kunnen de
twee dimensies nog al eens voor fricties
zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze op school
met zijn ‘mooie’ opvattingen niets kunnen of omdat hij zo hardnekkig is in zijn
opvattingen waardoor hij onvoldoende
openstaat voor die van de school.’ Professionele identiteit is zowel een product
als proces. Beijaard: ‘Als product verwijst
het naar het resultaat van de interactie
tussen persoons- en omgevingsfactoren, inclusief effectieve gedragingen die
men zich eigen heeft gemaakt, op basis
waarvan iemand zich op een zeker moment in de tijd als een bepaalde docent
beschouwt en daar ook naar handelt. Als
proces houdt het de interactie in tussen
nieuwe invloeden vanuit beide dimensies,
waardoor ontwikkeling plaatsvindt en het
beeld van een leraar over zichzelf dus
weer verandert.’ De eerste vijf jaar uit
de carrière met al hun inspanningen en
emoties zijn voor dat beeld bepalend.

Van ambachtelijk naar professioneel
In de literatuur komen we zowel plei-
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dooien voor het leraarschap als ambacht
of als professie tegen, met alle accentverschillen vandien. Beijaard plaatst ze
in een bepaalde volgorde ten opzichte
van elkaar. Het leraarschap start vooral
als een ambacht en kan zich ontwikkelen tot een professie. Beijaard: ‘Bij het
leraarschap als ambacht denk je aan een
vaststaand geheel van kennis en vaardigheden dat je leert van anderen. Tips en
suggesties ofwel de ‘rules of practice’.
Basale kennis waar je op moet letten bij
het lesgeven en over hoe leerlingen leren.
Vervolgens kun je doorgroeien naar een
professionele leraar. Dat is dan een
leraar die betekenis kan geven aan zijn
leerervaringen en opvattingen. Die zijn
eigen zelfconcept kan evalueren en die
zichzelf bijstuurt door zich eigen leerdoelen te stellen.’ Het eerder genoemde
agency komt hierin tot uitdrukking.
Binnen die professionele leraar maakt
Beijaard nog een onderscheid tussen
een expert en ‘change agent’. Beide
kennen een overlap, maar toch ook een
verschil. Beijaard: ‘De expert blijft zijn
eigen kwaliteit steeds bevragen om zich
zo te verbeteren, maar overstijgt daarbij
zijn professioneel referentiekader niet.
De change agent daarentegen is op zoek
naar nieuwe dingen, is ondernemender
en zal op een gegeven moment zijn referentiekader wel overstijgen en is daardoor ook innovatiever.’ De term ‘change

agent’ wordt volgens Beijaard in het
buitenland meer gebruikt dan bij ons.

Opleiding
Van die professionele identiteit komt
tijdens de opleiding de professionele
dimensie redelijk veel aan de orde. En
de persoonlijke? Beijaard: ‘Hoe krijg je
die goed in het opleidingscurriculum? Zij
is belangrijk in verband met de spanning tussen persoon (beginnende leraar)
en omgeving (schoolcontext). Je moet
daarop alert zijn en erover praten.’ Hij
vindt dat niet alleen belangrijk voor de
initiële opleiding, maar ook voor wat hij
het inductieprogramma noemt, dit is
het ondersteuningsaanbod voor docenten gedurende de eerste jaren van de
zelfstandige beroepsuitoefening, met
behulp van een coach. Beijaard noemt in
dit verband de identiteitsworkshops die
door zijn instituut bovenschools worden
georganiseerd en plaatsvinden op de
universiteit. Ze bieden een platform voor
allerlei thema’s binnen de professionele
identiteit, inclusief de spanningen en
dilemma’s die in de praktijk worden
ervaren bij de ontwikkeling van deze
identiteit. Het idee is nog vrij nieuw en er
moet nog verder mee geëxperimenteerd
worden. Beijaard denkt dan bijvoorbeeld
aan het ontwikkelen van strategieën in
het kader van agency. n
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Myriam Lieskamp en Ria Kauw

Van school tot professionele
leergemeenschap

Freek Pardoel
Een idee dat op het goede moment komt. Kijk
daarvoor in het boek van Myriam Lieskamp
De professionele leergemeenschap in het
onderwijs. Ik spreek Lieskamp, die naast de
begeleiding van scholen en het schrijven van
boeken ook werkzaam is voor CNV Onderwijs.
Zij spreekt uit ervaring en laat zich graag uitnodigen om scholen te helpen. Zo begeleidt ze
op dit moment het Fons Vitae Lyceum en het
St. Nicolaaslyceum in Amsterdam. Ook spreek
ik met Ria Kauw, docent aan Het Octaaf, een
basisschool in Nijmegen, en vraag haar wat
zij van het boek vindt. Beiden zijn enthousiast over de gedachte achter de professionele
leergemeenschap. Waarom?
Leergemeenschap
Opbrengsten verhogen, op maat lesgeven
en plezierig werken worden bereikbaar
door leerling en docent de ruimte te geven. En door aandacht te schenken aan
het leerproces zelf. Lieskamp: ‘Docenten
geven allemaal op een verschillende
manier les, er zijn verschillende soorten
leerlingen, maar toch geven we hetzelfde
onderwijs. Dat is raar. Dat sluit niet aan
bij wat de leerling echt nodig heeft. Je
behoort altijd uit te gaan van de leervragen van de leerling. Het leerproces van
de leerlingen en de leerresultaten die
je wilt behalen, zijn een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en een ieder heeft
daar zijn eigen rol bij: leerlingen, docenten, schoolleiders, bestuur en ouders. Zo
plooit de school haar organisatie om het
leren van die leerling heen. Dat zal het
onderwijs veel aantrekkelijker en plezieriger maken, voor iedereen.’ Kauw: ‘Werken in een professionele leergemeenschap maakt een veranderingsgezinde
houding mogelijk, waardoor onderwijs
adequaat kan inspelen op nieuwe omstandigheden. Je uitgangspunt voor lesgeven wordt heel anders. Je staat anders
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in de klas.’ Kauw vertelt hoe zij een aantal tips uit het boek geprobeerd heeft. ‘Ik
merk dat dit direct invloed heeft op het
leren van kinderen. Je komt steeds meer
te weten over wat het beste bij ze past.’
Je moet responsief zijn en snel inspelen
op veranderingen. Lieskamp: ‘De basis
voor de professionele leergemeenschap
zijn: vakmanschap tonen, verbindingen
maken en vertrouwen geven. Die zorgen
voor een leergemeenschap die meer is
dan de gebruikelijke school. Begin met
de vraag: geven we het onderwijs dat
leerlingen nodig hebben? De onderwijskundige visie afstemmen op je leerlingen
vereist dat je voortdurend met elkaar
in gesprek bent. Al je beleid staat in
dienst van je onderwijskundige doelen.
Het gaat om de bereidheid van iedereen
om te willen, te kunnen, te mogen en
te durven leren. Heel belangrijk is feed
forward (voorwaartskoppeling/red.). Waar
gaan we naar toe en hoe kunnen we dat
overbruggen? Wat hebben we dan nodig
om onze doelen te bereiken?’

Persoonlijke professionaliteit
Ruimte geven klinkt mooi, maar de doelen waar de overheid de school op aanspreekt, heeft minder ruimte tot gevolg.
Lieskamp: ‘Van groot belang is in ieder
geval een gezamenlijke schoolvisie op
leren, verder: betrokken en inspirerend
leiderschap en voor de docent: professionele ruimte. Samen zeggenschap hebben
over de onderwijspraktijk, het vergroten
van de persoonlijke professionaliteit, in
combinatie met waardering voor persoonlijke stijl, dat zijn ook belangrijke
zaken. Zo kan je inspelen op unieke
eigenschappen van leerlingen. Door
samenspraak met collega’s ontwikkelt
zich dan kwaliteit, wordt plezier vergroot
en durven leraren ontwikkelingen door te

zetten.’ Kauw: ‘Je moet wel de ruimte en
tijd krijgen om met elkaar te overleggen.
Daar is een gevoel voor nodig van veiligheid en vertrouwen in elkaar, gesteund
door het bestuur.’ Lieskamp benadrukt
het grote belang van de dialoog tijdens
veranderingen. ‘Want die is de innerlijke
motor van motivatie. Succes is afhankelijk van erkenning en waardering, van
collega’s, schoolleiding, bestuur en
maatschappij. Je zegt niet: jij bent fout,
want je doet het anders. Nee, je vraagt:
hoe komt het dat jij anders doet en
wat kunnen wij daar samen van leren?
Mensen moeten zelf voortdurend in een
onderzoekende omgeving bezig zijn.
Je stelt de vragen van de ander niet ter
discussie, maar je gaat ze gezamenlijk
onderzoeken. Als een goede werkrelatie
met een leerling niet lukt, haal daar die
andere docent bij die dat wel goed lukt.
Al ga je op je kop staan, maakt niet uit,
kijk of je bij de leerling bereikt dat hij
leert wat jij hem wilt leren.’ Kauw: ‘Je
moet de sterke kant van die ander leren
erkennen. Kenmerk van de professionele
leergemeenschap is dat leraren zelf antwoorden zoeken. Leerlingen zelf, leiding,
ouders: allen willen meedenken’.
Gezamenlijk onderzoeken is niet wat de
huidige situatie biedt. De ontwikkeling
naar een professioneel team kost echter
tijd, naast de dagelijkse onderwijspraktijk.

Met elkaar
Gezamenlijk gaat het team dus op
zoek naar antwoorden, zeker als zich
problemen voordoen. Dat bekent dat je
voldoende tijd inruimt om te reflecteren,
ook om elkaars onderwijsleerproces te
analyseren. Lieskamp zegt bewezen te
hebben dat dit werkt. Twee jaar heeft
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Myriam Lieskamp
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zij scholen daarbij begeleid. Docenten
namen vrijwillig deel aan een leerkring;
de leervragen van de docenten stonden
centraal. Op basis van literatuuronderzoek en eigen vakmanschap zijn ze met
hun eigen leerdoel aan de slag gegaan.
Lesobservaties door collega’s en voortgangsbesprekingen blijken goede resultaten op te leveren. Lieskamp: ‘Zo komt
een leercyclus op gang. Uiteindelijk is
iedereen bij alle leervragen van iedereen
betrokken. In het eerste jaar gaat het
om klassenmanagement, differentiëren,
maar ook: hoe geef je bruikbare feedback? Het gaat vooral om aparte leervragen. In het tweede jaar ontwikkelt zich
een visie op goede lessen en verbetering
van het onderwijs op de eigen school.
Samen leren verlangt een nieuwe leercultuur en ook veranderingsbereidheid.’
Lieskamp noemt als bouwstenen: open
en veilige leercultuur, gemeenschappelijke visie, ondersteunende leerstructuur
en leiderschap, een rijke leeromgeving
en samenwerking, en een haalbaar,
gedegen programma. Dit alles kan niet
in een cursus van een uurtje. Hier is een
veranderingsproces nodig, dat constant
aandacht vraagt voor ondersteunend
personeelsbeleid, zodat gezamenlijk
leren mogelijk wordt. Lieskamp: ‘Er is
geen blauwdrukmodel voor je school.
Leervragen die in de leerkringen aan de
orde komen, lopen uiteen van: de goede

les, het gebruik van het model ‘geweldloze communicatie’, opbrengstgericht
werken, tot de vraag hoe je 21th century
skills in de les kunt inzetten.’ Samen ‘leren leren’, daar gaat het om. Workshops
geven aan collega’s over wat ze zelf
geleerd hebben. De docenten overleggen
elke week op een vast uur met elkaar in
de leerkring en maken afspraken voor
lesbezoeken. Dit motiveert docenten
omdat ze zichtbare verbeteringen in het
leren van de leerlingen zien. Leerlingen
zijn gemotiveerder om te leren omdat er
uitdagende lessen zijn.

Strategisch beleid
De huidige smalle kijk op onderwijs, met
alleen protocollen, standaardisering,
toetsen en verantwoording, noemt Lieskamp de doodsteek. ‘Luister toch naar
wat kinderen werkelijk kunnen’, zegt ze,
‘haal niet het hart uit het onderwijs. De
basis van onderwijsbeleid moet immers
zijn vertrouwen in het vakmanschap van
de leraar. Gras groeit niet door daar aan
te trekken, maar door water te geven.’
Wat betekent dit dan? ‘Onderwijs moet
rond keuzes van leerinhoud, leerproces
en leerhoudingen van het kind georganiseerd worden.’
De nu ervaren tegenstelling tussen
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming kan overwonnen worden. Wat
docenten willen is dat leerlingen goede
resultaten halen en gemotiveerd zijn om
te leren. Dat maakt dat docenten trots
kunnen zijn op hun beroep. De motivatie
van leerling en docent zal toenemen, de
resultaten hoger en het zelfbewustzijn
van docenten zal groeien. Bestuur en
schoolleiding moeten daarbij ondersteunend zijn, vertrouwen geven, respecteren
en waarderen. Lieskamp: ‘Stel de vraag:

hebben onze docenten de ruimte en de
bagage om het beleid op te pakken?
Personeelsbeleid vertaalt wat mensen
kunnen, durven, willen en geloven.’ Krijg
je al het personeel wel mee? Kauw: ‘Je
bent nooit te oud om uitdagingen nog
aan te gaan. Dat maakt waarom ik dit
vak zo leuk vind. Maar natuurlijk heb je
trekkers nodig, terwijl andere docenten
remmen. Het is belangrijk elkaar daarin
als waardevol te zien. Die combinatie is
juist interessant, het zou niet werken als
we allemaal hetzelfde zouden zijn. Als
verhoudingen niet zo goed zijn, dan heeft
de schoolleider een specifieke rol, door
boven verschillen te gaan staan. Een
collega die in moeilijkheden zit, moet
je met elkaar ruimte geven. Collega’s
die niet goed functioneren, daar mag je
best achteraan zitten. De schoolleider
dient oog te hebben voor wat nodig is om
goed te functioneren. Is er te veel sprake
van een hiërarchisch model, dan durven docenten veranderingen niet aan.’
Lieskamp vertelt hoe zij een keer een
strategisch beleidsplan heeft vertaald in
kernthema’s. Die thema’s worden dan
uitgewerkt in bovenschoolse netwerken,
bestaande uit docenten van verschillende
scholen. Ze noemt educatief partnerschap (van school en ouders/red) als
voorbeeld. Wat betekent dat voor de kennis, vaardigheden en houding van onze
onderwijsmensen? Het netwerk is dan
verantwoordelijk voor het hele beleid ten
aanzien van educatief partnerschap, inclusief draagvlak en communicatie. Door
zo te werken wordt iedere dag gebouwd,
maar ‘je bent er nooit klaar mee’, besluit
Lieskamp. n
Myriam Lieskamp, De professionele leergemeenschap in het onderwijs, 2013. Zie
www.myriamlieskamp.nl.
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KARIN MELIS

