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Enige woorden over de ziel

Een ziel heb je nu en dan.
Niemand heeft haar ononderbroken
en voor altijd.

Dagen en dagen,
jaren en jaren
kunnen zonder haar voorbijgaan.

Soms verwijlt ze alleen in het vuur
en de vrees van de kinderjaren
wat langer bij ons.
Soms alleen in de verbazing
dat we oud zijn.

Zelden staat ze ons bij
tijdens slopende bezigheden
als meubels verplaatsen
en koffers tillen
of een weg afleggen op knellende schoenen.

Bij het invullen van formulieren
en het hakken van vlees
heeft ze doorgaans vrij.
Aan een op de duizend gesprekken
neemt ze deel,
maar zelfs dat is niet zeker,
want ze zwijgt liever.

‘Voorwoord’

Wislawa Szymborska (1923-2012)

Dit gedicht werd gelezen op onze nieuwjaarsbijeen-
komst 2017 door Rieke de Vlieger. Volgens mij is er 
een nauw verband tussen dit ‘fenomeen van de ziel’ 
en wat er bedoeld wordt met ‘Bildung’.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska
http://nieuws.aeres.nl/nl-NL/Infobox/Nieuwsarchief/Andere-schooljaren/2013-Rieke-de-Vlieger-voorzitter-directie-Vilentum-Hogeschool-en-faculteitsdirecteur-CAH-Vilentum.aspx?id=%7B7C704511-AEB1-4994-B1B6-0D66B07429B3%7D
http://nieuws.aeres.nl/nl-NL/Infobox/Nieuwsarchief/Andere-schooljaren/2013-Rieke-de-Vlieger-voorzitter-directie-Vilentum-Hogeschool-en-faculteitsdirecteur-CAH-Vilentum.aspx?id=%7B7C704511-AEB1-4994-B1B6-0D66B07429B3%7D
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/over/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/over/


ii

Wanneer ons lichaam begint te lijden en lijden,
verlaat ze stilletjes haar post.

Ze is kieskeurig:
ziet ons liever niet in de massa,
walgt van onze strijd om maar te winnen
en van ons wapengekletter.

Vreugde en verdriet
zijn voor haar geen verschillende gevoelens.
Alleen als die twee zijn verbonden,
Is ze bij ons.

We kunnen op haar rekenen
wanneer we nergens zeker van zijn,
maar alles willen weten.

Wat materiële zaken betreft
houdt ze van de klokken met een slinger
en van spiegels, die vlijtig hun werk doen,
ook wanneer niemand kijkt.

Ze vertelt niet waar ze vandaan komt
en wanneer ze van ons verdwijnt,
maar lijkt zulke vragen beslist te verwachten.

Het ziet ernaar uit
dat net als wij haar
zij ons ook
ergens voor nodig heeft.
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Het voorliggende boekje is het resultaat van een persoonlijk ver-
langen om de vormingstraditie van de Aeres Hogeschool te 
Donten te voorzien van een onderbouwing. Deze vormingstradi-
tie dreigde in de vergetelheid te geraken.

Daarnaast is er de roep vanuit de samenleving om ‘Bildung’ 
een serieuze plaats te geven in het hoger onderwijs.

Deze twee impulsen zijn voor mij de aanleiding geweest om 
een voorstel te schrijven aan de directie van onze school om 
daarnaar onderzoek te mogen doen (voorjaar 2016). Het ging 
mij daarbij om een literatuuronderzoek en de ontmoetingen met 
de verschillende geledingen in de school over ‘Bildung’ en ons 
onderwijs.

Het onderzoek en de gesprekken hebben onder andere geresul-
teerd in een lijst van 24 aanbevelingen voor de verankering van 
de persoonsvorming in de hogeschool. (zie ook: 
www.boerenwijsheidsite.wordpress.com)

Het boekje is tevens mijn bijdrage aan de viering van het zestig-
jarige bestaan van onze school. 

Rinie Altena, Dronten, 11 december 2017

Inleiding

http://www.boerenwijsheidsite.wordpress.com
http://www.boerenwijsheidsite.wordpress.com
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Een paar mensen bedank ik vanwege hun bijdrage aan 
de totstandkoming van dit boekje.

In de eerste plaats bedank ik mijn teammanager Lucia 
van der Weij en mijn directeur Rieke de Vlieger voor het 
vertrouwen, dat zij in mij hebben gesteld.

In de tweede plaats bedank ik mijn collega’s Wiggele 
Oosterhoff en Dirk de Groot die vaak als sparringpartner 
hebben gefungeerd de afgelopen twee jaar.

Tot slot gaat mijn grootste dank uit naar mijn collega 
Roel Veen, die alles op stijl- en en spelfouten heeft 
gecorrigeerd en het het boekje van redactionele 
opmerkingen heeft voorzien.

Dankwoord



1 Een poging tot 
omschrijving van het 
fenomeen ‘Bildung’.

Waar hebben we 
het over?
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Al enkele jaren verschijnt het begrip ‘Bildung’ in allerlei beleid-
stukken, conferenties en discussies in het hoger 
onderwijs. Voormalig minister Jet Bussemaker heeft ‘Bildung’ 
tot een van haar beleidsdoelstellingen gemaakt: de academi-
sche vorming. Een rondgang (startnotitie-ho-tour) van twee jaar 
langs de hogescholen heeft op 16 december 2016 geleid tot 
een Gemeenschappelijke Agenda Hoger Onderwijs 
(gemeenschappelijke-agenda-hoger-onderwijs-lsvb-iso-vh-en-v
snu). Hierin komt het woord ‘Bildung’ niet meer voor maar dat 
is  vertaald in de ‘begrippen’: persoonlijke & maatschappelijke 
vorming en talentontwikkeling.

Dit is nog maar het begin van ons proces en ik laat het begrip 
‘Bildung’ nog even ‘staan’ als referentiekader. Hier beperk ik mij 
tot de vragen welke woorden wel de inhoud benaderen en wel-
ke woorden te beperkt zijn als het gaat om ‘doel’-omschrijving 
en de scope/reikwijdte van de concepten. Bij dit onderscheid 
viel het mij op, dat wat ik bedoel zich niet gemakkelijk laat om-
schrijven, omdat het een ‘cultureel fenomeen‘ is. Het laat zich 
eigenlijk voor een wezenlijk deel alleen ‘omschrijven‘ in beel-
den, verhalen  en/of gedichten. Het gevaar bestaat dat ‘Bil-
dung’ zich tot een ‘containerbegrip’ ontwikkelt.

Sectie 1

Wat is Bildung wel/
niet?

https://bijnaderinzien.org/2015/09/04/minister-bussemaker-bildung-vraagt-om-geesteswetenschappen/
https://bijnaderinzien.org/2015/09/04/minister-bussemaker-bildung-vraagt-om-geesteswetenschappen/
https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jet-bussemaker/documenten/toespraken/2014/09/01/opening-academisch-jaar
https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/jet-bussemaker/documenten/toespraken/2014/09/01/opening-academisch-jaar
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/startnotitie-ho-tour.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/startnotitie-ho-tour.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/gemeenschappelijke-agenda-hoger-onderwijs-lsvb-iso-vh-en-vsnu.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/gemeenschappelijke-agenda-hoger-onderwijs-lsvb-iso-vh-en-vsnu.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/gemeenschappelijke-agenda-hoger-onderwijs-lsvb-iso-vh-en-vsnu.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/gemeenschappelijke-agenda-hoger-onderwijs-lsvb-iso-vh-en-vsnu.pdf
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/over/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/over/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antropologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antropologie
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/allerlei/wie-moet-je-zijn/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/allerlei/wie-moet-je-zijn/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
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Leerpunt 1

Ik zoek naar een ‘omschrijving’ die een sterk ‘holistisch‘, integra-
tief, inclusief en ‘allesomvattend’ karakter heeft. Dus niet ‘of-of’ 
maar ‘en-en’. Heel het leven… Life in its fullness.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Holisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holisme
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“Geef eerst eens een definitie van ’Bildung’; zodat ik weet waar-
over ik moet praten.” Ik ervoer deze uitspraak van een van de 
onderzoekers binnen onze school in de eerste plaats als een 
vraag naar een exacte omschrijving van dit fenomeen. Dit heeft 
me natuurlijk beziggehouden. Ik lees hierin twee vragen:

1 De inhoudelijke omschrijving van het fenomeen ‘Bildung’. 
Waar gaat dit over? Wat is het?

2 Maar ook de wetenschappelijke vraag: wat kunnen we hier-
over weten? Tot welk kennisdomein behoort dit en hoe ko-
men we daar tot ‘weten/kennis’?

Ik houd mij in dit blog bezig met de tweede vraag: tot welke we-
tenschappelijke discipline behoort dit verschijnsel en hoe ko-
men we daar tot ‘verantwoord’ weten?

Het is in de wetenschap gebruikelijk om de dis-
ciplines en activiteiten te onderscheiden in 
twee sterk van elkaar verschillende kennisvel-
den met de daarbij horende onderzoeksmetho-
den: die van de natuurwetenschappen (exacte 
wetenschappen) en de geesteswetenschap-
pen. Daarnaast is er nog het onderscheid tus-
sen de gerichtheid op theoretische ontwikke-
ling en de toegepaste wetenschap. Ik richt mij 
hier op het eerste onderscheid.

Ik weet nog dat dit eerste onderscheid mij van-
af het begin van mijn opleiding tot pedagoog 
(Utrecht 1970-1980) werd ingeprent als zijnde 
zeer belangrijk. De (wetenschaps)filosofie is 
de moeder van alle wetenschappen. Dit is mij 
altijd bijgebleven. Het stelt de kenniswerker de 
vraag in welk speelveld hij zich bevindt en wel-
ke kennisverwerving daar plaatsvindt.

Er is namelijk een fundamenteel onderscheid 

Sectie 2

Een eerste definitie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exacte_wetenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exacte_wetenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geesteswetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geesteswetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geesteswetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geesteswetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschapsfilosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschapsfilosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
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tussen het object van de natuurwetenschap-
pen en de cultuurwetenschappen (Humanio-
ra) en daarmee ook in het onderzoek en de 
verworven kennis op deze gebieden. Uiter-
aard kan ik niet wat op de universiteiten een 
half studiejaar in beslag neemt in een blog 
verwerken. De bovenstaande links moeten 
dat enigszins doen.

Maar in het kader van mijn bestudering van 
het fenomeen ‘Bildung’ is dit wel van belang. 
Het voorziet mijn werk van nuancering en relativering. Aange-
zien ons fenomeen behoort tot het domein van het menselijk 
handelen en daardoor tot het studieveld van de geestesweten-
schappen, voldoet mijn schrijven hierover aan de volgende fun-
damentele kenmerken:

Het object:
= Het is een cultureel fenomeen en daarmee aan verandering 
(historisch en contextueel) onderhevig. Het is een product van 
menselijk denken en handelen en daarmee zeer dynamisch.
= Als gevolg daarvan is het ook een praktisch en moreel feno-
meen in de zin van hoe het ‘ook zou kunnen’ en eventueel zelfs 
zou moeten. “Wat moeten wij doen“?

Het weten over dit object:
> Het fenomeen is daardoor (zie boven) ‘kenbaar’ langs de weg 
van de geesteswetenschappelijke kennisverwerving (> zie on-
der).
> Deze vorm van wetenschap gebruikt vooral kwalitatieve/ feno-
menologische/ hermeneutische methoden.

> De verworven inzichten moeten inzichtelijk en navolgbaar 
zijn. Zowel in het onderzoek als in de conclusies.
> De onderzoeksresultaten willen naast kennisvermeerdering 
ook het handelen verheffen/verbeteren.

Uitgaande van het bovenstaande formuleer ik hier een aantal 
uitgangspunten voor mijn verdere werk:

■ ‘Bildung’ is een cultureel fenomeen 
en ik ga dus te rade bij de geestes-
wetenschappen.

■ Mijn object vraagt om praktisch en 
‘normatief’ weten. Het gaat om ‘be-
ter’ en ‘goed’.

■ Ik wil me zoveel mogelijk verant-
woorden bij wat ik doe en zeg. Daar-
bij kies ik er om praktische redenen 
vaak voor om Wikipedia te gebrui-
ken (direct na te lezen en verhelde-
rend genoeg) en ik verwijs naar literatuur via plaatjes van 
het boek en/of linkjes.

■ Ik baseer mij hierbij vooral op gesprek / ontmoeting / erva-
ring / bronnenstudie (= (beleids)notities) en literatuuronder-
zoek.

■ Mijn werkwijze heeft het karakter van ‘actieonderzoek’ 
waarbij mijn onderzoek zelf een positieve energie gene-
reert binnen mijn onderzoeksveld. Het wil echt een positie-
ve bijdrage leveren aan de verheldering en verankering 
van de ‘Bildung’ in onze school.

Daarmee krijgt mijn hele project een zeer iteratief karakter. Ik 
hoop dat dit mij lukt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
https://www.filosofie.nl/nl/artikel/5109/kant-wat-moet-ik-niet-laten.html
https://www.filosofie.nl/nl/artikel/5109/kant-wat-moet-ik-niet-laten.html
http://www.taalwinkel.nl/tekstsoorten/onderzoeksmethoden-kiezen/
http://www.taalwinkel.nl/tekstsoorten/onderzoeksmethoden-kiezen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie
http://www.humanistischecanon.nl/geesteswetenschappen
http://www.humanistischecanon.nl/geesteswetenschappen


10

Zoals ik al aanduidde in het vorige blog behoort ‘Bildung’ tot de 
geesteswetenschappen. Een belangrijk kenmerk daarvan is dat 
dat vaak ook ‘praktische’ wetenschappen zijn. De meeste over-
denkingen over ‘Bildung’ komen uit de filosofie en/of pedago-
giek.

“De pedagogiek is een wetenschap, welke haar object niet 
slechts wil kennen om te weten hoe de dingen zijn, ze wil – 
wat ze bestudeert – leren kennen om te weten, hoe 
gehandeld moet worden”. Deze zin vormde vele drukken 
lang, te beginnen in 1945, de openingszin van Martinus 
Langeveld’s Beknopte theoretische pedagogiek en ook in 
de herziene editie van 1979 is die vrijwel ongewijzigd 
blijven staan. Veel reden om daar verandering in te 
brengen is er ook nooit geweest. Over één ding lijken 
pedagogen niet van mening te verschillen: de pedagogiek 
is een praktische wetenschap.

Frieda Heyting & Micha de Winter in Pedagogiek 21e 
jaargang • 4 • 2001 •

Nu gaat het bij het ‘hoe te handelen’ om twee 
perspectieven. Bij het eerste perspectief is 
er de vraag naar ‘geordende kennis’ over het 
‘hoe te handelen’ in de zin van ‘welk hande-
len’ op basis van wetenschappelijk onderzoek 
‘het meest voor de hand ligt’. Waar het hier 
om gaat is het rationeel handelen ten dien-
ste van het gegeven doel. Een wetenschap-
pelijk verantwoorde, kritische inbreng. Be-
trouwbare kennis ten behoeve van het juiste 
handelen (pag. 14 e.v.). Voor de beantwoording van deze vra-
gen zal ik te rade gaan bij de pedagogiek, agogiek, ontwikke-
lingspsychologie, sociologie en aanverwante wetenschappen 
die inzichten menen te kunnen leveren voor het handelen bij 
‘Bildung’.

