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Voorwoord
Dit jaar wordt honderd jaar onderwijspacificatie her-

ten deze scholen dat ze veel gemeen hebben. Zij komen

dacht: vrijheid van onderwijs en gelijkberechtiging van

in hun dagelijks werk dezelfde vragen tegen en herken-

openbaar en bijzonder onderwijs. Vrijheid om zelf scholen

nen elkaar als scholen die met dezelfde passie gaan voor

te stichten en in te richten, verankerd in de Grondwet.

expliciet christelijk onderwijs. Zij ontdekten dat identiteit

Vrijheid voor ouders om een school kunnen kiezen voor

niet alleen expliciet wordt in het levensbeschouwelijke,

hun kind, in overeenstemming met hun geloof en levens-

maar ook in richtinggevende zaken als een onderwijsvisie,

overtuiging. Het lijkt zo gewoon, maar wie een blik over

hoe je een school organiseert en hoe een school haar plek

de wereld werpt, merkt dat dat bijzonder is.

inneemt in de samenleving.

Deze vrijheid brengt een verantwoordelijkheid met zich

Dit boekje, met de titel Mensen kunnen bloeien, geeft

mee voor scholen. Hoe geven zij vorm en inhoud aan hun

een pedagogisch-onderwijskundige ‘basistheorie’ voor

identiteit? Hoe doen scholen dat die voor goed, expliciet

expliciet christelijk onderwijs. Het is geformuleerd door de

en herkenbaar christelijk onderwijs gaan? Identiteit niet

onderzoeksgroep rond de leerstoel ‘Christelijke identiteit’

los van kwaliteit, maar als onderdeel daarvan. Misschien

van prof. dr. Roel Kuiper. Er is aan bijgedragen door onder

is het zelfs wel omgekeerd: kwaliteit als onderdeel van

meer Tirza van Laar, Berber Vreugdenhil, Wolter Huttinga,

identiteit.

docenten en identiteitsmedewerkers van betrokken
scholen, experts van VERUS, Driestar Educatief, VIAA,

Bezinning op de kwaliteit en identiteit van christelijk

CHE en bestuurders.

onderwijs is nodig. Steeds vaker wordt gevraagd naar
het eigene van dit onderwijs, het pedagogisch klimaat,

Wij danken hen allen voor dit gedegen resultaat en hopen

de onderwijsvisie. Onder de projectvlag ‘Identiteit als

dat scholen met deze basistheorie in handen een mooie

sterk merk’ heeft een groep christelijke scholen (gere-

ontwikkeling kunnen doormaken. Wij hopen vooral dat

formeerd, evangelisch en protestants-christelijk) uit het

hierdoor leerlingen tot bloei komen in een land waarin

primair en voortgezet onderwijs zich in de afgelopen jaren

er de vrijheid is voor onderwijs met deze identiteit. De

hiermee bezig gehouden. Er was behoefte explicieter

protestants-christelijke, evangelische en gereformeerde

te verwoorden hoe de eigen identiteit doorwerkt in een

scholen die Mensen kunnen bloeien mogelijk hebben ge-

pedagogisch-onderwijskundige visie, en hoe deze zich

maakt, vertrouwen erop dat dit boekje voor meer scholen

dan weer vertaalt naar de werkvloer. Gaandeweg ontdek-

van betekenis zal zijn.
Marnix Niemeijer | Voorzitter LVGS
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“Mensen kunnen bloeien met hun talenten, gaven, creativiteit;
er zijn anderen nodig deze te ontdekken en tot ontwikkeling te
brengen.”

Welkom
Het is een mooi beeld aan het begin van de veelbekeken

zelf? Mensen leren meestal al veel uit zichzelf. Waarom

documentaire De kinderen van Juf Kiet. We zien juf Kiet

onderwerpen we leerlingen aan de discipline van de

langs de tafeltjes in haar klas gaan, laatjes opentrekken

school? Wat mogen leerlingen en ouders van school-

en bij ieder kind, een voor een, op tafel leggen wat er

onderwijs verwachten? In dit boekje gaat het over christe-

voor die dag nodig is. Een rekenschriftje, een werkboek,

lijk onderwijs. De vraag staat centraal hoe een expliciet

een potlood. Soms bladert ze even door het werk van

geformuleerde christelijke identiteit doorwerkt in alles

een leerling. Nog voor de kinderen binnenkomen heeft

wat er op school gebeurt. Voor de scholen in het basis-

ze alles klaargelegd. Dan hoort ze rumoer op de gang. Als

onderwijs en voortgezet onderwijs, die we hiermee met

de kinderen het lokaal binnenlopen, heet ze hen welkom,

name op het oog hebben, is articulatie, doordenking en

een voor een. Het is een liefdevol beeld van een betrokken

uitwerking van pedagogische en onderwijskundige visies

juf. Het past bij het dagelijks leven op een basisschool,

onontbeerlijk. Dat gebeurt in dit boekje, in een nutshell.

maar de houding van deze docent zal worden herkend

Het gaat ons er vooral om een samenhangende benade-

door iedereen die in het onderwijs actief is, op ieder

ring te schetsen, een basistheorie. Die kan vervolgens

niveau. Kinderen, leerlingen, jongeren worden welkom

door scholen, docenten en door onszelf nader uitgewerkt

geheten aan het begin van de les. Zo hoort het te gaan.

worden. Deze benadering begint met de basale vraag:

Het onderwijs is er voor hen.

waarvoor en waartoe heten we leerlingen welkom op
school? Wat mogen leerlingen en ouders van christelijk

Welkom kinderen, welkom leerlingen! Het onderwijs is

schoolonderwijs verwachten?

er voor jullie. Jullie staan centraal. De school is jullie plek.
Als het er zo op scholen toegaat, is er inderdaad een

Belangrijke vragen zijn dit, en er zijn vele pogingen

veelbelovend begin van iedere onderwijsdag. Het welkom

ondernomen ze van goede antwoorden te voorzien. Hier

klinkt voor alle kinderen en jongeren van Nederland, maar

komen de onze. We heten kinderen en leerlingen welkom

waarvoor en waartoe eigenlijk? Wat vinden leerlingen op

op school omdat:

school en wat krijgen ze mee? Waarom verplichten we

•

Mensen kunnen bloeien met hun talenten, gaven,

leerlingen de hele dag op school te zitten, jarenlang? Wat

creativiteit, en er anderen nodig zijn om te helpen

voor bagage krijgen ze daar mee? Natuurlijk, we

deze te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen.

vinden dat leerlingen iets moeten leren, dat onderwijs
goed is voor hun ontwikkeling. Maar kunnen ze dat niet

•

Mensen niet voor zichzelf alleen leven, maar onderdeel zijn van gemeenschappen en rijker worden
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•

•

wanneer ze leren wat het betekent daarin te geven en

kunnen betekenen voor anderen. Vorming omvat het

te ontvangen.

verwerven van kennis en wijsheid over de wereld en

Alle wijsheid en dus ook alle kennis en kunde

onszelf en ook het vermogen als verloste en vernieuwde

begint bij ontzag voor God en door onderwijs de ogen

mensen betrokken te zijn op de dingen van Gods Konink-

opengaan voor wie we zelf zijn en voor de wereld als

rijk. Bij vorming gaat het om de vrijheid te komen tot

werkelijkheid van God.

‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’ (M.J. Langeveld),

Mensen geroepen worden om dienstbaar te zijn en

maar wel steeds in verbinding met mensen, met God en

verantwoordelijk voor zichzelf, anderen en de wereld

Zijn wereld. Mensen worden gevormd in gemeenschap-

om hen heen en dus met een opdracht leven die om

pen en in gemeenschappen vormen mensen als lerende

toerusting vraagt.

wezens zichzelf.

Misschien is bij dit alles wel het meest wezenlijke dat de

De school is dus zo’n gemeenschap. Ouders zijn door-

school nodig is als omgeving waar leerlingen worden ge-

gaans kieskeurig als het gaat om de keuze van de school

vormd. Dat gebeurt altijd vanuit een bepaald perspectief,

voor hun kind. En terecht. De school is de voortzetting

we spreken dan ook over christelijke vorming. Vorming

van de opvoeding die thuis begint. De vorming van

gaat verder dan opleiding of toerusting. Er is meer in het

mensen begint niet pas op school, in het contact met

schoolleven dan het halen van cijfers en examens of het

docenten, maar begint thuis, in de relatie van het kind

verwerven van vaardigheden en skills. Bij vorming gaat

met ouders. Ouders vertrouwen hun kind toe aan leer-

het om de ontwikkeling van de hele persoon. Een leer-

krachten van hun keuze en dat is een belangrijke keuze.

ling krijgt zicht op wie hij is met alles wat in hem is en dit

In Nederland is het christelijk onderwijs van de grond

zelfinzicht geeft richting aan de ontwikkeling van eigen

gekomen omdat ouders hun kinderen willen laten onder-

talenten en gaven, en helpt om daarmee een plek in de

wijzen in lijn met hun eigen geloofsovertuiging. Dit is de

wereld in te nemen. Bijbels geformuleerd gaat het om de

grondslag van het bijzonder onderwijs. Interessant is dat

nieuwe mens die iemand in Christus kan zijn met alles wat

in deze visie op onderwijs de gemeenschap waarin het

in hem of haar is.

kind wordt gevormd breder is dan die van de school.

Vormingsonderwijs omvat alle activiteiten waarvoor we

It takes a village to raise a child, is vaak gezegd. In het

leerlingen welkom heten op school. Zowel het op eigen

christelijk onderwijs is er vanouds een sterke verbinding

wijze tot bloei brengen van persoonlijke mogelijkheden

tussen gezin en school en in wijder verband ook tussen

en talenten, als de ontdekking van wat wij daarmee

kerk en school. Zij vormen de omtrek van de geloofs-

*
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* Bij de bekende onderwijspedagoog Gert Biesta heet dit ‘subjectificatie’. We komen op de door hem ontworpen begrippen subjectificatie, socilalisatie en kwalificatie later terug.

gemeenschap die de school in stand houdt. Die geloofs-

onderwijskundige visie.* Christelijk onderwijs gaat over de

gemeenschap is niet altijd scherp te begrenzen, maar

vorming van de hele mens met alles wat in hem of haar is.

heeft wel een duidelijke kern: de Bijbel als richtsnoer

Wat betekent dit voor de visie op de school als gemeen-

voor het hele leven en dus ook voor het onderwijs. Als

schap? Welke waarden zijn dan leidend voor de visie op

ouders en leerkrachten dat samen willen, kan de school

leerlingen en op het leerproces? Daarover komen we in

een sterke en betrokken gemeenschap zijn, waarin jonge

het eerstvolgende hoofdstuk te spreken.

mensen worden gevormd en toegerust voor het leven.
Het is de geloofsgemeenschap die zich hiervoor verant-

Vervolgens gaat het over de doorwerking hiervan in het

woordelijk weet. Daar leeft het besef: it takes a communi-

vormingsproces van iedere leerling zelf.** Dat hoofdstuk

ty to raise a child. De school is een gemeenschap op zich-

noemen we ‘kairos’. Het omvat alles wat er in de relatie

zelf, een plek waar mensen inzicht en kennis doorgeven,

tussen een leraar en een leerling gebeurt. Daarin werkt

waar geloofsoverdracht en reflectie plaatsvindt, waar

de pedagogische en onderwijskundige visie van de school

met vallen en opstaan geprobeerd wordt zicht te krijgen

door. Het is de docent die richting geeft aan al dit werk

op het leven, een oefenplek van het Koninkrijk van God.

van onderwijzen, ontwikkelen, opleiden en toerusten. Dit

Niet in eigen naam, maar als antwoord op een roeping

boekje gaat over een visie op onderwijs dat kan worden

die verstaan is door mensen die christelijke vorming van

toegepast in PO, VO en ook MBO met hun specifieke

kinderen belangrijk vindt. Nicholas Woltertorff spreekt

ontwikkelingsopgaven. Wanneer het hele vormingsproces

over christelijk onderwijs dat niet alleen van maar ook

van kinderen in samenhang kan worden gezien, levert dat

voor de christelijke gemeenschap bestaat. Daarin geeft

een krachtige visie op. Maar we moeten wel steeds dif-

die christelijke gemeenschap de eigen manier van kijken

ferentiëren naar leeftijd en ontwikkelingsfase.

1

en leven door en maakt zij zich verantwoordelijk voor de
vorming van nieuwe generaties.

Tot slot spreken we in dit boekje over christelijk leraarschap, over onderwijs als praktijk, over krachtige leerom-

We beginnen ons verhaal bij wat we het ‘ethos’ van de

gevingen, over de school als lerende organisatie en de

school noemen. We zouden ook kunnen spreken over het

kwaliteit van het onderwijs. Dit alles hoort bij de voor-

schoolklimaat. Die moet op een geloofwaardige manier

waarden voor goed onderwijs en die duiden we aan met

passen bij de identiteit, liefdevol, veilig, echt en goed zijn.

‘nomos’. Iedereen die naar juf Kiet gekeken heeft, zag

De school die we bedoelen is een gemeenschap die zich

daar een bekwame leerkracht aan het werk. Zij luistert,

verzamelt rond bepaalde waarden welke doorwerken

observeert, stelt grenzen, beïnvloedt gedrag, doet voor,

in de school en in een breed gedragen pedagogische en

helpt en instrueert. Zij brengt moeilijke leerlingen thuis in

* Dit heet de extensieve doorwerking van de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
** Dit noemen we de intensieve doorwerking van de identiteit van de school.
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de klas en weet hen ‘aan de praat’ te krijgen, dat wil
zeggen: aan het leren. Het is duidelijk dat haar dit lukt. Zij
excelleert in haar beroep. Zij toont wat goed onderwijs
is volgens de standaarden van het vak. Zij laat daarmee
zien wat onderwijs vermag in de levens van kinderen. Zo
worden ze gevormd, toegerust en weerbaar gemaakt voor
het echte leven. Over die kwaliteit hebben we het.