Our ways to belonging
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar weet iedere leraar intuïtief dat het
van levensbelang is dat de leerlingen, die zij of hij tegenover zich heeft, een groep
gaan vormen. Want alleen als er een gemeenschap is, kan er geleerd worden. De
leraar haakt hiermee in op een basale drijfveer, namelijk ons verlangen naar toe-

behoren. Dit verlangen staat vandaag de dag echter onder grote druk, opgeroepen
door de dwingende eis tot excelleren, een dwang die dropouts produceert. Sterker
nog, dit verlangen wordt geëxploiteerd door de huidige economische norm, die zegt
dat we er alleen toedoen als we bovengemiddeld presteren. Dit is tegenwoordig dus
onze startkwalificatie tot deelname aan het maatschappelijk leven.
In een serie artikelen neemt Karin Melis ons verlangen erbij te horen vanuit verschillende gezichtspunten onder de loep en laat zien hoe dit verlangen vandaag de
dag gekrenkt kan worden. Maar ook welke wegen leiden tot heilzaamheid.
Foto: Pieter Magielsen/NFP Photography

Wat nou,
als het alleen maar nu is?
De test die ze hadden ontwikkeld, zo
vertelde de trainer, kon hele personeelsbestanden doorlichten op mogelijke knelpunten. En, zo voegde hij er triomfantelijk
aan toe, de test was volledig cultuurvrij.
Cultuurvrij? Zoiets als culture-proof? Daar
moest ik het mijne van weten. Jawel, zo
werd me verzekerd, de test is volledig
objectief en kan in elk denkbare cultuur
gebruikt worden. Universeel geldig dus,
geabstraheerd als de test is van welke
cultuur dan ook. Hoe is dit nu mogelijk?
Hoe kun je mensen van een schoolteam
beoordelen zonder hun mores, de bedding
waarin zij werken, erbij te betrekken?
Niet lang erna las ik een recensie van de
jury die het boekje Ik heb de tijd als hét
spirituele boek van 2013 had verkozen. De
jury prees de schrijver Paul Loomans om
zijn keuze zijn zen-boeddhistische achter14

grond niet mee te laten klinken. Hij heeft
zich vooral geconcentreerd op praktische
‘tips en tops’. Dus, zolang je maar niet
laat merken waar je vandaan komt, word
je gehoord.
Geen wonder dat onlangs Pax Christi
Christi heeft weggehaald: vrede is immers
universeel geldig en dus objectief. Toch?
Marketingtechnisch gesproken is de christelijke inspiratie van de vredesbeweging
kennelijk een sta in de weg.
Is freischwebend lichter?
Dit freischwebend ervoer ik ook tijdens een
spirituele dag over ‘lichter leven’. Het deels
agnostisch, deels nadrukkelijk atheïstisch
publiek liet zich invoegen in workshops
over verbindingen maken door je ervaringen te delen. Nergens een verwijzing naar

bronnen, tradities of geschiedenissen die
ouder en groter zijn dan wij. Ik voelde me
die dag ontheemd, ietwat verloren. ´Wanneer is het goed, wanneer ben ik goed?’,
vroeg iemand. Een andere deelnemer
antwoordde: ‘Het is al goed.’ Maar wat is
‘goed’? Waar komt ‘het goede’ vandaan?
Van waaruit spreken wij over ‘het goede’?
Waar halen we dat vandaan? Die vragen
werden domweg genegeerd. Er bestond
alleen en uitsluitend het nu, freischwebend,
los van welke culturele overlevering dan
ook. En ik was overgeleverd aan algemeenheden die onverschillig van me afgleden.
Niemand zei: ki tov; een verwijzing naar de
Eeuwige, die in het scheppingsverhaal in
Genesis zegt dat het goed is.

Is dit een mens?
Mijmerend over mijn ontheemd gevoel
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kwam de vergelijking op met iemand die
stateloos is. Daar sta je dan in een onbekend land, je identiteitspapieren vernietigd
of vervalst. Losgeweekt van je achtergrond
voel je je een nobody, je ervaart het onvermogen je thuis te voelen. Want dat is wat
er volgens mij gebeurt als je streeft naar
neutraliteit en objectiviteit. Al die omstandigheden, toevalligheden en tradities, over
generaties heen, die je gemaakt hebben
tot wie je bent, maken dat je thuis bent
op de plek die je op aarde inneemt. En
precies die subjectieve factoren moeten
uit het zicht verdwijnen. Laat ik het nog
sterker zeggen, en ik citeer: ‘Laat men zich
nu een mens voorstellen wie de mensen
die hem lief zijn ontnomen worden, en
zijn huis, zijn gewoonten, zijn kleren, alles
kortom, letterlijk alles wat hij bezit: dat zal
een leeg mens zijn (…)’ Deze woorden van
de Italiaans-joodse schrijver Primo Levi,
die in zijn boek Is dit een mens verslag doet
van zijn overleving van Auschwitz.
Ik geef toe, de vergelijking is boud en het
is not done om vergelijkingen te maken
met de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog. Toch vind ik het beeld dat
deze woorden van Levi oproepen krachtig
en to the point. Wat gebeurt er als we neutraliteit verwachten van de mensen om ons
heen? Het is een ongemeen harde les die
we volgens mij nog steeds moeten leren.

Indoctrinatie
Er zijn mensen die me verweten dat ik mijn
dochter op vijfjarige leeftijd in de katholieke Kerk heb laten dopen. Ik zou voor haar
beslist hebben, ik zou haar indoctrineren,
ik zou haar geen keuze laten. Mijn overtuiging is dat zij pas kan kiezen als ik haar
ergens geestelijk onderdak heb gegeven.
Je kunt niet kiezen als je nergens vandaan
komt, of als je daar geen weet van hebt.
En dan heb ik het nog even niet over het
gegeven dat het geloof een kwestie van
gave is: het wordt je gegeven. En hoezo
indoctrineren? Als we denken dat we geïndoctrineerd worden op het moment dat
we horen en zien waar een ander vandaan
komt, vanuit welke geest hij of zij spreekt,
dan moet er iets aan de hand zijn.
Het behoeft geen betoog meer dat katholieke scholen worstelen met hun levensbeschouwelijke grondslag. De conventie
schrijft immers voor dat onderwijs niet

besmet mag zijn met (als irrationeel
opgevatte) geloofsovertuigingen. Dat is
niet zonder effect gebleven: schoolleiders
zijn huiverig en bergen hun overtuigingen
bij binnenkomst van de school op. Nu ja,
zolang er maar geen woorden aan gegeven
worden, zolang niemand maar hoort waar
ze werkelijk vandaan komen. Anders worden mensen boos en verontwaardigd.
Er bestaat verwarring over laten zien waar
je staat en de wijze waarop we tegenwoordig de vrijheid van meningsuiting beoefenen. Dat laatste gebeurt vaak aanvallend
en bestraffend. Ik mag toch zeker zeggen
wat ik vind. Kijk en hoor maar eens hoe
fel het debat tussen geloof en wetenschap
gevoerd kan worden. In die context is het
verleidelijk de discussie te reduceren tot
een polarisatie tussen objectief en subjectief, rationeel en irrationeel.

Objectiviteitsfetisjisme
Er bestaat wetenschap die toepasbaar is
en daardoor handig. Er zijn experimenten die je eindeloos kunt herhalen met
hetzelfde resultaat en dat komt weer van
pas als je iemand moet opereren. Maar er
is geen enkele wetenschap die objectief
is. Zij is objectief binnen haar afgesproken
context. Daarbinnen heeft zij de overtuiging dat ze werkt. Dat staatssecretaris
Dekker eist dat wetenschappelijk moet
vaststaan dat een anti-pestmethode werkt,
is nonsens. Pesten heeft te maken met
menselijk gedrag en menselijk gedrag kun
je niet (volkomen) beheersen en voorspellen, tenzij je mensen natuurlijk onderdrukt
en disciplineert met straffe hand. Zou het
zo kunnen zijn dat het objectiviteitsfetisjisme mensen in een keurslijf dwingt? Een
personeelsfunctionaris die boventalligheid
te lijf wil gaan, wappert met rekenmodellen. Die zijn objectief en dus, zo wordt er
gesuggereerd, rechtvaardig, want zonder
aanzien des persoons. Vergeten zijn we
dat rekenmodellen geïnterpreteerd moeten
worden in gegeven en concrete situaties
waarin mensen zich bevinden. Mensen
met een gezicht. De wet is er voor de mens
en niet andersom, want dat leidt tot dehumanisering: de mens ontdaan van alles
wat hem letterlijk dierbaar is.

grond onder de voeten nodig. Hij moet
weten waar hij vandaan komt. Wat maakt
dat hij hier staat en niet ergens anders? Zo
niet, dan voel je je verweesd. Daar waar we
vandaan komen, dient ons als een paraplu
bij slecht weer, zegt de Duits-joodse filosoof Hannah Arendt. De traditie, welke traditie dan ook, mag dan wel verfoeilijk subjectief zijn en niet altijd toegankelijk voor
het verstand, zij is onze dragende grond
waarnaar we immer kunnen teruggaan.
En waar schatten gedelfd kunnen worden.
Die schatten zijn niet freischwebend, maar
liggen diep in de aarde verborgen. Ze zijn
niet algemeen, laat staan dat ze overal
en altijd nuttig zijn. Maar ze hebben hun
eigen kleur en geur. Waarmee kan worden
gezegd: zie hier, dit ben jij.
Deze plek van belonging belichaamt het
verlangen naar toebehoren. Laten we het
eren en het zeggen: vrede zij met U. Die
vrede komt dus niet van mij.
Mazzeltov!

n

Grond onder de voeten
Een mens (en ook een school of welke
vereniging of organisatie dan ook) heeft
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‘Onderwijsdier’ Wim Kaizer

Een leraar moet eigen, wijze
keuzes maken
Rob Pinkse
‘Weet waar je voor staat, weet wat je rol is in
de opvoeding van kinderen, weet wat je rol
is in de school met je collega’s en de verantwoordelijkheid die je daarvoor hebt en weet
wat je aan het doen bent.’ Wim Kaizer, onder
meer oud-bestuursvoorzitter van INOS Katholiek Primair Onderwijs Breda en lid van de landelijke jury Excellente School, over de eigen
professionele houding van de leraar.

Allround professional
Hij vervolgt: ‘Een leraar moet soms
even opzij durven schuiven wat voorgeschreven is om iets anders te doen wat
belangrijker is. Praktische wijsheid noem
ik dat. En verder een goed gevoel voor de
situatie hebben, samen met een breed
responsrepertoire. Maar ook trots zijn op
het vak en op wat je kunt bijdragen. Geloof in onderwijs en opvoeding, de kracht
daarvan en weten dat je daar een rol in
speelt. Enthousiasme en optimisme. Dat
is persoonlijke professionaliteit.’
Kaizer is lid van de landelijke jury die
scholen beoordeelt en aan de minister
voordraagt voor het predicaat ‘excellente
school’. Hij heeft op deze scholen gezien
hoe leraren heel intensief met elkaar
bezig zijn. Niet op zichzelf, maar hoe
ze samen met collega-leraren onderwijs
elke dag vorm geven, erover nadenken,
reflecteren, praten, elkaar feedback geven en bij elkaar gaan kijken. ‘Dat is een
essentieel kenmerk van effectieve leraren
en effectief onderwijs’, aldus Kaizer. ‘Een
intensieve samenwerking en een horizontaal primair proces, maar ook verticaal
en door de hele school heen. Het gaat
dan steeds over de vragen: Waarom
16

gaat dat niet goed? Wat kunnen we
daaraan doen? De intentie om te willen
onderzoeken. Niet alleen lesgeven en de
resultaten beoordelen, maar meer dan
dat. Daar zijn complexe vaardigheden
voor nodig. Je vraagt leraren eigenlijk
om conceptueel te denken, om op een
academisch niveau te kijken. Onderzoekend kijken naar je eigen praktijk en naar
elkaars praktijk en die constant willen
verbeteren.
Behalve dat de leraar vaardigheden en
bepaalde competenties moet hebben, zal
hij boven de materie moeten staan, een
goed ontwikkeld beoordelingsvermogen
moeten hebben en praktisch kunnen
relativeren. Hij moet mensenkennis hebben en om kinderen geven. Hij moet zich
geïnspireerd voelen door kinderen. Die
diepere laag moeten ze hebben. Dat is
de laag van weten waar je voor staat en
weet wat je rol is in de opvoeding.’

Tweede Kamer. Dat vind ik een geweldige
stap vooruit. Alleen het onderwijs moet
daar nu nog mee dealen. Hoe ontdek
je al die verschillende vaardigheden en
talenten van de kinderen? Hoe herken je
verschillende leerstijlen en hoe vertaal
je dat in didactische modellen? De kunst
van een leraar is om dat te zien en daar
op in te spelen en dat vraagt heel veel
vaardigheden. Wij moeten als onderwijs
een grote slag maken in gebruik maken
van talenten van ieder kind en die zijn
heel verschillend. Behalve het traditionele model van cognitief leren, moeten we
ook kijken naar andere manieren: sociaal
leren, vaardigheidsleren of leren door te
doen. De leraar moet dat zien en daar
zijn complexe vaardigheden voor nodig.
Daar is ook veel gevoel voor nodig. Een
leraar die het ontbreken van cognitieve
vaardigheden niet als een belemmering
ziet, maar als een aangrijpingspunt: een
leraar die een andere gave ziet.