Bij het tweede perspectief gaat het om het ‘ethisch’ goede han-
delen. Hier gaat het om het doordenken van de vraag naar 
‘hoe wij willen leven?’. Het het gaat hier over het normatieve ka-
rakter van de (mens)wetenschappen. Nu laat ik hierbij de bron/
oorsprong van het goede even in het midden. Waar het mij hier 
om gaat is dat, als er over ‘Bildung’ gesproken wordt, er vooral 
over dat ethische karakter van ‘Bildung’ veel wordt gezegd. Een 
paar reflecties laat ik hier de revue passeren.

In de eerste plaats noem ik Marli Huijer. Zij heeft 
zich kritisch uitgelaten over het Bildungsideaal in 
het jaar dat zij Denker des Vaderlands was. In het 
atikel ‘De tandeloze tijger‘ verzet zij zich tegen het 
ideaal van Humbolt van de burgerschapsvorming 
door daar de ‘kritische’ burger tegenover te zetten 

Sectie 3

Niet alles deugt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek
http://www.marlihuijer.nl/
http://www.marlihuijer.nl/
https://www.trouw.nl/home/bildung-de-tandeloze-tijger~a36460f0/
https://www.trouw.nl/home/bildung-de-tandeloze-tijger~a36460f0/
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(overigens is het artikel een uitstekende inleiding in het feno-
meen ‘Bildung’). Citaat: “Moderne Bildung vraagt om politise-
ring”. Daarmee verzet ze zich niet alleen tegen een bepaalde 
inhoud van het curriculum van ‘Bildung’, zij maakt ook een mo-
rele keuze voor ‘kritische/politieke’ maatschappelijke vorming. 
Zij voorziet ‘Bildung’ van een morele inhoud.

In de tweede plaats vond ik de zware morele verankering van 
‘Bildung’ in de ethiek in de recente Duitse literatuur (met dank 
aan Harry Haasjes) in de onderstaande publicaties.

Alle drie doen ze een poging om het Bildungsideaal van Hum-
bolt te herdefiniëren en te voorzien van een aantal nieuwe ‘ijk-
punten’. Van elk van de schrijvers geef ik een paar sleutelwoor-
den weer:
Kirsten Myer: Waarden / Autonomie (wordt gerelativeerd) / Het 
goede leven / Gerechtigheid.
Hans-Christoph Koller: Transformatorischer Bildungsprozesse 
(= een zich steeds weer nieuw verhouden tot zichzelf en de we-
reld).

Andreas Dörpinghaus e.a.: Autonomie en Mondigheid / De be-
stemming van de mens / Zelf & Medemens & Wereld (Overi-
gens is dit boek een uitstekende inleiding in de diepte en breed-
te van het Bildungsbegrip).

Tenslotte verwijs ik naar het concept van 
‘Normatieve profesionalisering‘ zoals meer-
dere hbo-opleidingen dat hanteren. Het 
gaat daarbij om de ‘kritisch-reflexieve’ om-
gang, als het gaat om waarden en normen 
in het professionele handelen. Een interes-
sante publicatie in dit kader is een notitie 
onder de naam van ‘Leiderschap in ethiek’ 
van het VNO-NCW en MKB (leiderschap 
in_ethiek).

Dit alles geeft het fenomeen, onze ‘vorming’ een kritisch, ver-
plichtend, normatief en onderscheidend karakter. Het gaat om 
het goede doen. Het inhoudelijke doel bij ‘Bildung’ ‘doet er toe’. 
Niet alles deugt.

https://www.philosophie.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/didaktik/personen/kirsten_meyer
https://www.philosophie.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/didaktik/personen/kirsten_meyer
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Christoph_Koller
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Christoph_Koller
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_D%C3%B6rpinghaus
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_D%C3%B6rpinghaus
http://www.beroepshoudingindezorg.nl/page1/page2/professionalisering2.html
http://www.beroepshoudingindezorg.nl/page1/page2/professionalisering2.html
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/leiderschap-in_ethiek.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/leiderschap-in_ethiek.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/leiderschap-in_ethiek.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/leiderschap-in_ethiek.pdf
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De belangrijkste bronwetenschappen voor ‘Bildung’ zijn de Filo-
sofie en Pedagogiek. Het is in ieder geval zo dat vooral weten-
schappers uit deze twee disciplines zich hiermee de afgelopen 
jaren expliciet bezig hebben gehouden.

Het voor mij ‘leuke’ van deze exercitie is dat ik hiermee terug 
ben bij de oorsprong van mijn levensweg: de Sociale Pedago-
giek. Vlak voor de geboorte van onze zoon (1982) studeerde ik 
in Utrecht af in de studie naar de ‘pedagogi-
sche verantwoordelijkheid van de samenle-
ving’ (Perquin Langeveld). De twee genoem-
de denkers behoorden tot de personalistische 
pedagogen, een stroming die het accent leg-
de op de persoon. Bij M.J. Langeveld komt 
het opvoedingsdoel van de ‘zelfverantwoorde-
lijke zelfbepaling’ vandaan. Het is dan ook 
niet toevallig dat ik aan het eind van mijn loopbaan opnieuw bij 
de ‘Bildung’/persoonsvorming als een taak van het onderwijs 
terecht kom.

Ik baseer mij bij dit bescheiden literatuuronderzoek vooral op 
de huidige denkers op dit gebied. Maar ik zeg eerst iets over de 
oorsprong van het begrip.

Vrijwel iedereen die zich bezig houdt met het fenomeen ‘Bil-
dung’ verwijst naar Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Hij 
wordt toch wel min of meer als de bedenker van het concept 

‘Bildung’ gezien. Daarbij spelen woorden als persoonsvorming, 
algemene vorming tegenover beroepsvorming en burgerschap 
een rol. Het betreft de vorming van heel de mens in al zijn facet-
ten. Von Humboldt wilde een verbreding van de vormingsdoel-
stellingen van het hoger onderwijs: van vakkennis naar per-
soonsvorming. Sinds die tijd is deze ‘Bildung’ een steeds terug-
kerend ‘referentiekader’ voor de doelstellingen van het (hoger) 
onderwijs. De afgelopen tien jaar is dit begrip zeer actueel ge-
worden in de literatuur, discussies en beleidsnotities voor het 
hoger onderwijs.

—

Ik begin met een Duits systematisch werk 
van drie pedagogen. Hier zou je kunnen zeg-
gen dat zij ‘Bildung’ en pedagogiek als een 
en hetzelfde zien. De ondertitel is dan ook 
‘Systematische Einführung in die Erziehungs-
wissenschaft’ (hier een uitgebreide bespre-
king). Ik ga niet uitgebreid hun doordenkin-
gen weergeven maar focus mij op hun om-
schrijving van het fenomeen ‘Bildung’. Enkele 
sleutelwoorden komen daaruit naar voren; de 
accenten heb ik aangebracht:

Sectie 4

Een literatuurstudie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pedagogiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pedagogiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martinus_J._Langeveld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martinus_J._Langeveld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Personalisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Personalisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt
https://de.wikipedia.org/wiki/Humboldtsches_Bildungsideal
https://de.wikipedia.org/wiki/Humboldtsches_Bildungsideal
http://d-nb.info/975106058/04
http://d-nb.info/975106058/04
https://www.socialnet.de/rezensionen/12944.php
https://www.socialnet.de/rezensionen/12944.php
https://www.socialnet.de/rezensionen/12944.php
https://www.socialnet.de/rezensionen/12944.php
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“Bildung bringt die Beziehung zu sich selbst, zum 
Mitmenschen und zur gesamten Welt zur Sprache (S. 10). 
Das leitende Bildungsverständnis der Autoren ist „die 
differenzierte, gedanklich und sprachlich vermittelte 
Auseinandersetzung von Menschen mit sich, mit anderen 
und mit der Welt …“ [Bildung] wäre „zu kennzeichnen als 
ein Nachdenken, Durchdenken und Weiterdenken 
darüber, dass und wie Menschen sich mit sich, mit anderen 
und mit der Welt, sprachlich-gedanklich vermittelt, 
auseinandergesetzt haben, gegenwärtig 
auseinandersetzen und zukünftig vielleicht 
auseinandersetzen können.“ (S. 10)

Kirsten Meyer zet in haar boek Bildung (een 
bewerking van haar proefschrift) de volgen-
de vraag centraal:

„Wer über Bildung’nachdenkt, muss Fragen 
zum guten Leben beantworten.“

‘Het goede leven’; daar 
gaat het bij haar om in ‘Bil-
dung’. Zowel op school als 
in de universiteit. Ook hier 

zie je een zeer ‘omvattende’ opvatting van ‘Bil-
dung’. 

Een derde Duitse pedagoog die ik hier noem 
is Hans-Christoph Koller die zich in zijn boek 
bezighoudt met ‘Transformatorischer Bildung’:

“Mit Humboldt und über diesen hinaus beschreibe Bildung 
eine „Veränderung der grundlegenden Figuren des Welt- 
und Selbstverhältnisses von Menschen, die sich potentiell 
immer dann vollziehen, wenn Menschen mit neuen 
Problemlagen konfrontiert werden, für deren Bewältigung 
die Figuren ihres bisherigen Welt- und Selbstverhältnisses 
nicht mehr ausreichen.“ (S. 15f)

Voor zover ik hem hierin begrijp gaat het bij hem bij ‘Bildung’ 
om de steeds weer hernieuwde uitdaging om in steeds weer 
nieuwe constellaties een ‘juiste verhouding’ te vinden ten op-
zichte van zichzelf, de ander en de wereld. Deze alle drie zijn 
zeer dynamische fenomenen die ook nog eens vanuit hun aard 
(cultuur) vragen om steeds weer nieuwe keuzes.

Tot zover de gedachten van een aantal Duitse pedagogogen. 
De Pedagogiek is bij hen nog steeds de zeer belangrijke grond-
leggende wetenschap voor onderwijs en vorming.

—

In Nederland is René Gude, die onlangs is overleden, degene 
die zich het meest met dit thema heeft beziggehouden. In meer-
dere publicaties zijn zijn gedachten hierover te vinden. Naar 
hem wordt regelmatig verwezen. Twee anderen zijn Ruud Kla-
rus en Kees Boele. Als je naar deze drie kijkt, zijn het in ons 
land de filosofen en onderwijskundigen die zich met deze 
vragen bezighouden.

https://www.ethik.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-a514-cbb9-ffff-ffff8bc9dc52/wallimann-helmer-Zweck_von_Bildung.pdf
https://www.ethik.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-a514-cbb9-ffff-ffff8bc9dc52/wallimann-helmer-Zweck_von_Bildung.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Christoph_Koller
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Christoph_Koller
http://www.pedocs.de/volltexte/2016/12146/pdf/EWR_2012_4_Wlazny_Rezension_Koller_Bildung_anders_denken.pdf
http://www.pedocs.de/volltexte/2016/12146/pdf/EWR_2012_4_Wlazny_Rezension_Koller_Bildung_anders_denken.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Gude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Gude
https://isvw.nl/bildung/
https://isvw.nl/bildung/
https://isvw.nl/bildung/
https://isvw.nl/bildung/
https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/lector-ruud-klarus-neemt-/
https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/lector-ruud-klarus-neemt-/
https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/lector-ruud-klarus-neemt-/
https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/lector-ruud-klarus-neemt-/
https://www.han.nl/start/corporate/nieuws/nieuws/kees-boele-onderwijsheid-/
https://www.han.nl/start/corporate/nieuws/nieuws/kees-boele-onderwijsheid-/
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Ik begin met de nestor/initiator van dit 
thema in het Nederlandse onderwijs: Re-
né Gude. In artikelen, ingezonden stuk-
ken en interviews zette hij zich in voor 
de aandacht voor de ‘persoonlijkheids-
vorming’ van de student in het onder-
wijs. Volgens hem is die ‘karaktervor-
ming’ geheel onterecht buiten het onder-
wijs terechtgekomen. De nadruk in het 
onderwijs is te veel op het specifieke vak en de daarbij behoren-
de kennis komen te liggen.

“Bildung is het proces van persoonlijkheidsvorming, zoals 
dat zich in de leerling of student zelf voltrekt. De leerling 
maakt van zichzelf een eenheid, een integriteit, een 
samenhangende persoon met een eigen kijk op de wereld 
en het eigen leven. De leerling vormt zichzelf tot deelnemer 
aan de samenleving, tot burger. Het eindproduct van het 
onderwijs vormt uiteindelijk zichzelf. De leraar mag de 
leerling bij die queeste niet aan zijn lot overlaten. Maar ook 
niet betuttelen. (Gude blz. 33)”

De tijd ontbreekt hier om zijn ‘Agora’-model uit 
te leggen maar zijn vriend de Duitse filosoof 
Peter Sloterdijk noem ik hier wel. René Gude 
laat zich in zijn denken inspireren door de wer-
ken van Sloterdijk. Vooral de visie van de laat-
ste op onderwijs als ‘oefenplaats’ waar het 
leven langs de weg van discipline zich eigen 
wordt gemaakt zie je terug in het werk van Gu-
de.

Een tweede persoon die in Nederland actief 
is geweest is Ruud Klarus. Door zijn werk bij 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) zijn 
er meerdere publicaties verschenen, waar-
van hij onder andere de redactie voerde, die 
een pleidooi hielden voor de verbreding van 
de onderwijsdoelen. Oorspronkelijk was hij 
de man achter het ‘competentiegericht‘ on-
derwijs dat al een integrerende en verbrede 
visie wilde vertegenwoordigen op de onder-
wijsdoelen. Hij wist de afgelopen jaren als lector aan de HAN 
mensen bij elkaar te krijgen die een nieuwe visie op het onder-
wijs wilden vertegenwoordigen. Maar een ‘eigen visie’ op ‘Bil-
dung’ ontbreekt. 

Een eigen visie kom ik wel tegen bij Gert Biesta (die overigens 
meerdere keren in de boeken van Ruud Kla-
rus voorkomt) die ook zelf veel publiceerde. 
En ik noem Erno Erskens noemen, van wie 
de volgende uitdagende opmerking komt: 
“Onderwijs moet leerlingen voorbereiden op 
een wereld die nog niet bestaat…”(13). Maar 
laten we teruggaan naar Biesta. Hij wil de dis-
cussie over ‘goed onderwijs’ weer terugvoe-
ren naar het gesprek over het doel van on-
derwijs. Daarnaast houdt hij een pleidooi 
voor ‘de zwakke kracht‘ van het onderwijs 

waar subjectivering en dialoog een zeer be-
langrijke rol spelen. Voor Gert Biesta gaat het in goed onder-
wijs om kwallificatie, socialisatie en subjectivering. Waarbij het 
laatse doel helemaal overeenstemt met wat we hier bedoelen 

http://www.pedagogiek.nu/nieuw-onderwijsconcept/1024837
http://www.pedagogiek.nu/nieuw-onderwijsconcept/1024837
https://www.filosofie.nl/nl/artikel/46906/de-wereld-is-eenvoudiger-dan-als-je-denkt.html
https://www.filosofie.nl/nl/artikel/46906/de-wereld-is-eenvoudiger-dan-als-je-denkt.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Sloterdijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Sloterdijk
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/1078/Klarus
https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/1078/Klarus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Competentiegericht_leren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Competentiegericht_leren
https://onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/
https://onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/
https://onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/
https://onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
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met ‘Bildung’ namelijk persoonsvorming. Citaat: “Onderwijs 
werkt ook altijd in op de persoon, dat wil zeggen, op de mense-
lijke individualiteit en subjectiviteit – een dimensie die ik in mijn 
werk aanduidt als persoonsvorming of subjectivering.”