“De school is een gemeenschap
op zichzelf, een plek waar mensen
inzicht en kennis doorgeven, waar
geloofsoverdracht en reflectie
plaatsvindt, waar met vallen en
opstaan geprobeerd wordt zicht te
krijgen op het leven, een oefenplek
van het Koninkrijk van God.”
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Samenvatting
Het verhaal van dit boekje laat zich als volgt samenvatten.

voor het leven als zelfstandige en verantwoordelijke

We benadrukken de betekenis van de school als leer- en

persoonlijkheden, die een bijdrage weten te leveren

leefgemeenschap. Deze wordt gevoed door waarden

aan de samenleving van nu. Onderwijs kan hen daarvoor

(ethos). Die geven structuur en richting aan de omgang

beslissende inzichten en ervaringen meegeven en helpen

met God, met onszelf, onze naasten en de wereld. Het

een eigen visie en levens- en wereldbeschouwing te

klimaat op een christelijke school wordt erdoor gestem-

ontwikkelen (kairos). Daarop is christelijk onderwijs

peld en zo ook de pedagogische en onderwijskundige

gericht. De professionaliteit van de leraar alsook de

visie. We stellen de vorming van de leerling centraal in een

leeromgeving, inrichting en organisatie van de school

ontwikkelingsgerichte aanpak. Goed onderwijs betekent

helpen eraan mee om deze kwaliteiten tevoorschijn

dat leerlingen met hun van God gekregen talenten tot

te brengen (nomos). Het volgende schema laat het

bloei kunnen komen in een leeromgeving die hen daartoe

samenspel van alle elementen op schoolniveau zien:

uitdaagt. Zo worden ze gevormd, opgeleid en toegerust

Nomos
Kwaliteitsvoorwaarden

Kairos
Vorming, opleiding, toerusting

Pedagogische visie

Onderwijskundige visie

Ethos
Waarden

School als gemeenschap
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“In de christelijke school bestaan
in feite drie gemeenschappen
tegelijk: een geloofsgemeenschap,
een pedagogische gemeenschap
en een morele gemeenschap.”

1. Ethos
De school als gemeenschap

In de christelijke school bestaan in feite drie gemeen-

Scholen die voortkomen uit geloofsgemeenschappen

schappen tegelijk: een geloofsgemeenschap, een peda-

kunnen heel krachtig zijn. Zij staan bewust in een geloofs-

gogische gemeenschap en een morele gemeenschap.

traditie. Ouders, leraren en leerlingen delen in principe

•

De school als geloofsgemeenschap is in staat het

hetzelfde geloof. Dat is ook de bedoeling van deze

door de school beleden geloof te delen en levend te

scholen, want zij vertegenwoordigen een richting. De

maken in het dagelijks werk. Van leerlingen en leraren

onderwijswetgeving geeft aan dergelijke richtingen de

wordt verwacht dat zij hier ieder voor zich vorm aan

ruimte. Christelijke scholen van een bepaalde richting

kunnen geven, zowel tijdens bijzondere momenten

hebben een eigen kleur en identiteit. Deze identiteit zet

als dagopeningen en vieringen, als gewoon in de les.

een stempel op het schoolklimaat en op de vorming van

Het eren van de Drieenige God in de gemeenschap

leerlingen. Van leraren wordt gevraagd deze identiteit uit

van de school betekent dat de zorg, liefde en genade

te dragen. Van ouders wordt gevraagd de school hierin te

van God de Vader geproefd wordt, dat Christus de

steunen. Van leerlingen wordt gevraagd zich in dit klimaat

Meester is die wordt gevolgd en dat door de Geest

te laten vormen. Werkt dit alles goed dan kunnen christe-

geleid het geloof gemeenschappelijk kan worden

lijke scholen heel krachtig zijn.

gevierd en beleefd.

*

•

De school als pedagogische gemeenschap betekent

Christelijke scholen kunnen ook krachtige gemeenschap-

allereerst dat iedere leerling veilig is op school, daar

pen zijn. Daarvoor is echter meer nodig dan levens-

meetelt en gezien wordt. Zij merken aan alles dat

beschouwelijke overeenstemming. Om te beginnen moet

het gaat om hun vorming, opleiding en toerusting.

er een pedagogische en onderwijskundige visie zijn die

Daarbij is persoonlijke aandacht van wezenlijk belang.

in alles doorwerkt. Die draagt al het werk van leraren

De school als pedagogische gemeenschap biedt een

en schoolleiders. Maar het gaat ook om de kwaliteit van

omgeving waarin het vanzelfsprekend is dat mensen

die relaties en gemeenschappen zélf. Die gaat aan alles

van elkaar leren. Leraren van leraren, leerlingen van

vooraf. Hoe is het algemene schoolklimaat? Welke sfeer

leerlingen, leerlingen van leraren en leraren van leer-

is kenmerkend voor de organisatie? Hoe komt het tot

lingen. Dat alles vraagt om een sfeer van onderling

vruchtbaar samenwerken op school? Hoe kan de school

respect, erkenning van talenten, aandacht en weder-

een lerende organisatie zijn? Hoe zijn ouders betrokken?

zijdse verantwoordelijkheid.

* Over de verwoording hiervan en nadere theologische duiding zie andere publicaties in het IASM-project.
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•

De school als morele gemeenschap koestert waarden

Dit gedeelde verhaal is belangrijk en moet steeds

en deugden die van belang zijn voor een goed

opnieuw verteld worden. We spreken ook wel over het

samenleven met elkaar. Te denken is aan onderlinge

narratief van de school: het verhaal dat zich laat vertellen

zorgzaamheid, opofferingsgezindheid, hulpvaar-

en steeds moet blijven rondgaan over wat de school doet

digheid, geduld, rechtvaardigheid. Deze bouwen de

en waar ze voor staat. Hoe krachtiger de uitingen van het

school als morele gemeenschap. De school is echter

ethos van de school, hoe rijker het narratief. Een school

geen eiland. De school als morele gemeenschap moet

die een echte gemeenschap is, heeft verhalen en stimu-

laten zien dat ze op de vraagstukken van de wereld

leert ze ook. Ze gaan over de ziel van de school, herkomst,

betrokken is en een visie heeft op burgerschap en

bedoeling en bestemming, en ook over de individuele

een goede samenleving. De inzet daarvoor stempelt

biografieën van docenten en leerlingen die ermee

mede het schoolklimaat. Een christelijke school komt

verweven raken.

op voor dier en milieu, voor vreedzaam samenleven
en sociale gerechtigheid, kortom: voor shalom.2
De sfeer, identiteit en stijl die dit drievoudige gemeenschapsleven oplevert zou men het ethos van de school
kunnen noemen, naar een typering van onderwijshervormer Ken Robinson.3 Met ethos wordt het geheel
van waarden aangeduid die op een school wordt aangetroffen. Dat ethos stempelt het schoolklimaat, de
algemene sfeer en zendt stilzwijgend de boodschappen
uit die duidelijk maken waar het in de school om gaat.
Dat wordt ook wel het ‘verborgen curriculum’ genoemd.
Iedere school heeft op deze manier een gedeeld verhaal.
Daarin verwoordt zich het gezamenlijk verstaan van de
identiteit, de betekenis van goed onderwijs, de waarden
en ambities van de school.
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Over je identiteit kun je vertellen. Het gaat dan over
wie je wel bent, wie je niet bent, wat belangrijk voor je is,
wat gelukt is en wat niet, wat je verlangen is, hoe je kiest
en wat je bereikt hebt. De mens is fundamenteel een ‘storytelling animal’ (Alasdair MacIntyre). Verhalen zijn vaak het
hart van de intermenselijke dialoog en geven een frame
of plot om iets te begrijpen. Dat heeft hij nodig. De mens
leeft in relaties en is op betekenis en zin gericht. Hij leeft
daarom van verhalen – the ‘stories we live by’ – en zoekt
daarin een zin die licht werpt op het bestaan. Verhalen
van anderen doen er ook toe en uiteindelijk is er de vraag
naar de betekenis van alle verhalen samen. We kunnen het
ook zo zeggen: het eigen verhaal van mensen is dialogisch
afgestemd op andere verhalen. Onderwijs is per definitie
een plek van dergelijke verhalen. Ze geven zicht op onze
identiteit en die van anderen. Wie zijn we? Waar gaan we
naartoe? Hoe zit de wereld en het leven in elkaar? De Bijbel
biedt een grote bron van identiteitsvormende verhalen.
Generaties kinderen worden gevormd door de dagelijkse
bijbelvertelling. De Bijbel als geheel biedt het ‘grote verhaal
van God’ die ons verhaal draagt en betekenis geeft. Het
gaat over mensen die hun vertrouwen op God stellen, over
God die alle dingen leidt, over de kracht van de liefde en
het perspectief van genade en heil. De verschillende plotwendingen in de Bijbelse heilsgeschiedenis raken ook aan
onze levens. De christelijke school stemt zich zelf af op
verhalen die betekenisvol zijn en leeft zelf een verhaal.
Dit narratief werpt licht op het ethos van de school. Hier kan
in het christelijk onderwijs expliciet op ingezet worden door
kernwaarden centraal te stellen en steeds weer het verhaal
te vertellen waar het om te doen is.
15

GOD
eerbied & verantwoordelijkheid

ANDER

MENS

respect & dienstbaarheid

WERELD
zorg & rechtvaardigheid

JEZELF
zelfwaardering & bereidheid

Niet louter het formele lesprogramma, maar het ethos

onszelf, de naaste en de wereld, het tweede woord is

van de school – het ‘verborgen curriculum’ - maakt dus

handelingsgericht. Wat betekenen deze waarden voor de

duidelijk wat de school beoogt en wat voor mensen de

vormgeving van een christelijk schoolklimaat?

school wil vormen. In het kort: (1) christenen die gericht

•

Relatie met God: leven en werken in eerbied en ont-

zijn op Gods Koninkrijk en hun geloof kunnen verwoorden

zag voor God; leren met ons talent en leven Hem te

en verbinden met wat ze doen, (2) die respectvol en

antwoorden en Zijn genade te genieten.

liefdevol betrokken zijn op anderen om samen een

•

Relatie met onszelf: aanvaarding en waardering voor

lerende gemeenschap te vormen en (3) vanuit een visie op

wie we zijn en mogen worden in Gods licht, en bereid

shalom in staat zijn te onderscheiden wat goed en kwaad

te luisteren naar Gods roepstem en ons in te zetten

is in onderling gedrag en in de zorg voor mensen en de

voor Zijn Koninkrijk.

wereld om hen heen.

•

Relatie met anderen: respect voor wie de ander is als
naaste, net als ik geschapen naar het beeld van God,
dienstbaar aan zijn of haar belang en ontwikkeling.

Bij een ethos horen dus waarden. Die stempelen in
belangrijke mate het narratief van de school. In het

•

Relatie met de wereld: zorg voor wat ons in de wereld

voorgaande kwamen al verscheidene waarden voorbij.

als schepping van God is toevertrouwd, gericht op

We proberen de voornaamste op een rijtje te zetten. Op

wat aan die wereld recht doet (shalom) volgens Gods

die manier ordenen we ze en maken ze hanteerbaar voor

bedoelingen.

het gemeenschapsleven op school. We beperken ons nu
tot ‘hogere’ waarden die betrekking hebben op de vorm-

Als een school hieruit leeft kunnen mensen bloeien. Op

geving van de relatie met God, met onszelf, de relatie

een christelijke school vertellen mensen elkaar daarover

met andere mensen en met de wereld om ons heen. We

verhalen. Die verhalen illustreren deze ‘hogere’ waarden

plaatsen de mens daarmee in een viervoudige relatie.

en maken ze toepasbaar. Bijbelverhalen, wereldverhalen,

De waarden die hierin passend zijn noemen we hier

levensverhalen. En ze worden overgezet naar een peda-

‘kern’waarden, omdat ze van centrale betekenis zijn.4

gogische en onderwijskundige visie. We hebben het dan

We noemen er enkele die passen bij het zojuist

over een expliciete verwoording van de visie op het kind

geschetste ethos: (1) In de relatie met God: eerbied

als leerling in al zijn relaties en op het leren als menselijke

en verantwoordelijkheid, (2) in de relatie tot onszelf:

activiteit in de setting van de school. Daarover komen we

zelfwaardering en bereidheid (3) in de relatie tot anderen:

nu te spreken.

respect en dienstbaarheid, (4) in de relatie tot de wereld:
zorg en rechtvaardigheid. Vier woordparen. Het eerste
woord duidt telkens een houding aan tegenover God,
17

Naar een pedagogische visie

individuen, op weg naar nog meer individuele autonomie

Christelijke scholen en leraren hebben natuurlijk pedago-

en zelfontplooiing, maar in werkelijkheid zijn zij afhanke-

gische visies. Is het niet expliciet, dan toch wel impliciet.

lijk van inzicht, wijsheid en kennis die zij niet uit zichzelf

Daar waar volwassenen met kinderen en jongeren

bezitten en zijn zij aangewezen op anderen.

omgaan wordt er opgevoed. Scholen functioneren
daarom niet zonder pedagogische visies. In het christelijk

Volgens het Bijbels mensbeeld is de mens onzelfgenoeg-

onderwijs zijn oudere christelijke pedagogen als Bavinck,

zaam, maar ook bijzonder. Ieder mens is uitgerust met

Waterink, Langeveld en Ter Horst nooit helemaal ver-

een unieke set aan gaven en talenten. Daarmee voegt

geten en werken hun ideeën nog na. Voor Waterink was

hij of zij iets eigens toe aan de wereld, hoe gebroken en

de vorming van de mens als persoon met het oog op

geschonden mensen en omgevingen ook zijn. Ieder mens

het zelfstandig dragen van verantwoordelijkheid een

mag gezien worden, ieder mens brengt een eigen waarde

cruciaal inzicht. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Wat is

mee en is een waarde in zichzelf. Door onder meer onder-

hier bijbels aan? Wat onderscheidt een christelijke visie

wijs kan die waarde nog meer gaan schitteren en kunnen

van een humanistische, die het heeft over zelfontplooiing,

mensen bloeien. Anderen moeten er de omstandigheden

menselijke autonomie en de ontwikkeling van excellente

voor scheppen of eigen mogelijkheden beschikbaar

menselijke capaciteiten?

stellen in een coöperatief verband. Werkelijke bloei
gebeurt op een ‘biotoop’ met een eigen ‘ecologie’.