Passend onderwijs
Kaizer vindt het een geweldige prestatie dat passend onderwijs nu breed is
geaccepteerd. Maar aan de andere kant
constateert hij dat de doorsnee leraar er
nog niet klaar voor is.
Kaizer: ‘Goed passend onderwijs vraagt
zoveel vaardigheden. Daar hebben we
nog wel wat aan te doen. Het rapport
over excellentiebevordering in het primair
onderwijs geeft een belangrijke nieuwe
stap die zegt dat excellentie belangrijk
is, maar dat het niet alleen om cognitief hoogbegaafde kinderen gaat. Het
gaat over excellentie bij kinderen op alle
terreinen die mogelijk zijn. Dus ook om
de vaardigheden van het vmbo-jochie
met de gouden handen. Ik ben heel blij
dat die denklijn behalve door de staatssecretaris ook geaccepteerd wordt in de

Daar zie ik een sterke koppeling met de
identiteit van een school. Dat je elk kind
als een waardevol schepsel ziet, met
zijn eigen talenten die heel verschillend
kunnen zijn. Als je naar identiteitsgericht onderwijs kijkt, zal het daar, wat
mij betreft, vooral om moeten gaan. Wil
je onderwijs goed doen dan heb je een
diepere inspiratie nodig om met kinderen
en mensen te werken dan alleen maar de
technische kant. In het katholiek onderwijs hebben wij dat vanuit ons geloof
en anderen hebben dat vanuit andere
bronnen. Als een leraar beseft dat hij een
belangrijke rol speelt in de ontwikkeling
van kinderen, dan put hij uit een bron.
Die heeft ook de leraar op een openbare
school. Dat is die persoonlijke professionaliteit. Die zie je niet in een lijstje
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Wim Kaizer (midden met armen over elkaar) samen met de

Foto: Martijn Arts

medewerkers van het bestuursbureau in 2009.

met competenties. Het is die diepere
laag. Het is een brede cultuur, een brede
gedragenheid en een brede overtuiging.
Dan is het de kunst om het bij elkaar te
krijgen en er inhoud aan te geven.’

Lerende organisatie
Kaizer: ‘We moeten ons realiseren dat
de pabo-opleiding niet meer dan een
startkwalificatie geeft. De leraren moeten
daarna verder worden gebracht. Dan is
het belangrijk als er een aantal dingen
tegelijkertijd goed in elkaar passen. Allereerst heb je een inspirerende schoolleider nodig die onderwijskundig leiding
geeft en die ook in staat is om een
persoonlijk leider te zijn. Hij weet hoe hij
zijn team moet kunnen laten samenwerken. Hij moet wel duidelijk leiding geven
en toch een beetje op de achtergrond
zijn. Dat is echt vakwerk. Maar dat alleen
is onvoldoende. Je hebt tegelijkertijd
een team nodig van goede leraren dat
voortdurend met het vak bezig is en zich
ontwikkelt. Dat gaat niet vanzelf, daar
moet je aan werken. Beginnende leraren
moeten snel gesocialiseerd worden in de
cultuur van de lerende organisatie van
de school. Naast opleidingen als master SEN is het vooral belangrijk dat ze
samen met collega’s voortdurend bezig
zijn met hun vak. Met elkaar een onderzoekende houding hebben.

‘School aan zet’ heeft een aardige
poging gedaan met een ontwikkelingsmodel voor de lerende organisatie. Dat
is er al voor het voortgezet onderwijs,
maar wordt nu ook ontwikkeld voor
het primair onderwijs. Hierin krijgt de
leraar een belangrijke rol. Dat model is
niet meer dan een hulpmiddel bij het
doorlopen van alle fasen. Je hoeft ze
overigens niet allemaal te doorlopen en
ook niet allemaal achter elkaar te doen,
maar het geeft wel een overzicht wat er
allemaal voor nodig is. Een professionele cultuur is een optelsom van al die
complexe vaardigheden, aangevuld met
ieders persoonlijke professionaliteit.
Wat voor mens ben jij als leraar die in
zo’n professionele cultuur kan opereren?
Een onderschatte manier van leren door
professionals is het kijken bij elkaar.
Scholen kunnen ongelooflijk veel van
elkaar leren, maar het lijkt wel of er een
taboe op rust. Als ze eenmaal de stap
zetten en naar een andere school gaan
om te kijken in de klas, is het leereffect
geweldig groot. Het is een krachtige manier van leren. Het hoort bij het vak dat
je bij collega’s kijkt, maar niet alleen
op de eigen school. Daar is nog een
wereld te winnen en daar zou veel meer
gebruik van moeten worden gemaakt.’

Wat is de rol van de overheid hierbij?
Kaizer: ‘Ten eerste moet zij zorgen dat
het beroep van leraar academisch wordt.
Dat is een stelselwijziging en dat kost
geld en aandacht. Overal in de westerse
wereld is het beroep van leraar academisch, alleen niet in Nederland.
Twee: de overheid moet zich realiseren
wat zij van de leraren vraagt. Als leraren
zich die complexe vaardigheden willen
eigen maken, kost dat veel moeite en
tijd. De overheid moet willen investeren
in ruimte voor leraren om te professionaliseren. Geef ze een halve dag in de
week om bij elkaar te kijken en echt te
ontwikkelen. Er zijn al stappen gezet met
de lerarenbeurs en mogelijkheden om te
promoveren. Dat is op zich goed, maar
dat vereist een aantal jaren van diepteinvesteringen in het onderwijs.
Ten slotte zou de overheid geen competentielijstjes moeten voorschrijven. Laat
dat aan het onderwijsveld over. Geef die
de mogelijkheden en de ruimte om zelf
op zoek te gaan naar good practices.
Er zijn er zoveel en er wordt te weinig
gebruik van gemaakt. Geef ook de
inspectie een andere rol. Laat ze naast
de controlerende rol ook de scholen
stimuleren en adviseren. Daar is het
onderwijs echt aan toe. De maatregel om
jonge leraren te begeleiden is een goed
voorbeeld en is ook nodig. Dat een kwart
van de beginnende leraren het onderwijs
verlaat, geeft vooral aan hoe complex het
onderwijs is.’ n

17

THEMA INTERVIEW

Docent Bart van Heerikhuizen (UvA): acteur aan de Amstel

‘Soms moet je op je hurken gaan zitten, soms
moeten studenten op hun tenen staan’
Gerrit-Jan Meulenbeld
Vorig jaar ging hij na veertig jaar met pensioen, maar tot zijn groot genoegen kan hij nog
steeds een beetje lesgeven aan de Faculteit
Sociologie van de Universiteit van Amsterdam.
Bart van Heerikhuizen straalt als hij praat
over lesgeven, vindt trefzeker de juiste woorden of anekdotes om uit te leggen waarom hij
er zo van geniet. Het interview is een gesprek
waarin we inzichten met elkaar delen, nieuwsgierig en ontvankelijk naar wat de ander te
zeggen heeft.
Herwaardering onderwijs
Bart van Heerikhuizen begon in 1973 als
wetenschappelijk medewerker aan de
Faculteit Sociologie van de UvA, waaraan
hij in 1987 ook promoveerde. In eerste
instantie trok hem de onderzoekskant
van zijn universiteitswerk, hij beschouwt
zichzelf in de eerste plaats als socioloog,
maar hij merkte gaandeweg dat hij lesgeven steeds leuker vond. Hij koos er tien
jaar geleden zelfs voor om het onderzoek
links te laten liggen, ook omdat hij niet
meer mee wilde in de ratrace om steeds
maar weer te moeten publiceren. Zijn
omgeving verklaarde hem voor gek, hij
zou er als eerste uitvliegen als er banen
geschrapt zouden worden, onderzoek
was toch het belangrijkste. De laatste
jaren ziet hij een enorme herwaardering
van het onderwijs binnen de universiteit.
Dat komt volgens hem, omdat studenten
steeds kritischer zijn geworden op het
onderwijs dat gegeven wordt. ‘Het zal
te maken hebben met de korte tijd die
studenten hebben om af te studeren. Ze
willen waar voor hun geld. Het onderwijs
wordt daarom ook steeds beter geëvalueerd. Anderzijds laten studenten veel
makkelijker dan voorheen blijken wanneer ze een college wel of niet goed vin-
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college, dus probeert hij hun verhaal met
fair te vertellen. Hij heeft ooit een college
zodanig voorbereid dat wanneer Norbert
Elias, die toen in Amsterdam woonde en
die hij kende, zijn collegezaal zou binnenwandelen, wat had kunnen gebeuren,
hem niet zou hoeven tegen te spreken.
In een college over Émile Durkheim en
het antisemitisme van intellectuelen in
het Frankrijk van de 19e eeuw zit ook
een geheime boodschap, zegt hij, ‘Dat
ook intellectuelen meelopers kunnen
zijn. Dat doe ik ook wanneer ik Zygmunt Baumann behandel. De impliciete
boodschap is dan: realiseer je, als je de
ariërverklaring zou moeten tekenen, dat
dat zo’n moment is waar het om draait,
dat je nu even moed moet tonen. Maar
ik wil niet expliciet moraliseren. Dat vind
ik niet de taak van de docent. Ik vind ook
niet dat je als docent moet zeggen op
welke partij studenten zouden moeten
stemmen. Maar het is net zo moralistisch om te zeggen dat dat niet mag. Als
je zelf politiek actief bent, is het maar
beter om dat te zeggen. Hetzelfde geldt
of je gelooft of niet, hoewel dat als socioloog weer lastig is als je het hebt over de
rol van godsdienst in de samenleving. Je
moet voorkomen dat studenten denken
dat je een verborgen agenda hebt. Dit
soort vragen wil ik wel oproepen. Wat
kan wel? Wat niet?’.

den. Soms klinkt er applaus, komen ze
naar je toe om je te bedanken of ontvang
je mails. Als ze het niks vinden laten ze
het ook weten. Dat heb ik vroeger als
student zelf nooit gedaan en maakte ik
als docent ook niet mee’.

Inlevingsvermogen
Van Heerikhuizen kreeg het lesgeven met
de paplepel ingegoten. Zijn vader was
docent handenarbeid aan de rijkskweekschool en leerkracht op de rijksleerschool, waar de kwekelingen kwamen
oefenen en hijzelf leerling was. ’s Avonds
aan tafel werden de kwekelingen besproken en wist Van Heerikhuizen hoe hij het
anders zou doen. Hij herinnert zich een
student die een les gaf over het ei, en de
klas binnenkwam met een kip. ‘Zo moet
het’, dacht hij. ‘Op die manier heb ik
leren kijken. Mijn opa was leraar Engels
aan de hbs. Hij sprak consequent Engels,
al verstonden de leerlingen het niet.
Hij daagde ze uit Engels te leren’. Toch
gelooft Van Heerikhuizen niet dat iedereen lesgeven kan leren, ‘een deel krijg
je mee, een deel kun je leren, maar je
moet ook aanleg hebben. De belangrijkste voorwaarde om een goede docent te
zijn is het vermogen om je in een ander
te verplaatsen. Kun je jezelf nog herinneren hoe je je voelde als leerling? Zich
inleven in de ander is een diepe sociologische categorie. Als toneelspeler moet
je het ook kunnen, het helpt je ook in je
dagelijkse leven, je relatie. Na jaren van
docent zijn ben ik erachter gekomen dat
ik dat vermogen blijkbaar heb. In onderwijs gaat het erom dat je daardoor jouw
kennis beter kunt overdragen. Je moet
niets vooronderstellen. Als studenten
niet weten waar Hiroshima en Nagasaki
voor staan, leg je het uit en word je niet

boos. Ik laat ook wel eens namen vallen
die ze niet kennen in de hoop dat een
enkeling het oppakt en het later googlet,
maar dat doe ik in mijn terzijdes, niet in
de essentie van het betoog. Soms moet
je op je hurken gaan zitten, soms moeten
de studenten op hun tenen staan. Als
docent weet je niet alles en ben je zelf
soms ook student.’

Toneelspeler
Waar haalt Van Heerikhuizen zijn enthousiasme vandaan? Hij trekt alweer
de vergelijking tussen een toneelspeler
en een docent: ‘Soms is docent zijn
een toneelstukje. Natuurlijk sta je niet
elke dag met heel veel lol voor de klas,
omdat je zelf weinig met het onderwerp
hebt of nog niet in de stof zit. Alleen
mogen de studenten niet merken dat je
er geen zin in hebt, dan ben je ze kwijt.
Ik heb een collega ooit horen zeggen dat
Parsons een moeilijke en saaie socioloog
is. Zo help je ze niet de stof behapbaar
te maken. Studenten leren beter als ze
zien dat jij je verhaal met plezier vertelt.
Soms hebben ze natuurlijk door dat het
niet echt is. Ik kan niet veertig jaar lang
Max Weber met hetzelfde enthousiasme
brengen, maar dat mag ik geen college
lang uitstralen. Ze hebben recht op een
goed college. Ik denk dat ik misschien in
1 op de 10 colleges zelf heel veel plezier
heb, dat het van binnenuit komt. Dat is
een combinatie van het onderwerp leuk
of weer leuk vinden en dat ik ter plekke
zaken bedenk om te vertellen. Dan sta
ik in de tweede versnelling. De aandacht
van de studenten werkt natuurlijk ook
mee. Je moet het voordeel van de twijfel
van ze krijgen’. Van Heerikhuizen wijst
erop dat studenten in de media steeds
mensen zien die kort, helder en op een
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Bart van Heerikhuizen

grappige manier zaken kunnen uitleggen, ‘daar wordt de docent mee vergeleken. Het gaat altijd om kennisoverdracht,
niet om ze een leuk college te bezorgen,
maar dat helpt wel’.