“Voor goed onderwijs moeten we ons allereerst de vraag 
stellen, waartoe het dient. Daarna komt de vraag over de 
inhoud en de methode.

De uitweg is dan ook een visie op onderwijs en 
onderwijzen waarin de existentie van het kind – een 
bestaan in en met de wereld – centraal staat.

Daarvoor introduceert Biesta drie onderwijspedagogische 
grondbegrippen: in de wereld komen, uniciteit en dialoog.”

(bron:https://onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-
biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/ )

En weer moet ik hier zeggen dat ik op geen enkele manier 
recht kan doen aan de hier genoemde denkers en publicaties. 
Maar een docent aan het hoger onderwijs zou zich toch eens in 
de vijf jaar in deze filosofische en pedagogische werken moe-
ten verdiepen om als docent ‘scherp’ te blijven in de zin van 
waar hij of zij het allemaal voor doet.

De derde Nederlander die ik voor het voetlicht breng, is Kees 
Boele met zijn boek ‘Onderwijsheid’. Hij is de ‘kartrekker’ in het 
hoger beroepsonderwijs als het gaat om ‘Bildung’. Bij dit boek 
van hem ging mijn hart sneller kloppen. Naast dat hij in dit boek 
zijn visie geeft op het leidinggeven aan een hoger onderwijs in-

stelling, formuleert hij hier ook een visie op 
de inhoudelijke uitdaging waar het hoger on-
derwijs voor staat: “waar het echt om gaat”. 
Vooral om dat laatste gaat het mij. Ik focus 
mij op de eerste drie hoofdstukken (Boele). 
In het eerste hoofdstuk stelt hij een diagnose 
van de huidige wereld waarin de student op-
groeit. In zijn ogen is er sprake van een ‘info-
besitas’; een overkill aan informatie in onze 
samenleving. Hij stelt daar de ‘wijsheid’ te-
genover. Voor die wijsheid gaat hij te rade bij 
vooral de filosofie. Onderwijs moet de student ‘wijs’ maken. 
Daarbij gaat het dan om vorming in de ‘waarheid’, het goede na-
denken, het ‘goede doen’, de morele vorming en tenslotte om 
de oefening in de ‘kunsten’. Het gaat hier dan over de ‘Logica’, 
‘Esthetica’ en de ‘Esthetiek’: het goede, het ware en het scho-
ne. Tenslotte de rol van de gezagsvolle docent daarin. Als ik 
zijn boek goed gelezen heb, dan is ook weer voor hem de filoso-
fie het uitgangspunt voor zijn denken over de vorming van de 
studenten. Ik weet niet welk woord hij meer gebruikt: vorming of 
‘Bildung’.

-

Kan ik hier nu een paar lijnen in herkennen?

Er is een duidelijke vraag vanuit de pedagogiek en filosofie 
naar de verbreding van de doelstelling van ons onderwijs; en 
die is niet nieuw maar wordt de laatste jaren wel weer opge-
pakt.

https://www.youtube.com/watch?v=beoTioVbcWE
https://www.youtube.com/watch?v=beoTioVbcWE
https://www.youtube.com/watch?v=beoTioVbcWE
https://www.youtube.com/watch?v=beoTioVbcWE
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/boele.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/boele.pdf
http://filosofie.be/blog/kweetal/3182/het-schone-het-ware-en-het-goede/
http://filosofie.be/blog/kweetal/3182/het-schone-het-ware-en-het-goede/
http://filosofie.be/blog/kweetal/3182/het-schone-het-ware-en-het-goede/
http://filosofie.be/blog/kweetal/3182/het-schone-het-ware-en-het-goede/
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Dit is reactie op de verarming van het onderwijs tot kennisinsti-
tuut met de focus op efficiëntie en de complexe uitdaging van 
onze moderne wereld (‘Global’ / multicultureel / milieucrises / 
secularisatie / …

In de doelstellingen komt een aantal zaken terug:

■ de persoonsvorming in zijn totale zijn;
■ de focus op de ‘verhouding’ tot zichzelf, de ander en de 

wereld;
■ het dynamische en transformatieve karakter;
■ de vorming tot kritische burger;
■ met het oog op het goede, het ware en het schone.

Kan ik nu een ‘definitie’ geven van ‘Bildung’? Nee, wel een ‘om-
schrijving’ aan de hand van allerlei min of meer gelijkluidende 
woorden: menswording / volwassenwording / persoonsvorming  
/ vorming / en dergelijke.
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ons Bildungslogo

Aan de hand van de vier voorgaande blogs kan ik nu enkele 
conclusies trekken. Ik wilde via allerlei omtrekkende bewegin-
gen het fenomeen ‘Bildung’ nader preciseren. Ik hoop hiermee 
voldoende te hebben ontdekt om verder te kunnen gaan. Ik 
weet nu ongeveer wat het is en waarom het belangrijk wordt ge-
vonden. Hoofdstuk 1 is nu geschreven. In de volgende vier tot 
zes blogs (dat zal hoofdstuk 2 worden) toon ik aan wat het es-
sentiële / existentiële belang is van ons werk in dezen.

Deel 1 Wat is ‘Bildung’ wel/niet?

Hier kwam ik met een ‘intuïtief’ onderscheidende benadering 
van het begrip door het zeer nadrukkelijk te plaatsen tegenover 
allerlei omschrijvingen die maar een aspect/deel uitmaken van 
wat we hier bedoelen. Dat is zeer belangrijk omdat ons daar-
mee de essentie van ‘Bildung’, of wat we dan ook maar mee be-
doelen, kan ontgaan. De woorden die ‘Bildung’ omschrijven’ 
hebben altijd een ‘holistisch’, integratief en inclusief karak-
ter en daarmee ‘elusive’/ vluchtig karakter.

Deel 2 ‘Bildung’; waar heb je het over?’

In dit deel wilde ik duidelijk maken ‘waar ik moet zoeken’; welk 
‘soort’ fenomeen ‘Bildung’ is en bij wie moet ik gaan ‘shoppen’. 
Ik trok conclusies en maakte een plan voor de verdere voort-
gang.

Het weten over dit object

■ Het fenomeen is daardoor (zie boven) ‘kenbaar’ langs de 
weg van de geesteswetenschappelijke kennisverwerving.

■ Deze geesteswetenschappen gebruiken vooral kwalitatie-
ve/ fenomenologische/ hermeneutische methoden.

■ De verworven inzichten moeten inzichtelijk en navolgbaar 
zijn. Zowel in het onderzoek als in de conclusies (= weten-
schap).

■ De onderzoeksresultaten willen naast kennisvermeerde-
ring ook het (pedagogisch) handelen verheffen/verbeteren.

Sectie 5

Tussenbalans I:
‘Bildung’ wat??

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/18/wat-is-bildung-welniet/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/18/wat-is-bildung-welniet/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/13/bildung-waar-heb-je-het-over/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/13/bildung-waar-heb-je-het-over/
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Deel 3 ‘Bildung’: niet alles deugt

Hier trek ik de de conclusie dat ‘Bildung’ 
behoort tot de categorie van de ‘hande-
lingswetenschappen’ waarin het gaat 
om ‘het beste handelen’, maar ook om 
het ‘moreel betere/goede handelen’. Bij 
dat laatste deel komen we bij de ethiek. 
We bevinden ons hiermee op een speel-
veld waar het er ‘echt toe doet’ en niet 
alleen in de praktische/technische zin. 
Dit is iets wat de laatste jaren vooral bin-
nen de economische wetenschappen 
erg ‘ondergesneeuwd’ is geraakt. Hier komt ook de ‘roep’ om 
(persoonlijke) ethische codes vandaan.

Deel 4 ‘Bildung’; een literatuurstudie

Vervolgens heb ik een grondige literatuurstudie gedaan om ‘the 
state of the art’ te kunnen vaststellen.

Er is een duidelijke vraag vanuit de pedagogiek en filosofie 
naar de verbreding van de doelstelling van ons onderwijs; die is 
niet nieuw maar wordt de laatste jaren wel weer opgepakt.

Dit is een reactie op de verarming van het onderwijs tot kenni-
sinstituut met de focus op de efficiëntie en op de complexe uit-
daging van onze moderne wereld (‘Global’ / multicultureel / mi-
lieucrises / secularisatie / …

In de doelstellingen komt een aantal zaken terug:

■ de persoonsvorming in zijn totale zijn;
■ de focus op de ‘verhouding’ tot zichzelf, de ander en de 

wereld;
■ het dynamische en transformatieve karakter;
■ de vorming tot kritische burger;
■ met het oog op het goede, het ware en het schone.

Aan de hand van de bovenstaande conclusies ben ik aan de 
slag gegaan met de zoektocht naar de ‘omvattende’ beschrij-
ving van mijn opdracht (zie Hoofdstuk 2 en 3). 

Daarnaast heb ik een rondgang gemaakt door de school om te 
ervaren hoe dit onderwerp bij de collega’s leeft. Daar heb ik in 
ieder geval de conclusie kunnen trekken dat de zaken waar-
naar ‘Bildung’ verwijst, breed gedragen worden binnen onze 
school (zie sectie 6).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedragscode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gedragscode
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/14/mijn-opdracht-in-kaart-gebracht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/14/mijn-opdracht-in-kaart-gebracht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/13/bodemonderzoek-naar-bildung-in-dronten/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/13/bodemonderzoek-naar-bildung-in-dronten/
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Zeer snel nadat aan dit project over ‘Bildung’ begonnen was, 
kwam ik er achter dat ik niet iets kon gaan zaaien en oogsten 
(als dat al zou kunnen) zonder eerst een grondig ‘bodemonder-
zoek’ te doen naar de impliciete beelden in de school over het 
fenomeen ‘Bildung’: de ‘tacid knowledge‘. Dat heb ik gedaan in 
de periode oktober 2016 tot en met januari 2017 door alle 
teams te bezoeken en hun de vraag voor te leggen wat zij on-
der ‘Bildung’ verstonden. Het onderwijsondersteunend perso-
neel en de studenten moet ik nog bezoeken. Ik heb er bewust 
voor gekozen vooraf geen invulling te geven aan dit begrip om 

op deze wijze zo dicht mogelijk bij 
dit ‘impliciet weten’ te komen; hun 
intuïtief weten. We hebben name-
lijk een rijke traditie op dit gebied 
aan deze school (dit blog komt me-
dio 2017). Ik vermoedde dat er 
veel ‘weten’ over dit fenomeen aan-
wezig zou zijn in de school.

Ik doe kort verslag van de ontmoetingen er voeg er het ‘verslag’ 
van de ontmoeting bij. Ik leg de nadruk daarbij vooral op de 
vraag welke thema’s er bij elk team ter sprake kwamen en wat 
daarbij bij mij opviel. Aan het eind hoop ik een profiel van aan-
dachtspunten ‘in de grond’ te kunnen herkennen. (De verslagen 
zijn te vinden op de website)

Het team Bedrijfskunde & Agribusiness

In de nabespreking kreeg ik het ge-
voel dat School & Student & Docent 
& Werkveld/Wereld de kernwoorden 
waren. Als ik alles goed lees, zie ik 
er deze aandachtpunten in:
= ‘Bildung’ stelt eisen aan de 
schoolorganisatie en cultuur.
= de persoon van de student staat 
centraal en zijn en haar vorming. 
= Het werkveld staat ook in de morele zin centraal.
= dit vraagt iets van de docent tot en met zijn wijze van zijn 
voor de klas.

Sectie 6

‘Bodemonderzoek’ 
in de school

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/17/aeres-hogeschool-op-zoek-naar/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/17/aeres-hogeschool-op-zoek-naar/
http://Al%20heel%20snel%20nadat%20aan%20dit%20project%20begon%20kwam%20ik%20er%20achter%20dat%20ik%20niet%20iets%20kon%20gaan%20zaaien%20en%20oogsten%20(als%20dat%20al%20zou%20kunnen)%20zonder%20eerst%20een%20grondig%20bodemonderzoek%20te%20doen%20naar%20de%20impliciete%20beelden%20binnen%20school%20rondom%20het%20fenomeen%20Bildung;%20de%20'tacid%20knowledge'.
http://Al%20heel%20snel%20nadat%20aan%20dit%20project%20begon%20kwam%20ik%20er%20achter%20dat%20ik%20niet%20iets%20kon%20gaan%20zaaien%20en%20oogsten%20(als%20dat%20al%20zou%20kunnen)%20zonder%20eerst%20een%20grondig%20bodemonderzoek%20te%20doen%20naar%20de%20impliciete%20beelden%20binnen%20school%20rondom%20het%20fenomeen%20Bildung;%20de%20'tacid%20knowledge'.
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En als ik kijk naar ‘kwalificerende’ woorden dan lees ik ‘mens 
centraal’ / authenticiteit / vorming als persoon. Maar bestudeer 
het vooral zelf: TEAM BA.

Team Duurzame Veehou-
derij & Ondernemerschap

Uiteraard vallen mij, ook in 
vergelijking met andere 
teams, bepaalde zaken op. 
Ik zie hier de grondslag/vi-
sie (vooral christelijk) in 

combinatie met de student die iets meekrijgt waar hij of zij de 
toekomst tegemoet kan gaan. Ook de werkvorm/didactiek komt 
daarbij ter sprake (raden/besturen/PvB’s). Ook het toekomstige 
bedrijf en zijn omgeving werd opmerkelijk vaak genoemd. Als 
het gaat om de woorden bij ‘Bildung’ dan vallen ‘persoonlijke le-
vensfilosofie’, persoonsvorming en gewetensvorming op. TEAM 
DVO

Team Agrotechniek en Management

Opvallend voor mij waren de terugke-
rende woorden  ‘praktisch’ en student 
als persoon in ontwikkeling en het 
groene karakter van de school. Bij de 
‘persoon’ vallen mij woorden als ‘de 
waarom vraag’, passie en zelfontplooi-
ing op. TEAM ATM

Team Toegepast Onderzoek

Hier hoorde ik veel oog/oor voor 
de ‘onderliggende’ waarden en 
voor de ontwikkeling in het door-
denken en na-denken van de stu-
dent. En als ik het goed ‘gele-
zen’ heb, ‘wil’ de docent/onder-

zoeker nogal wat: vooral het ‘le-
ren door-denken’ van de student. Natuurlijk doet mijn plaatsing 
van opmerking in die ordening zeker ook iets met het materiaal 
maar het valt wel binnen de driehoek Docent<Waarden>Stu-
dent. De aandacht is vooral gericht op de ethiek (als inhoud en 
competentie) en de kritische reflectie (competentie). TEAM 
TPO

De teamleiders 

Ik heb een aparte ontmoeting gehad met de teamleiders. Sa-
men met Jolanda Berntsen van de HAN (en voormalig collega) 
hebben we een hele ochtend gereflecteerd op dit thema. Mij 
viel hier de ‘uitdaging tot excelleren’ op. De student stimuleren 
tot ‘meer’ dan het gewone. Daarnaast ligt de nadruk op de ‘hele 
persoon’ en de constatering dat de huidige structuur van het on-
derwijs veel kansen biedt voor ‘Bildung’ en dat het niet gaat om 
de kwantitatieve verbeteringen maar vooral de kwalitatieve ont-

https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-ba.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-ba.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-dvo.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-dvo.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-dvo.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-dvo.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-atm.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-atm.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-tpo.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-tpo.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-tpo.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-tpo.pdf
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wikkelingen binnen de bestaande kaders. Daarnaast kwamen 
we tot een ‘agenda’ voor ons project:
■ Het is heel belangrijk dat we ons DNA, onze genen, onze 

traditie kennen. Waar komen wij ‘als school’ vandaan? 
Wat heeft ons gemaakt tot wat wij zijn? Waarom komen 
oud-studenten naar ons terug? Wat vonden zij hier? Het 
komende jubileumjaar (17-18) biedt daarvoor goede kan-
sen.