Het grote verschil is dat de Bijbel de mens, en dus ook

Mensen leven niet op zichzelf en hebben niet genoeg aan

ieder kind, ziet als een onzelfgenoegzaam wezen. Dat wil

zichzelf. Dit noemen we de uniciteitsparadox. Mensen

zeggen, de mens is als individu per definitie incompleet,

lijken heel uniek en bijzonder, maar dat bijzondere komt

hij heeft anderen nodig om zichzelf te zijn, te ontdekken

pas tot ontsluiting in een context van waardering en

wie hij is, iets te worden of te maken, gelukkig te zijn of

maatschappelijke en culturele betekenis.

de zin van het leven te ervaren. De mens is aangelegd
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op andere mensen, op God als de Ander, en in het alge-

Deze twee paradoxen, de individualiseringsparadox en

meen op een zinperspectief die hij niet zelf voortbrengt.

de uniciteitsparadox, laten zien dat mensen pas tot hun

Er zijn dus steeds anderen nodig die leerlingen verder

bestemming komen in relatie met anderen en vervolgens

brengen dan waar ze zijn, hun ontwikkeling stimuleren

in een gerichtheid op betekenisvolle sociale en culturele

en hen werkelijk creatief en vruchtbaar maken. Mensen

contexten. Dit zegt iets over de mens, over zijn identiteit,

gaan niet bloeien in een zelfgericht leven. Dit noemen

zijn geluk en ook over de opvoeding en vorming die hij

we de individualiseringsparadox. Mensen lijken autonome

nodig heeft. De mens vindt zijn geluk in God, naar wiens

beeld hij geschapen is. In God vindt hij een zin die hij kan

De mens leeft in betrekking tot God, is op Hem af-

beantwoorden. In liefdevolle betrokkenheid vindt de

gestemd. Het betekent concreet dat ieder mens door

onzelfgenoegzame mens betekenisvolle anderen met wie

God geroepen is om voor Hem te leven. Het christe-

hij levensverbindingen kan aangaan. En in zinvolle en

lijk onderwijs is hierop gericht en niet op individuele

creatieve samenwerking met anderen, die recht doen

zelfontplooiing zondermeer.

aan zijn eigen waarde en unieke inbreng, vindt de mens

•

De mens is een antwoordend wezen. Dit inzicht is

voldoening en doelen om zich op te richten. In deze

complementair aan het vorige. De mens mag zich

levensoriëntatie op God en anderen komen eerbied en

geroepen weten door God, maar die roep wordt

verantwoordelijkheid, zelfwaardering en bereidheid, respect

niet aan dovemansoren gericht. De mens staat –

en dienstbaarheid, zorg en rechtvaardigheid tot een zinvolle

letterlijk – uit naar buiten, met zijn zintuigen en met

bestemming.

heel zijn wezen. Een baby begint met leren door zich
naar buiten te richten en te reageren op mensen en

Waartoe moeten we mensen opvoeden en onderwijzen?

dingen om zich heen. Mensen zijn geschapen om te

Dat is de kernvraag van de pedagogiek. Wat maakt de

reageren, te antwoorden, het eigen ‘zijn’ te zien in

mens tot mens? Om op de weg van de paideia te geraken

de sleutel van het luisteren naar een stem die ons

hebben we een mensvisie nodig. In onze benadering

bestaan richting geeft. Het komt er op aan positief

van het opvoedings- en onderwijsvraagstuk moet recht

te antwoorden, als christen. Verantwoordelijkheid

worden gedaan aan de volgende mensvisie:

dragen is in wezen antwoord geven op de opdracht

•

De mens is een religieus wezen. De mens is gescha-

van God voor Hem te leven. Christelijk onderwijs richt

pen naar het beeld van God. Hij is geen object, maar

zich op deze verantwoordelijkheid.

een subject, geschapen om in relaties te leven en

•

De mens is een sociaal wezen. Het gegeven dat de

daardoor gevormd te worden. Hij vertoont als ‘beeld

mens niet alleen maar zelfstandig en alleen maar

van God’ trekken van zijn Schepper, onder meer in

uniek is, maakt duidelijk dat hij door-en-door sociaal

zijn creativiteit, dialogische aard en sociale betrok-

geaard is. Hij werd al door Aristoteles een ‘zoon poli-

kenheid op anderen. Maar vooral: hij of zij is een

ticon’, genoemd, een gemeenschapsdier. De mens

persoon. ‘A child does not develop into a person, he

heeft een plaats in verbanden en gemeenschappen,

is a person from the start, he is a religious being’. Te

in families waar hij ontvangen wordt, in de kerk, in

zeggen dat de mens een religieus wezen is, houdt dus

vriendschappen, als lid van clubs, als klasgenoot en

tevens de erkenning in van de Schepper die de mens

onderdeel van de wijdere samenleving. Een kind

heeft gemaakt en gewild (mannelijk en vrouwelijk).

moet al van jongs af aan leren omgaan met dit sociale
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universum. In de manier waarop mensen metgezel

de processen op school, voor de opleiding, toerusting

zijn van andere mensen, hun naasten en verwanten,

en vorming van mensen voor het leven. Wat nu volgt

komt hun morele houding aan het licht. Die morele

is eerste beschrijving van een onderwijskundige visie,

houding moet gevormd worden en dat gebeurt

wederom in een nutshell.

onder meer in het onderwijs.7 Daarin antwoordt de

•

mens zijn Schepper, die ook de Schepper is van alle

Naar een onderwijskundige visie

mensen.

Mensen zijn uitgerust met een drang om te leren. We

De mens is een cultureel wezen. De mens is creatief

leren voortdurend, in en buiten school, op jonge en

en beheert en ontwikkelt zichzelf en de wereld in

oudere leeftijd, ieder op zijn of haar eigen manier. De

een continu proces. Ook daarin antwoordt hij zijn

joodse denker Martin Buber sprak van een wonderlijke

Schepper en de Schepper van de wereld. De mens

‘aandrift tot leren’, die de mens als een ‘overmachtige

kan immers slechts creatief zijn in de context van een

potentie’ eigen is. Volgens Ken Robinson zijn mensen

door God gemaakte wereld. Daarin uit hij zijn of haar

‘geboren om te leren’. Hij vertelt van een experiment

verlangens en verbeelding. Als de mens zich creatief

in een sloppenwijk van Delhi, waar kinderen wonen die

uit op het domein van de taal of de economie, de

nog nooit een computer hadden gezien en geen Engels

kunst of het recht, dan kan dat omdat God de orde

spreken. Hij installeerde een computer in de muur, sloot

schiep die dit mogelijk maakt. In zijn creativiteit,

deze aan op internet en wachtte af wat er gebeurde.

zowel in het conserveren of bewaren als in het inno-

Binnen enkele uren wisten kinderen wat ze ermee konden

veren en ontwikkelen, eert de mens de Schepper van

doen, demonstreerden dat aan elkaar, speelden games

alle dingen. Hoe daarbij gerekend moet worden met

en surften over het net. Zo snel gaat dat bij leergierige

de eigen aard en bedoeling van de geschapen wereld

kinderen.

is een belangrijke taak van het onderwijs. Uiteindelijk
gaat het ook hier om de shalom van Gods Koninkrijk.

Onze aandrift tot leren is een manier van openstaan voor
de wereld om ons heen. Het voorbeeld van de computer
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Hier houden we even in. In het bovenstaande is het begin

in de sloppenwijk maakt duidelijk dat daar wel richting

van een pedagogische visie geschetst. Dat wil zeggen dat

aan gegeven moet worden. Dat gebeurt in het onderwijs.

de vraag is behandeld hoe het christelijk onderwijs recht

Het leervermogen van de mens is fantastisch, maar

kan doen aan een Bijbelse visie op de mens en de ontwik-

behoeft richting en structurering. Dat gebeurt heel

keling van zijn of haar gaven en talenten. In een volgend

concreet door er stapje voor stapje leiding aan te geven.

hoofdstuk gaan we concreter in op wat dit betekent voor

Dat gebeurt ook in een meer algemene zin door te

verhelderen waar het nu echt om gaat in het leven. Kleine
wijsheden staan in verband met een grote wijsheid, kleine
denkstappen kunnen grote worden en zo kunnen we
groeien in zowel kennis als wijsheid. De kunst is om daarin
recht te doen aan de groei van ieder talent en de zelfstandigwording van elke persoon met wat deze heeft toe te
voegen aan de wereld.
De opgave van ieder onderwijssysteem is om talenten
van mensen niet te beknotten, maar om kinderen aan
te moedigen om te leren, zich te ontwikkelen en hen
tot bloei te brengen. Helaas zijn scholen, overal op de
wereld, nog te vaak voorbeelden van instellingen waar
kinderen en jongeren zich vervelen, waar ze niet worden
aangesproken op hun talent en leervermogen. Dat heeft
soms te maken met de structurerende en disciplinerende
werkzaamheid van scholen. Daar is op zichzelf niets mis
mee. Scholen moeten structureren en disciplineren. Leerprocessen kunnen niet zonder. Maar de opgave is uiteraard om aan ieder talent recht te doen, waarbij aandacht
voor het individu (differentiatie) en de groep in balans zijn,
met waardering voor elkaars kwaliteiten en acceptatie
van elkaars beperkingen. Roebben8 noemt dit een cultuur

“ieder mens brengt een eigen waarde

van ‘verschilligheid’, waarin leerlingen elkaar als metgezel
zien en met en van elkaar leren.

mee en is een waarde in zichzelf. Door
onder meer onderwijs kan die waarde
nog meer gaan schitteren en kunnen
mensen bloeien.”

Schoolsystemen kunnen beknottend zijn. Maar scholen
zijn in wezen geen systemen maar leergemeenschappen.
Op een christelijke school leren docenten en leerlingen
zich in de eerste plaats te verhouden tot God, zichzelf,
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elkaar en de wereld om hen heen. Binnen die context

Dit vraagt ook een visie op menselijke verantwoorde-

past ook de ontdekking en erkenning van ieders unieke

lijkheid en creativiteit als cruciale menselijke capaciteiten

bijdrage en talent. Mensen zijn ‘meervoudig intelligent’

die voor verandering kunnen zorgen. Christelijk onderwijs

en hun leervermogen strekt zich over allerlei aspecten

dat is afgestemd op de shalom van Gods Koninkrijk kan

van het bestaan uit. Mensen zijn net diamanten met vele

nieuwe inzichten opleveren. Behalve een visie op mensen

vlakken die geslepen kunnen worden om te schitteren.

vraagt dit om een visie op de wereld en wat daarin aan

Veel schoolonderwijs is gericht op standaarden die voor

de orde is. Dat vraagt om een eigen houding, empathie

iedereen gelden. Die standaarden zijn vaak ook nog eens

met mensen en Gods schepping. Door kritische bezinning

afgestemd op cognitieve leerprocessen, waaruit een

bij leerlingen aan te moedigen kan christelijk onderwijs

culturele voorkeur voor theoretische kennis spreekt. Dat

leerlingen motiveren zich in te zetten voor een mense-

kan beknellend zijn en mensen het gevoel geven dat hun

lijker, rechtvaardiger en meer leefbare wereld. Op deze

talent minderwaardig is.

manier kan een school laten zien met welk ethos het de
wereld tegemoet treedt. Tot het ethos van de school hoort

Een onderwijsvisie die recht wil doen aan de meervoudige

het besef dat de waarden die ze overdraagt een worldview

begaafdheid van leerlingen moet niet alleen afgestemd

met zich meebrengen.

zijn op het gangbare standaardonderwijs. Dat laatste
zal nodig zijn omdat het onderwijs heeft te voldoen aan
landelijke eindtermen, CITO-toetsen en andere manieren
waarop onderwijsprestaties worden gemeten. Maar daarnaast is het van groot belang dat er gevarieerd onderwijs
wordt aangeboden, waarin recht wordt gedaan aan
een diversiteit aan talenten, behoeften, leerstijlen, leeromgevingen en mogelijke opbrengsten. Mensen kunnen
bloeien, en daar moet onderwijs ook op afgestemd zijn.
Christelijk onderwijs kan hierin eigenzinnig zijn, dat wil
zeggen iets ‘eigens’ bieden, juist op grond van een eigen
pedagogische visie op mensen en hun roeping in deze
wereld.
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Een levens- en wereldbeschouwelijk kader
Mensen leven niet zomaar hun leven. Dat lijkt vaak zo,
maar zo gaat het niet. Mensen leven vanuit een verlangen. Ze streven iets na, of vermijden juist iets, zij geven
hun bijval aan wat zij zien of horen, of juist niet. Die
verschillen in waardering hebben uiteraard alles te maken
met de manier waarop mensen in het leven staan en hoe
ze dat leven opvatten. Ieder mens ontwikkelt hoe dan
ook een levens- en wereldbeschouwing. Daarin komen
diepere waarden aan het licht. Die leiden mensen in hun
kijk op de dingen en bij het handelen. Een worldview biedt
een oriëntatie- en interpretatiekader. Christenen kunnen
dit aan de hand van Bijbelse inzichten expliciet maken
en erop reflecteren. Christenen leven in het besef dat
de wereld door God goed geschapen is, maar beseffen
ook dat de wereld door hun toedoen door de zonde is
aangetast. Dat is de reden voor ontsporing, destructie,
onrecht, mislukking en ellende. Er is veel kwaad en veel
lijden van mens, dier en schepping dat er niet zou moeten
zijn. Dat inzicht in deze stand van zaken bepaalt mede
de christelijke waardering van wat er in de wereld gebeurt. Wanneer christenen nadenken over hun levens- en
wereldbeschouwing dan zullen zij altijd verdisconteren
dat er een goede schepping is geweest en dat in Christus
alle dingen nieuw kunnen worden.
Dat maakt hun kijk op de dingen en hun handelen anders.
Christenen weten zich geroepen het perspectief van Gods
Koninkrijk te laten zien. De oriëntatie op een wereld waar
gerechtigheid woont maken zij tot de hunne. Die oriëntatie maken ze zich ook bewust bij de inrichting van hun
23

leven, bij het verstaan van de wereld om hun heen en

•

bij wat ze doen. Christenen die bidden om herstel en de
komst van Gods Koninkrijk, zetten zich daar ook alvast

De kennis hiervan in wetenschap, kunst en techniek is
daarom van grote betekenis voor alle cultuurarbeid.

•

Geloof en wetenschap (kennis van onze wereld) zijn

voor in. Hun kijk op zaken en hun handelen is gericht op

dus niet te scheiden, we denken en handelen altijd

transformatie. Het is belangrijk dit aan leerlingen mee

vanuit een gelovig perspectief.

te geven en hen te helpen als christen te denken en te

•

handelen.

In de navolging van Christus vinden christenen dat
perspectief, zien daarin wat hun verlangen vervult en
ontdekken wat shalom is.

Er is door christenen veel nagedacht over de articulatie
van een positieve op shalom gerichte worldview die

•

Christenen zetten zich vanuit dit perspectief in voor
een nieuw leven en een nieuwe wereld.

leidraad kan zijn voor denken en handelen. Daarbij gaat
9

het altijd om ‘het geheel van iemands fundamentele

Scholen dragen bij aan de ontwikkeling van zo’n levens-

geloofsopvattingen aangaande de werkelijkheid’

en wereldbeschouwing. Christelijke scholen doen er goed

(A. Wolters). Kernpunten van een christelijke wereld-

aan deze expliciet te articuleren. Daarvoor zijn ze oefen-

beschouwing zijn de volgende:

plaats van Gods Koninkrijk. Dat kan in verband met de

•

De wereld is schepping, een geordend geheel, een

ontwikkeling van vakinhoud door vakdocenten. De kern is

door God bedoelde woonplaats voor mens en dier,

dan hoe de werkelijkheid en wijsheid van God daarbij aan

een wereld die ooit goed was, maar nu onder de vloek

de orde komt. Het kan ook in verband met de betrokken-

van de zonde ligt.

heid van de school op de samenleving en morele vorming.