Impliciete boodschap
Van Heerikhuizen vertelt dat het in
een hoorcollege onmogelijk is om een
pedagogische relatie met studenten
op te bouwen. Dat kan wel in werkcolleges of in de begeleiding van scripties.
‘Met negens scoor je enorm, maar ik
heb er niets aan gedaan. Wel wanneer
ik mensen van een zeven naar een acht
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kan brengen. Dan zeggen studenten na
afloop: “ik wist niet dat ik het kon”. Dan
hebben ze mij niet meer nodig.’
Hij zal het niet makkelijk uitspreken,
hij deed het in ieder geval niet in zijn
afscheidsrede en zal het zeker niet in een
college doen, maar Van Heerikhuizen
wil tussen de regels door de studenten
ook mee geven: ‘wees een goed mens.
Luister met welwillendheid en eerbiedigheid naar elkaars argumenten, sta
voor elkaar open.’ Dat straalt hij uit en
probeert hij door recht te doen aan de
sociologen die hij bespreekt. Hij weet dat
ze hem niet kunnen tegenspreken in het

Ofschoon studenten meer aandacht
hebben voor hun resultaten dan voor
‘ik heb een interessant boek gelezen’,
hetgeen Van Heerikhuizen vanwege de
beperkte studietijd begrijpt, vindt hij de
verandering van thema’s die studenten
interessant vinden, opvallend. In de
jaren zeventig waren dat emancipatie en
sociale ongelijkheid, ‘nu vinden velen dat
sociale ongelijkheid het resultaat is van
eigen falen en staat een thema als persoonlijke identiteit bovenaan, terwijl ik
de studenten nauwelijks van elkaar kan
onderscheiden. Ook een thema als religie
is populair, bij gelovige en niet-gelovige
studenten. Het is ook volkomen vanzelfsprekend om te zeggen dat je katholiek
of jood bent. Studenten zijn toleranter
naar elkaar’. Van Heerikhuizen verzucht
dat hij met pensioen is gegaan nu het
interessant wordt. n
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DE ZIEL VAN DE SCHOOL

‘De blijheid, het
enthousiasme, de
nabijheid’

Waarin toont zich de eigenheid van een
school? Wat maakt een school méér dan
de som der delen? Publicist Anton de Wit
gaat in een reeks interviews op zoek naar
de ziel van het katholieke onderwijs.
Aflevering 2: Joke Alberts, intern begeleidster aan de Bredase VSO Liduinaschool
voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Anton de Wit

Joke Alberts leidt de bezoekers rond in ‘haar’ Liduinaschool in Breda. De leerlingen in de gangen en de lokalen verbergen hun
nieuwsgierigheid niet. Een pubermeisje dat door de gangen sloft, haar tas achter zich aan over de grond slepend, houdt om de paar
meter halt om de vreemde gezichten tartend aan te staren.
Op het eerste gezicht is dit een school als iedere andere. In de details blijkt haar speciale karakter. In de klaslokalen staan veel
minder tafels en stoelen dan elders, de groepen zijn kleiner. Simpele pictogrammen wijzen de weg, verduidelijken de lesstof, tonen
stap voor stap hoe de handen goed gewassen moeten worden. Er is een klein kamertje, met kussens op de vloeren en muren, waar
leerlingen kunnen ‘afkoelen’. Een hele sliert met busjes voor bijzonder vervoer wacht bij de poorten voor het schoolplein. Bij het uitgaan van de school dirigeert een leerkracht met een megafoon de leerlingen naar het juiste busje.

Gemoedelijk
De Liduinaschool, deel van de katholieke
koepelorganisatie INOS, is een school
voor kinderen met een verstandelijke
beperking, in de leeftijd van het basisonderwijs tot en met het voortgezet onderwijs. Het ideaal is om leerlingen te begeleiden naar een zo groot mogelijke vorm
van zelfstandigheid in werken, wonen
en vrijetijd, legt intern begeleidster Joke
Alberts uit. In verschillende beroepsrichtingen wordt de jeugd voorbereid op de
arbeidsmarkt; er zijn praktijklokalen voor
horeca, voor huishoudelijk werk, voor
technische beroepen, enzovoort. Alberts:
‘We willen ieders talent naar boven halen
en ontwikkelen. Veel van onze leerlingen
kunnen straks prima en redelijk zelfstandig aan de slag. Het is zo mooi om te
zien hoe onze jeugd daarin floreert.’
De sfeer is hier opvallend gemoedelijk,
vertelt Alberts. En zij heeft vergelijkingsmateriaal: na de pabo werkte zij
jarenlang als leerkracht in het regulier
onderwijs. Rond haar veertigste besloot
zij de overstap naar het speciale onderwijs te maken. Waarom? ‘Daar lag mijn
hart. Ik kom uit een gezin van twaalf
kinderen, en mijn jongste broer en zus,
20

De ziel van
de school

een tweeling, zijn allebei verstandelijk
gehandicapt. Als oudere zus had ik al
jong een zorgende rol. Met mijn andere
broers en zussen kon ik het ook prima
vinden, maar met die twee jongsten had
ik een speciaal lijntje. Vanuit die motivatie ben ik hier komen werken. Het is trouwens opvallend om te zien dat nogal wat
collega’s hier ook een broer of zus of
ander familielid hebben die verstandelijk
gehandicapt is. Als je er in je persoonlijk
leven mee te maken hebt gehad zeg je
blijkbaar makkelijker: daar wil ik mijn
werk van maken.’
Over de vraag wat kinderen met een beperking zo speciaal maakt, hoeft Alberts
niet lang na te denken. ‘De puurheid van
zijn’, zegt zij. Wat dat is? ‘De blijheid.
Het levensenthousiasme. De nabijheid. De kinderen komen hier oprecht
graag naar school. Ontmoeten hier hun
vrienden, zijn ook echt blij om jou weer
te zien. Je neemt eens een sinaasappel
voor iemand mee, en je ziet het gezicht
van die leerling helemaal opklaren.’ Zalig
de armen van geest? Ja, maar Alberts wil
deze puurheid zeker niet romantiseren,
haast zij zich toe te voegen. ‘Vergis je
niet: we hebben hier natuurlijk ook meer

met gedragsproblemen van doen. Soms
kunnen kinderen erg agressief zijn, en
je verbaast je over hoe sterk ze zijn. Ook
in dat opzicht zijn ze heel puur. Als we
een teamvergadering hebben, nemen we
ook vaak even een paar speciale grepen
door met elkaar waarmee we de kinderen onder controle kunnen houden als
dat nodig is. Het is hier niet louter een
wereld van zonneschijn.’

Begaafd
De filosofie van het speciaal onderwijs
heeft Alberts in de loop der jaren ingrijpend zien veranderen. ‘Het idee dat wij
ook bij deze kinderen de talenten naar
boven willen halen is tamelijk nieuw.
Voorheen werden kinderen eerder naar
dagbesteding begeleid. Een kind mocht
pas leren lezen wanneer het aan de leesvoorwaarden voldeed; het auditieve en
visuele onderscheidingsvermogen moest
voldoende ontwikkeld zijn. Tegenwoordig
gaan we gewoon met iedereen beginnen. Dan kijken we wel waar het schip
strandt. Want die kinderen kunnen wel
een verstandelijke handicap hebben,
maar het blijven wonderlijke wezens. We
houden ze dus niet weg van vorming.’
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Joke Alberts

Deze kinderen zijn geen ander soort
mensen. Joke Alberts herhaalt dit meermaals tijdens het gesprek. We spreken
weliswaar over ‘verstandelijk beperkt’
dan wel ‘verstandelijk begaafd’, maar
uiteindelijk is het verschil eerder gradueel dan principieel. Sommige mensen
hebben misschien wat meer beperkingen
dan anderen, of minder begaafdheden,
maar net hoe je het bekijkt. ‘We zijn uiteindelijk op zoek naar de mens achter de
beperkingen, en willen die zo goed als we
kunnen vormen. Sommige taken kunnen
onze leerlingen beter uitvoeren’
Daarbij: ook onderling zijn de verschillen
enorm. Op de Liduinaschool zitten kinderen met een IQ van minder dan 35, maar
ook kinderen met een IQ dat slechts
iets onder het gemiddelde ligt, maar die
met andersoortige stoornissen kampen.

‘Wanneer ik vroeger op de school van
mijn broer en zus rondkeek, dacht ik
altijd: die andere kinderen zijn véél erger
gehandicapt. Zo denken de kinderen er
hier ook over, grappig genoeg. De leerlingen uit de ene gang vinden de kinderen
uit de andere gang “écht gehandicapt”.
Zelf hebben ze enkel wat moeite met
leren, vinden ze, maar ze zien zichzelf
niet als gehandicapt.’

Spiegel
‘Zonder afbreuk te willen doen aan hun
eigenwaarde, is het uiteindelijk wel onze
opdracht om deze kinderen een spiegel
voor te houden. En hen ervan te doordringen dat ze toch echt geen piloot
zullen worden, of politieagent. Ja, dat
is soms heel moeilijk om te accepteren.
Vergeet niet: voor ieder mens is het

moeilijk om goed op zichzelf te reflecteren. We hebben allemaal een blinde
vlek wat dat betreft, zelfoverschatting ligt
voor ons allemaal op de loer. Laat staan
als je verstandelijke vermogens wat
minder zijn.’
Daarin schuilt, meent zij, de essentie
van haar taak op deze school: elkaar
tot voorbeeld zijn. Haar inspiratie is
daarbij een religieuze. ‘Ik put veel uit
een jaarlijks kloosterweekend voor het
onderwijs, waarbij we kennis maken
met verschillende geestelijke wegen: de
benedictijnse, de ignatiaanse, die van
de clarissen of franciscanen. Neem nu
Clara van Assisi. Zij poogde voor haar
medezusters een model te zijn. Dat
hoop ik als IB’er ook te zijn voor mijn
Lees verder op pagina 22
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Op weg naar Pasen
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‘Ik ben een positief ingesteld iemand.
Ben niet op zoek naar het falen. Ik
ben op zoek naar het goede. Wat goed
gaat bouw je uit. Als je de focus legt
op de hiaten, kun je niets opbouwen.
Ook voor de ouders willen wij daarin
een voorbeeld zijn. Laatst hadden
wij bijvoorbeeld een ouderavond over
seksualiteit en weerbaarheid. Een
beladen thema voor veel ouders, want
ze hebben daar grote zorgen over. Heel
begrijpelijk en deels ook wel terecht,
want het gaat natuurlijk over een
kwetsbare groep. Maar wat we dan
op de eerste plaats benadrukken, is
dat het in wezen een positief iets is.
Van seksualiteit wordt ieder mens blij.
Waarom zou het dan plots allemaal in
verboden gebied liggen wanneer het
over mensen met een handicap gaat?
Natuurlijk moet je het in goede banen
leiden, maar het werkt voor iedereen
bevrijdend wanneer je zegt: je mag zijn
wie je bent, je mag van je lichaam houden, hoe gek en hoe scheef het ook in
elkaar zit. We moeten als opvoeders de
neiging onderdrukken om te vertrekken bij onze natuurlijke bezorgdheid,
bij de problemen die de beperkingen
met zich meebrengen. Daar kan een
kind niet van groeien. Begin met een
houding van: je mag er zijn.’ n

Zoeken naar nieuwe energie
Bert van der Kruk

PASEN 2014

collega’s. En zij op hun beurt voor de
leerlingen, de ouders. Van Franciscus
van Assisi leerde ik daarbij bescheiden
te zijn. Een model is geen idool. Maar
uiteindelijk hoef ik ook geen heilige,
geen Franciscus of Clara te worden,
laat staan Jezus. Toch kun je je aan
hen spiegelen, iets van de waarden
doorgeven die zij representeren. Voor
mij is dit het belangrijkste: dat je ieder
mens zijn eigenheid gunt, ook iemand
met een verstandelijke beperking, en
hem tegelijkertijd blijft prikkelen om
meer uit zichzelf te halen. Voortdurend op zoek gaan naar zijn talenten.
Dat doet Jezus ook. Hij laat ons zien
waar je eigen kracht zit. Moedigt ons
aan die te ontwikkelen, niet ter eer en
glorie van jezelf, maar voor en door
elkaar.’

Leerlingen van praktijkschool De Faam in Zaandam voerden vorig jaar The
Passion op. Directeur Johan van Keulen sloeg daarmee twee vliegen in één
klap: hij bracht nieuwe energie in zijn school en introduceerde een nieuwe
manier om het aloude Paasverhaal op een frisse manier te laten klinken.
Ook elders zoeken christelijke scholen naarstig naar nieuwe wegen.
Johan van Keulen is sinds 2010 directeur
van De Faam, een interconfessionele
praktijkschool in Zaandam. Hij trad aan
in een roerige periode. ‘Het was allemaal niet zo positief. De kwaliteit van
het onderwijs liet te wensen over en de
financiële situatie was slecht. Als klap
op de vuurpijl begon het gezeur met
Amarantis, de scholengroep waar wij toe
behoorden. Ik kon de school niet op een
beter moment binnenkomen – ik leerde
de organisatie direct goed kennen.’ Het
was een moeilijke periode, geeft hij toe.
‘Ik praat er nu makkelijk over, maar het
was vrij heftig. Vanaf het begin heb ik
geprobeerd – en dat doe ik nog steeds
– nieuwe energie in de school te krijgen.
Ik heb me gericht op de vraag: wat kunnen we wél veranderen? Ik heb gezocht
naar een project om mee naar buiten te
kunnen treden, met de borst vooruit, om
te laten zien dat we heus wel een goede
school zijn. Ik heb daar geen geheim van
gemaakt in de contacten met allerlei
mensen om mij heen.’
Een van de mensen met wie hij zijn voornemen deelde, was de Zaanse predikant
Sjaak Visser. Uit dat contact groeide het
idee om The Passion, het lijdensverhaal
van Jezus in een moderne theatrale
setting, op te voeren. Voor leerlingen
van een praktijkschool, die leren door te
doen, leek dat een schot in de roos. In de
voorbereiding en uitvoering van het stuk
zou een grote groep leerlingen met de eigen leervraag aan de slag kunnen gaan,
voorzag Van Keulen. Het docententeam
reageerde meteen positief.