■ ‘Bodemonderzoek’ naar wie wij (als school) nu zijn? Voor-
al de rondgang langs de team was/is als zodanig bedoeld. 
Hoe staan wij hier nu in en waarnaar zoeken wij? Wat is 
onze impliciete en expliciete ambitie? En welke rol speelt 
onze christelijke identiteit hierin? En welke nieuwe bron-
nen van inspiratie leven er in onze school?

■ Zelfonderzoek naar hoe elke medewerker van deze 
school hier zelf in staat en hoe die daar een rol in wil spe-
len in de toekomst? Hier gaat het ook om onze ambities 
op dit gebied. Een persoonlijk onderzoek naar je eigen 
bron(nen) van inspiratie in relatie tot ons onderwijs; wat ik 
de studenten meegeven in die vier tot vijf jaar?

Dit vraagt tijd en ruimte, reflectie en gesprek, bezinning en ‘ver-
halen vertellen’. Op de kamer, in de teams, via zelfstudie en ge-
meenschappelijke studie en bezinning op schoolniveau. Hier 
gaat het om iets wat je ook met je studenten wilt doen. Practice 
what you preach. Als je dit zelf niet doet, kun je dat ook niet met 
je studenten doen? ‘Bildung’ is in de eerste plaats iets wat we 
zelf als persoon en school doen. Wijzelf moeten doen aan 
menswording/ persoonsvorming. Teamleideroverleg 2016

Team Tuin- en Akkerbouw & Onder-
nemerschap

Ik merk dat elk team een eigen uniek 
perspectief heeft geformuleerd met ge-
heel eigen accenten. Bij dit team kwam 
ik mooie beelden & woorden tegen zo-
als ‘Boom’ / de school als ‘kas’ / Gestalt 
/ familie. Een nieuw thema hier was de 
nadruk op ‘wereldoriëntatie ’ Bij deze 
groep kwam ik de meeste ‘cultuur’ woor-
den tegen. Ik bedoel daarmee dat er 
oog en oor is voor andere culturen. Het 
lijkt erop dat elk team een eigen taal voor het fenomeen ‘Bil-
dung’ heeft ontwikkeld. TEAM TAO 
 
Team DISC (Department of International Studies and Con-
sultancy)

Hier valt in de eerste plaats de nadruk op ‘wereld-wijsheid’ op 
en dat is mijns inziens logisch. In de tweede plaats is er sprake 
van een sterke aandacht voor de persoonlijke groei en verbre-

ding van de blik van de student. 
En in de derde plaats zijn er 
meerdere opmerkingen over de 
erfenis van deze school. Uiter-
aard is het onderbrengen van de 
opmerkingen onder bepaalde ti-
tels mijn keuze! Overigens con-
stateer ik dat die wereldwijde 

https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/teamleideroverleg-2016.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/teamleideroverleg-2016.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-tao.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-tao.pdf
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blik van de school er altijd al is geweest via de internationale 
stages, de projecten (al onder Agrotransfer), de ontwikkelingssa-
menwerking en de internationalisering; het behoort inmiddels 
tot ons DNA. Een onderdeel van het Bildungs-denken is ‘burger-
schap’; in ons verband zou ik dan willen spreken van het wereld-
burgerschap… TEAM DISC

Team Hippische Bedrijfskunde

Wat mij opvalt uit de opgeschreven 
woorden, als ik ze nu teruglees, 
zijn de ‘cultuur’-woorden en -type-
ringen. School, docent, student en 
onderlinge omgang worden geken-
merkt door een aantal waarden/nor-
men/typeringen. Als ik het in een 
zin zou moeten zeggen: dan excel-
leert de school in betrokkenheid en 
respect voor elkaar’. En dat in verschillende constellaties: do-
cent-student, student-student en in de klas. Team HB
 
Team Dier en Gezondheid Management

Opvallende woorden uit deze ontmoeting waren voor mij talent/ 
persoonlijk/‘education perma-
nente’ voor docenten. En in 
relatie daarmee de vraag om 
de school(structuur) in balans 
te brengen met de ‘tijdgeest. 
Een belangrijke thema dat ik 
ook nog hoorde was de vraag 
om de groepsgrootte in over-

eenstemming te brengen de trainingen. Te grote groepen vor-
men een gevaar voor het leer- en ontwikkelingsklimaat. In de 
nabespreking werd er een groot belang gehecht aan een cul-
tuur, regels en sfeer die energie generen bij docenten en stu-
denten. Het werken aan het sociaal kapitaal bij school en stu-
denten. Team DGM

Team 'Kantoortuin'

In deze ontmoeting was ik verrast 
door de grote mate van betrokken-
heid en openheid waarmee dit per-
spectief op de school werd bespro-
ken. Intuitief voelde iedereen haarfijn 
aan waar het hier over gaat. Het meest verassend vond ik het 
gevoel voor de persoonlijke pedagogische rol op weg naar 
de zelfstandige verantwoordelijkheid van de student. Dit stelt 
eisen aan jezelf (voorbeeldgedrag), de kwaliteit van de relatie 

(respect) en het oog voor de hele persoon 
van de student. Wederom voor mij een be-
wijs van de aanwezigheid van een diep 
bewustzijn van de dimensie van 'Bildung'/
menswording van de student. Dit vraagt 
om koestering hiervan.

Een paar conclusies

In de eerste plaats doet dit overzicht op geen enkele manier 
recht aan de rijkdom van de verschillende ontmoetingen. Zelfs 
de verslagen kunnen dat niet volledig weergeven. De ontmoe-
ting op zich waren al ‘Bildung’. Wel maakt dit overzicht de inhou-
den toegankelijk voor anderen en eventueel zelfs bereikbaar 

https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-disc.docx
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-disc.docx
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-hb.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-hb.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-dgm.docx
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/team-dgm.docx
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voor nadere bestudering. Bijvoorbeeld alleen al door de kern-
woorden te tellen en daarmee inzicht in de ‘chemie’ van het ‘bo-
demmonster’ te krijge).
Ik kan al wel iets meer zeggen over de ‘gebieden’ die hierbij 
zichtbaar zijn geworden.

1 Bij alle besprekingen: School & Docent & Student;
2 Bij meerderen: Werkveld/bedrijfsleven & Samenleving/

wereld;
3 Bij een enkeling (maar daarmee niet minder belangrijk): Di-

dactiek/vorming & Klas & Team & Visie/fundament.

Voor mij betekent dit dat in ieder geval deze dimensies, volgens 
onze mensen en daarmee voor mij, direct te maken hebben 
met het wat/wie/hoe/waar/waarom van ‘Bildung’.

In de tweede plaats komen er steeds weer woorden terug die 
alles met ‘persoonsvorming’ te maken hebben. Vooral in het 
‘wat’ en het ‘hoe’.

Wat: reflectie/ identiteit/ persoonsvorming/ zelfkennis/ talentont-
wikkeling / ...

Hoe: uitdagen / aandacht / inspireren / (school & klas) sfeer / 
ervaren / samenleving / ...

Wie weet lees jij nog veel meer belangrijke aspecten. Laat me 
dat dan weten of zet dat in ‘commentaar’ hieronder. Ook als je 
‘achteraf’ nog iets hebt bedacht… Samen weten we meer.

wordt vervolgd…



2 Een onderzoek naar de 
impulsen tot ’Bildung’.

De ‘opdracht’ tot 
‘Bildung’
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Inleiding

De onderstaande ‘landkaarten’ doen een serieuze poging mijn 
veld van onderzoek overzichtelijk te maken. De vier ‘macros’ 
maken inzichtelijk van wat er kan gaan komen. Ik breng in kaart 
wat er met ‘Bildung’ te maken heeft en de perspectieven die 
een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van dat vormings-
perspectief. Vaak overlappen ze en/of vullen ze elkaar aan. Ik 
ruil ze graag in voor betere indelingen. In ieder geval is er een 
ordening van macro>meso>micro en van ‘buiten’ naar ‘binnen’, 
naar innerlijk. Belangrijk is hier de Zenwijsheid dat de kaart niet 
het landschap is. Het echte leven is vele malen rijker en inge-
wikkelder.

Het ‘buiten’/macro-perspectief

Diverse ervaringen hebben mij op dit idee gebracht; dit wijdse 
perspectief. In de eerste plaats was dat de ontmoeting met het 
team Duurzame Veehouderij & Oondernemerschap waarin men 
nadrukkelijk bij ‘Bildung’ het thema van ‘omgevingsbewust-
zijn/contextuele sensitiviteit‘ noemde. Ik vond dat een zeer 
waardevol vormingsthema. Dit sluit feilloos aan bij wat ik in de 
Duitse literatuur vond over de dynamische en transformationele 
verbindingen tussen jezelf, de ander en de wereld in de ‘Bil-

dung’. Daarnaast betrek de geesteswetenschappen bij de in-
houd van het vormingsprogramma als het gaat om de laatste 
fase van volwassenwording en ‘Bildung’. Tevens beschouw ik 
het beleid van de hogeschool op het gebied van haar dragende 
indentiteit en doelen als macro-omgeving.

Het ‘binnen’-perspectief

Hier gaat het over de ‘fysieke’ aspecten van de directe omge-
ving van de student waarin de ‘Bildung’/vorming/volwassenwor-
ding plaatsvindt. Deze thema’s ontleen ik aan de besprekingen 
met de verschillende teams. Ik reken de ondersteunende dien-
sten tot de ‘organisatieomgeving’; de balie, het restaurant, de 
administratie, ict, marketing ... Ook zij zijn de relevante, mede 
spelbepalende, spelers in dit spel van vorming!

Sectie 1

Mijn opdracht in 
kaart gebracht

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/11/bildung-een-literatuurstudie-3/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/11/bildung-een-literatuurstudie-3/
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De kern

Hier komen we bij het ‘hart’ van de zaak waar het om gaat. De 
vierjarige opleiding doet echt wat met je. De student(e) die er 
achter komt dat hij/zij er echt toe doet. Dat er een levensweg op 
hem en haar wacht van geluk/ongeluk. Van mogelijkerwijs 
werk, een partner, vrienden en, wie weet, kinderen. Dat er een 
‘God’ is of ‘Iets’ wat alles draagt. Of dat het in elk geval zeer de 
moeite waard is. Dat het er toe doet wat je er van maakt. Dat je 
een speler mag zijn in een echt wereldspel. Dat je in die vier 
jaar hbo-opleiding van puber/adolescent tot volwassene bent 
geworden die bijdraagt aan de toekomst van deze wereld. Je 
hebt voldoende bagage opgedaan om jezelf steeds weer op-
nieuw ‘uit te vinden’; je ‘zelf’ steeds weer opnieuw geboren 
laten worden. 
De voorgaande ‘schetsen’ zijn de context en de ‘kraamkamer’ 
van dit alles. Hier bevinden we ons op het gebied van het ‘ge-
heim’ van het leven. ‘That’s what its all about’... Maar daar ‘be-
schikken’ wij niet over; daar dragen we hoogstens als school 
aan bij. Als school en docent richt je de ‘kraamkamer’ optimaal 
in. Als we het maximaal goed doen, dan faciliteren wij dit 
slechts en staan we, als een vroedvrouw, vooral niet in de weg. 
Maar dan krijgen we ook te maken met tekort, lijden, dood, 
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kwaad en schuld. Op al de drie dimensie van ons leven: ons 
zelf, de wereld en ‘God’. We willen student helpen zich daartoe 
te verhouden.

We bevinden ons hier op het existentiële vlak 
van de levenskunst, welzijn en geluk. De 
school zou, in navolging van Buthan, parame-
ters moeten invoeren in onze kwaliteitszorg op 
het gebied van welzijn en geluk van de studen-
ten. Psychische gezondheid maakt daar ook 
deel van uit.

(Andere sleutelwoorden: Levenskunst /  Levensverhaal / Le-
vensweg / Queeste / Beelden / Taal van de ziel)

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/11/bildung-een-literatuurstudie-3/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/11/bildung-een-literatuurstudie-3/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/11/bildung-een-literatuurstudie-3/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/11/bildung-een-literatuurstudie-3/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruto_nationaal_geluk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruto_nationaal_geluk
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Het team Duurzame Veehouderij & Ondernemerschap maakte 
mij bewust van het vormingsdoel van ons onderwijs  waarin de 
persoon van de ondernemer nadrukkelijk geplaatst wordt in de 
relatie tot zijn omgeving: ‘Entrepreneurship of life’. Het gaat er 

hierbij om dat de student zichzelf leert verhouden tot de totale/
gehele context van zijn handelen/ondernemen. In de context 
van onze hogeschool hebben we het dan over de agribusiness 
in het bijzonder en alles wat daarmee samenhangt. Maar er is 
ook de opdracht als hoger onderwijs om ons bezig te houden 
met de vorming tot kritische burger. Enkele gedachten:

DESTEP

Een veel gebruikt acroniem is 
de DESTEP. Dit is een poging 
om alle aspecten van onze ma-
cro omgeving/de wereldsamen-
leving en de daarbij horende 
trends in kaart te brengen. Elke 
keer als ik hier mee bezig ben in 
de lessen met een accent op 
strategisch handelen, valt het 
mij op in wat voor onvoorstelba-
re dynamische wereld wij leven waarin veel traditioneel oriënte-
rende instituten hun rol zijn kwijtgeraakt (als gevolg van de se-
cularisering). We hebben het er hier over de student die zich 
persoonlijk moet ‘verhouden tot’ deze wereld (zie de Duitse lite-
ratuur hierover). Vanuit dit perspectief  is de opdracht van ‘Bil-
dung’: de vorming tot bewuste en kritische wereldburger. De stu-
dent leert hierin ‘alles’ mee te nemen in zijn denken en hande-
len. Er is altijd een relatie tussen zijn persoonlijk handelen in 
werk en persoonlijk leven en de grote uitdagingen van deze we-
reld. In de context van ons onderwijs zijn dat het milieu, de ge-
zondheid, het wereldvoedselprobleem, het dierwelzijn en de ar-
moede. Maar in de positieve zin ook zaken als creativiteit, inno-

Sectie 2

Een dynamische 
(wereld-)samen-
leving vraagt om 
‘Bildung’ (Macro 1) 

https://www.trouw.nl/home/bildung-de-tandeloze-tijger~a36460f0/
https://www.trouw.nl/home/bildung-de-tandeloze-tijger~a36460f0/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/11/bildung-een-literatuurstudie-3/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/11/bildung-een-literatuurstudie-3/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/11/bildung-een-literatuurstudie-3/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/11/bildung-een-literatuurstudie-3/
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vatie, de schoonheid van het landschap 
en verbinding met de directe omgeving. 
Voor de student betekent dat elk vak 
een moment van bezinning kent op de 
relatie met de huidige werkelijkheid en 
haar toekomst: het goede, het ware en 

het schone. Wat is ‘waar’; wat klopt? Wat deugt? En wat maakt 
de wereld mooier? Het maakt de student tot een creatieve parti-
cipant van alle politiek-maatschappelijke discussies en hande-
len. Europa, wereldhandel, Global warming, dierwelzijn, migra-
tie, arm-rijk en de dynamische machtsverhoudingen in deze we-
reld zijn voor de student dagelijkse kost.