De mens is nog altijd de hoeder en beheerder van

Hier gaat het om de vraag hoe christelijk handelen,

deze wereld, hij wordt daartoe geroepen.

gericht op de transformatie van de cultuur, eruit kan

Wil de roeping van de mens werkelijk slagen dan

zien.10 Onbeschaamde toewijding aan een christelijke

heeft hij de geopenbaarde wijsheid van God nodig.

identiteit wordt daarin gecombineerd met

In de schepping (het ‘boek van de natuur’) komen

onbevangen presentie in de wereld.*

•
•
•

normatieve principes tot gelding die er in onderlinge
samenhang structuur en richting geven.
•

Het eerbiedigen van die principes, het verstaan van
Gods wetten voor onze werkelijkheid, is de sleutel
tot een goed gebruik en verdere ontwikkeling van de
schepping.
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* Lees meer hierover in Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving (Zoetermeer, 2015).

Er is hier nog een andere verhouding tussen wat er op

De leerkracht leidt leerlingen binnen in een wereld vol

school geleerd en gepraktiseerd wordt en de buiten-

betekenissen. Onderwijs is niet neutraal. Zou het dat wel

wereld. De kritische vraag die gesteld moet worden is:

zijn, dan wordt er niets geleerd. Onderwijs is een proces

waarvoor leiden scholen eigenlijk op? Voor algemene

van betekenisgeving, interpretatie, waardering, en de

ontwikkeling, voor een beroep, voor zelfontplooiing? Het

leraar is de gids. Onderwijs geeft richting aan het

gebeurt regelmatig dat er wordt opgeleid voor een beroep

leervermogen van kinderen. Daarom spreken we in onze

of bestaan in de maatschappij, maar dat vele afgestudeer-

benadering van ‘waarderend leren’. Leerlingen leren geen

den en jongeren geen baan vinden in het verlengde van

feiten op zichzelf of data op zichzelf, maar leren zelf ook

hun opleiding. Er is een stuwing naar de hoogste (acade-

liefhebben en waarderen tijdens het leerproces. Dat

mische) opleidingen, maar aan het eind van dat traject is

gebeurt in een proces van ‘ontdekken’ en ‘verwerven’.

er lang niet altijd werk. Dit is een vraagstuk dat de indivi-

In het christelijk onderwijs is het liefhebben van Gods

duele school te boven gaat, maar wel consequenties kan

wereld de grootste deugd die onderwezen kan worden.

hebben voor de onderwijskundige aanpak. Het is beter het

Dat vraagt uiteraard bij de docent zelf ook een liefde voor

talent van leerlingen breed te ontwikkelen dan te vroeg

Gods wereld en het vermogen te verwoorden hoe eigen

te beginnen met het leren van concrete vaardigheden die

kennis en kunde daarop betrokken is.

behoren bij beroepen die er straks niet meer zijn.
Dit zijn de hoofdtrekken van een onderwijskundige visie.
Het is de kunst van iedere school het leervermogen van

Veel is er nog om nader uit te werken en dat zullen we ook

kinderen aan te spreken, te ontwikkelen en te richten

doen. Een eerste stap hierin wordt in het volgende hoofd-

op een groter doel waarin het een vervulling kan vinden.

stuk gezet. De identiteit van de school werkt niet louter

Dat vraagt om krachtige leeromgevingen en – als funda-

en alleen door in een visie, maar moet geconcretiseerd

menteel onderdeel en vormgever daarvan – bekwame

worden in de leerprocessen zelf, in de interactie tussen

docenten. Zij moeten in staat zijn over de aanpak van het

docent en leerling en de ontmoeting van de leerling met

onderwijs steeds opnieuw na te denken. Dat vergt bij hen

leerstof, medeleerlingen, anderen en zichzelf. Naast de

een sterk idee over de breedheid van gaven en mogelijk-

extensieve doorwerking van identiteit (visie) spreken we

heden waarover leerlingen kunnen beschikken en een

daarom nog van een intensieve doorwerking (aanpak).

inzicht in leerprocessen, welke bestaan uit een goede

Daarbij richten we ons op typische aspecten zoals de

interactie tussen mensen. Dat kunnen leerlingen onderling

vorming, opleiding en toerusting. Is de visie de kapstok

zijn, of de ontmoeting met een vakman die met liefde

die breed en sterk genoeg is om er jassen aan te hangen,

over zijn werk spreekt. Het allerbelangrijkst bij een goede

dan zijn de concrete activiteiten als vorming, opleiding en

docent is een hart voor leerlingen en hart voor de leerstof.

toerusting de jassen. Daarover gaan we het nu hebben.
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“We mogen ons dus dankbaar
verwonderen over de genade van
goed onderwijs, over ongekende
talenten en vaardigheden, over
ontwikkelmogelijkheden, over nieuwe
kennis, wijsheid en inzichten die
duizelingwekkend kunnen zijn.
Dat alles komt tot ons in momenten
die we kairos noemen.”

2. KAIROS
Gouden momenten

kairos-moment ‘verschillende vormen van reflectie, zoals

Iedere docent ziet er naar uit. Het gebeurt ergens in een

inspiratie, en bevlogenheid en enthousiasme’.11 Je wordt

les, of na weken wachten. Ineens breekt het inzicht door,

als het ware boven de tijd uitgetild en krijgt een ruimer

je ziet het aan opklarende gezichten. Ineens kloppen

perspectief waarin betekenissen oplichten. Als onderwijs

de sommen, is de constructie sluitend, blijkt een proef

dat vermag, doet het iets bijzonders. In de context van het

eindeloos herhaalbaar, ontdekt een leerling zijn passie,

christelijk geloof spreken we ook wel van genade. Genade

snapt de klas een fascinerend historisch verband of krijgt

is een vrije gift, het werk van de Heilige Geest. Hij waait

iemand uit het niets een nieuw idee en vallen er monden

als de wind, ook bij het verwerven van inzicht. De Geest

open. Dat zijn de gouden momenten in het onderwijs.

verbindt met God en zet Hem op de eerste plaats en niet

Die momenten kunnen van kleine en grote betekenis zijn.

onszelf, ook niet als het gaat om onze eigen ontwikkeling.

Ze kunnen zelfs levensveranderend zijn, een omkering

Het is niet vergezocht het meest wezenlijke dat onderwijs

inluiden en leerlingen een geheel nieuw perspectief op

kan bewerken te verbinden met genade.12 Voor kennis

zichzelf, God of de wereld geven. Ineens wordt duidelijk

kun je werken, inzicht en wijsheid moet je ontvangen.

wat je bijzondere waarde is of wordt duidelijk wat je

Dat vraagt een houding van reflectie en ontvankelijkheid,

roeping moet heten. Grote gouden momenten zijn vaak

met eerbied en ontzag voor God als startpunt. Nieuwe

de meest vormende momenten in een hele schoolcarrière.

inzichten kunnen je aangereikt worden door docenten die

Mensen kunnen ze later soms nog precies aanwijzen.

dat inzicht ook een keer hebben verkregen, of ze vallen je
in. Er wordt in het onderwijs veel ontvangen. Leerlingen

Dat gouden moment, waarop alles klopt en leerlingen een

worden ingeleid in een wereld van betekenissen die ze

nieuw zicht krijgen op zichzelf en de wereld om hen heen,

eerst nog niet kenden, ze krijgen een vermoeden van

noemen we kairos. Kairos staat voor het moment waarop

dingen die hoger en dieper zijn dan zijzelf, een voor-

er iets beslissends gebeurt. Het is een Grieks woord dat

stellingsvermogen dat vergezichten opent en een crea-

zich verhoudt tot chronos, de tijd die de gewone gang

tiviteit prikkelt die eerst nog onbekend was. Dat alles

der dingen bepaalt en vastlegt. Die gewone gang der

doet onderwijs. Maar het is genade, een gift aan mensen

dingen moet er ook zijn, het gewone is het voertuig van

die hun handen en ogen ervoor openen. Wat mensen

het alledaagse werk, maar te midden daarvan breekt

kunnen worden is immers niet een resultaat van een

zomaar een beslissend inzicht door in een moment van

maakbaarheidsproces. Mensen worden niet gemaakt.

aandacht of bezinning. Volgens Joke Hermsen omvat het

Ze kunnen bloeien.
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We mogen ons dus dankbaar verwonderen over de

en verdonkering die in het mensenbestaan en dus ook

genade van goed onderwijs, over ongekende talenten

het kinderbestaan meekomt. Maar voor het licht dat in

en vaardigheden, over ontwikkelmogelijkheden, over

ieder mens schijnt is aandacht nodig. Het onderwijs heeft

nieuwe kennis, wijsheid en inzichten die duizelingwek-

als inzet dat licht nog meer te laten schijnen. Daarvoor

kend kunnen zijn. Dat alles komt tot ons in momenten

is naast ontvankelijkheid en openheid voor Gods werke-

die we kairos noemen. Er zijn scholen en onderwijs-

lijkheid voor ieder mens aandacht en liefde nodig en, ja,

methoden die zich zo noemen. Zij kiezen met opzet voor

ook gewoon een gerichte aanpak, een benadering van

vrije onderwijsvormen in de verwachting dat het nieuwe

onderwijs om structuur en richting te bieden.

inzicht eerder via het spel dan via gedisciplineerd werken
doorbreekt. Zij zetten zich af tegen alles wat chronos heet.

Wat gebeurt er in de onderwijspedagogische relatie

Dat is een misvatting. Het nieuwe inzicht kan evengoed

tussen docent en leerling? We hebben al aangegeven dat

het resultaat zijn van systematisch werken in gewone al-

het in onderwijs gaat om vorming van de persoon. Dat

ledaagsheid. Kairos is niet gebonden aan een methode

omvat uiteraard meerdere activiteiten. We komen daar

of onderwijsconcept, het breekt door waar mensen zich

later nog uitgebreider op terug. Het dagelijks werk van

openen voor het wonder dat op hen af komt in Gods

docenten en leerlingen wordt concreter in activiteiten die

wonderbaarlijke wereld. Het christelijk onderwijs doet er

we opleiden en toerusten noemen. Bij opleiden gaat het,

goed aan zich toe te leggen op deze verwondering en zich

zoals het woord al letterlijk zegt, om het omhoog voeren

te openen voor de genade van het nieuwe inzicht. Mensen

van een leerling, die ook zichzelf voortstuwt. We proberen

leren uiteindelijk met hun hart.

leerlingen onder meer op het niveau te krijgen om te
kunnen slagen voor het diploma. Dit einddoel wordt ook

Ontvankelijkheid, verwondering, je open stellen voor iets

wel ‘kwalificatie’ genoemd. Maar opleiden is meer dan

wat je nog niet kende, dat alles moet ook het uitgangs-

iemand doen slagen voor een diploma. Het onderliggende

punt zijn voor het ontwerpen van leeromgevingen en voor

proces is de ontdekking en verdere ontwikkeling van

de docent zelf als gids en opleider. De docent ontvangt

iemands talent. Die ontwikkeling kan en moet breder zijn

kinderen, leerlingen met eigen gaven en ongekende

dan wat het diploma vereist.

mogelijkheden. Het besef in het christelijk onderwijs dat
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mensen naar Gods beeld zijn geschapen opent oneindig

Bij toerusten gaat het om het vergroten van de competen-

rijke perspectieven op ontwikkeling, persoon-worden,

ties van de leerling. We rusten mensen toe voor situaties

menselijke bloei. Hier zeggen we bij dat dit soms ook

waarin ze terechtkomen, als burger in een samenleving,

ontdekt moet worden in de gebrokenheid, de verwonding

als verkeersdeelnemer, als persoon die weerbaar voor zijn

of haar belangen moet kunnen opkomen. Er is vandaag
veel aandacht voor de toerusting van jonge mensen om
zich als burger in een complexe, multiculturele samenleving competent te gedragen en daaraan een positieve
bijdrage te leveren. Dat gaat gepaard met het internaliseren van sociale normen, vandaar dat dit ook wel ‘socialisatie’ wordt genoemd.
Vanuit christelijk perspectief kan worden benadrukt dat
mensen inderdaad de roeping hebben een goed burger te
zijn. Daarom spreken we hier consequent van toerusting
voor een maatschappelijke taak of verantwoordelijkheid.
Nog specifieker: christelijk onderwijs wil jongeren toerusten om op aarde burgers van Gods Koninkrijk te zijn,
gericht op vrede, heelheid, recht en herstel. Dat noemen
we: toerusting voor shalom. Bij dit werk van toerusting
kunnen overigens heel goed ouders van leerlingen betrokken worden.

“Christelijk onderwijs wil jongeren
toerusten om op aarde burgers van
Gods Koninkrijk te zijn, gericht op vrede,
heelheid, recht en herstel. Dat noemen
we: toerusting voor shalom.”

Drie invalshoeken en zwakke onderwijsmanieren

Interessant aan de populariteit van Biesta’s werk is de

Lezers zullen in de drie woorden opleiding, toerusting en

terugkeer van de aandacht voor de leerling als persoon

vorming mogelijk een drietal invalshoeken herkennen

die gevormd moet worden. Dit lijkt een reactie op een

die op een andere manier door de onderwijsfilosoof Gert

benadering waarin het rendement en het resultaat van

Biesta zijn verwoord. Biesta spreekt in zijn veelgelezen

onderwijs voorop wordt gesteld. Leerlingen lijken dan

boeken over drie kerndomeinen of doelgebieden van het

vooral te moeten wordt ‘ingepast’ in een systeem. Onder-

onderwijs:

wijs wordt een middel om resultaten op te schroeven en

•

Kwalificatie. Dit gaat over kennis, vaardigheden en

kan uitlopen op een controlemechanisme waarin de

houdingen.

aandacht voor de persoon van de leerling verdwijnt.

•
•

Socialisatie. Dit gaat over het onderdeel worden van
praktijken en tradities.

Tegen dit beeld verzet Biesta zich. Onderwijs is werk aan

Subjectificatie. Dit gaat over emancipatie, vrijheid en

en met mensen. Wil opvoeding en onderwijs bijdragen

persoonsvorming.

aan een levenslange vorming dan is menselijke interactie
nodig. Biesta noemt dat ‘zwakke manieren’. Hij wil laten

Deze drieslag is inmiddels algemeen bekend in onderwijs-

zien dat ‘onderwijs alleen kan slagen door middel van

land. We breiden in onze benadering de betekenis ervan

zwakke verbindingen van communicatie en interpretatie,

uit en verbinden er specifieke onderwijspedagogische

van interruptie en respons’ en zichtbaar maken ‘dat deze

activiteiten aan. Bij kwalificatie denken we specifiek

zwakke kracht er werkelijk toe doet als onze inspanningen

aan de ontwikkeling van de capaciteiten en talenten

in het onderwijs voortkomen uit een zorg voor degenen

van iedere leerling. Hierbij spreken we van opleiding. Bij

die onderwezen worden…’13

socialisatie denken we specifiek aan de rol en bijdrage
van leerlingen als toekomstige deelnemers aan het

Wij delen deze inzet. Mensen leren met het hart. Het

maatschappelijk verkeer. Hierbij spreken we van toe-

onderwijs moet iets bieden dat ons vormt voor het leven.

rusting. Bij subjectificatie – een woord met een lading –

De aandacht in deze basistheorie voor de betekenis van

denken we aan het tot een zelfstandige persoon uitgroei-

‘kairos’ in het onderwijs maakt deze inzet duidelijk.

en van leerlingen die verantwoordelijkheid kan dragen en
daarin tot bloei komen.* Hierbij spreken we van vorming.