Frisse manier
De directeur van De Faam had daarnaast
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een ander doel voor ogen met The Passion. ‘Wat moet je met Goede Vrijdag en
Pasen beginnen in een school die christelijk wordt genoemd, maar waar 80%
van de leerlingen een moslimachtergrond
heeft en hooguit 10% nog iets met de
christelijke traditie? Kerst gaat er altijd
goed in, dat is niet zo’n probleem. Maar
met het verhaal over het lijden en sterven
van Jezus ligt dat een stuk lastiger. Terwijl dat misschien nog wel belangrijker is
dan Kerst, want zonder Goede Vrijdag en
Pasen hadden we niet de hoop gehad die
we nu wel hebben.’ De uitvoering van The
Passion heeft er volgens Van Keulen toe
geleid dat alle 210 leerlingen ‘in korte
tijd zijn geïnformeerd over Goede Vrijdag
en Pasen, op een nieuwe en frisse manier. Dat vind ik voor ons als school een
prestatie. Klasse.’ Een derde van de leerlingen deed mee aan de voorbereiding en
uitvoering. De een timmerde een groot
houten kruis, de ander maakte kleine
metalen kruisjes. Anderen zorgden voor
schilderwerk, catering, communicatie en
presentatie of waren actief op of achter
het podium. ‘Iedereen koppelde zijn bijdrage aan zijn eigen leervraag. Want het
blijft natuurlijk wel onderwijs. Het mooie
was dat we zo’n beetje ons hele onderwijs in dit project konden stoppen.’
Twee keer voerden de leerlingen The
Passion op, in een kerk. Om te voorkomen dat de locatie voor moslimouders
een mogelijke barrière zou zijn, zocht
Van Keulen contact met de plaatselijke
imam. Dat had effect. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zat de kerk vol.
Het ontroerde de directeur. ‘Het was
prachtig om te zien: de diversiteit van
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de Zaanse mensen die met z’n allen de
kerk binnenstroomden. En de spanning
bij de leerlingen, het enthousiasme van
de teamleden. Heel mooi.’ Inmiddels is
zijn school in rustiger vaarwater terechtgekomen: aangesloten bij een nieuwe
organisatie, met een ander onderwijssysteem en financieel gezond. Daar waren
veel maatregelen voor nodig, heus niet
alleen een paasproject. ‘Maar de energie
van The Passion heeft daar zeker aan
bijgedragen, daar ben ik van overtuigd.’

Dagelijkse vraag
Op CNS Cavaljé in Ede kampten ze niet
met de organisatorische problemen
die Van Keulen in Zaandam het hoofd
moest bieden, maar ook daar zochten de
leerkrachten naar nieuwe manieren om
het verhaal van Pasen aan de kinderen
mee te geven. ‘Heel weinig kinderen zijn
van huis uit nog bekend met het geloof’,
zegt Marga Geut, leerkracht in groep
4. ‘Je vertelt een verhaal en je weet dat
het niet landt.’ Via Tom Schoemaker,
docent levensbeschouwing aan de pabo
van de Hogeschool Arnhem Nijmegen
en coördinator van het project Dialoog
School, kwam de Cavaljéschool in aanraking met student Jolien van Straten.
Zij had een paasproject bedacht rond de
verhalen uit de kinderbijbel van theoloog
Nico ter Linden. Deze verhalen worden
verteld vanuit het perspectief van de
Emmaüsgangers. In het project krijgen
alle kinderen een fictieve brief van deze

Emmaüsgangers met de mededeling dat
ze een soort vervolg willen schrijven op
het Nieuwe Testament. Daarvoor zijn ze
op zoek naar meer verhalen – dan alleen
over Jezus – die iemand levend houden.
Aan het eind van het project wordt de
kinderen gevraagd daarover een brief
aan de Emmaüsgangers te schrijven.
Dat laatste deel van het project was
lastig voor de kinderen, moet Geut toegeven, zeker voor kinderen uit haar groep.
Maar het idee van de oud-studente culturele en maatschappelijke vorming om
de verhalen van de kinderen wakker te
roepen met een dagelijkse vraag, viel in
heel goede aarde. De vraag werd verder
niet behandeld of uitgelegd. Kinderen
kregen een speciale map waarin ze gedurende de dag antwoorden op de vraag
konden opschrijven. Aan het eind van de
dag werden de antwoorden besproken en
gekoppeld aan een bijbelverhaal.

Alsof de zon tegen je lacht
Het waren volgens Geut altijd ‘een beetje
filosofische, niet-alledaagse vragen’ die
de kinderen drie weken lang elke ochtend
op het bord zagen staan. ‘Bijvoorbeeld:
soms lijkt het alsof de zon tegen je
lacht; ga vandaag op zoek naar dingen
die emoties tonen, terwijl dat eigenlijk
niet kan. Sommige collega’s dachten
dat kinderen over dergelijke vragen niet
kunnen nadenken, maar dat bleek niet
het geval. Ze vonden het leuk, het werkte

heel goed. Na een paar dagen vroegen
de kinderen al: juf, waar blijft die vraag?’
Enthousiast: ‘Door die soms wat wonderlijke vraag leerden kinderen op een
andere manier kijken naar het bijbelverhaal dat ik later op de dag vertelde. Ze
waren meer gericht op het verhaal en
leerden dat op hun eigen leven te betrekken. Het prikkelde hun nieuwsgierigheid.
Ook voor de leerkrachten was het goed
om de verhalen op deze manier eens af
te stoffen en op te frissen.’ Het project is
erin geslaagd het ‘abstracte paasfeest’
concreter te maken, blikt Schoemaker
terug. ‘Door middel van de vraag van
de dag werden kinderen geprikkeld om
over eigen ervaringen na te denken die
je symbolisch zou kunnen opvatten. Een
verhaal kan een mens niet feitelijk levend
houden en toch kun je de ervaring hebben dat, wanneer je over iemand praat,
het net lijkt of hij of zij erbij is. Deze ervaringen, opgeroepen door de vragen van
de dag, werden aan het eind van de dag
naast de bijbelverhalen gelegd om zo
een toegang tot die bijbelse verhalen te
bieden én om te leren verder te kunnen
met de eigen ervaringen om zo de eigen
levensbeschouwing te verstevigen en/of
te verdiepen.’ n
Dit artikel verscheen eerder in het magazine
SBM, 4 februari 2014.
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Vieren
SCHOOL EN GELOOF

Liesbeth Stalmeier
Met enige regelmaat word ik op scholen uitgenodigd een viering bij te wonen. Dat doe ik
graag: bij een viering proef je de sfeer van de school. Soms hebben vieringen een liturgisch karakter, soms zijn het eerder bijeenkomsten van bezinning. Een kleine impressie
van hoe er zoal gevierd wordt, op de scholen in het bisdom Rotterdam.
Tastbaar
Op een basisschool in Oud-Beijerland
wordt ieder jaar op Aswoensdag, de eerste
dag van de veertigdagentijd, door een
priester van de parochie op het schoolplein palmtakjes verbrand. Alle leerlingen ongeveer 250 kinderen – staan eromheen.
De pastor zegent de as; hij spreekt de
zegenbede uit door een microfoon, zodat
iedereen het kan horen. Daarna krijgen
alle kinderen in hun eigen klaslokaal een
askruisje op hun voorhoofd. Vorig jaar was
bisschop Van den Hende erbij en deelde
askruisjes uit in de hogere groepen. Het
viel me op dat vrijwel alle kinderen een
kruisje kwamen halen. Ze wisten wat ze
deden: de betekenis was van tevoren uitgelegd. De directeur vertelde dat de veertigdagentijd aandacht krijgt in de lessen. Het
askruisje, als teken van inkeer en boete,
markeert het begin van deze periode op
een manier die de kinderen bijblijft: je ziet
het en je voelt het.

de teksten. In een van de sketches was
dat heel duidelijk: het was hun eigen
taal, de taal van jongeren onderling.

Op een pabo in Leiden werd tegen
Kerstmis een viering gehouden die werd
verzorgd door studenten. Er was een
koor, twee studenten lazen voor uit de
Bijbel en een jonge vrouw uit het tweede
jaar hield een korte overweging. Later zei
de docent godsdienst/levensbeschouwing dat hij de tekst geschreven had.
Het was voor het eerst sinds jaren dat ze
weer een kerstviering organiseerden. De
studenten waren dat niet gewend. Maar
hij had verschillende mensen bereid
gevonden eraan mee te werken. Het viel
hem mee hoeveel studenten naar de
viering gekomen waren: de zaal zat voor
driekwart vol. Afgelopen jaar was er voor
de tweede keer een kerstviering op de
pabo. Het samen vieren werd zo gewaardeerd dat de draad weer is opgepakt.

Toetssteen
Op een middelbare school in Zoetermeer wordt een aantal keer per jaar een
themaviering gehouden. Ik was erbij
toen het over ‘pesten’ ging, kort nadat
de dood van Tim Ribberink in het nieuws
was geweest. Een leerling las een verhaal
uit Genesis voor, over Jozef die door zijn
broers in een put wordt gegooid. Daaromheen waren allerlei korte filmpjes,
sketches en muziek over het thema. Het
tempo lag hoog; dat droeg eraan bij dat
het geheel nogal confronterend was. Je
kon niet even een andere kant opkijken.
De combinatie van bijbelverhaal, actualiteit en het leven op school werkte als een
spiegel: het was een impliciete uitnodiging om je eigen gedrag te toetsen aan
wat je zag en hoorde. Leerlingen hebben
een groot aandeel in deze themavieringen. Ze kiezen het thema en ze schrijven
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Opnieuw ingevoerd

Zegen
Een basisschool in Alphen aan den Rijn
had een nieuwe kerstgroep gekregen. De
bisschop van Rotterdam heeft hem vlak
voor Kerstmis ingezegend in het bijzijn van
alle leerlingen. Aan het begin van de viering
was de kerststal leeg. Vanuit de lokalen
droegen de kinderen de beelden aan. Ze
wisten heel goed wie ze bij zich hadden.
Aan de hand van de beelden werd het kerstverhaal verteld. Samen met Mgr. Van den
Hende baden de kinderen enthousiast het
Onze Vader. Daarna sprak de bisschop de
zegenbede uit over de kerstgroep en over de
leerlingen en leerkrachten. Uiteindelijk gaat
het niet om het voorwerp dat ingezegend
wordt, maar om de mensen voor wie het
van waarde is. Het gebeurt wel vaker, dat de
bisschop door een school wordt gevraagd
voor een inzegening. Op een middelbare

school in Rotterdam heeft hij een stilteruimte gewijd. Het was voor alle aanwezigen een
plechtig moment. Daarna is zo’n ruimte
meer dan zomaar een vertrek.

Samen
Vieren wordt gezien als een van de
kenmerken van katholiek onderwijs. Het
gebeurt niet in alle scholen, het is niet vanzelfsprekend meer. De laatste tijd lijkt er
een voorzichtige verandering op te treden.
Verschillende scholen die het vieren hadden afgeschaft, komen daarop terug. Ze
zeiden toch iets te missen. Wat is dat dan?
In het vieren wordt ervaren dat de school
een gemeenschap is met een eigen identiteit. Als er gelezen wordt uit de Schrift,
wordt het leven van de school opgetild en
in het licht geplaatst van het Evangelie,
haar inspiratiebron. Vieren versterkt de
grondslag van de school, waardoor zij kinderen en jongeren ruimte biedt te worden
wie ze zijn: beeld van God. n
SCHOOL EN GELOOF
Het katholiek onderwijs in ons land is wel eens
een reus op lemen voeten genoemd. Het is alom
aanwezig, maar zijn ‘k’ lijkt voor kwaliteit te
staan, niet voor katholiek. Terwijl zijn scholen
dankzij hun succes blijven bestaan, lijkt het

katholiek onderwijs uit Nederland te verdwijnen.
Maar is dit wel zo?
In een nieuwe serie columns doet Liesbeth Stalmeier, medewerker van het bisdom Rotterdam
en een voormalig docent Frans, verslag van haar
vele contacten die zij met allerlei mensen op
verscheidene niveaus in het katholiek onderwijs
heeft. Waar hebben zij het over en wat merken
de mensen in de scholen ervan?
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Interpretatiegeschil uitbreiding werkzaamheden van de school
mr Loulène Boersma
Had een bevoegd gezag het besluit om
vanaf 2013 twee jaar één extra kleutergroep per jaar te formeren om daarmee
het probleem van de bestaande wachtlijsten op te lossen, voor advies aan
de MR moeten voorleggen?

Standpunt bevoegd gezag
Het bevoegd gezag vindt dat het plan
om een extra kleutergroep te formeren
geen belangrijke uitbreiding van de
(huidige) werkzaamheden van de school
is. Daarvan is pas sprake als men de
werkzaamheden inhoudelijk uitbreidt
zoals het verlengen van de schooltijd.
Zelfs als toename van het aantal leerlingen beschouwd dient te worden als een
belangrijke uitbreiding van werkzaamheden dan nog is daarvan geen sprake. Als
oplossing voor de wachtlijsten is immers
bedacht om één extra kleutergroep
te formeren en dit is geen belangrijke
uitbreiding. Of de omvang van de school
in een periode van acht jaar zal verdubbelen, zoals de MR stelt, is niet te voorzien. Een adviesaanvraag moet worden
beoordeeld naar de omstandigheden van
het moment en niet naar een verwachting van een situatie over acht jaar. Er is

ook geen sprake van wijziging van beleid,
omdat er geen beleid voor een bepaalde
schoolgrootte geformuleerd is.

