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Voorwoord 

 

Wat hier ligt is de realisering van een lang gekoesterde droom.  

Het unieke karakter van de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten heeft vanaf de advertentie 

waarop ik in 1990 regeerde tot nu toe mijn hart. Nu ik op de grens sta van mijn pensionering heb ik 

zorgen om dat karakter. Weet men nog wel wat dat was, is en zou kunnen zijn? 

Toen het woord ‘Bildung’ viel in allerlei publicaties en gesprekken over het Hoger onderwijs zag ik 

mijn kans…. 
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1 Inleiding 

 

In onderwijsland is de laatste 5-10 jaar vele malen het woord ‘Bildung’ gevallen in het kader van de 

doelen in het Hoger onderwijs. Aangezien ik geschoold ben als Sociaal Pedagoog, een opleiding 

waarin de pedagogische verantwoordelijkheid van de samenleving leidraad was, was ik onmiddellijk 

getriggerd.  

Ik wil weten wat met ‘Bildung’ bedoeld zou worden en wat men hiermee in het Hoger onderwijs wil 

realiseren. En wat dit dan weer allemaal zou kunnen gaan betekenen voor de studenten, docenten 

en het onderwijs. Waar komt deze trend vandaan; hoe is ze ontstaan. Welke verlangen of welke 

onvrede geeft aanleiding tot dit fenomeen. Ik vermoed een nauw verband met de traditie van de 

CAH.  

Onze school heeft een rijke ‘persoonsvormingstraditie’ en heeft dit nog steeds hoog in het vaandel. 

Door de schoolvergroting en secularisering van de school is deze voedingsbodem voor ons actuele 

onderwijs m.i. verloren gegaan. 

Vandaar dit initiatief. In het onderstaande onderzoek wil ik op zoek gaan naar de actualiteit en 

relevantie van Bildung voor mijn eigen Hogeschool waar ik meer dan 26 jaar werkt. 

Ik zeg achtereenvolgend iets over de aanleiding, de vraag, de relevantie, de werkwijze en de 

benodigdheden. 
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2 Aanleiding 

 

Zoals ik al in de inleiding zei zijn er een aantal impulsen die geleid hebben tot dit onderzoek. 

Laat ik beginnen met de persoonlijke kant. Vanaf mijn opleiding tot Sociaal Pedagoog staat bij mij de 

vraag centraal naar de persoonsvorming; de menswording. En dan vooral welke bijdrage een 

onderwijsinstelling daaraan levert. In de eerste elf jaar gaf ik het vak persoonlijkheidsvorming aan 

een gezondheidszorgopleiding. Later ben ik gaan werken aan de Christelijke Agrarische Hogeschool. 

Deze keuze was zeer bewust vanwege de identiteit en visie van deze school op onderwijs. De 

combinatie van wonen, werken en leren stond centraal aan deze school. De bijdrage aan de 

persoonsvorming van de student via mijn lessen, mentoraat en coaching waren voor mij leidend. Nu 

ik aan het eind sta van mijn loopbaan zou ik deze vraag nog een keer willen doordenken in zijn wat, 

waarom en hoe. 

De tweede impuls komt voort uit de fase waarin onze Hogeschool zich bevindt. Recent verhuisd, 

onderdeel geworden van een groter geheel de Aeres Hogeschool en de daarbij behorende nieuwe 

naam vraagt een (her)bezinning op de wortels maar ook de dragende visie voor de komende jaren 

van deze school(zie: Perspectief 2020 en CAH ID). Daarnaast moet ik constateren dat de 

cultuurdragers van de laatste 25 jaar van deze school vrijwel allemaal met pensioen zijn of 

binnenkort gaan. In het recent opnieuw vastgestelde onderwijsconcept wordt de vorming van de 

student niet expliciet benoemd. In de toekomstvisie wordt het wel genoemd (persoonlijke 

ontwikkeling en Bildung) maar niet nader uitgewerkt. Mijn vermoeden is dat veel van de nieuwe 

docenten nauwelijks geschoold zijn in Humanistiek en vakken als pedagogiek, agogiek, filosofie en 

persoonsvorming. Vaak zijn ze grondig geschoold in een relevant inhoudelijk vakgebied met slechts 

een aanvullende didactische cursus. De oudere universitaire generatie was vaak ook nog filosofisch 

geschoold. Tenslotte vermoed ik dat secularisering ook gevolgen heeft voor de doordenking van 

levensvragen.  