* De ideologische afstand tot dit woord is het grootst. Het gaat wat ons betreft niet om de ‘subjectheid’ zondermeer, niet om het individu en zijn of haar vrijheid, maar om de persoonsvorming in de context
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van een roeping en van relaties en gemeenschappen.

Opleiden en ontwikkelen

vormend bezig met het oog op een persoon die in het

We behandelen de drie invalshoeken (opleiden, toerusten,

leven staat met zijn of haar gaven en talenten. Die reiken

vormen) van de onderwijspedagogische relatie en begin-

verder dan lezen, schrijven en rekenen, al is de beheersing

nen met de ontwikkeling van het talent van leerlingen.

daarvan onontbeerlijk. Het gaat ook om voorstellings-

Elke leerling is uniek en komt op school met zijn of haar

vermogen, fysieke of kunstzinnige kwaliteit, analytische

eigen DNA, geschiedenis, leerstijl, gaven, talenten en

of synthetische intelligentie, een conceptuele interesse of

beperkingen. Daar wil de christelijke school recht aan

de behoefte diep door te dringen in details. De mens is

doen. Diversiteit in een klas of binnen een school kan

immers meervoudig begaafd.

gezien worden als toonbeeld van de veelkleurige rijkdom
van Gods schepping. Iedereen heeft zijn eigen inbreng

De ontwikkeling van die meervoudige begaafdheden

in het geheel. Tegelijkertijd gaat het om de ontwikkeling

gebeurt in de context van het ontdekken en begeleiden

van iedere leerling als zodanig, het opleiden van ieder kind

van de persoon van de leerling. Ook de leerling leert zich-

naar zijn of haar mogelijkheden. God legt al in de moeder-

zelf kennen en ontdekken in dit ontwikkelingsproces. Dat

schoot talenten, gaven, karaktereigenschappen en

gebeurt al van jongs af aan in de vroegste stadia waarin

wezenskenmerken in ieder mens. Het is de taak van de

het gaat om sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren

school deze op te merken en te ont-wikkel-en. Zoals

spelen in een groep. Dat gebeurt ook bij de verdere mo-

een bloem er pas is na een proces van groei waarin zij

rele en cognitieve ontwikkeling in de oudere kinderfase.

zich langzaam opent, zo moeten ook kinderen zich

Dit proces gaat door tot in de vroege adolescentie, waarin

ontwikkelen.

het geweten wordt gevormd. Steeds gaat het om het
verder doordringen in het beeld van de eigen karakter en

Ontwikkelen is meer dan het afnemen van wikkels, het

identiteit, eigen waarde en eigen talent. De school heeft

is een tevoorschijn treden van ieders talent en mogelijk-

hierin de taak voor leerlingen te zorgen, hun te geven wat

heden. Het onderwijs doet ook meer dan het beschaven

zij nodig hebben om te groeien en te bloeien.

of polijsten ervan, maar het leidt deze beweging bij het
kind zelf. Hier hebben we de klassieke combinatie van

Dat proces van zelfidentificatie en zelfontdekking wordt

führen en wachsen lassen. De docent brengt daar struc-

bevorderd wanneer de ontvankelijkheid en de liefde voor

tuur en richting aan. Wat moet die docent dan laten

wat God geeft wordt aangewakkerd. We beschouwen de

groeien? Cruciaal is dat hij niet de kennis en kunde afvinkt

religieuze en morele dimensies van de menselijke persoon

waarover een leerling nu eenmaal moet beschikken,

als cruciaal, juist voor de zelfaanvaarding en het ontdek-

maar dat hij een persoon opleidt. De docent is ten diepste

kingsproces van leerlingen. Zij mogen weten een geliefd
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kind van God te zijn en zichzelf zo waarderen. Zij moeten

anderen nodig is, totdat ook dat nieuwe wordt beheerst.

leren God, zichzelf en de wereld lief te hebben en daar-

Leren is voor hem een sociaal gebeuren. We volgen hem

mee in dialoog te zijn om deze liefde te articuleren en zich

daarin. Vygotsky is de vader van het ontwikkelings-

bewust te maken. Wij beschouwen daarom de religieuze

gerichte leren en heeft daarmee iets belangrijks

en morele vermogens als de hoogste of meest centrale.

opgemerkt. Om te ontwikkelen moet niet alleen kennis

Deze leiden tot vertrouwen en liefdevolle betrokkenheid

en vaardigheid, maar vooral het inzicht stelselmatig

op anderen. Vervolgens leiden ze de mens in zijn verdere

verruimd worden. Wordt dit toegepast op de meervoudige

ontwikkeling en ontsluiting van de talenten die hij of zij

intelligenties van leerlingen, dan zal ook duidelijk worden

meebrengt.

in welke richting de interesse en groeipotentie van
leerlingen zich beweegt. Dat is talentontwikkeling. Die

Hoe gaat dat ontwikkelen? Wat vereist dat bij de docent?

vindt plaats in uitdagende omgevingen met veel sociale

Heeft het christelijk onderwijs op grond van een bijbels

interactie.

mensbeeld een eigen ontwikkelingspsychologisch inzicht?
De schepping wordt gekenmerkt door diversiteit, rijkdom

John Passmore heeft het begrippenpaar open en gesloten

in allerlei opzicht en dat weerspiegelt zich ook in mensen.

leren geïntroduceerd. Wat hij bedoelt te zeggen past

Er is een diversiteit aan leerprocessen en leerstijlen die

hier goed bij. Gesloten leren is het leren dat stopt met

ieder weer aansluiten bij mensen en hun mogelijkheden.

beheersing van een formule of vaardigheid. Deze kan

Gaat het over het verder brengen van mensen in hun

eindeloos herhaald worden als eenmaal ingezien is hoe

ontwikkeling dan spreekt de Bijbel in organische meta-

de formule werkt, zoals bij het schrijven van een letter

foren van groei en bloei. Zaden kunnen bomen worden,

of bij het timmeren van vogelhuisjes. Het gaat bij ge-

mensen kunnen vrucht dragen, kennis uitbreiden, een

sloten leren om het inslijpen van bepaalde handelingen

groeiend inzicht krijgen. Ontwikkelen en dus ook opleiden

of vaardigheden. Open leren is exploratief en gericht op

is goed te vergelijken met een organisch proces, waarbij

vaardigheden die nooit af zijn. Zij doen een beroep op

geleerd wordt vanuit wat er al is om vervolgens stappen te

onze creativiteit en het vermogen meerdere inzichten

maken naar wat nog gekend of beheerst moet worden.

tegelijkertijd te benutten, bijvoorbeeld bij het ontwerpen
van een gebouw of bij het schrijven van een verhaal. Deze

32

De Russische psycholoog Lev Vygotsky spreekt over

creativiteit is nodig om werkelijk iets nieuws te leren en

een constante wisselwerking tussen rijping en leren.

dus te blijven ontwikkelen. Docenten die slechts gericht

Naast wat een kind al zelfstandig beheerst is er de ‘zone

zijn op gesloten leren, helpen uiteindelijk kinderen niet in

van naaste ontwikkeling’, waarbij hulp van bekwamere

hun ontwikkeling.

Praktijkvoorbeeld ARS

Leren van binnenuit
De Albertus Risaeusschool (ARS) in Hardenberg werkt

Klaas Veldman van de ARS deed onder leerlingen en

door de hele school heen met het concept ‘Leren van

leerkrachten van groep 5-8 onderzoek naar de bijdrage

binnenuit’. Hierbij worden ze ondersteund door Viaa. Het

van kernreflectie aan het onderwijsleerproces. Hij

begon met een cursus kernreflectie binnen het team.

concludeerde onder andere dat met deze werkwijze ‘het

Het denken en werken vanuit (door God gegeven) kern-

welbevinden en de betrokkenheid, en daarmee het onder-

kwaliteiten werd zo gewaardeerd, dat men besloot dit te

wijsleerproces van leerlingen, gestimuleerd kan worden.

gaan vertalen in het werken met de kinderen op school,

Dat komt overeen met de idealen van alle betrokken

zo vertelt Wilco Nijland van de ARS. Inmiddels is er door-

leerkrachten’.14 Na jaren van dominante nadruk op

werking tot in het contact met ouders, externe partners,

kwalificatie kan met kernreflectie meer tegemoet

het kinder- en jeugdwerk in de plaatselijke kerkelijke

gekomen worden aan zowel opleiding als persoons-

gemeente.

vorming als toerusting.

Leren van binnenuit gaat uit van het principe dat je

Door deze manier van werken voelen leerlingen zich

sterke kanten en idealen functioneren als motor voor je

gezien, gekend en geliefd, omdat ze de door God gegeven

ontwikkeling. Als je dáárin gekend en gestimuleerd wordt

kwaliteiten mogen inzetten. Hierdoor voelen zij zich

(via het herkennen, benoemen en erkennen van je kern-

verantwoordelijk en gemotiveerd voor hun eigen leren

kwaliteiten), wordt je intrinsieke motivatie gevonden en

en ervaren zij daarin plezier. Stuk voor stuk belangrijke

kom je in een ‘flow’. Natuurlijk loop je ook tegen belem-

voorwaarden voor vorming!

meringen aan: je eigen beperktheid, zonden, beperkingen
bij anderen, in je gezinssituatie, enzovoorts. Deze worden

Meer informatie en inspiratie? Bekijk het filmpje over

open besproken. Je leert ‘liften’ tussen je denken, voelen,

Leren van Binnenuit op www.gbsrisaeusschool.nl.

willen en doen. Dat maakt je een completer mens. En je
leert rekening houden met elkaar, met elkaars kwaliteiten
én eigenaardigheden. De school integreert deze manier
van werken met het relatiemodel, waarin liefde centraal
staat: voor God, jezelf, elkaar en de schepping.
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Ontwikkelingsgericht opleiden, talentontwikkeling, is

bouwen ook weer samen aan een verhaal. Dat verhaal

gebaat bij open leersituaties, waarin steeds nieuwe uit-

moet gaan groeien tussen leraar en leerling. Is onderwijs

dagingen gericht worden toegevoegd. De docent bouwt

eenrichtingsverkeer, dan kan dat verhaal niet groeien.

steigers voor de leerling waarlangs deze omhoog klimt.

Dan ontstaat er niet het wezenlijke contact dat nodig is

Dit vraagt oplettendheid, invoelingsvermogen, dialoog,

om personen te vormen. Verhalen scheppen een band.

sociale interactie. Inspannend, soms moeilijk, maar

Daarom is het goed dat een school die een werkelijke

ook mooi werk, omdat zich hierbij vaak in het klein de

leergemeenschap is, pedagogisch en onderwijskundig

kostbare kairos-momenten voordoen, zowel in de

leeft van verhalen. Zij onderstrepen het sociale karakter

Entdeckersfreude over eigen talent (‘ik kan dit!’), als in de

van leren en articuleren waar het om gaat.

groei naar nieuwe niveaus. Ontvankelijkheid en responsiviteit zijn hierbij heel belangrijk, voor leerling en leraar

Als het hart van een school klopt bij talentontwikkeling,

beide. Aandacht, waarneming, het vermogen de juiste

moet het behalen van de vereiste kwalificatie door leer-

signalen op te vangen en te vertalen, daar komt het op

lingen geen hindernis hoeven te zijn. De school is geen

aan. In de Bijbel wordt in verband met het leren van de

hindernisbaan waarop verplichte en door de overheid

mens vaak gewezen op de ogen en de oren.* Die kunnen

afgedwongen toetsen de hindernissen markeren. Als de

blind of doof zijn. Dan kunnen mensen niets meer leren.

inzet gericht is op ontwikkelingsgericht leren, levert dit

Pas als de oren en ogen opengaan kan er geluisterd en

ook de benodigde motivatie en kwaliteit om uiteindelijk

gezien worden.** Via het zien ontstaat het inzicht. Of,

te slagen voor het diploma. Op veel christelijke scholen

Cruyffiaans gezegd: je gaat het zien als je het doorhebt.

wordt geklaagd dat er veel nadruk ligt op kwalificatie
zondermeer. Zelf willen docenten zich meer kunnen toe-

Groei van inzicht is belangrijk in het ontwikkelingsproces

leggen op de vorming van leerlingen, maar ontberen er de

van jonge mensen. Mensen hebben een sterk individueel

tijd voor. Maar wat zou werkelijk de beste voorbereiding

leervermogen, maar zij leren ten diepste van elkaar. Het

zijn op mooie eindscores? Is dat een traject van eindeloos

leerproces heeft ontmoeting nodig tussen mensen, een

veel toetsen of een traject van ontwikkelen? De vraag

leergemeenschap en een relatie waarin een leraar en

stellen is hem beantwoorden.

leerling zich openstellen voor elkaar. Daarom is een
dialogische verhouding tussen beide belangrijk. Zij

Toerusting voor shalom

hebben elkaar iets te vertellen en scheppen een narratief.

De school is er niet voor de school, maar rust mensen toe

Daarin komt hun hele persoon, hun eigen biografie, hun

voor het leven. Hoewel de vorming en opleiding van jonge

kijk op het leven mee. Mensen nemen verhalen mee, maar

mensen een waarde in zichzelf heeft, is de school tevens

* Vgl. onder meer Jesaja 32: 3-4.
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** Roebben spreekt in Scholen voor het leven over ‘ontstoppen’ als onderdeel van het didactisch proces.