Standpunt medezeggenschapsraad
Het gaat inderdaad om uitbreiding met
één kleutergroep. Door ieder schooljaar
echter twee keer zoveel leerlingen toe te
laten, zal de omvang van de locatie in
een periode van acht jaar verdubbelen.
Dat is een belangrijke uitbreiding. Dit
leidt tot belangrijke gevolgen voor de
school. In de eerste plaats verandert de
sfeer van de school. Waar alle leerlingen
per leerjaar nu in één groep zitten, zullen
dat twee groepen per leerjaar worden. De
locatie zal niet langer kleinschalig zijn.
De MR weerspreekt dat er geen sprake
is van beleid. In het schoolplan 20112015 is een bovengrens van 240/256
leerlingen per locatie vastgesteld. Met
maximaal 30/32 leerlingen per groep,
wil de school volgens het schoolplan een
gelijkmatige groei bewerkstelligen. De
verdubbeling van de school leidt volgens
de MR dus wel degelijk tot een wijziging
van het beleid. Met de invoering van
de Wet medezeggenschap op scholen
(Wms) heeft de wetgever bedoeld om de
positie van de MR te beschermen en te
versterken: een restrictieve uitleg van de
wettelijke bevoegdheden past daar niet
bij. Het begrip ‘belangrijke uitbreiding
van de werkzaamheden’ moet aldus ruim
uitgelegd worden en een verdubbeling
in omvang valt daar zeker onder, ook als
dat in eerste instantie geëffectueerd zal
worden door één groep 1 toe te voegen.

De geschillencommissie 1
De stelling van het bevoegd gezag dat
het begrip ‘uitbreiding van de werkzaamheden’ alleen ziet op een inhoudelijke
uitbreiding van werkzaamheden, kan de
geschillencommissie niet volgen. Als de
wetgever een beperkte uitleg van deze
bepaling voor ogen zou hebben gehad,
zou dat in de formulering tot uiting zijn
gekomen. Daarvan is geen sprake. Onder
het begrip belangrijke uitbreiding van de
werkzaamheden van de school valt ook
een toename van de werkzaamheden van

de school als gevolg van de geplande toename van het aantal leerlingen. Naar het
oordeel van de Commissie is er sprake
van een belangrijke uitbreiding als het
gaat om een wezenlijke, structurele of in
kwantitatief opzicht aanzienlijke uitbreiding. Het voornemen van het bestuur
om het probleem van wachtlijsten op te
lossen door twee jaar een extra kleutergroep te formeren, is meer dan een incidentele uitbreiding. Het gaat hierbij om
een aanzienlijke toename van het aantal
leerlingen (twee maal 30 leerlingen in
twee jaar tijd), een toename van 26%.
Het beleid is dat de school niet meer dan
240/256 leerlingen per locatie mag hebben en dat er wordt uitgegaan van negen
groepen per locatie.
Door de toename van het aantal leerlingen zal ook het beleid, zoals verwoord in
het schoolplan 2011-2015, met betrekking tot de schoolgrootte en het aantal
groepen gewijzigd moeten worden.
De Commissie oordeelt dat het de komende twee jaar formeren van één extra
kleutergroep, is aan te merken als een
besluit met betrekking tot belangrijke
uitbreiding van de werkzaamheden van
de school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid terzake als genoemd
in artikel 11, aanhef en onder c Wms,
ten aanzien waarvan de MR adviesrecht
heeft. n
1

105822/uitspraak d.d. 26 september
2013 (www.onderwijsgeschillen.nl).

In deze uitspraak zet de Commissie uiteen
wat het begrip ‘uitbreiding van de werkzaamheden van de school’ inhoudt. Dit is
iedere wezenlijke, structurele of in kwantitatief opzicht aanzienlijke uitbreiding.
Daarvan is in ieder geval sprake indien een
voorgenomen besluit met zich meebrengt
dat ook het beleid terzake op een onderdeel
wijzigt, zoals in dit geval het schoolplan.
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Ontmoetingsleren van aspirant-leraren

TOKE ELSHOF

Vreemde religie
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‘Wat geeft dat eigenlijk een goed gevoel,
zo’n volle tribune’. Zo maar een opmerking van een pabo-studente over de goed
bezochte, zondagse kerkdienst van de
zusters trappistinnen van het klooster
Koningsoord in Oosterbeek. Ze nam deel
aan een abdijweekend, georganiseerd
door haar pabo. De keuze van het woord
‘tribune’ voor een kerkzaal zegt iets over
haar onbekendheid met kerkelijke taal.
Met haar opmerking zegt ze ook nog iets
anders; ze drukt zoiets als verbazing uit.
Een verbazing die illustratief is voor de
openheid voor het onbekende. ‘Nieuwsgierig om te vertrekken naar het onbekende’ is dan ook de zin waarmee een
andere deelneemster haar ervaringen
met een dergelijk abdijweekend begint
te beschrijven. De bijgevoegde link naar
een filmpje is beslist de moeite van het
bekijken waard:
www.youtube.com/
watch?v=GJEgG81nnFg.

heeft ook weerbarstige kanten. Het is
even wennen dat je dagelijkse leefritme
niet door jezelf en je eigen agenda wordt
bepaald, maar door het getijdengebed.
De stilte om je heen bepaalt je – bij je
verlangen naar meer rust in je gewone
leven en ook bij de onrust binnen in je.
De gesprekken met de zusters geven je
stof tot nadenken over wat jou heilig is
in je eigen leven: je relaties, je studie, je
werk. En ook dat is onverwachts. Want in
plaats van wereldvreemd te zijn, blijken
de zusters op een eigen manier intens
betrokken bij het leven van anderen
buiten de muren, en ook bij het leven van
jonge mensen. (‘Ik dacht dat de zusters
gesloten zouden zijn, maar ik ben nog
niet zo vaak zulke open, ruimdenkende
mensen tegengekomen’). De jongste zusters van begin dertig jaar staan trouwens
in leeftijd en academische achtergrond
niet eens zo heel ver weg van sommige
studenten.

Getijden

Oase

Voor veel studenten (en niet alleen
voor hen) vormt het kloosterleven een
totaal andere wereld die nieuwsgierigheid oproept. Hoe zal het daar zijn,
wat zullen we ervaren? Die ontmoeting
spreekt aan: het ritme van de vieringen
is belangrijk (‘Een ervaring die ik niet
zal vergeten, het gevoel van verbondenheid en samenzijn is onbeschrijfbaar’)
en de sfeer van bezinning (‘Om bezig te
zijn met levensvragen waar iedereen een
ander antwoord op geeft, en geen enkel
antwoord is fout’). Maar de stilte maakt
de meeste indruk: geen mobieltjes,
geen social media, zelfs de maaltijden
verlopen zoveel mogelijk in stilte (‘Ergens
is een plaats waar je een speld hoort vallen en waar je je eigen adem hoort’). De
ontmoeting met die wat vreemde wereld
is enerzijds weldadig: het zet studenten
aan het denken: over zichzelf, over hun
eigen drive, hun idealen, hun verdriet,
hun verbondenheid met anderen, hun
toekomstverwachtingen en ook hun toekomst als docent. Maar: die ontmoeting

Onlangs heb ik de uitnodiging aanvaard
om deel te nemen aan een abdijweekend
in Koningsoord, georganiseerd door Jos
van Remundt, docent levensbeschouwing
aan de pabo in Deventer (onderdeel van
de Saxion Hogescholen). Tijdens deze
abdijweekenden, waaraan naast de
Nederlandse studenten ook deelgenomen wordt door Belgische aankomende
basisschooldocenten van de Karel de
Grote Hogeschool in Antwerpen, maken
ze kennis met het kloosterleven. Dit
houdt verband met hun lesbevoegdheid
op katholieke basisscholen. Naast dit
abdijweekend in Koningsoord is er ook
een module die studenten laat kennismaken met de St-Egidiusgemeenschap in
Antwerpen: de katholieke lekenbeweging
die zich inzet voor armen, daklozen,
kansloze kinderen, vereenzaamde bejaarden en uitgeprocedeerde vluchtelingen.
Zo maken de aankomende docenten
van het katholiek basisonderwijs kennis
met voorbeelden van ‘reëel bestaand
katholicisme’: een contemplatieve en een

meer actieve katholieke spiritualiteit. Het
achterliggende idee is dat studenten, die
hebben geleerd zelf stil te staan bij levensvragen, in de toekomst beter in staat
zijn om op hun beurt leerlingen daarbij
te helpen. Bovendien ontdekken de studenten andere leefwerelden waarbinnen
ze ervaren dat gelovig zijn een inspiratiebron kan zijn. Zulke ontmoetingen zijn
leerzaam, voor hun persoonlijk leven en
voor hun toekomst als leerkracht.
Er zijn zoals u ongetwijfeld weet meer
pabo’s en ook middelbare scholen die
zulke dagen organiseren en daar is ook
wel het een en ander over geschreven,
bijvoorbeeld in Narthex.1 Verscheidene
scholen zorgen trouwens op een andere
manier voor zoiets, zoals een plek van
bezinning, waar leerlingen en ook docenten zich even terug kunnen trekken uit
het schoolritme en tot zichzelf kunnen
komen. Een plek bijvoorbeeld waar een
kaars kan worden aangestoken, in een
stiltecentrum of bij het beeld van de
heilige naar wie de school is vernoemd.
Die scholen zorgen voor een oase binnen
de school, zoals een klooster een oase is
binnen de maatschappij.

Beeldvorming
Dit soort plekken en activiteiten zijn
kostbaar, zeker voor de huidige generatie
leerlingen. Want daarmee wordt serieus
genomen dat leerlingen onwetend zijn op
het vlak van religie. Dat jongeren woorden als ‘tribune’ gebruiken voor een rij
kerkbanken, staat niet op zichzelf. Het
laat zien dat de religieuze moedertalen
aan het verstommen zijn2 en dit wijst op
het ontbreken van feitelijke ervaringen
met godsdienstig leven als zodanig. Ook
van huis uit katholieke jongeren zijn vaak
onbekend met dit geloof, hooguit hebben
ze er van hun grootouders nog iets van
meegekregen. Die onbekendheid gaat
vaak samen met een onbevangenheid en
een openheid: de soms wat negatieve
houding van de ouderlijke generatie,
speelt veel minder onder jongeren. Ze
zijn wel vertrouwd met overgedragen

Schoolbestuur | nummer 2 | maart 2014 |

Foto: Erald van der Aa/Novum

Er zijn overal in Nederland bijeenkomsten die jongeren verder helpen op hun geloofsweg.

beelden van het katholieke geloof, en die
beelden zijn doorgaans niet erg positief,
maar deze beeldvorming is vaak niet gepaard aan persoonlijke negatieve ervaringen. Ze hebben er gewoon niet vaak mee
te maken gehad3 en zijn relatief open4.
Soms zijn ze zelfs ronduit ‘nieuwsgierig
om te vertrekken naar het onbekende’.

Ongeletterd
Roebben stelt dat leerlingen baat hebben
bij lessen of activiteiten binnen of buiten
de school waarbij ze, in de ontmoeting
met anderen, kennis kunnen maken met
authentiek religieuze verhalen en ervaringen. Zulke ontmoetingen zorgen ervoor
dat leerlingen worden geïnformeerd over
religie en levensbeschouwing (multireligieus leren) en ze helpen leerlingen
bovendien ontdekken hoe zij hun eigen
vragen over ‘zin’ kunnen verbinden met
de antwoorden van verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities
(interreligieus leren). De toegevoegde
waarde van de ontmoeting (intrareligieus
leren) met mensen die een bepaalde
religie aanhangen is, dat ze uitnodigt tot

existentieel leren. In contact komen met
authentieke, maar vreemde religieuze
verhalen en ervaringen zorgen ervoor
dat leerlingen niet alleen verschillende
religies leren kennen en waarderen, maar
zorgen er ook voor dat ze zichzelf en hun
eigen religieuze en levensbeschouwelijke
vragen of antwoorden gaan her-kennen
en gaan her-waarderen5. Het leerproces
van de pabostudenten tijdens het abdijweekend is daar een goed voorbeeld van.

ren’ een manier van leren is die inspeelt
op de religieuze onbekendheid en aan de
religieuze onbevangenheid. Het is bovendien een manier van leren die bijdraagt
aan de persoonlijke en de professionele
vorming van de aankomende docenten.
1

Wiel Smeets. In de ban van de rust.
Ervaringen van een middelbare scholier
bij een kloostermeerdaagse. In: Narthex
4/6, pp. 33-39, Michael van der Meer.
Verbondenheid. Levensbeschouwelijke

Het voorbeeld illustreert echter ook nog
iets anders, namelijk dat het katholiek
onderwijs met een generatie van aankomende docenten te maken zal krijgen
die religieus ongeletterd is en voor wie
de christelijke katholieke religie in feite
een vreemde religie is. De religieuze
generatiekloof vraagt dus om aandacht:
aandacht binnen de scholen voor de
eigen, zoekende en ontvankelijke manier
waarop leerlingen bezig zijn met vragen
van geloof, levensbeschouwing en zingeving. Maar ook binnen lerarenopleidingen is die aandacht heel wenselijk. Het
voorbeeld laat zien dat ‘ontmoetingsle-

ervaringen opdoen in het klooster. In:
Narthex 10/5, 34-39. Jeanne KetelaarsVan de Ven. Een pelgrimage beleven. In:
Narthex 10/5, pp. 40-44.
2

Bert Roebben. Transatlantic Encounters.

3

Toke Elshof. De religieuze generatiekloof.

REA Annual Meeting 8-10 nov. 2013.
Narthex 12/4, pp.63-69.
4

Paul Vermeer, 2013. Religious indifference and religious education in the
Netherlands: a Tension unfolds. In TheoWeb. Zeitschrift für Religionspädagogik
12 (1): 79 94.