Wat we vooral niet willen is dat studenten vanuit 
een angstige/rigide ‘Fight&Flight&Freeze-modus’ 
reageren op deze trends en ontwikkelingen. Alle 
vakinhoudelijke doelstellingen krijgen hiermee al-
tijd een macro-maatschappelijke inbedding. In dit 
verband, het denken over de actualiteit en de toe-
komst, noem ik hier de serie ‘De wereld tien jaar 
na 9/11‘ (DVD/ Deel 1 / Deel 2 / Deel 3 / Deel 4 ) 
en het daar bijbehorende boek. En natuurlijk het 
programma Tegenlicht van de VPRO.

Het ministerie van OCW

Strategische agenda hoger onderwijs 2015-2025; pag 10

Onze ‘opdrachtgever’ is het ministerie van OCW. In 
haar strategische-agenda-hoger-onderwijs uit 2015 wordt er 
een duidelijk opdracht geformuleerd tot de brede vorming van 
de student; ‘Bildung’ is daarbij een kapstokwoord. Het gaat 
daarbij om een evenwicht tussen kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming. ‘Bildung’/ persoonsvorming werd hiermee op 
de agenda gezet van het hoger onderwijs. Ik heb het idee dat 
er in de laatste beleidsnotities het woord ‘Bildung’ niet meer ex-
pliciet voorkomt en dat er gekozen wordt voor de woorden so-
cialisatie en persoonsvorming. ‘Bildung’ staat er 
dan tussen haakjes achter 
(prestatieafspraken-het-vervolgproces-na-2016). 
Een veel gebruikt ‘nieuwer’ woord in deze beleid-
snotities veel is ‘talentontwikkeling‘. De voormali-
ge minister Jet Bussemaker heeft zich in diverse 
contexten nadrukkelijk positief uitgelaten over de 
‘Bildung’ als doelstelling binnen het hoger onder-
wijs (zie hier & zie hier & zie hier).

Vereniging Hogescholen

https://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/108666-de-drie-groten-uit-de-filosofie/
https://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/108666-de-drie-groten-uit-de-filosofie/
https://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/108666-de-drie-groten-uit-de-filosofie/
https://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/108666-de-drie-groten-uit-de-filosofie/
http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?chapterid=1164&filterid=974&contentid=7&searchID=1422962&columnorderid=-1&orderby=1&itemsOnPage=10&defsortcol=12&defsortby=2&pvname=personen&pis=expressies;selecties&startrow=1&resultitemid=7&nrofresults=10&verityID=/191051/192471/348276/3329968@expressies
http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?chapterid=1164&filterid=974&contentid=7&searchID=1422962&columnorderid=-1&orderby=1&itemsOnPage=10&defsortcol=12&defsortby=2&pvname=personen&pis=expressies;selecties&startrow=1&resultitemid=7&nrofresults=10&verityID=/191051/192471/348276/3329968@expressies
http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?chapterid=1164&filterid=974&contentid=7&searchID=1422962&columnorderid=-1&orderby=1&itemsOnPage=10&defsortcol=12&defsortby=2&pvname=personen&pis=expressies;selecties&startrow=1&resultitemid=7&nrofresults=10&verityID=/191051/192471/348276/3329968@expressies
http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?chapterid=1164&filterid=974&contentid=7&searchID=1422962&columnorderid=-1&orderby=1&itemsOnPage=10&defsortcol=12&defsortby=2&pvname=personen&pis=expressies;selecties&startrow=1&resultitemid=7&nrofresults=10&verityID=/191051/192471/348276/3329968@expressies
http://ww.jamiemagazine.nl/shop/dvd-wereldburgers/77175084152/kopen.html
http://ww.jamiemagazine.nl/shop/dvd-wereldburgers/77175084152/kopen.html
https://www.npo.nl/het-design-van-de-angst-lux-tien-jaar-na-9-11/25-07-2011/POW_00370442
https://www.npo.nl/het-design-van-de-angst-lux-tien-jaar-na-9-11/25-07-2011/POW_00370442
https://www.npo.nl/wolven-in-schaapskleren-lux-tien-jaar-na-9-11/01-08-2011/POW_00370443
https://www.npo.nl/wolven-in-schaapskleren-lux-tien-jaar-na-9-11/01-08-2011/POW_00370443
https://www.npo.nl/wolven-in-schaapskleren-lux-tien-jaar-na-9-11/01-08-2011/POW_00370443
https://www.npo.nl/wolven-in-schaapskleren-lux-tien-jaar-na-9-11/01-08-2011/POW_00370443
https://www.npo.nl/lux-de-wereld-tien-jaar-na-9-11/15-08-2011/POW_00370445
https://www.npo.nl/lux-de-wereld-tien-jaar-na-9-11/15-08-2011/POW_00370445
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht.html
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/strategische-agenda-hoger-onderwijs.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/strategische-agenda-hoger-onderwijs.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/prestatieafspraken-het-vervolgproces-na-2016.pdf
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In de strategische visie ‘#hbo2025: Wendbaar & Weerbaar’ uit 
2015’ 
(hbo2025wendbaarweerbaar_strategische_visie_vereniginghog
escholen) wordt het woord ‘Bildung’ niet gebruikt maar wel de 
‘drieslag’: kwalificatie & socialisatie & persoonsvorming. Op 
haar website daarentegen komt het woord 2000 keer voor in al-
lerlei notities en toespraken. Zelfs in de toelichtende tekst op de-
ze notitie. De woorden socialisatie en persoonsvorming komen 
steeds voor in ‘samenspraak’. Als je de verschillende artikelen 
en toespraken scant dan zie je dat ‘Bildung’ als kapstokwoord 
wordt gebruikt voor persoonsvorming van de student in de con-
text van de wereldsamenleving.

Hogescholen

Niet alleen op het niveau van de vereniging maar ook bij meer-
dere van haar leden besteed men expliciet aandacht aan ‘Bil-
dung’. Er is zelfs een samenwerkingsverband van hogescholen 
dat zich toelegt op ‘Bildung’ in het onderwijs. Een paar leden 
van dat verband staan op deze website.

De HAN noem ik hier expliciet. Haar bestuursvoorzitter Kees 
Boele is zeer actief op dit gebied en hij heeft zelfs een boek 
hierover geschreven ‘Onderwijsheid’. Zijn analyse begint bij een 

‘overprikkelde samenleving’ waarin de student lijdt 
aan ‘infobesitas’. De remedie zou dan ‘vorming tot 
wijsheid’ moeten zijn waar de hogescholen zich op 
zouden moeten toeleggen(Boele). Deze scholen 
houden zich in hun beleid en praktijk bezig met het 
vorm en inhoud geven aan ‘Bildung’. Een ander 
voorbeeld is een een presentatie van Hans Reij-
nierse van de Hogeschool van Zeeland; hij be-

noemt vier activiteitenvelden benoemt waarin de student studie-
punten moet halen. Daar vindt, volgens hem, voor een belang-
rijk deel de persoonsvorming plaats.

drs. Hans Reijnierse
Wat mij in deze voorbeelden stoort, is dat ze nauwelijks elders 
bekend zijn geraakt. Toen we het competentieleren invoerden 
in ons onderwijs gingen we zeer uitgebreid bij elkaar te rade. 
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Wat ik daarin wel leuk vind, is dat daardoor elke school zijn ei-
gen ‘taal’ en ‘spel’ is gaan ontwikkelen en elk van hen ‘Bildung’ 
net weer even anders ‘definieert’: Wijsheid (HAN) & ‘Bildung’ 
(De Bildung Academie) & Persoonsvorming & Normatieve Pro-
fessionaliteit (Hogeschool Utrecht) & Betrokkenheid & Talentont-
wikkeling & Transformationeel Leiderschap & ... Maar elk begrip 
definieert een program en dat kan soms een ‘beperkende’ fac-
tor zijn. Persoonlijk houd ik van een zo breed mogelijke reikwijd-
te (met het risico daarmee vaag te zijn).

Conclusie

Een aantal ontwikkelingen daagt ons onderwijs uit:

1 De wereldsamenleving met haar dynamiek op al haar 
fronten. Daarbij zitten meerdere ‘crises’ en ‘faillissemen-
ten’: het milieu, de verschuivende machtsevenwichten, de 
economie in haar huidige vorm. Het failliet van de traditio-
nele vormingsconglomeraten (zie het einde van de verzui-
ling en de secularisering) en hun inhouden die nauwelijks 
meer antwoord geven op essentiële vragen van deze tijd. 
Ook de migratie en de aanwezigheid van de Islam in onze 
samenlevingen stellen ons voor een uitdaging.

2 Het onderwijsbeleid dat ons vraagt om de student voor te 
bereiden op die bovenstaande ‘werkelijkheid’ en hem te 
voorzien van voldoende bagage en persoonsvorming. Om 
zich vervolgens positief en kritisch deze wereld in te bege-
ven en zijn bijdrage te leveren aan de toekomst daarvan.

3 Bovenstaande dwingt ons tot bewustwording in onze hoge-
scholen van onze uitdaging en de adequate vormgeving 
van ons onderwijs in het wat en het hoe van deze per-
soonsvorming/ ’Bildung’. Het waarom en waartoe we-

ten we inmiddels nu (zie ook de drie andere macro-per-
spectieven).

Sommige scholen zijn daarmee al zeer actief bezig. Volgens mij 
hebben wij daarin een prachtige traditie maar moeten we ons 
wel hergroeperen om niet achterop te raken. Ja, we hadden 
een voorsprong; daar ben ik zeker van.

Tot slot nog een citaat van de voormalige minister Jet Bussema-
ker uit de ‘Strategische agenda hoger onderwijs 2015-2025’.

“We hebben een dynamische en ongewisse toekomst voor de 
boeg. De studenten van nu zul-
len als leiders van de toekomst 
complexe situaties tegenkomen 
die we nu nog niet eens kunnen 
bedenken. Dat betekent dat lei-
derschap meer inhoudt dan ma-
nagement in de letterlijke zin 
van het woord. Meer dan het be-
heren of hanteren van de reali-
teit, zal leiderschap gaan om je 
continu verhouden tot de veranderende realiteit(en): er op inspe-
len, er op vooruitlopen en een visie ontwikkelen op wat verande-
ringen betekenen voor jezelf én je omgeving. Dat vraagt om 
kennis en kunde, maar ook om responsiviteit, flexibiliteit en cre-
ativiteit. En om een bestaan op de grenzen van je comfortzo-
ne.” (pag. 2)
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Als ik ze al niet kende van aangezicht tot aangezicht dan was 
het wel uit de verhalen: de ‘founding fathers’ van de school. De 
Chritselijke Hogere Landbouwschool in Ede (CHLS). En 60 jaar 
later is de ‘geest’ van de school uit die tijd nog steeds aanwezig 
in deze school. Ik ga hier niet de geschiedenis van de school 

vertellen, die zal het komen-
de jubileumjaar wel aan bod 
komen, maar ik probeer wel 
haar (dynamische) identiteit 
te typeren met een aantal fa-
sen in haar geschiedenis.

De oprichting (1957)

“Give a boy a task and he becomes a man” (Van Harten?)

Ik bedoel hier de periode ‘Van 
Harten’ vanaf de stichting in 
Ede (CHLS) in 1957 tot en met 
de eerste 20 jaar in Dronten. La-
ter in Dronten ging met met ver-
der onder de naam Christelijke 
Agrarische Hogeschool (CAH). 
Aan de hand van de literatuur 
(Een goed jaar voor wijn) maar 
meer nog misschien de verhalen destilleer ik drie kenmerkende 
elementen uit die tijd.

In de eerste plaats wilde de school een nadrukkelijk ‘Christelij-
ke’ school zijn. Waarbij in het begin de protestants-christelijke 
en de reformatorische variant de boventoon voerde. De eerste 
rooms-katholieke docent aan school was ‘legendarisch’. De ver-
gaderingen werden geopend met bijbellezing en gebed en in de 
klassen begon het eerste lesuur van die dag met een dagope-
ning. Ik heb nog (vanaf 1990) de gemeenschappelijke weekope-

Sectie 3

De opdracht vanuit 
de identiteit van 
onze school  
(Macro 2)
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ningen met een overdenking door verschillende docenten mee-
gemaakt en zelfs twee keer zelf gedaan. Je werd er zeer na-
drukkelijk op geselecteerd. In die tijd (1990) wilde de school in 
de volle breedte van de christelijke identiteit staan waardoor al-
le stromingen in kerkelijk Nederland min of meer vertegenwoor-
digd waren. Of dat een bwuste keuze was of een gevolg van de 
ontzuiling is niet meer te achterhalen. De school liep zeker niet 
op de troepen vooruit.

Een tweede belangrijk vormgevend element was 
de ‘internaatsfilosofie’. Van Harten ontleende deze 
gedachte aan de Engelse kostschool en de Deen-
se volkshogescholen. Het werd onder zijn leiding 
een concept van samen wonen, werken en leren 
van studenten, docenten en de ‘schoolboerderij’; 
een school als een samenleving. De Drieslag 
was dan ook de naam van het conglomeraat van 
school, boerderij en studenten/docenten-huisvesting. In die tijd 
waren de docenten verplicht om in Dronten te komen wonen. In 
1990 was ik een van laatsten met deze verplichting. 
De studenten moesten het eerste jaar op het internaat wonen. 
Er was sprake van een zeer actieve studentenvereniging: de 
USRA. Daarnaast was er er een bloeiend conglomeraat van stu-
dentenraden, commissies en verenigingen. Deze formule 
creëerde een zeer hechte school en studentengemeenschap. 
Er werden vriendschappen en relaties voor het leven gevon-
den. Maar deze internaats- en radenformule werd vooral geko-
zen om zijn ‘persoonsvormende‘ effecten.

Het derde element was de ‘Drieslag Didactiek’ die in de jaren 
’97-99′ zijn expliciete formulering kreeg (De Drieslag Didactiek 
1999 compleet). We wilden een ‘praktijkgerichte‘ hogeschool 

zijn en natuurlijk agrarisch. Vandaar ook de altijd aanwezig ge-
bleven schoolboerderij en de studentbedrijven. Je zou deze di-
dactiek kunnen typeren als een zeer intensieve dialoog tussen 
praktijkvragen en leren.