“ Steeds gaat het om het verder doordringen in
het beeld van de eigen karakter en identiteit, eigen
waarde en eigen talent. De school heeft hierin de
taak voor leerlingen te zorgen, hen te geven wat zij
nodig hebben om te groeien en te bloeien.”

ingebed in een concrete samenleving die verwachtingen

ongelijkheid. Het is de roeping van de mens zich in te

heeft van goed gevormde en opgeleide mensen.

zetten voor de shalom van Gods Koninkrijk over de volle

Leerlingen zijn zelf ook onderdeel van de samenleving,

breedte van het bestaan. Dit vraagt discipelschap, een

deelnemers aan het maatschappelijk verkeer. In een

helder besef van actuele noodsituaties en van waarden

steeds complexer, globaler en pluraler wordende wereld

die het waard zijn in die situaties nageleefd te worden.

vraagt dat heel wat van jonge mensen. Op scholen moet

Hier kunnen scholen hun leerlingen voor toerusten. Het

expliciet aandacht worden besteed aan burgerschaps-

woord toerusten valt hier, omdat het gaat om hulp bij

vorming. Daarbij wordt toegewerkt naar het kunnen

de vervulling van een opdracht die mensen meekrijgen

omgaan met culturele verschillen, het bevorderen van

als kind van God. De school rust daarvoor toe. De school

maatschappelijke cohesie en verantwoordelijk burger-

rust leerlingen ook toe voor hun toekomstige positie als

schap. Deze doelstellingen geeft het onderwijs een

burger van dit land. In dit toerusten geeft het christelijk

duidelijke maatschappelijke functie. Naast de oriëntatie

onderwijs de eigen levens- en wereldbeschouwing mee. In

op een toekomstige opleiding, loopbaan of beroep, is er

de manier waarop christenen de wereld tegemoet treden

de oriëntatie op het functioneren in een complexe, multi-

komt veel mee van hun visie op een goed beheer van de

culturele en multireligieuze samenleving.

schepping, een duurzame omgang met de aarde en het
milieu, een faire omgang met anderen. Dat vraagt om

In het christelijk onderwijs is de nadruk op maatschappe-

democratisch en kritisch burgerschap. Het christelijk

lijke verantwoordelijkheid er altijd op een of andere

onderwijs heeft in de gerichtheid op burgerschapsvor-

manier geweest. Jonge mensen leren op school wat het

ming een gouden gelegenheid het transformerende

is om verantwoordelijkheid voor de wereld te nemen.

perspectief van Gods Koninkrijk te laten zien.

Volgens Wolterstorff is het denken in termen van een
‘cultuurmandaat’ hier bepalend: God geeft mensen de

Christelijke toerusting voor burgerschap en maatschap-

opdracht de aarde te beheren en verder te ontwikkelen

pelijke verantwoordelijkheid kan dus gericht zijn op

(Genesis 1: 28) en de school is ook daarvoor een oefen-

maatschappelijke vernieuwing, op eerlijke verhoudingen,

plaats. Het christelijk leven, zegt Wolterstorff, omvat

op sociale gerechtigheid, op samenwerking met allerlei

‘the participation in the use and formation of culture and

instanties en groepen die het opnemen voor mens, dier

society’.15 Hij voegde er aan toe dat het dan niet louter

en schepping.* Deze houding moet onderdeel zijn van het

moet gaan om menselijke arbeid en de ontwikkeling van

ethos van de school en doorwerken in schoolkeuzes,

de aarde, maar ook om het vieren en vreugde scheppen

bijvoorbeeld met betrekking tot de omgang met voed-

en het opkomen tegen onderdrukking en schrijnende

sel en energiegebruik. Zo kunnen scholen een creatieve

* Te denken is hier aan de dimensies van zelf-kritisch burgerschap, moreel-kritisch burgerschap, democratisch-kritisch burgerschap, levensbeschouwelijk-kritisch burgerschap, sociaal-kritisch burgerschap.
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Met dank aan Jacomijn van der Kooij.

plaats worden, een broedplaats van ideeën die inspireren

aspecten van hart en ziel, verstand en krachten. Docenten

en voorbeelden laten zien van projecten en van mensen

kijken als het goed is naar de hele mens en in hun pedago-

die de stijl van het Koninkrijk aan het werk zijn in de

gische werk gaat het hun om de vorming van de persoon.

wereld van vandaag. Hierover kunnen mooie verhalen

Leerkrachten zijn bezig met paideia, het wat en hoe van

ontstaan die bij goed gerucht worden verspreid.

vorming. ‘Bezig zijn met de vraag naar de paideaia tilt het
werk van leerkrachten op van zomaar een baantje naar

Deze betrokkenheid op maatschappelijke verantwoor-

een beroep met allure’, schreef Wim ter Horst.16 Bij

delijkheid moet niet slechts bestaan binnen het domein

vorming gaat het erom mensen te laten groeien tot zelf-

van enkele vakken in het curriculum. Deze betrokkenheid

standige personen uit één stuk, die zich met hun talenten

vraagt extra-curriculaire aandacht en moet behoren bij

en eigenschappen weten te geven en in te zetten, verant-

wat de school als gemeenschap wil uitstralen. Wat de

woordelijkheid weten te dragen voor hun bestaan en voor

school wil uitstralen wordt versterkt door het voorleef-

dat van anderen en hierin tot bloei komen.

gedrag van docenten. Daarmee wordt het een integraal
bestanddeel van het schoolklimaat. Hierbij kunnen ook

Dit klinkt hoogverheven, maar hoe werkt dit in het onder-

ouders worden betrokken en de omgeving van de school.

wijs? Opnieuw is hier het uitgangspunt dat mensen een

Dit alles vergt schoolbrede keuzes die tot uitdrukking

sterk leervermogen en groeikracht vanuit zichzelf hebben.

komen in aanpakken en projecten en een accent zouden

Vorming betekent dat deze eigen potentie van mensen

moeten krijgen in alle vakken. Maatschappelijke

wordt gestructureerd en geleid, soms met tegendruk.

verantwoordelijkheid en de invulling van de christelijke

Anders dan bij talentontwikkeling, waar een bepaald

opdracht op een positieve manier bij te dragen aan de

vermogen het aangrijpingspunt is, is hier de hele persoon-

samenleving en cultuur gelden immers voor iedereen.

lijkheid, het karakter, de zich ontwikkelende zelfidentiteit
het aangrijpingspunt. Daarbij is het volgende van belang:17

Vorming

•

Het gaat om het kunnen innemen van een zelfstan-

De meest fundamentele dimensie van de onderwijspeda-

dige verhouding door een persoon met een eigen

gogische relatie betreft de vorming van de leerling als

verwerking van wat in de opvoeding en het onderwijs

persoon. Die vorming betreft de integrale mens, niet een

is geleerd.

stukje, maar de hele persoon. Als de Bijbel spreekt over

•

Vorming gebeurt van binnenuit, in vrijheid, maar

God liefhebben met heel onze ziel, ons hart, ons verstand

tegelijkertijd vormen mensen zich aan anderen in

en al onze krachten wordt die hele mens aangeduid.

ontmoetingen en betekenisvolle relaties.

Zo worden mensen gevormd bij het opgroeien, in al die

•

Vorming geeft een houding en oriëntatie voor het
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Praktijkvoorbeeld GSR

#debat010

Leerlingen van de Gereformeerde Scholengemeenschap

De Debatunie heeft een belangrijke rol gespeeld in het

Randstad (GSR) leven en leren in Rotterdam: een grote

trainen van deelnemende leerlingen en medewerkers

stad, met veel verschillende religies en culturen. Het

vanuit de scholen. De leerlingen zijn een dag getraind

onderwijs heeft als opdracht om leerlingen voor te be-

in debattechnieken. Leerkrachten zijn professioneel

reiden op een bestaan in de samenleving van nu. (Burger-

getraind om in de komende jaren op de eigen school

schaps)onderwijs moet nieuwsgierigheid opwekken naar

leerlingen (verder) te trainen.

anderen om met hen op een volwassen manier in de
wereld te leven. Hiervoor zijn ontmoetingen heel belang-

#debat010 is feestelijk afgesloten met een finaledag om

rijk. De GSR is initiatiefnemer van wat #debat010 is gaan

het succes gezamenlijk te vieren. Leerlingen hebben niet

heten. In het cursusjaar 2016-2017 zijn leerlingen van het

alleen geleerd om goede argumenten te gebruiken in een

islamitische Avicenna College, Melanchthon (PC), De Pas-

debat, ze hebben ook geleerd op constructieve manier

sie en de GSR vijf keer met elkaar in debat gegaan over

bezig te zijn met elkaar. “Laat ik merken dat ik geluisterd

maatschappelijke onderwerpen.

heb?” “Is mijn bijdrage gericht op het beter begrijpen van
de ander?” #debat010 blijkt een prachtig vormend

Er zijn in de loop van het jaar vier debatbijeenkomsten
geweest, één op elk van de vier scholen. Kennismaken en
gezamenlijke ontspanning horen daarbij; zo zijn er mooie
contacten ontstaan! In eerste instantie werd gedebatteerd
in groepen vanuit de afzonderlijke scholen. Uiteindelijk
zijn die groepen steeds meer gemixt. Zo kwam er steeds
meer interactie en ontmoeting tussen de leerlingen.
In het debat ging het over lastige situaties (“Kinderen
mogen pas vlees eten nadat zij zelf een boerderijdier hebben geslacht”) en over culturele kwesties (“Politieagenten
moeten onder diensttijd religieuze symbolen, zoals een
hoofddoek of kruisje, kunnen dragen”).
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initiatief!

•

hele leven, een zinperspectief dat duurzaam is.

de dagelijkse praktijk van beperkte lestijden, roosters,

Daarvoor zijn bronnen van waarde nodig – de Bijbel,

huiswerkopdrachten, lesmethoden, vieringen en vakan-

het geloof, inspirerende teksten, kunst, muziek,

ties is dat iets heel bijzonders. Het is goed te bedenken

Jezus Christus als voorbeeld - en een leerproces dat

dat dit proces zich op een warme christelijke school met

gangbare technisch-instrumentele kennisverwerving

docenten die op leerlingen betrokken zijn altijd wel in

overstijgt.

een of andere vorm voor kan en zal doen. Deze aandacht
voor leerlingen hoort dan bij het ethos van de school. Als

Vorming in het onderwijs gebeurt dus niet via discipline-

zo’n ethos het klimaat stempelt en de school is een echte

ring of gedwongen oefening. Het gaat erom dat een kind

leergemeenschap dan vinden ook de kairos-momenten

of leerling zelf een houding leert aannemen tegenover

van echte vorming plaats. De school kan zich er evenwel

de opvoeder en de onderwijzer en wat deze hem of haar

ook expliciet op toeleggen vanuit het besef dat deze aan-

hebben geleerd. Dat gebeurt vanuit een positieve hou-

dacht voor de persoonlijkheid van de leerling een keuze

ding om door hen gevormd te worden. Cruciaal is dat de

moet zijn en zich terugbetaalt in goede vorderingen in alle

vorming van de persoon gebeurt in relaties. Die moeten

leerprocessen.

van het niveau en de kwaliteit zijn om daadwerkelijk een
vormende invloed te hebben. Vorming vindt plaats aan de

Persoonsvorming centraal maken is echter geen keuze-

hand van waarden die geaccepteerd worden. Zij zijn als de

optie voor het christelijk onderwijs, het is het christelijk

zaadjes die geplant worden in iemands innerlijk en daar

onderwijs. Het christelijk onderwijs is ontstaan om

gaan groeien. Vorming gaat gepaard met het ontstaan

mensen te vormen voor het leven. Zelfstandigwording,

van innerlijke overtuigingen, deugden waar mensen zich

geloofs-articulatie en meebouwen aan Gods Koninkrijk

in willen oefenen, waarden die een leidraad zijn voor het

stonden en staan hoog in het vaandel. Gelet op wat er

handelen en een geloof dat steeds krachtiger wordt. Het

feitelijk gebeurt kan men zeggen dat christelijke vorming

leerproces dat hierbij past is persoonlijk, niet technisch-

per definitie persoonsvorming is, omdat het altijd gaat

instrumenteel, maar wordt gekenmerkt door dialoog en

om de vorming van individuele harten en hoofden. Toch

liefdevolle interactie. Dat is de kern van vormend onder-

moeten we niet blind zijn voor het feit dat deze vorming

wijs.

op veel scholen niet de aandacht krijgt die nodig is. Het
behoort bij het stille werk, er wordt op vertrouwd dat

De docent moet bij dit alles het ‘binnenste binnenste’ van

het gebeurt, maar er is weinig sturing, laat staan tijd, en

de leerling op het oog hebben en daar een zintuig voor

ambities zijn vaak onduidelijk. Als dit zo is, hoe wordt dan

ontwikkelen. Als een school die aandacht kan bieden in

gekeken naar de opbrengst van christelijk onderwijs? Zou

18
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de vraag niet moeten worden gesteld: welke vorming

Bij de vorming van de leerling als persoon horen de

zouden leerlingen moeten hebben ondergaan en wat

dimensies van karakter, wil, verstand en moraal. ‘De

zou daarvan het resultaat moeten zijn? Hoe maken

Bijbel spreekt over de hele mens wanneer ze zegt dat

we vormend onderwijs tot de kern van onze school?

mensen God moeten dienen met hun hele hart, hun
verstand en al hun krachten. Bij de vorming tot verant-

Vorming wordt begunstigd vanuit het ethos van de

woordelijkheid hoort daarom ook de morele vorming.

school en breekt door op momenten van kairos, maar

De vorming van de morele persoonlijkheid maakt

moet ook onderdeel zijn van de nomos van de school,

gevoelig voor het goede, voor het kiezen en ook

het onderwerp van ons volgende hoofdstuk. Dat wil

volhouden van keuzes, voor een leven gericht op de

zeggen: er moet mee gerekend worden bij de prak-

shalom van Gods Koninkrijk. Hiervoor zijn inmiddels

tische inrichting van het onderwijs. Er moet ruimte,

verscheidene methodes ontwikkeld. Morele vorming

tijd en aandacht voor zijn en het moet terugkeren in

kan onderdeel zijn van het godsdienstonderwijs op

het curriculum. In elk geval zou het godsdienstonder-

christelijke scholen. Een behulpzaam boek hierbij:

wijs, samen met andere vormende vakken, hierin een

Gerrit van der Meulen, Pieter Vos en Wilma van der

eigen rol hebben te vervullen. De christelijke school

Jagt, Dat doet deugd. Praktijk-boek morele vorming

zet zich immers in voor zowel geloofsvorming als

voor het voortgezet onderwijs (Boekencentrum, 2010).

de morele vorming van leerlingen. Vanuit deze twee
domeinen worden leerlingen het meest integraal
aangesproken, zowel dus in hun geloofsontwikkeling
als in hun morele ontwikkeling.
De godsdienstles moet daarom niet louter in het
teken staan van geloofsleer en een kennismaking met
religieuze verschijnselen, maar moet in dienst staan
van de zelfstandigwording van de leerling als gelovige
christen die zich als persoon ontwikkelt op een christelijke school.
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“Het leerproces heeft ontmoeting nodig
tussen mensen, een leergemeenschap en
een relatie waarin een leraar en leerling zich
openstellen voor elkaar.”