De derde impuls is de discussie op landelijk niveau binnen de Vereniging Hogescholen (voormalig 

Hbo raad). De laatste jaren valt daar met enige regelmaat het begrip ‘Bildung’ of aanverwante 

begrippen. De huidige minister van onderwijs (Jet Bussemaker), Kees Boele (bestuursvoorzitter HAN) 

en René Gude (filosoof) zijn daarin spraakmakers geweest. Het is zelfs een moment een speerpunt 

geweest. Ook binnen de universiteiten speelt deze discussie. Er is zelfs sprake van een urgentie om 

zich hierop te richten? 

De doorslag gaf wel een intern onderzoek van Marrit Zoet naar het mentoraat binnen de school. 

Daarin constateert ze dat er een visie ontbreekt op het mentoraat (pag. 26). Dat vermoedde ik wel 

maar haar waarneming is voor mij mede de aanleiding tot deze studie. 

Tenslotte, en dat is wel heel persoonlijk, beschouw ik dit onderzoek en het daaruit voortvloeiend 

essay als een vorm van afscheid van bijna 40 jaar onderwijs. Misschien wel een van de mooiste 

roepingen die er zijn. In ieder geval was dat voor mij zo. 

  



3 Wat wil ik dus weten? 

 

Eigenlijk weet ik nog heel veel niet. Ik weet dat de term ‘Bildung’ in het kader van beleidsnotities en 

discussies over het Hoger Onderwijs steeds vaker wordt gebruikt. Ik vermoed dat er een relevantie in 

schuilgaat voor het onderwijs maar weet eigenlijk nog niet welke. Waarom gebruiken mensen deze 

term, waar verwijst ze naar? Dat wil ik dus onderzoeken. 

Wat wel: - een substantiële stijging in het gebruik van de term vanaf 2000 

  - de term wordt gebruikt in relatie tot de onderwijstaakstelling van het Hoger  

   onderwijs 

  - Aeres Hogeschool gebruikt de term in haar Instellingsplan ‘Perspectief 2020’ 

  - ik vermoed dat er een zeer relevante inhoud schuilgaat achter deze term 

 

Wat niet: - waar staat de term Bildung voor? 

  - is die inhoud relevant voor onze Aeres Hogeschool? 

  - als dat zo is hoe kunnen we dat dan operationaliseren? 

 

Er is dus nog veel wat ik wil weten. Maar ik wil me wel toespitsen. In mijn onderzoek naar de 

inhoud/lading van de term wil ik mij vooral richten op de Nederlandse context van het Hoger 

onderwijs met zo nu en dan een uitstapje naar de Duitstalige en Amerikaanse literatuur over het 

Hoger onderwijs. 

 

Als het gaat om de toepassing focus ik mij helemaal op de Aeres Hogeschool Dronten. Waarbij het 

onderwijs en het mentoraat centraal zullen staan. Ik daarvoor vooral een inspirerende visie en enkele 

relevante werkvormen bieden.  

 

Mijn aanpak bij het laatste deel ( de Aeres Hogeschool Dronten) wil tegelijkertijd onderzoek en 

beïnvloeding zijn. ‘Actieonderzoek’ zoals wij dat vroeger noemden. 
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4 Wat is dus de vraag? 

 

Maar nu; wat wil ik weten? Hoe wil ik onderzoeken? Welke bijdrage aan het gesprek wil ik leveren? 

En voor wie? In dit deel wil ik komen tot een heldere en afgebakende onderzoeksvraag. Ik wil een 

essay schrijven over de betekenis van het fenomeen ‘Bildung’ voor het Hoger onderwijs. 

 

 

 

 

Ik wil dus een schrijfsel produceren waarin ik een antwoord probeer te geven op de vraag wat 

Bildung en het Hoger onderwijs en in het bijzonder de Aeres Hogeschool Dronten met elkaar te 

maken zouden kunnen hebben. Natuurlijk heb ik daar mijn vermoedens over en verwacht ik een 

wezenlijke rol van Bildung voor het Hoger onderwijs. Maar ik wil wel een verantwoord antwoord 

geven op deze vraag. Een antwoord waarin het hoger onderwijs maar vooral mijn (Aeres) Hogeschool 

in Dronten zich herkent. Maar meer nog zich door zou kunnen laten inspireren voor de toekomst. 