5

Bert Roebben. Godsdienstpedagogiek van
de hoop. Acco 2007, p. 160.
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VKO-RADBOUD UNIVERSITEIT

Theo van der Zee
De directeur speelt een cruciale rol in de
schoolontwikkeling. Ook op het gebied van
de identiteit van de school. Wat staat haar
of hem te doen? Over welke strategieën
voor identiteitsontwikkeling kan worden
beschikt? Een toerusting vanuit VKO – Radboud Universiteit Nijmegen ondersteunt
directeuren om over een passende aanpak
en strategieën te beschikken.
KBS De Touwbaan

Leidinggeven aan identiteitsont wikkeling
Wat maakt een school een katholieke
school? Een kruisje aan de muur maakt
je school nog geen katholieke school,
maar het past er wel bij. Zo is het ook
met vieringen met Kerst en Pasen, acties
voor een goed doel, methodes godsdienst/levensbeschouwing of een stilteplek in school. Al de dingen afzonderlijk
maken nog geen katholieke school, maar
ze passen er wel bij.

de ontwikkeling te stimuleren van haar of
zijn school als katholieke school? Oude
strategieën als een beroep doen op de
kerkelijke betrokkenheid van teamleden
of het verplicht implementeren van een
methode godsdienst / levensbeschouwing
volstaan niet meer. Hoe slaagt de directeur erin om te navigeren als leider van
een katholieke school?

Visie
Sleutelrol
Van een katholieke school wordt veel verwacht. Ouders verwachten van de school
dat hun kind er veilig is, zich gekend
weet, en dat het kansen krijgt om zich zo
optimaal mogelijk te ontwikkelen. De wijk
of het dorp verwacht dat de katholieke
school verbindend werkt voor de lokale
gemeenschap. Leerkrachten willen leerlingen laten nadenken over maatschappelijke thema’s als discriminatie, pesten
en armoede. Ze willen hen iets meegeven
over waarden als respect en rechtvaardigheid, en feesten als Kerst en Pasen samen
vieren.
De directeur speelt een cruciale rol. Zij
of hij zal de school leiden als ‘poortwachter’ van externe verwachtingen en
interne mogelijkheden en wensen van het
schoolteam. Wat heeft de directeur als
professional aan strategieën in huis om
28

Het gaat er op de eerste plaats om alle
teamleden bij de ontwikkeling van de
school actief te betrekken. Een directeur
zal teamleden motiveren om ieder haar
of zijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school; vanuit respect voor
ieder van de teamleden en hen stimuleren
tot een onderzoekende, lerende houding.
Zonder ieders bijdrage zal het verhaal
van de school niet compleet zijn. Op de
tweede plaats gaat het erom de verschillende aspecten van de school met elkaar
te verbinden: didactische aanpak, pedagogische visie, schoolvisie en levensvisie.
Dat wat de school kinderen wil meegeven
is verbonden met een visie op het goede
leven. En de manier waarop kinderen
ondersteund worden in het leren staat
niet los van de manier waarop de school
als organisatie leert. Op de derde plaats
zal de directeur de inspiratie, bezieling

of motivatie van het team aanspreken.
Mensen die weten wat hen energie geeft,
zijn in staat anderen te inspireren. En ten
slotte, zal de directeur het team weten te
motiveren om de belofte van de school
waar te maken. De school wil staan voor
wat ouders wordt beloofd. Al deze vier
aspecten dragen bij aan de kwaliteit van
het verhaal van de school en daarmee aan
haar identiteitsontwikkeling. Identiteit is
niet iets ‘waar we ook aan doen’, maar
laat zien wat deze school aan kwaliteit
van onderwijs en vorming biedt.
Voor katholieke scholen is identiteit verbonden met hun katholiciteit. In hun verhaal vertellen teamleden niet enkel wat
ze op school doen (aan vieringen, acties,
vorming, en dergelijke), maar ook hoe ze
dit verbinden met verhalen en noties uit
de katholieke traditie, zoals openheid,
rechtvaardigheid, gemeenschapszin en
een positief mensbeeld. Die verbinding
leggen is echter niet iets wat tot de
basisvaardigheden van iedere leerkracht
of directeur behoort, laat staan dat het
vanzelf gaat. Dat wil geleerd worden.

Delta Onderwijs
Eenentwintig cluster- en locatiedirecteuren van Delta Onderwijs te Oosterhout
hebben in het voorbije jaar deelgenomen
aan een toerusting om leiding te geven

Schoolbestuur | nummer 2 | maart 2014 |

aan de identiteitsontwikkeling van hun
school. In drie voltallige bijeenkomsten,
twee individuele gesprekken en een
aantal praktijkopdrachten hebben ze
zich nieuwe kennis eigen gemaakt. De
opbrengst voor de directeuren is niet
alleen nieuwe kennis en vaardigheden
om zich samen met hun team bewust
te zijn van de eigen katholieke identiteit
en zich van daaruit te ontwikkelen, ieder
van hen ontwierp ook een concreet plan
van aanpak. Vanuit een onderzoekende,
lerende houding hebben deelnemers gekeken naar de eigen school, en op basis
daarvan een plan van aanpak opgesteld.

cultuuroverdracht van bijbelverhalen,
door onze school op te bouwen als leefgemeenschap waar kinderen niet alleen
kennis opdoen, maar zich ook kunnen
ontwikkelen tot creatieve individuen met
een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid en positief sociaal
gedrag. Dit geldt voor de kinderen, maar
ook voor het personeel. Deze visie verbinden we met ons onderwijskundig beleid:
de kinderen leren bij ons door samen te
werken! We werken vanuit de didactische
en pedagogische principes van Structureel Coöperatief Leren (COOP).’

Toerusting
KBS De Touwbaan
Een van de deelnemers was Monique

Snelders, locatiedirecteur van KBS De
Touwbaan in Oosterhout. Deze school is
in 2005 ontstaan uit een fusie. In 2008
werd het nieuwe gebouw geopend. De
Touwbaan is een groeiende school die
bezocht wordt door kinderen van 2,5
tot en met 12 jaar uit diverse wijken van
Oosterhout. Het is een katholieke school.
Monique Snelders: ‘Het werken op een
katholieke school is voor mij een bewuste
keuze. Vanuit mijn katholieke opvoeding
wil ik de kinderen graag iets meegeven, in de breedste zin van het woord.
Dit wordt op onze school gedaan door

Bij de start van de toerusting gaf
Monique Snelders aan zich met name
verder te willen ontwikkelen om met
haar teamleden het gesprek aan te gaan
waardoor ze geïnspireerd worden en hoe
zij hun school zien als een katholieke
school. Waar komt deze vraag vandaan?
Monique Snelders: ‘De Touwbaan is een
gefuseerde school. Er zijn de laatste
jaren veel wisselingen van leerkrachten
en directie geweest. Ik denk dat het goed
is om af en toe een pas op de plaats te
maken en stil te staan bij de vraag: wie
zijn wij, waar staan wij voor en hoe dragen wij dat uit? Weten wij van elkaar hoe
wij over identiteit denken?’ De toerusting

heeft Monique als directeur heel wat
gebracht: ‘De toerusting heeft mij handvatten gegeven om op een andere manier
in gesprek te gaan met het team over
identiteit en op zoek te gaan naar verbintenissen tussen het bijbelvertelrooster,
vieringen, cultuur, COOP en ouderbetrokkenheid.’ Monique geeft aan dat ze (als
eindopdracht van de toerusting) een
plan van aanpak heeft ontworpen aan de
hand waarvan ze de komende tijd met
haar team stappen wil zetten. Het gaat
om stappen die soms tot nieuwe activiteiten leiden, soms tot het verbinden van
al ingezette activiteiten. Haar hoop op
waar De Touwbaan als katholieke school
over vijf jaar staat is: ‘…een duidelijke
lijn waar wij voor staan en wie wij, als
Touwbaan, zijn’. n

Voor wie meer informatie wenst over een toerusting voor directeuren of andere schoolleiders
om leiding te geven aan identiteitsontwikkeling,
kan terecht bij VKO - Radboud Universiteit
Nijmegen: dr. Theo van der Zee,
E: t.vanderzee@ftr.ru.nl
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SCHOOLBEELD

Basisschool ’t Spoor en Pasen: wat kun je voor een ander betekenen?

Het gevoel dat je verschil
hebt gemaakt
Gerrit-Jan Meulenbeld
Leerlingen van basisschool ’t Spoor bezoeken
ieder jaar in de Goede Week ouderen in het
verzorgingshuis. Het bezoek past helemaal
in het onderwijsconcept van de school, zegt
Désirée Huntjens. ‘We leggen niet alle nadruk
op de leerprestaties, maar willen dat kinderen
eigenwaarde ontwikkelen, om krachtig in de
samenleving te komen staan en zelfstandig
naar hun eigen geluk kunnen streven. Daar
hoort ook bij hoe je anderen gelukkig kunt
maken’.

Basisschool ’t Spoor ligt in Maastricht,
verdeeld over twee locaties, in de stadsdelen Limmel en Nazareth, gescheiden
door een spoorlijn. Het zijn ‘aandachtswijken’ met voornamelijk sociale huurwoningen, waar veel gezinnen het financieel
moeilijk hebben, vertelt schoolleider
Desirée Huntjens van locatie Nazareth;
ze is sinds vijf jaar aan de school verbonden. ‘De verbinding in de wijk is lang
zoek geweest. De kinderen die als kleuter
op school beginnen hebben vaker een
taalachterstand, ze krijgen dan op school
extra aandacht om dit in te halen. De
locaties hebben samen 170 leerlingen
en beide alle jaargroepen, in combinatieklassen. Dat vergt veel van het team,
maar op dit moment vinden we dit de
beste keuze’.
De school ziet voor zichzelf een belangrijke taak als bindmiddel in de wijk en
wordt zo door verschillende instanties
ook gezien en benaderd. ‘Ons jaarlijks
schoolfeest is voor iedereen in de wijk.
Waar dat kan, zoeken we contact met
andere organisaties, verenigingen in de
buurt of initiatieven om de mensen in de
wijk met elkaar in contact te brengen of
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van elkaar te leren, met de scouting, de
fanfare, de ondernemers’, zegt Désirée.

Paasviering
De school bestaat ongeveer zestig jaar
en heeft altijd een paasactiviteit gehad.
Tot acht jaar geleden was er een paasviering in de kerk, maar de relatie met
de kerk is veranderd. De school heeft
nog steeds vieringen rond de christelijke
feesten, Kerstmis en Pasen. Désirée: ‘We
vertrekken vanuit onze katholieke waarden, maar de vieringen hebben een meer
algemeen karakter, omdat we willen dat
kinderen van alle gezindten mee kunnen
doen. In elke viering zit een symbolische
handeling, de overdracht van het bijbelverhaal, een element van ‘samen delen’
en een element van wat we voor anderen kunnen betekenen. Met Palmpasen
zijn dat de mensen in het nabijgelegen
verzorgingshuis, ofschoon die ook op
andere momenten bezocht worden’. De
locatie Limmel werkt intensief samen
met een dagopvang voor verstandelijk
gehandicapten.
De paasviering in haar huidige vorm
wordt gehouden op Witte Donderdag en
is alleen voor de kinderen. De kerstviering is voor alle leerlingen èn ouders van
beide locaties samen. ‘We beginnen op
Witte Donderdag met een paasontbijt.
Daarna is er per klas een bezinningsmoment en praten we, al naar gelang
de groep, over wonderen, leven en dood,
kijken we naar een film over het leven van
Jezus of zingt een leerkracht liedjes met
de klas. De viering wordt elk jaar door
een andere leerkracht met een paar ouders voorbereid. Eerder die week hebben
de kinderen van de onderbouw een palmpasentak, broodhaantjes of wollen knuffels gemaakt en met spullen van sponsoren een cadeaupakket voor de bewoners

van het verzorgingshuis samengesteld.
Die worden door de kinderen van groep
6, 7 en 8 gebracht op een moment dat
uitkomt voor het verzorgingshuis’. Ieder
kind gaat dus in ieder geval drie keer in
zijn basisschooltijd naar het verzorgingshuis. De bewuste voorbereiding van de
vieringen is volgens Désirée hun kracht.

Kwetsbaarheid
De komst van de ongeveer dertig kinderen naar het verzorgingshuis wordt zorgvuldig voorbereid. Het huis maakt een
selectie welke bewoners worden bezocht.
De leraren en kinderen die al eerder geweest zijn, spreken met de kinderen over
mogelijke reacties van bewoners, ‘want
het gaat om een zeer kwetsbare groep
ouderen, mensen die in de laatste fase
van hun leven zijn. We vertellen dat sommige ouderen willen knuffelen, de hand
willen vastpakken of huilen. We hebben
het ook over de omstandigheden waarin
de bewoners leven. Kinderen kunnen
reageren op vieze geurtjes. En we geven
aan hoe ze een gesprek kunnen aanknopen, ‘ik ben Merel en heb een broertje.
Hebt u ook broers of zussen?’. Sommige
ouderen blijven praten, anderen klappen dicht. Kinderen geven de bewoners
wat te drinken, als dat kan, en eten met
de ouderen een koekje. Aan het einde
van het gesprekje worden de cadeautjes
gegeven’.
Voorafgaand aan het bezoek worden de
kinderen ontvangen door het verplegend
personeel en horen ze welke oudere ze
zullen bezoeken. ‘Ze vinden het allemaal
erg spannend’, zegt Désirée. Na afloop
van het bezoek is er weer een samenkomst om reacties uit te wisselen.’Het
bezoek maakt enorme indruk op de
kinderen. Het is fantastisch om te zien
hoe de grootste bengel het liefste kind
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Leerlingen van basisschool ‘t Spoor, in het nabij gelegen verzorgingstehuis.

voor een oudere wordt. Dat komt volgens
mij door de enorme kwetsbaarheid die
de ouderen uitstralen. De kinderen zijn
als vanzelfsprekend voorzichtig met het
duwen van rolstoelen. Sommige kinderen
zijn een beetje bang, maar steken toch
aarzelend een hand uit. Allemaal vragen
ze ‘wanneer gaan we weer?’ Van de
ouderen, de vrijwilligers en het personeel
krijgen de kinderen enorme waardering.
Dat doet hen weer goed’. Ook in de klas
wordt er nog over het bezoek nagepraat.