3. NOMOS
De regel

De school, de leerling en de docent

Toen Benedictus van Nursia zijn klooster stichtte ontwierp

Een school is een leergemeenschap van docenten en

hij voor het gemeenschappelijk leven een regeling. Dat

leerlingen samen. Aan de kwaliteit van die gemeen-

werd de ‘regel’ van de Benedictijnen. Het principe van ‘ora

schap draagt iedereen bij. Het is belangrijk dat de school

et labora’ en het daarbij passende dagritme met de zeven

uitstraalt dat er samen geleefd wordt en samen gewerkt.

gebedstijden werd erin vastgelegd. Zo ook de organisatie,

Het schoolklimaat maak je met elkaar. De waarden van

de functies in het klooster en de stijl van onderlinge om-

de school zijn daarbij leidend. Het is belangrijk dat ook

gang. De regel van Benedictus bevat veel praktische en

leerlingen zich daarvan mede-eigenaar voelen. Schakel

spirituele wijsheid en is ook buiten het klooster populair

hen dus in, maak hen verantwoordelijk, luister naar hen,

geworden onder andere in kringen van managers. Deze

geef hen een eigen ruimte om zich te uiten. Kinderen en

regel heeft bijgedragen aan de kwaliteit van menselijk

jongeren willen serieus genomen worden. Als dat gebeurt

samenleven en samenwerken op heel veel plaatsen.

voelen ze dat ze op waarde worden geschat.

In dit hoofdstuk gaat het over de kwaliteit van het christe-

Jongeren die serieus genomen worden, die zich gehoord

lijk onderwijs. Kwaliteit ontstaat niet vanzelf, maar heeft

weten, werken mee in de les en buiten de les. Ook al zal

condities nodig om te kunnen gedijen. Goed onderwijs

de verhouding tussen schoolleiding en docenten ener-

krijgt vorm door het handelen van goed opgeleide

zijds en leerlingen anderzijds altijd asymmetrisch zijn, het

docenten. Het vraagt om geoliede organisaties met

blijft belangrijk dat leerlingen zich op een eigen manier

duidelijke kaders en afspraken. De christelijke school

en naar eigen mogelijkheden medevormgever van de

kent dus ook een ‘regel’. Dat geldt in het bijzonder voor

school voelen. Zij bepalen mede het ethos van de school,

scholen die samen een eigen merk willen laten zien. Over

het schoolklimaat en de waarden die de school uitdraagt.

die regel gaat dit hoofdstuk. We vatten wat we daarover

Daarin kunnen leerlingen een school zelfs meenemen

beschrijven samen onder het woord nomos: regel of wet.

door de keuzes die zij maken. De regels van de school

We beperken ons tot de hoofdzaken: het schoolklimaat,

moeten hierin niet beperkend of beknellend zijn.

de bekwaamheid van docenten, onderwijs als praktijk,
krachtige leeromgevingen, de school als lerende
organisatie, merkbeloften en kwaliteitsontwikkeling.
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De school is een leergemeenschap en het zijn uiteraard de
docenten die leiding geven aan het onderwijsleerproces.
Zij zijn gids en voorbeeld tegelijk. Van een docent die
gevarieerd en ontwikkelingsgericht kan werken, de
vorming van personen ter hand neemt en een open oog
heeft voor wat er maatschappelijk speelt, wordt heel
wat gevraagd. Cruciaal daarbij is dat docenten elkaar
steunen, niet bang zijn eigen tekorten bespreekbaar te
maken, samen werken aan benaderingen en aanpakken
die werken. Is een school of vakgroep een verzameling
individuele docenten die hun eigen gang gaan, dan kan de
school niet winnen aan kwaliteit.
Onderwijs is teamwork. Docenten zijn professionals en
hebben een mensenberoep. Het is vanzelfsprekend dat
zij over al die situaties waarin zij met hun vak en met
leerlingen aan het werk zijn intensief overleggen. Dat
overleg gaat dieper dan het afregelen van zaken. Het
moet stevige inhoudelijke componenten hebben en ook
ontwikkel- en leermomenten. Onderwijs is een praktijk

“Goed onderwijs krijgt vorm door het

van werken waaraan door vele professionals in de loop der

handelen van goed opgeleide docenten.

tijd is bijgedragen. Daarin is nagedacht over het beroepseigen handelen, de bestemming van die onderwijspraktijk

Het vraagt om geoliede organisaties

en de regels van vakbekwaamheid die moeten gelden.

met duidelijke kaders en afspraken.”

Dat denken moet zich voortzetten in de praktijk van het
onderwijs. Zo doen zelfbewuste vakmensen dat.

Onderwijs als beroepspraktijk

Dit denken is nog eens verfijnd in wat wel het ‘normatieve

We zien het beroepsmatig handelen van docenten in het

praktijkmodel’ is genoemd.19 Normatief, omdat er steeds

onderwijs als een eigen praktijk. Net zoals advocaten een

beroepsnormen aan de orde zijn. Hoe ziet dat model er uit

praktijk hebben, artsen en verpleegkundigen, zo is ook het

voor onderwijs als praktijk? Welke functies zijn er te onder-

werk van docenten verbonden met onderwijs als praktijk.

kennen in die praktijk? Docenten zijn bezig met de vorming

Er zijn standaarden en normen voor de uitvoering van

van de aanleg, vermogens en karakters van personen. Dat

het beroep en nieuwe docenten worden ingewijd in de

doen ze volgens de regels van hun vak en die regels zijn zelf

kneepjes van het vak. Een praktijk is gevestigd, het kent

ook weer gevormd in tradities en culturen. In het verder

een geschiedenis en tradities, technische vereisten, eigen

brengen van mensen en in hun eigen vakbekwaamheid zijn

vormen van opleiding en toerusting. Een bekende definitie

docenten vormers bij uitstek. De onderwijspraktijk bestaat

is van Alasdair MacIntyre die een praktijk omschrijft als

dus dankzij deze culturele of historische taak. Dat noemen

samenhangende vorm van gevestigde activiteiten waar-

we de funderende functie van de onderwijspraktijk. Deze

door mensen in onderlinge samenwerking bepaalde doelen

verwijst naar de vormende functie van onderwijs en van

en waarden proberen te verwezenlijken. Dat klinkt nog

het beroepshandelen. Maar wat is het doel van de onder-

abstract, maar wie deze definitie uit elkaar peutert kan de

wijspraktijk? Dit noemt het normatieve praktijkmodel de

relevante elementen duidelijk zien oplichten.

kwalificerende functie. Het onderwijs besteedt aandachtige
professionele zorg aan mensen om hen als zelfstandige

In de eerste plaats is er de constatering dat er een eigen

personen met hun gaven en verantwoordelijkheden tot

domein is van gevestigde activiteiten. Het beroep richt zich

bloei te brengen. Dat kwalificeert de onderwijspraktijk. Het

op bepaalde activiteiten die uitgevoerd moeten worden en

is de ontplooiing van de norm van de liefde in de context

daarmee ook op specifieke vakkennis. In de tweede plaats

van onderwijsleerprocessen. Vakbekwaamheid bewijst zich

is er de constatering dat in dat beroepsmatig handelen

in de ‘kunst’ om dit doel te realiseren.

doelen worden nagestreefd. Iedere praktijk heeft een
doel, maar bij het nastreven ervan gaat het tevens om de

Zijn er nog andere normen die de onderwijspraktijk

ontplooiing van bepaalde waarden en normen. Beroeps-

stempelen? Gaat het ook niet om financiële voorwaarden,

beoefenaren hebben naast technische vaardigheden te

juridische kaders van overheidsregelgeving? Ja, die zijn

rekenen met bepaalde normen. Die bepalen of iemand een

er ook en daarmee moet ook gerekend worden, maar

vakbekwame beroepsbeoefenaar is. Je kunt alleen maar

die funderen of kwalificeren de onderwijspraktijk als

excelleren in het vak door de vereisten van het vak uiterst

zodanig niet, zij ondersteunen deze. Zij zijn wel nodig

serieus te nemen.

om professioneel te kunnen werken, maar vakbekwaam
docentschap is er niet van afhankelijk.
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Christelijk leraarschap

Een christelijke leraar is een actieve leraar. Dat wil zeggen:

Christelijk leraarschap is niet een individuele kwaliteit

hij of zij is niet slechts een facilitator (zoals in democra-

alleen, het is iets dat je samen met collega’s vormgeeft.

tische onderwijsbenaderingen wordt gesteld), maar

Dat moet vanzelf spreken wanneer vorming het kern-

iemand die leidt en vormgeeft aan een onderwijsrelatie.

woord is en vorming plaatsvindt in een sfeer van ontmoe-

Soms betekent dat het helpen vinden van een pad dat

ting en (meervoudige) relaties. Leraren hebben niet alleen

de leerling daarna zelf leert bewandelen (als gids of

individueel aandacht voor leerlingen, die hebben ze ook

coach), soms betekent dat het aanreiken van inhoudelijke

gezamenlijk. Wat in de toelichting op het normatieve

richting en perspectief. Maar altijd is de docent er als ac-

praktijkmodel is gezegd over wat onderwijs kwalificeert,

tor. Via zijn persoon wordt er een wereld present gesteld

namelijk het tot bloei brengt van personen met hun

waarmee de leerling zich moet verbinden. Leren en

capaciteiten en verantwoordelijkheden, bindt docenten

doceren omvat altijd een combinatie van kundigheden en

samen. Dat geldt ook voor andere keuzes, zoals het vorm-

vaardigheden. Het is binden en loslaten. Dit tweevoudig

geven van christelijk leraarschap. Ook dat is een gemeen-

perspectief vanuit het gezichtspunt van de leerling wordt

schappelijke activiteit. Deze wordt versterkt wanneer er

wel aan-geduid als ‘learning’ en ‘being taught’, leren en

een gedeelde visie is op onderwijs.

geleerd worden, ontdekken en verwerven.

Christelijk leraarschap omvat specifieke houdingen en

De toon en sfeer die een docent meebrengt is dus uiterst

inhouden. Docenten dragen ook bij aan het ethos van de

belangrijk. Geen enkele docent is uiteraard perfect of tot

school. Als de gerichtheid op het leven en het vervullen

het uiterste in alle opzichten deskundig. De docent is zelf

van maatschappelijke taken belangrijk wordt gevonden,

ook een zondig, kwetsbaar mens en doet zijn of haar werk

vraagt dit ook iets van de oriëntatie van docenten. Hoe

in gebrokenheid. Maar wat hij of zij overbrengt is ook niet

kijken zij aan tegen het christen-zijn in de samenleving?

zijn eigen deskundigheid of vakbekwaamheid, dat blijven

Wat wil de school op dat punt communiceren? Van

middelen om het werk goed uit te voeren. Van blijvende

docenten op een christelijke school wordt voorts gevraagd

vormende waarde is de liefde die de docent overbrengt

zich de basisbeginselen van een christelijk pedagogische

voor zijn vak en voor leerlingen. Daarmee kan hij iets

benadering eigen te maken en een christelijke levens- en

bewegen in het hart en het leven van leerlingen. Leren is

wereldbeschouwing. Dat zijn de decors van zijn of haar

ten diepste liefhebben, en ook dat moet geleerd worden,

werk en de docent moet het vermogen hebben deze te

voorgedaan, present gemaakt. Liefde weten te wekken

tonen en van eigen betekenissen te voorzien. Dit hoort bij

voor Gods wereld, voor dienst in Zijn Koninkrijk hoort

het merk.

ongetwijfeld tot de mooiste kairos-momenten van
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christelijk leraarschap. Om deze liefde te blijven voeden

gelang de situatie en de behoefte van de leerling.*

is het van belang dat docenten goed op zichzelf passen,
van zichzelf en anderen houden en bezig zijn met de eigen

Een tweede ontwerpregel gaat over tijd en ruimte om toe

spirituele veerkracht.

te komen aan ‘leren in de diepte’. Hiervoor is rust en aandacht nodig, vormen van onthaasting. Alleen zo komen

Krachtige leeromgevingen

we toe aan het ontdekken en verwerven van kennis,

Leren vindt plaats in leeromgevingen, waar leerlingen

van persoonlijke vaardigheden en eigen inzicht. Wanneer

van profiteren. De school als leergemeenschap met een

we willen toekomen aan waarderenderwijs leren dan

eigen ethos kan daar veel aan bijdragen. Leeromgevingen

passen daar geen lessen bij die ‘fast food’ geven. Voor

worden specifiek vormgegeven door docenten. De

diepgang is ‘slow food’ nodig in de vorm van echte

docent ontwerpt ze en maakt er ook deel van uit. Er

leertijd, gerichte leerstof van hoge kwaliteit. Leerlingen

zijn ‘ontwerpregels’ te definiëren met het oog op deze

moeten zich kunnen verwonderen en inzichten, kennis

leeromgevingen: wat is ervoor nodig, wanneer zijn ze

en attitudes moeten ingeoefend worden en wortelen.

krachtig, hoe dragen ze bij aan het vormen, opleiden en

Docenten moeten er de randvoorwaarden voor creëren

toerusten van leerlingen?