Deze drie elementen, naast natuurlijk de ‘gewone inhoud’ van 
de opleiding tot de agribusiness, vormden de hoofdgerechten 
van de regelmatig weerkerende meerdaagse onderwijsconferen-
ties en de openingsdagen aan het begin van elk schooljaar. Ik 
weet overigens nog steeds niet welke van deze drie de belang-
rijkste was. Er was zelfs een heuse ‘filosofenkring’ waarin aller-
lei inspirerende denkers, ook theologen, besproken werden. De-
ze ‘cultuur’ was zo intensief en op allerlei momenten aanwezig 
dat je als vanzelf werd ingewijd en mede-eigenaar werd ge-
maakt van deze denk- en handelingswijzen. Nieuwe impulsen 
hadden meestal te maken met verbreding en/of verdieping van 
dit gedachtegoed. Ontwikkelingssamenwerking en Internationali-
sering waren ‘natuurlijke’ groeimomenten.

40 jaar Bijzonder (rond 1998)

Het 40-jarig bestaan van de school is te 
beschouwen als een hoogtepunt van 
volwassenheid van de school. We had-
den een serieuze crisis in studentenaan-
tallen achter de rug (rond 1990 750 stu-
denten). Daarna gebeurde er door de tijd heen vervolgens heel 
veel. We kregen een avond/deeltijdopleiding, de nieuwe school-
boerderij en een redelijke opererende tak van consultancy 
(AgroTransfer/ derde geldstroom/ Agrojobs) en er was sprake 
van een sterk groeiende internationalisering. De crisis in de in-
stroom van studenten is voor al deze initiatieven een belangrij-
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ke impuls geweest. Er werden meerdere opleidingsrichtingen 
uitgeprobeerd waarvan de Hippische Bedrijfskunde, Dierge-
zondheid en Agrotechniek blijvertjes waren. Ook de inmiddels 
zichzelf bedruipende internationale opleidingen reken ik hiertoe. 
Op didactisch gebied ontstond een onderwijs in geïntegreerde 
modulen waar later het fenomeen van competentiegericht on-
derwijs aan toegevoegd werd. Dit laatste was voor de school 
niet echt nieuw omdat we altijd al praktijkgericht en geïnte-
greerd wilden werken in het onderwijs (Onderwijsconcept Aeres 
Hogeschool Dronten en Almere; de eerste versie hiervan stamt 
uit begin 2000).

Ik denk dat omstreeks het jaar 2000 nog zeker 20% van de staf 
van de school bestond uit oudgedienden die nog zeer cultuurbe-
palend aanwezig waren. Ze zaten in het college van bestuur of 
waren teamleiders/opleidingscoördinatoren. Het zelfvertrouwen 
in de kracht van de ‘eigen’ school was zelfs zo groot dat in 
1997 een geplande fusie met Larenstein/Velp werd geblokkeerd 
door de medezeggenschapsraad. 
Maar de eerste tekenen van de ‘secularisering‘ waren inmiddels 
ook aanwezig. Meerdere collega’s hadden de band met de kerk 
verloren en/of beschouwden zichzelf niet meer als christelijk/ge-
lovig. Regelmatig werden er pogingen ondernomen om de dago-
peningen en/of de weekopeningen levend te houden.

Wat tevens opvallend bleef dat er steeds weer ‘oud-studenten’ 
na een carrière in het agrarische bedrijfsleven naar een baan 
op school solliciteerden onder andere vanwege hun goede her-
inneringen aan die tijd. Vanaf 1990 is er een zeer terughoudend 
aanstellingsbeleid geweest vanwege de serieuze crisis in de 
studenteninstroom.

Je zou kunnen zeggen dat omstreeks het jaar 2000 de ‘geest’ 
van de begintijd nog volop aanwezig was en de school als on-
derneming weer springlevend was na de serieuze crises.

De nieuwe school: AERES Hogeschool Dronten

Inmiddels leven we in 2017 en zijn we twee 
logo’s verder. De school in Dronten is een on-
derdeel geworden van de Aeres Hogeschool. 
We kregen een prachtige nieuwe school in 
een kas. Sommige aspecten van deze transi-
ties verliepen redelijk soepel (het nieuwe ge-
bouw) andere (zoals de fusie en de nieuwe 

naam) verliepen moeizamer. De school bloeit als nooit tevoren. 
De instroom is elk jaar weer hoger. Meerdere van de nieuwe do-
centen zijn nog steeds oud-studenten. Nieuw is de Onderzoeks-
groep/leerlijn (Onderzoeksleerlijn Aeres Hogeschool Dronten en 
Almere): een nieuwe ‘tak van sport’ binnen de school die ook 
inmiddels geworteld is in de school. Praktijkleren staat nog 
steeds hoog in het vaandel van de school (Visie op Praktijkle-
ren). In Almere werden nieuwe opleidingen gestart.
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In 2010 schreef Wim van de Weg een 
nieuw pamflet CAH ID (Identiteit Aeres 
Hogeschool Dronten en Almere) waar-
in hij een serieuze poging deed de es-
sentie van de school in een nieuwe 
context te verwoorden. Onder de 
naam van de “Economy of Life” schet-
ste hij de ontwikkeling van een ‘productie’-gerichte school naar 

een ‘betekenis-instelling‘. Voor zo-
ver ik kan zien, zijn de buitenstaan-
ders die bij ons solliciteren, enthou-
siast over deze poging tot verwoor-
ding maar het kreeg in school niet die 
status dat het zou moeten/mogen/kun-
nen hebben. Overigens verbindt de 
school zich in dit pamflet nog steeds 
met de Christelijke Identiteit. ‘Geven’ 
en ‘delen’ zijn sleutelwoorden.

Nu staat de school in de context van de 
AERES Hogeschool. In 2016 publiceerde 
het college van bestuur het boekje Per-
spectief 2020 (Aeres-instellingsplan-
spreads) waarin men de richtinggevende 
lijnen uittekent voor de toekomst.  Er wor-
den AERESbrede speerpunten benoemd 
maar ik wil mij hier toeleggen op de per-
soonsvormende aspecten in dit boekje. 
Vooral de pagina’s 22 en 23 zijn voor ons 
verhaal hier van belang.

Perspectief 2020 pag. 23

Hier wordt nadrukkelijk gekozen om 
‘de mens’ centraal te stellen en om 
naast kennisoverdracht en professio-
nele vorming ook de nadruk te leggen 
op Bildung. Later wordt het woord Bil-
dung nog een keer genoemd in de 
context van de professionele ontwik-
keling maar vooral ook met de blik op 
de ‘voortdurende veranderende maat-
schappij‘ waarin wij leven. Ik was ove-
rigens zelf blij verrast met deze zin-
nen over ‘Bildung’ en ‘de mens’ in de 
‘speerpunten’ van dit beleidsstuk. De 
christelijke identiteit wordt wel direct verbonden met de faculteit 
in Dronten maar speelt slechts in de ‘periferie’ een rol op de an-
dere locaties door het document over de ‘Economy of Life’.
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Conclusies

Ik herken in deze beschrijving van de geschiedenis van de 
school een aantal zaken die kleur geven aan wie wij zijn en wil-
len zijn:

■ de persoonsvorming behoort tot het hart 
van de traditie van onze school.

■ en zij vormt nog steeds een belangrijke 
kern!

■ de christelijke traditie hoort bij de oor-
sprong maar ik vraag mij af of zij nog 
breed gedragen wordt.

■ de school wil in haar vorming de student 
nog steeds toerusten voor de toekomst.

‘Bildung’ is ons niet wezensvreemd al behoort het nog niet tot 
de sleutelwoorden in ons verhaal over onszelf. Het mens- en 
persoonsgerichte is nog steeds een van de belangrijkste smaak-
makers van onze school en een reden waarom oud-studenten 
naar ons terugkomen om hier te werken. Het is ons DNA?



37

In dit blog leg ik als sociaal-pedagoog de nadruk op de per-
soonsvormende aspecten en de bijdrage van de mensweten-
schappen. Ik laat hier de bijdragen van de agrarische economie 
en agrarische sociologie buiten beschouwing. Ook daar zal de 
vraag beantwoord moeten worden ‘hoe wij willen leven’ maar 
daar mogen anderen ‘hun tanden op stuk bijten’.

De hulpwetenschappen: geesteswetenschappen

De Geesteswetenschappen hebben de geschiedenis en cultuur 
geïnterpreteerd, bekritiseerd, en alternatieve scenario’s voorge-
steld, en op deze manier een maatschappelijke ruimte mogelijk 
gemaakt waar individuele vrijheid en gemeenschappelijke identi-
teitsvorming met elkaar verbonden konden worden.

Ik denk dat dit de moeilijkste blog wordt van deze website. Hoe 
kan zoveel ‘weten’ in een leesbaar blog ‘proppen’. En dan be-
doel ik niet ‘mijn weten’ maar al die inzichten vanuit de geestes-
wetenschappen, cultuurwetenschappen en filosofie over ‘per-
soonsvorming’. De gedragswetenschappen behandel ik apart.

Filosofie

Wat is de bijdrage van de filosofie aan de beant-
woording van onze vraag naar ‘Bildung’?. In 
een recente publicatie over Fareed Zakaria van 
Taede Smedes staat:
“Zakaria betoogt dat een ‘liberal education’ 
meer doet dan klaarstomen voor de arbeids-
markt. Het gaat ook om het verbreden van de 
persoonlijke horizon, voorbereiden op de snel 
veranderende wereld en het opbouwen van de 
capaciteit voor vrijheid.” 

Het boek is een pleidooi voor het belang van de geestesweten-
schappen in wetenschappelijke vorming van studenten. Een be-
lang dat in de Amerikaanse Universiteiten zwaar onder druk 

Sectie 4

‘Bildung’ en de opdracht 
van de mens-
wetenschappen (Macro 3)
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staat door de ‘vernatuurwetenschappelijking’ van alle studierich-
tingen. Alleen wat meetbaar en telbaar is relevant. 

Een tweede recente publicatie is die van Hans 
Thijssen in zijn essay ‘Wat filosofen weten’. 
Ook hij houdt een vurig pleidooi voor het be-
lang van de filosofie als het gaat om “geluk, 
liefde voor wijsheid (Sophia) en de prioriteit 
van ‘waarde’ boven nut.” (pag 101 e.v.)

De filosofie biedt “een mentale training die de 
individuele beoefenaar helpt een gelukkiger 
leven te leiden en bestuurders helpt een bete-

re samenleving tot stand te 
brengen”(105). Maar misschien wel de belangrijkste internatio-
nale pleitbezorgster is Martha Nussbaum in 
haar publicaties ‘Niet voor de winst’ en ‘Politie-
ke emoties’. Beide boeken benadrukken het 
belang van de geesteswetenschappelijke be-
nadering van onze werkelijkheid tegenover 
die van de natuurwetenschappen/exacte we-
tenschappen. De laatsten geven geen ant-
woord op de vragen naar ‘zin’, geluk, liefde, 
de ziel, rechtvaardigheid en wijsheid. Vragen 
die van levensbelang zijn voor persoon en sa-
menleving. Het gaat Martha Nussbaum daar-
bij om “indringend kritisch denken, gedurfde verbeelding, empa-
thisch begrip voor allerlei sterk uiteenlopende menselijke erva-
ringen en besef van de complexiteit van de wereld waarin wij 
leven”(23). Elk onderwijsstelsel dient, volgens haar, daaraan bij 
te dragen. 

Je hoort hier de thema’s van ‘kritisch denken’ en de levens-
kunst. Op de ‘levenskunst kom ik in mijn ‘Intermezzo’ terug. In 
Nederland kennen we de al eerder genoemde namen van Rene 
Gude en Kees Boele.

Deze ‘golfslag van belang’ is ook in onze school te zien. Twintig 
jaar geleden kende elke vakgroep zijn vakfilosofen/theologen. 
‘Mannen’ die zich bezig hielden met fundamenteel onderzoek 
naar weten en handelen. We hadden een ‘filosofenkring’. Er wa-
ren cursusonderdelen die hier expliciet over gingen. In het ‘ge-
weld’ van de ‘integratie’, de ‘modularisering‘ en het competentie-
gerichte onderwijs zijn deze vakken min of meer onderge-
sneeuwd geraakt. Is het vreemd als ik zeg dat deze inbreng is 
overgenomen door ‘de onderzoekers’? Maar ik vraag me af of 
daar de grondleggende vragen worden gesteld naar het ‘waar-
om’, ‘waartoe’ en het ‘existentiële hoe’ van de agribusiness en 
ons handelen daarin? Als ik Janne van den Akker beluister, ge-
beurt dat zeker en ook de vraag daarin naar de toekomst van 
de samenleving en ethiek. Er dient ruimte en tijd te worden ge-
maakt voor een verantwoord doordenken van deze vragen.

Theologie en Spiritualiteit
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Laat ik beginnen door te zeg-
gen wat ik, in deze context, 
bedoel met theologie en spiri-
tualiteit. Onze ‘levenswerke-
lijkheid’  kan in kaart worden 
gebracht aan de hand van 
de woorden Jezelf & De we-
reld & De ander & ‘God’. Als 
we het in dat verband dan hebben over theologie en spirituali-
teit dan hebben we over de doordenking (Theologie) en de door-
drenking (Spiritualiteit) van die werkelijk tot op de ver-/vooron-
derstelde alles omvattende en doordringende werkelijkheid van 
God/ iets/ Boeddha natuur/ geest/ niets/ .. 
Hoe je het wendt of keert, we hebben allemaal zo onze implicie-
te en/of expliciete ideeën over die werkelijkheid (=levensbe-
schouwing) en we leggen ons er soms zelfs actief op toe 
(geloofspraktijken/spiritualiteit). Ik laat hier de discussies over 
levensbeschouwelijke vorming en/of religiekunde buiten be-
schouwing. Maar in ‘Bildung’/persoonsvorming kunnen we er 
niet omheen dat impliciet/expliciet er een geleefde levensbe-

schouwing aanwezig is in alles/allen; cultuur 
is in ieder geval ook ‘gestolde’ spiritualiteit. 
Net als dat er sprake moet zijn van morele vor-
ming en sensitieve vorming, dienen wij ook de 
bezinning op de eigen spiritualiteit een plaats 
in ons onderwijs te geven. En zeker als de 
school expliciet meent zelf een exponent te 
zijn van een spirituele traditie. In ons geval is 
dat de christelijke maar dat kan ook de huma-
nistisch, antroposofische of agnostische tradi-
tie zijn. En omdat ‘inspiratie’ of zo’n ‘Bron’ een 

alles doordringend fenomeen is, zal zij zich ook in school (moe-

ten) manifesteren in de schoolcultuur, de docent, de vakken en 
de klas. Die ‘spiritualiteit’ is er allang; maak dan, als school de 
keuze er in een of twee heel goed te zijn. Veel van de hier 
naar voren gebrachte denkers menen dat ons onderwijs is ‘ver-
geven van’ natuurwetenschappelijk, neoliberaal, efficiency en 
rendementsdenken.