Mijn blik is dus breed maar de beantwoording van de vraag is specifiek: Aeres Hogeschool Dronten. 

Dat betekent dat ik uitga van de volgende hoofdvraag: 

 

 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden leg ik deze vraag uit elkaar in een aantal deelvragen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over 

een wetenschappelijk, cultureel of filosofisch onderwerp, waarin 

de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse 

verschijnselen, problemen of ontwikkelingen. (Wikipedia) 

Wat kan Bildung betekenen voor het onderwijs aan 

onze Hogeschool in Dronten; in het bijzonder voor 

ons mentoraat. (Kwalitatief) 

1. Wat wordt er bedoeld in de literatuur met Bildung? Waar 

verwijst dit naar? Waar staat dit voor? Wat is de relevantie van 

Bildung voor het Hoger onderwijs? (Beschrijven) 

2. Welke bijdrage wil deze Bildung leveren aan het Hoger 

onderwijs? Welke impliciete/expliciete vraag wil dit fenomeen 

beantwoorden? (Beschrijven) 

3. Hoe reageert het Hoger onderwijs hierop? Zien zij een 

noodzaak? Hoe zit dat bij de Aeres Hogeschool Dronten? 

(Vergelijken) 

4. Kunnen de antwoorden op 1,2 en 3 iets betekenen voor de 

Aeres Hogeschool in Dronten; in het bijzonder voor het 

mentoraat. (Evalueren&Ontwerpen) 

5. Hoe verhoudt zich het fenomeen Bildung tot de christelijke 

identiteit van de Hogeschool (onder voorbehoud). 

(Vergelijken) 

6. Als de vragen 1 t&m 4 de noodzaak van Bildung in het Hoger 

onderwijs rechtvaardigen blijft de vraag over hoe dat dan 

vorm kan krijgen en waar binnen onze Hogeschool. 

(Ontwerpen) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijver


Ik leef in de veronderstelling dat deze deelvragen de hoofdvraag dekken. Ik ga er wel van uit dat ik al 

onderzoekend tot nieuwe vragen kan komen waar ik nu nog niet aan gedacht heb.  



5 Relevantie 

 

Zoals ik al eerder gezegd heb wil dit essay een poging tot een antwoord zijn op de vraag van Marrit 

Zoet in haar evaluatierapport naar een inspirerende en beargumenteerde visie op het mentoraat. 

Dat betekent dat ik iets wil maken waar studenten, docenten en het management iets aan hebben. 

Voor het management iets richtinggevend in haar beleid. Denk daarbij ook aan de vraag wat ze 

eigenlijk moeten faciliteren.  Voor docenten iets waarin het wat, waarom en hoe duidelijk wordt. En 

voor studenten iets waardoor ze weten wat ze hier van ons kunnen verwachten. 

Hoe dit onderzoek zich verhoudt tot de nu nog aanwezige rol van de christelijke identiteit in de visie 

van de school kan ik nu nog niet zeggen omdat ik nog niet weet hoe het fenomeen Bildung zich 

verhoudt tot die christelijke identiteit. Als het kan wil dat zeker meenemen in het essay. 

Tenslotte wil het een verantwoording zijn naar buiten toe, denk daarbij o.a. aan de accreditatie, hoe 

wij hier aan deze school vorm en inhoud geven aan onze maatschappelijk verantwoordelijkheid in de 

vorming van onze studenten. Tenslotte zijn zij de dragers van de toekomst… 
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6 Werkwijze / Aanpak 

 

Mijn werkwijze, mijn bronnenonderzoek, om tot het essay te komen kent een aantal invalshoeken: 

 

 > Desktop research; wat wil zeggen dat ik op internet zal gaan zoeken naar allerlei relevante 

bronnen in de vorm van boeken, artikelen, definities en eventuele websites. Ik verwacht in 

Nederland, Duitsland en de VS de meeste info te vinden. Daarbij focus ik op de laatste 25 jaar; maar 

eigenlijk de laatste 15 jaar. Op Global Search is te zien hoe vanaf 2000 het onderwerp steeds meer 

voorkomt. 