- momenten van kairos – door er tijd voor in te ruimen.
Leren in de diepte laat zich heel goed combineren met

Belangrijk voor onze benadering is dat leerlingen samen

een gerichte narratieve onderwijsbenadering. De

leren. Dat is de eerste ontwerpregel. Leren is een sociaal

vertelling wekt niet alleen de aandacht, maar is ook

gebeuren. Er wordt van en aan elkaar geleerd.20 Binnen

voertuig voor verbeelding, verwondering en zinbeleving.

die context dient er tevens de ruimte te zijn voor iedere
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leerling eigen talenten zelfstandig te leren ontdekken

Een derde ontwerpregel is gericht op ontmoeting met

en ontwikkelen. Thematisch of projectgericht onderwijs

mensen, leersituaties, lesstof, maatschappelijke en

maakt leren ‘solidair’. Leerlingen werken aan een thema,

sociaal-culturele praktijken, beroepen. Het leerproces

moeten een taakverdeling maken op basis van ieders

wordt actief in dialoog of actieve wisselwerking met

talenten en mogelijkheden, komen tot een integratie

lesstof in een leeromgeving. Leerlingen kunnen leren over

en zo wordt een gemeenschappelijk resultaat bereikt.

een thema (informatie, ontmoeting met een traditie of

Zij zetten samen een ‘boom’ op (naar een metafoor van

discipline), van een thema (communicatie, leren praten

George Feuser). De inrichting van een gemeenschappelijk

met anderen), en vanuit een thema (confrontatie met de

leerproces is de eerste ontwerpregel, die uiteraard ook

werkelijkheid, zelfreflectie). Ontwikkeling en vorming

allerlei graden van differentiatie moet kennen, al naar

vinden plaats in relatie met anderen en met behulp van

* De term ‘ontwerpregel’ wordt ook gehanteerd door Driestar Educatief in diverse publicaties.

betekenisvolle bronnen. In de echte ontmoeting ontstaat

echt goed onderwijs te geven, is een continu lerende

de noodzakelijke dynamiek om te groeien. Voor vorming,

organisatie. Het is niet overbodig hier uitdrukkelijk bij stil

opleiding en toerusting zijn dialogische verhoudingen

te staan. Veel docenten geven aan dat zij zozeer met de

onontbeerlijk. Toerusting voor shalom in de samenleving

kwalificatie van leerlingen bezig zijn dat tijd voor reflectie

vraagt een ontmoeting met maatschappelijke situaties.

en gemeenschappelijke bezinning erbij inschiet. Dat is
het paard achter de wagen spannen. Uit onderzoek blijkt

Ontwerpregels helpen om krachtige leeromgevingen in

dat scholen die innovatief en dus zelflerend zijn dat alleen

te richten. Onderwijsvormen die bij deze ontwerpregels

maar kunnen zijn wanneer docenten de tijd krijgen van

passen zijn: activerende didactiek, vormen van samen-

elkaar te leren. Zo kunnen ze hun eigen lespraktijk en het

werkend leren, vakoverstijgend werken, passend en

begeleidingswerk verbeteren.

talentgericht onderwijs, werkvormen waarin het contact
met de samenleving en met beroepspraktijken wordt

Schoolleiders moeten aan hun docenten tijd en ruimte

gestimuleerd. Deze sluiten aan bij wetenschappelijke

geven voor deze reflectie. De school als lerende orga-

bevindingen met betrekking tot succesfactoren in het

nisatie is een reflectieve school.22 Die reflectie moet

onderwijs.21 Vormend onderwijs en ontwikkelingsgericht

schoolbreed plaatsvinden, maar is juist ook effectief in

onderwijs overstijgen deze afzonderlijke benaderingen en

de kleinere verbanden van teams en vakgroepen waarin

brengen ze samen in een perspectief. Dat is het perspec-

docenten bijeenkomen die eenzelfde vak geven. Een

tief van de mens die als persoon een brede ontwikkeling

school als lerende organisatie heeft een eigen ‘discours’.*

doormaakt, zijn of haar talent leert inzetten in een besef

Bij dat interne gesprek, het reflectief en zelflerend zijn

van dienstbaarheid en verantwoordelijkheid. Mensen

van de school, hoort ook een programma. Het gaat er niet

kunnen bloeien en leeromgevingen kunnen daarop

om alleen te overleggen en te praten, maar om samen te

worden ingericht.

ontwerpen, actieve vormen van intervisie vorm te geven,
samen nieuwe kennis binnen te halen.

De school als lerende organisatie
Een belangrijk onderdeel van de ‘regel’ betreft de school

De school als lerende organisatie biedt voor deze

als lerende organisatie. Scholen zijn plekken waar geleerd

meervoudige reflectie stimulans en reikt middelen aan.

wordt, niet alleen door leerlingen, maar ook door leraren

Uiteraard is hier te denken aan een brede variatie van

en door de schoolgemeenschap als geheel. De school

thema’s. Sommige vakgroepen ontwikkelen samen

biedt aan docenten een uitgelezen kans om van elkaar

methoden, andere bespreken de manier van lesgeven of

te leren. Een school waarin het verlangen bestaat om

de doorwerking van identiteit in de vakinhoud.

* De term is van Hans Bakker.
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Praktijkvoorbeeld GSG

Het proces van een lerende organisatie
‘Organiseer een 24-uur durende identiteitsconferentie

directie, voor directie. Deze nieuwe structuur draagt bij

voor dertig collega’s’. Met deze opdracht gingen zes

aan het samen leren over (de doorwerking van) de eigen

collega’s van verschillende vestigingen van de Gere-

identiteit. Het proces wordt begeleid vanuit het project

formeerde Scholengroep aan de slag.

‘Identiteit als sterk merk’ en door Lucy Doorn, identiteitscoördinator GSG. Op termijn verdwijnt de externe bege-

Onder de Gereformeerde Scholengroep vallen het

leiding en zorgt de GSG zelf dat de bal blijft rollen.

Gomarus College met scholen in de provincies
Groningen, Friesland en Drenthe en ROC Menso Alting.

De eerste conferentie was op Schiermonnikoog, met

Het doel van de conferentie is enerzijds het concept

dertig collega’s en tien directieleden. Er is gepraat, uit-

identiteitsdocument bespreken en verrijken, anderzijds

gewisseld, gelachen, geïnspireerd en gebeden. Een greep

om samen te doordenken wat we bedoelen met ‘gere-

uit de positieve woorden die de organisatoren terug-

formeerd’. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het

kregen: contact met collega’s die je anders niet ontmoet,

begrip in de loop van de jaren diffuus geworden is en dat

de openhartige sfeer, de saamhorigheid, onderlinge liefde

er behoefte is aan georganiseerde vormen om samen te

en de bevlogenheid die gevoeld werd. En toen op een

reflecteren en te leren van en over (de doorwerking van)

zonnig Schiermonnikoog docenten werden gevraagd de

identiteit.

volgende conferentie voor te bereiden, waren die snel

23

gevonden. Een volgende stap in het samen leren,
De GSG zit in een veranderproces op weg naar handhaving en verankering van de identiteit in het primaire
proces van de scholen. Eigenaarschap tot in de wortels
van de organisatie. In dat veranderproces maken ze
gebruik van bestaande structuren (directie-overleggen,
teamvergaderingen, enz.) en van nieuwe structuren: twee
keer per jaar vinden identiteitsconferenties plaats voor
sturende en uitvoerende functies. De conferenties worden
georganiseerd door docenten, voor docenten en door
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reflecteren en zijn van een lerende gemeenschap!

Belangrijk is dat er tijd en gelegenheid voor is in soms

brengen of zelfs samen tot ontwikkeling van een aanpak

drukke weekroosters. Alleen dan wordt er inhoudelijk iets

of inhouden komen.* Een gemeenschappelijke gekozen

opgepakt dat leidt tot verbetering van het werk. Zo geven

ontwikkelingsgerichte benadering kan gezamenlijke

docenten samen vorm aan christelijk leraarschap en aan

studiedagen voor docenten opleveren die inspireren.

een school als lerende organisatie.
Tot de externe kennisinfrastructuur hoort tenslotte ook de
Is de interne infrastructuur op orde dan kunnen docenten

ondersteuning door voortgezette scholing, onderzoek

schoolbreed van elkaar leren. Dat is onder meer van

en de beschikbaarheid van publicaties. Dat gebeurt

belang voor het MBO of VO, waar sprake is van omvang-

zelden door de scholen zelf, maar wordt veelal gereali-

rijke schoolgemeenschappen. Ook daarvoor moet een

seerd via kennisinstituten, hogescholen en universiteiten.

‘regel’ bestaan, anders komt dit schoolbrede leren niet

Onderwijs is per definitie kennisintensief en vraagt om

tot leven. In elk geval moet er een structuur zijn om met

voortdurende vernieuwing en verscherping van inzicht.

(beginnende) docenten de centrale pedagogische en

De introductie van nieuwe concepten en aanpakken vergt

onderwijskundige visie te delen, zodat zij deze gaan om-

nadere bestudering en onderzoek, soms op empirische

armen en zelf drager van deze identiteit gaan worden. De

leest geschoeid om te zien wat een aanpak nu precies

christelijke school heeft de eigen identiteit immers niet als

‘doet’, soms meer conceptueel of handelingsgericht om

statisch bezit, maar moet daarmee aan de slag. Kortom:

docenten te ondersteunen in wat zij doen. Het ontbreekt

de christelijke school als lerende organisatie, moet ook

momenteel aan een zorgvuldig opgebouwde externe

vormen kennen om te leren van de eigen identiteit en

kennisinfrastructuur rond het christelijk onderwijs. Het is

deze verder uit te werken.

belangrijk deze weer gericht vorm aan te geven rond het
eigen merk.

Behalve een interne kennisinfrastructuur is er een externe
kennisinfrastructuur nodig. Te denken is aan een verbin-

Merkbeloften

ding met andere scholen van hetzelfde merk. Daar speelt

Scholen uit het PO en het VO willen samen optrekken om

zich immers eenzelfde type bezinning af. De resultaten

van hun identiteit een sterk merk te maken. Die identiteit

daarvan kunnen gedeeld worden. Tussen scholen kunnen

is de bestaansreden voor deze scholen die behoren tot

hiervoor ook nadere afspraken worden gemaakt, bijvoor-

een richting. Van die richting wordt steeds vaker gevraagd

beeld rond gezamenlijke studiedagen of samenwerkings-

te articuleren waar die identiteit voor staat, ook in peda-

projecten. Docenten die eenzelfde vak doceren op

gogisch en onderwijskundig opzicht. In het voorgaande

verschillende scholen kunnen een uitwisseling tot stand

zijn de hoofdtrekken daarvan getekend.

* Hierin is er steun van onder andere het netwerk Identiteit en kwaliteit in de leergebieden (zie www.ienknetwerk.nl).
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“ Van blijvende vormende waarde is
de liefde die de docent overbrengt voor
zijn vak en voor leerlingen.“

Nu komt het erop aan deze hoofdtrekken tot kenmerken
te maken van de scholen gezamenlijk. Dat merk bestaat

•

Georiënteerd op de shalom van Gods Koninkrijk in alle
betrekkingen.

echter niet in een schets op zichzelf, maar brengt iets
teweeg in het onderwijs en in de levens van leerlingen.

Het merk moet onderscheidend zijn, ondersteund worden

Een merk is niet een passief logo, maar het activeert tot

door verhalen en rituelen die duidelijk maken wat de

nieuw gedrag. Kortom, het brengt mensen in beweging.

kern is, en ‘agents’ (docenten, leidinggevenden) kennen
die het merk belichamen en uitdragen. De merkbelofte

Mensen komen niet zomaar in beweging. Ze moeten

wordt ondersteund door waarden die bij het merk horen.

daarvoor gemotiveerd zijn. Daarom wordt ook wel

Die waarden maken duidelijk in welke geest leerlingen

gesproken over merkbeloften. Het merk biedt iets waar

worden begeleid op weg naar zelfstandigheid. We noem-

behoefte aan is en belooft iets waar mensen op zoek

den al enkele woordparen waarin centrale waarden van de

naar zijn. Datgene wat beloofd wordt moet wel passen

christelijke school worden uitgedrukt. Ze markeren de

bij de school. De school moet ook daadwerkelijk in staat

relaties met God, met onszelf, andere mensen en de

zijn te leveren wat het belooft. Het merk moet daarom

wereld: eerbied en verantwoordelijkheid, zelfwaardering

geloofwaardig zijn. Voor de scholen die wij voor ogen

en bereidheid, respect en dienstbaarheid, zorg en recht-

hebben ligt de merkbelofte in het verlengde van wat be-

vaardigheid.

schreven is als de gewenste doelstelling van de school: de
vorming van jonge christenen tot zelfstandige personen

De belangrijkste merkbelofte van de christelijke school

die met hun van God gegeven talenten en verantwoorde-

zou evenwel deze moeten zijn: eerbied en ontzag voor

lijkheden tot bloei kunnen komen. Maar de merkbelofte

God. De christelijke school moet in dat opzicht volstrekt

omvat nog meer:

geloofwaardig zijn. Ze moet doen wat ze zegt, namelijk

•

Vormend en ontwikkelingsgericht onderwijs rond een

samen God dienen en eren bij een open Bijbel, in dage-

geloofsverstaan dat aansluit bij de opvoeding thuis.

lijkse vieringen en gebeden, en Christus en het werk van

Vorming en opleiding in de context van een sterk

de Heilige Geest centraal stellen. De aandacht hiervoor

gemeenschapsleven op school.

doortrekt vervolgens het hele schoolklimaat in alle

Persoonlijke aandacht voor iedere leerling als

onderdelen.

•
•

bijzonder mens en beeld van God.
•

Ontzag voor God en visie op het volgen van Jezus
Christus in de wereld van vandaag.
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Kwaliteitsontwikkeling

Goed onderwijs is een dynamisch begrip. Wat goed onder-

Wat is goed christelijk onderwijs? Niet al het onderwijs dat

wijs is, wordt in elk geval afgelezen in deze dimensies:

goed is, is christelijk onderwijs. Christelijk onderwijs heeft

•

Wie of wat de school zelf wil zijn.

echter wel een eigen opvatting van goed onderwijs. Iedere

•

Een visie op onderwijs en de passende inrichting van

onderwijspraktijk streeft er immers naar de eigen benadering zo goed mogelijk uit te voeren en daarmee de beste

een onderwijsleeromgeving.
•

resultaten te behalen. Hoe ziet dat eruit voor het merk
dat wij op het oog hebben? Welke kwaliteitsontwikkeling
is daar nodig?

wijspraktijk.
•

De betekenis van de vorming die leerlingen ont-		
vangen.

Iedere school kent eigen kwaliteitsinstrumenten. Daarin is

Bij identiteit als sterk merk hoort een eigen kwaliteits-

sprake van intern en extern toezicht en allerlei verplichte

cultuur. Daar kunnen de scholen gezamenlijk voor zorgen.

informatie over leerlingen en schoolaanpak. Onderwijs-

Bij een inhoudelijke kwaliteitscultuur als deze horen

kwaliteit is in Nederland echter teveel een kwestie van

mechanismen van ‘waarderend evalueren’. Uiteindelijk

meten en weten geworden. Scholen hebben dikwijls

gaat het om de kwaliteit van samenwerken en samen-

het idee dat daarmee aan de vraag naar wat echt goed

leven en om wat er van onderwijs terecht komt in de

onderwijs is wordt voorbijgezien. De inspanningen in de

levens van jonge mensen. Het gaat erom dat zij tot bloei

klas worden niet waargenomen en de vormende kracht

komen. De nadere uitwerking van de eigen kwaliteits-

van onderwijs blijft buiten beeld waarin het verhaal en

ontwikkeling zal ter hand worden genomen bij de

de ambities van de school een grotere rol spelen. Terecht

verdere ontwikkeling van identiteit als sterk merk.

is er daarom opnieuw aandacht voor wat de ‘kwaliteitscultuur’ van de school heet.* Ook de Onderwijsraad
spreekt nadrukkelijk over de noodzaak van een ‘breed’
kwaliteitsbegrip, waarin het verhaal en ambities van de
school zelf een grotere rol speelt.
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De kwaliteit die vakbekwame docenten in de onder-

* Zie notities over kwaliteitscultuur van Verus.

“Scholen zijn plekken waar geleerd wordt, niet alleen
door leerlingen, maar ook door leraren en door de
schoolgemeenschap als geheel.”

NOTEN
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