Er bestaat overigens een grote hoeveelheid 
literatuur over management/ leidinggeven 
en spiritualiteit. Je kunt daarbij denken aan 
de boeken die inspiratie vinden in de monas-
tieke spiritualiteit (zie Anselm Grun) maar 
ook aan de boeken over Zen en manage-
ment. Een naam die hier absoluut genoemd 
moet worden is Paul de Bot die vanaf 1980 
veel hierover publiceert en in meerdere func-
ties aan de Nyenrode Business Universiteit 
actief is op dit gebied. Zie hier een studie 
naar de invloed van levensbeschouwing op 
de ‘managementstijl’.
Het gaat bij deze impulsen om een ‘intieme relatie’ tussen spiri-
tualiteit en persoonsvorming. Die overigens niet ‘per definitie’ 
positief hoeft te zijn zoals je kan zien in het eerder genoemde 
proefschrift van Belt/Moret. Een voor mij inspirerend positief 
voorbeeld van die ‘intimiteit’ vond ik al heel lang geleden in een 
van de teksten van Thomas Merton (1915-1968) in een brief 
aan paus Johannes XXIII:
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De gedragswetenschappen en ‘de volwassenheid in wor-
ding’

De tweede categorie van wetenschappen die bijdragen aan ons 
inzicht in de ‘Bildung’ van studenten zijn de gedragsweten-
schappen: de bestudering van de handelende mens. Daarbij 
gaat het hier, in de context van het hbo, om de actuele en toe-
komstige levensfase(n) van studenten; 16-22 jaar. En vervol-
gens om de pedagogische en agogische taak in deze levensfa-
se van de studenten aan het hbo. De adolescentie wordt in de 
meest recente literatuur hierover ook wel ‘the emerging adult-
hood’ genoemd. 
(ARNETT_2007_Emerging_Adulthood_What_is_it_and_What) 
Studenten ronden deze volwassenwording min of meer af en 
stappen na hun opleiding in de nieuwe levensfase van de echte 
volwassenheid met haar werk, relaties, gezin en de daarbij be-
horende levensovertuigingen. Het gaat hier uiteraard om een 
‘vereenvoudiging' (= een model) om over die late adolescentie 
iets te kunnen zeggen en daarnaar te kunnen handelen. Zoals 

ik al heb gezegd, bevinden deze wetenschappen zich altijd op 
het gebied van ‘beschrijven‘, evalueren naar welk praktisch 
handelen ‘het beste’ lijkt maar ook het formuleren van waarden 
en normen voor het goede handelen. We gaan te rade bij die 
wetenschappen die belangrijke dingen hebben te vertellen over 
deze levensfase.

Pedagogiek/Agogiek

Eigenlijk hebben we, vanuit de levensfase van de student ge-
zien, te maken met drie fasen en de drie fundamenteel verschil-
lende rollen van de begeleider/pedagoog/agoog (zie de ook 
de volgende paragraaf). Elke levensfase/ontwikkelingsfase 
wordt volgens Erik Erikson gekenmerkt door de actuele (= laat 
adolescent) maar ook nog door de voorafgaande (= puberteit) 
en de volgende (= volwassenheid).

Erik Eriksons levensfasen; Bron Wikipedia

Dit vraagt in onze situatie twee tot drie toch wel heel verschillen-
de grondhoudingen van degenen die verantwoordelijkheid dra-
gen voor de vorm en inhoud van hun vormings-/wordingspro-
gramma. 
De rolverdeling van de agoog-student gaat uit van de funda-
mentele gelijkwaardigheid en zelfstandige beslissingsbevoegd-
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heid van de student. Deze is eigen aan de 
levensfase van de volwassenheid. De rol-
verdeling van de pedagoog-leerling gaat 
in de puberteit uit van een fundamentele 
ongelijkheid als het gaat om de competen-
tie van volwassenheid. De identiteitsvor-
ming moet nog komen. De student is iets 
nog niet wat het moet worden. Onze stu-
dent/adolescent bevindt zich in een over-
gangsgebied tussen die twee tot drie rol-
len. En de docenten/coaches/mentoren 
zijn een situationele mix van pedagoog, pedagoog/agoog en 
agoog. In de laatste twee rollen nodig je de student als het wa-
re uit om de eigen voorlopig identiteit te realiseren en de stap te 
maken naar de volgende fase van volwassenheid. Je wordt, als 
het goed is, als docent steeds meer agoog in de interactie. Van-
daar dit recente (2016) briljante citaat uit een mail van een colle-
ga:

“Na vier jaar sta ik vaak tot tranen geroerd op een diplomering 
omdat ik de afgelopen vier (of meer) jaar van die student nog 
eens aan me voorbij zie trekken en dan denk ik “man, wat een 
reis maar wat ben je gegroeid en je staat er maar mooi, klaar 
voor de wereld”. Dan vind ik dat we goed werk hebben gedaan 
met zijn allen en dat het maatwerk is. Maar zoals wij het dan 
proberen te vangen in het mentoraat voor de hele groep lijkt het 
geen recht te doen of erger nog door de student gezien als een 
verplicht en nutteloos nummer op het lijstje. We zijn afwisse-
lend politieagent, moeder en gids afhankelijk van de gemoeds-
toestand waar de student in zit. Het zijn net mensen. En die ver-
schillende rollen zijn misschien allemaal wel nodig voor die vor-
ming. En misschien is dat niet strak te programmeren…”

We hebben het hier over een heel subtiel ‘dialo-
gisch‘ proces waarin bevestiging een essentië-
le rol speelt waarover door de pedagoog/ filo-
soof Martin Buber prachtig geschreven is. Ik 
kom hier later nog op terug.

De ontwikkelingspsychologie / levenslooppsy-
chologie

We hebben het hier over de uitdaging in de ontwikkeling waar 
de student voor staat in deze levensfase: ontwikkelingstaken. 
Het einddoel is de volwassenheid. Dit 'fasenmodel' zijn wij in de 
vorige paragraaf al tegengekomen maar hier gaat het om de 
ontwikkelingstaak die dat voor de student met zich meebrengt. 
In ons werk aan het hbo zijn er drie ontwikkelingstaken rele-
vant.

a. Tot de adolescentie heeft de student zich in voldoende ma-
te basisvertrouwen, autonomie, initiatief en allerlei constructie-
ve sociale en leervaardigheden eigen gemaakt. Als daarin spra-
ke is van tekorten die een belemmering voor 
de verdere ontwikkeling kunnen zijn moet er 
hulp worden geboden zodat de student zich 
deze aslnog eigen kam maken. Het kan zijn 
dat er (ontwikkelings-)zaken moeten worden 
ingehaald.

b. Gedurende de adolescentie is de voorlo-
pige constructie van de ‘eigen’ identiteit de 
uitdaging. Wie wil, kan en mag ik zijn? Dit 
zijn geen keuzes die geïsoleerd plaatsvinden 

https://www.lucepedia.nl/dossieritem/buber-martin/martin-buber-en-de-pedagogiek
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/buber-martin/martin-buber-en-de-pedagogiek
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/buber-martin/martin-buber-en-de-pedagogiek
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/buber-martin/martin-buber-en-de-pedagogiek
https://www.haagsehoogvliegers.nl/je-mag-zijn-wie-je-bent/
https://www.haagsehoogvliegers.nl/je-mag-zijn-wie-je-bent/
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Levenslooppsychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Levenslooppsychologie
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-concept
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-concept


42

maar die altijd in de context van de levensge-
schiedenis, de sociaal maatschappelijke omge-
ving, vriendschappen/relaties en werk hun uit-
werking krijgen. Studenten maken over en van 
zichzelf een ‘echt’ eigen verhaal waar zij zich 
mee kunnen ‘identificeren’. Over deze ‘identi-
teitsvorming’ is veel geschreven. De laatste ja-
ren wordt er steeds meer accent gelegd in de 
literatuur op het ‘narratieve’ karakter van onze 
identiteit. Een belangrijk aspect daarvan is dat 

het een leefbaar en hoopvol verhaal moet zijn. Freud noemde 
niet voor niets zijn therapie ‘the talking cure‘. Al vertellend zijn 
we voortdurend bezig dat verhaal te herschrij-
ven soms maar vooral ook richting te geven. 
Dat verhaal vertellen en een niet-oordelend en 
empathisch oor daarvoor zijn in deze fase van 
levensbelang (weer die dialoog van Buber). 
Natuurlijk zullen de gesprekspartners in de eer-
ste plaats de vrienden en familie zijn. In de 
context van de school zijn dat de klasgenoten, 
mentoren, coaches en docenten. Soms zijn 
daarvoor vertrouwenspersonen nodig. Eigen-
lijk ervaren studenten ‘aan den lijve’ het karak-
ter van ‘transities‘ en verandermanagement; dat het ‘menswor-
den’ ingrijpende ervaringen van verlies en nieuwgeboorte zijn.

c. In de volgende fase van volwassenheid speelt verbinding 
en intimiteit een hoofdrol. Je ziet dan dat onze studenten 
naast het  bezig zijn met het vinden van hun autonomie en iden-
titeit, ook bezig zijn met het vinden van verbinding, intimiteit en 
overgave.

Vriendschappen, kleine clubs/raden/verenigingen maar ook in-
tieme relaties spelen een essentiële vormende rol in het vinden, 
uitproberen en zich ‘eigen maken’ van de-
ze identiteit en intimiteiten. 
In de literatuur spreekt men hier wel van ‘tri-
bale‘ karakter van kleine groepen (zie The 
Times of Tribes & Sacred Stories, Spiritual 
Tribes) die hier een zeer belangrijke rol spe-
len. Misschien is de groep wel een ‘transitio-
nal object‘ in de overgang naar volwassen-
heid. Zo’n vriendengroep lijkt nog een beet-
je op het gezin maar vormt de overgang 
naar de ‘eigen groep’ en het eigen te vor-
men gezin/groep. De opmerking van Har-
men van Wijnen: “Youth ministry should encourage adolescents 
and tribal leaders to be aware of the faith possibilities of 
tribes.” zou ik in de context van onze school willen vertalen in 
het essentiële belang van studiegroepen, raden, verenigingen 
en bestuursorganen in de school. Ik zie daar prachtige dingen 
gebeuren met studenten. En ik zie hier voor de ondersteuning 
van de student in deze ontwikkelingstaken geweldige kansen 
liggen in het mentoraat en de vertrouwenspersonen.

Psychologie (+ hersenen)

Hier gaat het mij om een aantal belangrijke nieuwe inzichten uit 
de psychologie. Deze zijn mede ingegeven door hersenonder-
zoek, over de werking van onze hersenen in relatie tot hoe wij 
met onze emoties omgaan, empathie beleven en leren. Ik stip 
ze kort aan:
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1 Het eerste inzicht gaat over het belang 
van veilige hechting. Vooral in de con-
text van psychische ‘stoornissen’ komt 
men tot de ontdekking dat een hech-
tingsstoornis een beschadigende wer-
king kan hebben op de verdere ontwik-
keling (zie hieronder). Men ontdekt dat 
het gevoel van ‘veiligheid’ essentieel is 
voor de modus van creativiteit en per-
soonsontwikkeling. Het gevoel van cha-
os en/of rigiditeit ligt dan op de loer. Voor begeleiding en 
klassenmanagement is dit weten van ongelooflijk belang. 
Zonder deze voldoende veilige modus wordt er niet ge-
leerd. Het verlaten van je ‘comfortzone’ vraagt om een veili-
ge basis.

2 Een tweede inzicht gaat over emoti-
eregulatie en mentaliseren. Vooral in rela-
tie tot ADHD, borderline stoornissen en 
het spectrum van autisme spelen deze 
twee ‘vaardigheden’ een zeer belangrijke 
rol. Bij emotieregulatie gaat het vooral 
om de constructieve hantering van de ei-
gen emoties. Bij het mentaliseren gaat 
het om het vermogen tot empathie.Hier 
zien we meerdere inzichten terug uit het 
zeer beroemde boek ‘Emotionele Intelligentie’ van Daniel 
Goleman.

In beide gevallen gaat het mij daarbij ook om het belang van de 
emotionele competentie van de docenten en mentoren als het 
gaat om klassenmanagement, coaching, feedback en mento-

raat. Hun ‘zijn’ op de bovenstaande punten is 
een meestal ‘impliciet/onbewust’ emotionele/
relationele competentie 
(TartwijkDocentleerlinginteracties2014). Deze 
laag in ons ‘zijn’ werkt in de interactie met stu-
denten helend of destructief. Ik zou hier ook 
nog de wereld van de positieve psychologie 
willen benadrukken. Op de docent kom ik later 

nog terug.

Onderwijskunde

Hier gaat het niet om de didactiek in het algemeen maar vooral 
om de onderwijskunde en ‘Bildung’/persoonsvorming. Hier 

noem ik een paar namen/bijdragen die iets 
toevoegen aan onze discussie. De eerste 
impuls komt van Kees Meijlink in zijn boek 
‘Denken over onderwijs’. Het is bedoeld 
om het perspectief van de leerkracht op 
zijn werk en leren te verdiepen en te ver-
breden. Ook hij reageert op de verenging 
van het onderwijs door haar focus op ‘nut’ 
en ‘effect’. Hij begint (terecht) opnieuw bij 
de antropologie en komt via Charles Taylor 
uit bij verdiepende concepten als zinvol le-
ven, deugden, verhalen, leergemeen-

schap, ‘Bildung’ en identiteit. Aan het eind voegt hij aan de taxo-
nomie van Bloom de dimensie ‘creëren’ als hoogst leervorm 
toe. Hij legt in zijn boek het accent op de competenties van kri-
tisch denken, reflecteren en creëren.
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De tweede impuls komt van Gert Biesta. 
Van hem komen de onderwijsdoelen kwali-
ficatie, socialisatie en vorming/subjectivica-
tie. Hij wil ‘goed onderwijs’ wat in ieder ge-
val ook bijdraagt aan die derde dimensie 
van subjectiviteit. Alleen komt hij aan de 
hand van de filosofen Levinas, Zygmunt 
Bauman en Caputo tot een zeer ‘eigen-
tijds’ subject begrip. Een paar sleutelzin-
nen uit een blog van hem hierover: “Met 
subjectificatie – soms omschreven als sub-
ject worden, ofschoon het voor mij uiteindelijk om de levenslan-
ge uitdaging gaat om subject te zijn – verwijs ik naar het vraag-
stuk hoe individuen als subject kunnen verschijnen en be-
staan.” / “Subject-zijn en subjectiviteit verwijst naar een situatie 
waar ieder mens als zelfhandelend individu wordt gezien.”….. 
“De benadering van subject-zijn die ik interessant vind is er een 
die benadrukt dat ons subject-zijn niet in onze eigen handen ligt 
maar in letterlijke zin te maken heeft met ons zijn, onze existen-
tie, en dat zijn is altijd een zijn met andere mensen en met een 
wereld buiten ons.” ….”de vraag van subjectiviteit, die ik zou wil-
len formuleren als de vraag hoe we zijn – die we ook kunnen 
lezen als de vraag hoe te zijn” Vooral het ‘worden tot subject’ 
in de persoonsvorming staat hier centraal en hoe we dat doen. 
Het gaat dan om onderwijs waarin dat subject ‘worden’ en 
‘hoe’ we dat doen wordt opgeroepen, gefaciliteerd, gecreëerd 
en doordacht. Het leren ‘nemen van onze verantwoordelijk-
heid voor onze verantwoordelijkheid’ (Zygmunt Bauman). On-
derwijs dient hieraan bij te dragen.