Achtergrond
Désirée vertelt hoe belangrijk het is
voor de kinderen van ’t Spoor om die
waardering te krijgen. Zij en hun ouders
hebben vaak het gevoel dat ze weinig
kansen krijgen in hun leven. ‘Wij willen
de kinderen het gevoel geven dat ze een
verschil hebben gemaakt, de ouderen
een gelukkig moment hebben bezorgd.
Zo beschrijven ze het zelf ook. We willen
ze meegeven hoe belangrijk het is iets
aan een ander te geven zonder dat je er
iets voor terugverwacht, zonder dat je de
ander kent’.
Het bezoek aan het verzorgingshuis past
helemaal in het onderwijsconcept van de

school, zegt Désirée. ‘We zagen dat de
kinderen zorgen hebben, over de financiën thuis, gezondheid, en zich onveilig
voelen. Dan komen ze nauwelijks aan
leren toe. Wij willen vooral benadrukken
dat ieder kind talenten heeft, het hoeft
niet alleen om goed rekenen of lezen te
gaan. We leggen niet alle nadruk op de
punten, de prestaties, maar willen dat ze
eigenwaarde ontwikkelen om krachtig in
de samenleving te staan en zelfstandig
naar hun eigen geluk te kunnen streven. Daar hoort ook bij hoe je anderen
gelukkig kunt maken. De paasviering
draagt daaraan bij, maar ook omdat
we kinderen laten merken dat ze gezien
worden. Bij het begin van de schooldag
geven we ieder kind en de ouder een
hand en vragen hen hoe het gaat. Dat
heeft wonderen gedaan. Kinderen zeggen
elkaar nu ook goeiedag, spelen ook met
kinderen die jonger zijn, lezen de kleuters voor, en die op hun beurt laten zien
wat ze al kunnen. Kinderen geven elkaar
dan applaus. Dat versterkt het gevoel van
samen delen en succes’.
Désirée geeft aan dat ook de ouders veel
meer betrokken zijn bij hun kinderen en
de school dan voorheen, ‘we nodigen ze

Scholen hebben niet zelden een bijzondere activiteit, een schoolorkerst
bijvoorbeeld of het meedoen aan een
sport. Waarom? Een serie portretten van
Gerrit-Jan Meulenbeld.

vaak uit, niet altijd om ze te informeren
over hun kind, maar om te informeren
naar hen. Of we nodigen ze uit om iets
over hun beroep te komen vertellen.
Laatst is een vader die vrachtwagenchauffeur is, na enig aandringen, met
zijn vrachtauto geweest. We vragen ook
mensen van buiten, zodat de kinderen
een goed beeld krijgen van verschillende beroepen. Als dat gebeurt tijdens
de middelbare school, is het te laat,
weten we uit ervaring. Dan zijn ze in
een leeftijdsfase waarin andere interesses voorrang krijgen. En wanneer een
architect zijn verhaal komt doen, leren
ze ondertussen de oppervlakte van een
woonkamer berekenen’. n

Heeft u tips voor deze serie? Mail dan
naar info@meulenbeld-cc.nl.
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Gezichtspunten

Nico Dullemans

De drie struikelblokken van
de onderwijsinspectie
Nico Dullemans
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op Ibn Ghaldoun is fragmentarisch geweest, een oordeel van haar zelf.
In een terugblik op deze zaak is de inspectie tot de conclusie
gekomen, dat het toezicht überhaupt ‘te instrumenteel wordt
uitgevoerd.’ Door het toezicht op kwaliteit, financiën en
bestuur te integreren, denkt ze voortaan met meer effect te
kunnen optreden. Toch mag verwacht worden dat de inspectie
op haar weg enkele hinderpalen zal aantreffen.
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De inspectie voert aan de hand van standaarden in afzonderlijke kolommen controles uit, een verkokerde werkwijze die
in het geval van Ibn Ghaldoun ontoereikend is gebleken. Pas
toen de diefstal van 27 examens vorig jaar aan het licht kwam,
voegde de inspectie de kritische oordelen die zij in de loop
der jaren over de kwaliteit van het onderwijs en het financieel
beheer van deze school had geveld samen. Daarmee kantelde
zij haar manier van werken. De kanteling kwam erop neer dat
de uitkomsten van haar controles van onderwijskwaliteit en
financieel beheer en ook het optreden van het schoolbestuur
tegen elkaar werden afgewogen. De drie gezichtspunten werden geïntegreerd, integraal inspectietoezicht was ontstaan. Zo
werd duidelijk dat Ibn Ghaldoun te zwak was om nog verder te
gaan.
Al eerder was de inspectie bezig om haar organisatie te veranderen en verschillende controles ineen te passen, Ibn Ghaldoen
versnelde dit proces. Staatssecretaris Dekker wekt de indruk
dat deze reorganisatie van het inspectiewerk zelfs is afgerond.
Vanaf begin dit jaar brengt de inspectie de controles van kwaliteit, financiën en bestuur bij elkaar, schreef hij in een brief aan
de Tweede Kamer. Maar is dat nu al met succes mogelijk? Die
vraag komt op na lezing van het advies dat ABDTopconsult op
verzoek van de inspectie heeft uitgebracht. Dit overheidsbureau
beoordeelde de terugblik op de kwestie-Ibn Ghaldoen die de
inspectie, zoals hierboven gemeld, zelf had opgesteld.

Struikelblokken
De verbouwing van de onderwijsinspectie is niet gereed, zo valt
op te maken uit het advies van ABDTopconsult. Daarin wordt
de verandering van de werkprocessen ingrijpend genoemd. Het
bureau verwacht dat de reorganisatie enkele jaren gaat duren
en constateert dat veel instrumenten van de inspectie nog in
ontwikkeling zijn. Bovendien wordt in overweging gegeven het
huidig aantal indicatoren te verminderen en nieuwe (ten behoeve van de controle van het handelen van de schoolbesturen)
toe te voegen. Het is de bedoeling dat met een nieuw samengestelde set indicatoren de eerste controles worden uitgevoerd.
Daarna volgt een tweede controle, maar dan alleen van de
gevonden zwakke broeders. Niet op een gestandaardiseerde
wijze overigens, maar met verschillend onderzoek, afhankelijk
van de gesignaleerde problemen. Maatwerkonderzoek. Maar
zover is het nog niet. Het bureau noemt de kanteling van het
inspectiewerk ‘fragiel’. De huidige organisatie is nog niet op
haar taak berekend, mag je concluderen. De eerste hinderpaal
van de inspectie is dus haar eigen reorganisatie.
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Er is een tweede: de afstand van de inspectie tot de politiek.
Heeft de inspectie de ruimte om normen (standaarden) te
hanteren die de professionaliteit van het onderwijs uitdrukken,
of moet zij toestaan dat de politiek zich ermee bemoeit? Is
haar positie wat betreft normering onafhankelijk, of voelt de
inspectie zich gedwongen daarin politieke voorkeuren door te
laten klinken? Politisering van haar werk zal haar gezag aantasten. Ook als het gaat over haar werkorganisatie, kan de politiek
maar beter afstand bewaren. Doet ze dat? En moet ze dat
eigenlijk wel doen? Onlangs besliste de Tweede Kamer dat de
inspectie niet meer van de scholen mag verlangen dat de zogenoemde kleutertoets wordt afgenomen. De toets is omstreden,
niet in de laatste plaats in wetenschappelijke kringen.

Inspecteren
Wat is inspecteren van onderwijs eigenlijk? De zaak-Ibn Ghaldoun laat zien dat allereerst het bedrijfsproces van de school
begrepen moet zijn, alvorens een inspecteur gefundeerd kan
oordelen over haar toekomst. Dat dit nogal wat betekent, werd
ruim tien jaar geleden ook al onderkend. In een bundel1 van
hem uit 2001 wees Ferdinand Mertens, toenmalig Inspecteurgeneraal van het Onderwijs, op het verband tussen kwaliteit
en het bedrijfsproces van het onderwijs. ‘Het stelt de vraag’,
schreef hij, ‘naar interessante werkwijzen, werkvormen,
personeelsbeleid, management in relatie tot deelnemerskarakteristieken en de resultaten die ermee bereikt worden.’ In het
bedrijfsproces, meende hij, ‘ligt de voorspelling van het resultaat.’ Hij sprak van ‘enkele overkoepelende criteria’ die voor
de (inrichting en) beoordeling van dit proces nodig zijn, een
beoordeling trouwens die hij meer opvatte als een recensie, als
een feedbackmechanisme. Een aanpak, met andere woorden,
die ervan uitgaat dat scholen en leraren zelf voor verandering
en verbetering moeten zorgen en zelf daarvoor de ideeën hebben. (Voor de echt zwakke scholen zou een speciale benadering moeten gelden, een gericht op diagnose en behandeling,
voegde Mertens toe.)
Dat is ook nog een obstakel, namelijk dat de onderwijsinspectie
meer gezien wordt als een vorm van rechtspraak, waar het nu
wel op lijkt, in plaats van een manier om terug te koppelen. n
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Geestelijke verzorging bij de politie
THEMA ARTIKEL

Peter de Haan en Bert de Reuver
Politiewerk vraagt nogal wat van de mensen
die het politievak uitoefenen. Er worden hoge
eisen aan politiemensen gesteld, want ze
dragen bijzondere verantwoordelijkheden en
lopen uitzonderlijke risico’s. Politiewerk is
werken aan de frontlinie, waarbij op het allerlaagste niveau de allergrootste bevoegdheid
is neergelegd. Daarom mogen ook specifieke
eisen worden gesteld aan het werkgeverschap.
Om ervoor te zorgen dat politiemensen
aan de hoge eisen kunnen blijven voldoen, zal de werkgever op verschillende
fronten sturing geven. Zorg voor de fysieke gesteldheid van de politiemedewerker
(‘fysieke verzorging’) is bijvoorbeeld de
gewoonste zaak van de wereld: gezondheid, fitheid en geoefendheid staan in
het politiebedrijf onbetwistbaar hoog
op de agenda en er zijn dan ook velerlei
beleidsmaatregelen op dit terrein nodig.
Wanneer mensen geen of te weinig
aandacht besteden aan hun fysieke verzorging kan het immers flink misgaan.
Als mensen daarin ontsporen, krijgen zij
klachten, worden zij ziek en komen ze in
de gezondheidszorg terecht.
Een parallel trekken tussen fysieke
verzorging en geestelijke verzorging ligt
eigenlijk heel erg voor de hand. Mensen
dienen hun geest te verzorgen; doen ze
dat niet dan kunnen ze vroeg of laat
ontsporen, voelen zij zich geestelijk niet
meer gezond en komen zij terecht in
de geestelijke gezondheidszorg. Deze
parallel ligt zo voor de hand, dat je je
kunt afvragen waarom niemand er ooit
opkomt, zo merkt professor Meerten ter
Borg terecht op.
Van politiemensen wordt verwacht dat zij
onder druk op basis van geïnternaliseerde waarden zelfstandig en snel afwegingen en keuzes maken. Dat stelt niet alleen hoge eisen aan vakmanschap, maar
roept direct ook de vraag op wat die
ingrijpende ervaringen en confrontaties
met de mens achter de politiemedewerker doen. Hoe werken die zaken door in
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zijn geestelijk welbevinden? Hoe verwerkt
hij die ingrijpende gebeurtenissen en
geeft hij ze een plaats? Hoe kunnen krassen op de ziel worden geheeld? Wat kan
een mens überhaupt aan? Welke professionele hulp van de kant van zijn werkgever mag een politiemedewerker bij dit
soort zaken redelijkerwijs verwachten?
En last but not least: hoe kan zijn geest
zo worden verzorgd dat hij de vitaliteit
heeft om de volgende dag conflictgeladen situaties weer onbevangen en zonder
stress tegemoet te kunnen treden.
De laatste jaren is binnen de politieorganisatie steeds meer aandacht gekomen
voor goed werkgeverschap en voor een
open, professionele cultuur. Hierdoor
kwamen ook het mentale aspect van het
politiewerk en de persoonlijke drijfveren van de politieman en politievrouw
scherper in het vizier. Bij de politie is
de laatste jaren een groeiende interesse
voor morele kwesties en voor zingeving.
Meer aandacht voor de mens achter de
medewerker, juist ook voor zijn kwetsbare kanten. Kortom, het domein van het
‘geestelijk welbevinden’ is de afgelopen
tijd een vast aandachtspunt geworden
bij visieontwikkeling en het opstellen van
ambities van de politie.

Kadans deed in opdracht van de SAOP
(een stimuleringsfonds vanuit de arbeidsvoorwaardenruimte bij de politie)
een onderzoek naar de geestelijke verzorging bij de politie. Het verslag daarvan
verscheen in 2009. In dit verslag zijn de
belemmeringen en kansen voor geestelijke verzorging geïnventariseerd1.
Werken aan geestelijk welbevinden binnen de politie blijkt een zaak van lange
adem en veel geduld. Maar in de loop
der jaren is ook steeds duidelijker geworden dat er - zowel in de politieorganisatie
als bij andere organisaties waar waarden
en normen een grote impact hebben op
de kernactiviteiten - een onomkeerbare
onderstroom is, waarin verzorgen van
geestelijk welbevinden een vitale factor is
voor arbeidsprestatie, arbeidssatisfactie
en een lerende en levende organisatie. n
Dr. Peter de Haan en dr. Bert de Reuver zijn
oprichters en partners van Kadans, Amsterdam.
www.kadans.nl
1

De implementatie van de voorstellen van
Kadans zijn opgehouden door complicaties rond de landelijke concernvorming,
maar zijn op dit moment opnieuw onderwerp van gesprek.
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