 > Interviews met sleutelfiguren (oud & nieuw / jong & oud / student & docent 

 > Literatuuronderzoek; Op basis van dat vooronderzoek zal ik keuzes gaan maken over wat 

er met de term Bildung bedoeld wordt; waar het voor staat. In laatste instantie vooral in relatie tot 

het Hoger onderwijs in Nederland. 

  * Raadplegen van relevante notities binnen het Hoger Onderwijs. 

  * Tevens maak ik studie van de geschiedenis van de CAH in relatie tot dit fenomeen. 

 > Actieonderzoek; Gedurende het hele onderzoek wil ik gesprekken met studenten, 

docenten en managers binnen de hogeschool in Dronten. Alleen al de vraag om hierover na te 

denken in relatie tot het onderwijs en mentoraat heeft effect op de school. Mensen zullen zich 

afvragen hoe zij zich verhouden tot ‘Bildung’ en wat ze daar eventueel mee zouden kunnen in hun 

werk. 

 

Deze aanpak moet ertoe leiden dat mijn essay voldoende theoretische onderbouwing en voeten in 

de aarde krijgt. 

 

De begroting 

 

De belangrijkste facilitering hiertoe is tijd. Voorlopig denk ik aan een halve dag in de week hiervoor 

‘vrijgesteld’ te worden een dat gedurende de komende twee jaar. Ik ben bereid mijn DI uren hiervoor 

in te zetten en de rest van school te krijgen. We hebben in dat geval over 120 uur per jaar. Als het 

om geld gaat denk ik aan een potje van zo’n 800 euro over twee jaar voor studieboeken en het 

bijwonen van conferentie en reiskostenvergoeding voor de nodige gesprekken en ontmoetingen. 
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7 Het planning 

 

Voorlopig ga ik er van uit dat ik hier en jaar over zal doen. September 2017 moet er dus een 

eindproduct liggen. 

 

Voorlopige hoofdstuktitels: 

 * 1 Bildung en Hoger onderwijs 

 * 2 Bildung en de Aeres Hogeschool Dronten 

 * 3 Bildung in het mentoraat 

 * 4 Bildung in het onderwijs (docenten & onderwijsinhoud en vormen) 

 * 5 Aanbevelingen 

 

 Sept 
‘16 

Okt Nov Dec Jan 
‘17 

Febr  Mrt  April Mei/jun 

Concepten 
verhelderen 
Deelvragen 1,2 
Hoofdstuk 1 

         

Opleidingsteams 
& Overleg 
mentoraat  
& Studenten 
Deelvragen 
3,4,5 

         

Interviews 
binnen school  
Deelvragen 3,5 

         

Interviews met 
‘derden’ 
Deelvragen 
1,2,3,6 

         

Hoofdstuk 1          

Hoofdstuk 2          

Hoofdstuk 3          

Hoofdstuk 4          

Hoofdstuk 5          

2017-2018 
Rondgang langs 
de teams & 
Eindversie 

         

  



8 Het eindproduct 

 

Het eindproduct zal een notitie zijn van ongeveer 10.000 woorden. Het liefst zitten daar ook een 

aantal voorbeeld van werkvormen die breed toepasbaar zijn in onderwijs en mentoraat. Voordat ik 

de eindversie schrijf wil ik een rondgang maken langs alle teams om te kijken hoe mijn gedachten 

landen en eventueel bijstellen aan de hand van de feedback. Ik wil dat het klaar is voor mijn 

pensionering in juni 2018. 

In twee jaar de tijd hoop ik tot een essay te komen waarin een doordachte visie geformuleerd wordt 
die richtinggevend en inspirerend is voor de komende jaren op het gebied van studentbegeleiding. 
 > wat is het niet: 
  - alles op z’n kop 
  - meer uren 
 > wat is het wel: 
  - serieuze studie / benchmarking 
  - inspirerend voor docenten en studenten 
  - kleine inventarisatie van passende werkvormen 
 
Het moet vooral leesbaar zijn. En inspirerend… 
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