Een derde impuls komt van Ruud Klarus onder wiens redactio-
nele hand en in zijn rol als lector aan de HAN er meerdere publi-

caties verschenen die direct en of indirect een 
pleidooi houden voor ‘Bildung’. In de eerste 
plaats is er het boek ‘Waar, goed en schoon 
onderwijs’ en de inmiddels vijf delen over ‘Wat 
is goed onderwijs' (Capita Selecta / Pepago-
giek / Psychologie. Eigenlijk kan ik daar geen 
opvallende ‘eigen hand’ in ontdekken maar hij 
bracht allerlei inspirerende denkers over dit on-
derwerp bij elkaar.

Levenskunst

Natuurlijk is levenskunst geen gedragswetenschap op zichzelf 
maar wel zeer belangrijk onderdeel van de 
psychologie en de filosofie. In mijn studie-
tijd viel dit onder de noemer van psychi-
sche gezondheid/ mental health.

“Het goede leven is volgens Seligman 
(2002) een plezierig, betrokken en zinvol 
leven. In het plezierige leven (pleasant 
life) gaat het om het ervaren van positieve 
gevoelens: in hoeverre voelt iemand zich 
gelukkig en tevreden? Het betrokken le-

https://www.vn.nl/de-beste-onderwijsvernieuwers-gert-biesta/
https://www.vn.nl/de-beste-onderwijsvernieuwers-gert-biesta/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Caputo
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Caputo
http://hesterij.blogspot.nl/2015/09/persoonsvorming-of-subjectificatie-een.html
http://hesterij.blogspot.nl/2015/09/persoonsvorming-of-subjectificatie-een.html
https://www.bol.com/nl/p/wat-is-goed-onderwijs/9200000001205851/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3Dd5d66aecead367a3%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D5%26itm_id%3D9200000001205851%26itm_role%3Din#
https://www.bol.com/nl/p/wat-is-goed-onderwijs/9200000001205851/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3Dd5d66aecead367a3%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D5%26itm_id%3D9200000001205851%26itm_role%3Din#
https://www.bol.com/nl/p/wat-is-goed-onderwijs/1001004011028145/?country=BE&suggestionType=browse
https://www.bol.com/nl/p/wat-is-goed-onderwijs/1001004011028145/?country=BE&suggestionType=browse
https://www.bol.com/nl/p/wat-is-goed-onderwijs/1001004011028145/?country=BE&suggestionType=browse
https://www.bol.com/nl/p/wat-is-goed-onderwijs/1001004011028145/?country=BE&suggestionType=browse
https://www.managementboek.nl/boek/9789059312050/wat-is-goed-onderwijs-bijdragen-uit-de-psychologie-deel-2-ruud-klarus
https://www.managementboek.nl/boek/9789059312050/wat-is-goed-onderwijs-bijdragen-uit-de-psychologie-deel-2-ruud-klarus
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://isvw.nl/activiteit/nrc-week-filosofie-van-de-levenskunst/
https://isvw.nl/activiteit/nrc-week-filosofie-van-de-levenskunst/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_gezondheidszorg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_gezondheidszorg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_gezondheidszorg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geestelijke_gezondheidszorg
https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_health


45

ven (engaged life) verwijst naar de inzet van een persoon bij 
wat hij of zij doet in het leven: in hoeverre ervaart iemand een 
gevoel van persoonlijke vervulling? 

Het zinvolle leven (meaningful life) verwijst naar het leven dat 
is gericht op iets dat groter is dan de eigen persoon: in hoever-
re heeft iemand het gevoel onderdeel te zijn van en bij te dra-

gen aan een groter geheel? …….. Levens-
kunst bestaat dus uit het balans houden tus-
sen negatief en positief, tussen maakbaar-
heid en aanvaarding, en tussen plezier, be-
trokkenheid en zinvolheid.” (citaten uit de inlei-
ding)

Het is logisch dat het tragische en het lijden 
hier natuurlijk ook bij horen. De vraag is of on-
derwijs daaraan dient bij te dragen? Joep 
Dohmen beantwoord die vraag positief (Le-

venskunst_op_school_LR). Zelf denk ik dat de boeken over le-
venskunst zeker een bijdrage kunnen zijn als het gaat om de 
ontwikkeling in ‘wijsheid' (zie Kees Boele).

Conclusies

“Some people got lost in the flood, 
some people got away alright”

Louisiana 1927; Randy Newman

Helaas ben ik nog niet klaar met het uitpakken van mijn boeken-
kast maar deze twee denkers passen uitstekend bij mijn conclu-
sies en vormen er zelf een inleiding op. Dirk de Wachter  en 

 Paul Verhaeghe hebben beiden een boek ge-
schreven waarin ze ‘alarm slaan’ als het gaat 
om psychisch welzijn en de identiteitsvorming 
van de moderne mens (Nederland/België). Van-
uit hun ervaringen met de psychisch gekwelde 
mensen als psychiater en onderzoeker aan de 
universiteit menen ze ziekmakende aspecten 
aan de moderne samenleving te kunnen her-
kennen. Volgens Dirk de 
Wachter lijden wij in onze sa-

menleving collectief aan het borderlinesyn-
droom als gevolg van een overprikkeld zijn 
en een chronisch gebrek aan zelfregulering. 
Paul Verhaeghe ziet de verhoging van het 
aantal mensen met angststoornissen, burn-
outs, depressies en ADHD als een gevolg 
van allerlei maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Ze zijn een symptoom van een zieke 
samenleving. Voor hem is de kern in dat al-
les de onvoldoende ‘identiteitsontwikkeling’. 
Als je de verkoopcijfers en de populariteit moet geloven dan her-

kennen mensen  zichzelf blijkbaar in de diag-
nose. Naast een aantal sociaal-economische 
factoren zien beiden de opvoeding en per-
soonsvorming als cruciaal. Wat zij doen in de 
behandelkamer is symptoombestrijding. Er is 
een probleem als het gaat om de opvoeding/
vorming van onze kinderen. Al heel vroeg in 
de ‘hechting’ en ook later in onze scholen en 
maatschappelijke instellingen en cultuur. Het 
wegvallen van de klassieke ondersteunende 
instituten (de kerken en de zuilen) en de on-
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gelooflijke dynamiek in de sociale en maatschappelijke omge-
ving (migratie) stellen ons voor een uitdaging. Op een wat die-
per en meer omvattend niveau deed de (katholieke) cultuurfilo-
soof Charles Taylor dat al eerder met zijn werken Bronnen van 
het Zelf en Seculiere tijd. Beide boeken 
staan overigens op de ‘must read’ lijst van 
de Universiteit voor Humanistiek. Ook Tay-
lor gaat uit van een ‘crisis’ in de tijd.

Een laatste getuige in dit betoog komt ook 
uit de therapeutische setting: Anne-Mie 
Jonckheere. Volgens haar is er sprake van 
armoede als het gaat om existentieel-spiri-
tuele levensvragen. Als aan de behoefte 
om hierover te delen niet wordt voldaan, 
wordt de mens ziek. “… waar wezenlijke 
vragen niet gedeeld raken en geen uitweg 
vinden in het op gang komen van een spiri-
tueel proces, ontstaat spanning en komt 
pijnlijke druk te liggen op de psyche-soms zelfs op het lichaam.” 
(43) Deze levensvragen vragen er om, volgens haar, bespreek-
baar te worden gemaakt in een ‘verhalend’ gesprek. Er wordt 
gezocht naar een leefbaar levensverhaal. De ervaringen moe-
ten worden vertaald. Ze dienen gedeeld te worden en op die 
wijze ook weer verbonden te worden met de grote gemeen-
schappelijke verhalen. Je bent niet gek en/of ziek en/of schul-
dig maar hier staan we samen voor. Herkenning en erkenning 
verlost de lijdende uit zijn eenzaamheid. De vroegere (vaak reli-
gieuze) taal en georganiseerde plaatsen (kerk en pastoraat zo-
als de biecht) zijn er niet meer. Maar als die taal en die plaats 
er niet meer zijn dan vertaalt ons lijden zich in lichamelijke 
symptomen.

Wat is het gemeenschappelijke in al de bovenstaande inzich-
ten?

■ Er is sprake van een historisch bepaalde sociaal-maat-
schappelijke, morele, existentiële en spirituele crisis; inclu-
sief haar ziektesymptomen.

■ Die crisis heeft zijn gevolgen voor de identiteits-/per-
soonsvorming.

■ Er is een noodzaak van tijd, ruimte en vormen voor die per-
soonswording.

■ Dit stelt alle betrokken bij de persoonsvorming (opvoe-
ders/ scholen/ universiteiten en andere maatschappelijke 
instellingen die daar bij betrokken zijn) voor een uitda-
ging.

■ Wij als hbo-instelling hadden en hebben hier ook een ver-
antwoordelijkheid.

■ Die ‘verdicht’ zich onder de noemer van ‘Bildung’/ persoon-
vorming/ subjectwording/ identiteitsvorming/ zelfwording/ 
menswording.

■ En vraagt bepaalde kwaliteiten van ons als werkers in de-
ze instelling.

We weten nu onze pedagogische/agogische opgave; binnen 
die professionele vorming.

Tot slot een citaat van Hannah Arendt, gevonden in het boekje 
van de pedagoge Daan Rovers:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(filosoof)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(filosoof)
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/zonder-god-lukt-het-niet~a852663/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/zonder-god-lukt-het-niet~a852663/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/zonder-god-lukt-het-niet~a852663/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/zonder-god-lukt-het-niet~a852663/
https://www.trouw.nl/home/het-goddelijke-resoneert-in-de-mens~a54bf32c/
https://www.trouw.nl/home/het-goddelijke-resoneert-in-de-mens~a54bf32c/
http://www.uvh.nl/over-de-uvh/over-onze-universiteit/wie-wij-zijn
http://www.uvh.nl/over-de-uvh/over-onze-universiteit/wie-wij-zijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt


47



48

Welke vragen stelt het agrarische bedrijfsleven aan ons? Het 
gaat niet over de tien competenties waarin de nadruk ligt op de 
basisvaardigheden in combinatie met de bij de specifieke afstu-
deervarianten passende eindkwalificaties (Beschrijving Aeres 
competenties in groei- en gedragsindicatoren in drie niveaus 
april 2017). Deze hebben de tand des tijds doorstaan en zijn, in 
overleg met het desbetreffende bedrijfsleven, min of meer ‘bij 
de tijd’. De beschrijvingen zijn competentiegericht (= Doen x 
Weten x Kunnen x  Willen x Zijn) (Je leert iets pas echt als het 

voor het echie is), praktijkgericht, omschrijven de ‘body of 
knowledge and skills' (eindkwalificaties Bedrijfskunde Agribusi-
ness 2013) die bij het werkveld horen en geven een eindniveau 
aan van de beginnende beroepsbeoefenaar op hbo-niveau. De 
hbo-professional in de bedrijfskolom van de  agribusiness.

Bron: Dirk de Groot

Onze school probeert de volle nationa-
le en international breedte van de agri-
business te bedienen. En dat doen we 
aardig als je kijkt NSE en de HBO-Mo-
nitor. De dier- en veehouderijopleiding 
behoort landelijk al jarenlang tot de 
top bij evaluaties. Ik heb het hier ook 
niet over de ‘innovatie-agenda‘ waar 
de agribusiness voor staat. Zaken als 
circulaire economie, duurzaamheid en 
rechtvaardigheid staan hier als inhoud niet centraal in dit blog. 
Het gaat hier wel om de innovatieve geest van de student die al 
deze uitdagingen creatief en proactief tegemoet treedt.

Sectie 5

De uitdaging van 
de Agribusiness 
(Macro 4)

https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/beschrijving-aeres-competenties-in-groei-en-gedragsindicatoren-in-drie-niveaus-april-2017.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/beschrijving-aeres-competenties-in-groei-en-gedragsindicatoren-in-drie-niveaus-april-2017.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/beschrijving-aeres-competenties-in-groei-en-gedragsindicatoren-in-drie-niveaus-april-2017.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/beschrijving-aeres-competenties-in-groei-en-gedragsindicatoren-in-drie-niveaus-april-2017.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/beschrijving-aeres-competenties-in-groei-en-gedragsindicatoren-in-drie-niveaus-april-2017.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/beschrijving-aeres-competenties-in-groei-en-gedragsindicatoren-in-drie-niveaus-april-2017.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/je-leert-iets-pas-echt-als-het-voor-het-echie-is.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/je-leert-iets-pas-echt-als-het-voor-het-echie-is.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/je-leert-iets-pas-echt-als-het-voor-het-echie-is.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/je-leert-iets-pas-echt-als-het-voor-het-echie-is.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/eindkwalificaties-bedrijfskunde-agribusiness-2013.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/eindkwalificaties-bedrijfskunde-agribusiness-2013.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/eindkwalificaties-bedrijfskunde-agribusiness-2013.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/eindkwalificaties-bedrijfskunde-agribusiness-2013.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Professional
https://en.wikipedia.org/wiki/Professional
https://en.wikipedia.org/wiki/Professional
https://en.wikipedia.org/wiki/Professional
http://www.agro-food.nl/innovatie/innovatie-agrarische-sector-als-brug-naar-de-toekomst
http://www.agro-food.nl/innovatie/innovatie-agrarische-sector-als-brug-naar-de-toekomst
https://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/23-04-2017/VPWON_1265900?ttype=searchChoice&tevent=%7B%22spvid%22%3A%220%3A1MmSWmcSwwDtWkp5TiIxGsrPFk6MsH0V%22%2C%22comScoreName%22%3A%22npo.zoeken%22%2C%22brand%22%3A%22npoportal%22%2C%22section%22%3A%22npoportal%22%2C%22broadcaster%22%3A%22npo%22%2C%22subBroadcaster%22%3A%22npo%22%2C%22brandType%22%3A%22zenderportal%22%2C%22platform%22%3A%22site%22%2C%22platformType%22%3A%22site%22%2C%22avType%22%3A%22video%22%2C%22channel%22%3A%22geen%22%2C%22contentId%22%3A%22crid%3A%2F%2Fnpo.nl%2Fsearch%22%2C%22query%22%3A%22%22%2C%22panel%22%3A%22js-search-results-panel%22%2C%22filter%22%3A%7B%22genres%22%3A%5B%223.0.1.8%22%5D%2C%22objectType%22%3A%22program%22%7D%2C%22engine%22%3A%22npo-v2%22%2C%22id%22%3A%22crid%3A%2F%2Fnpo.nl%2FVPWON_1265900%22%2C%22offset%22%3A20%2C%22max%22%3A20%7D
https://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/23-04-2017/VPWON_1265900?ttype=searchChoice&tevent=%7B%22spvid%22%3A%220%3A1MmSWmcSwwDtWkp5TiIxGsrPFk6MsH0V%22%2C%22comScoreName%22%3A%22npo.zoeken%22%2C%22brand%22%3A%22npoportal%22%2C%22section%22%3A%22npoportal%22%2C%22broadcaster%22%3A%22npo%22%2C%22subBroadcaster%22%3A%22npo%22%2C%22brandType%22%3A%22zenderportal%22%2C%22platform%22%3A%22site%22%2C%22platformType%22%3A%22site%22%2C%22avType%22%3A%22video%22%2C%22channel%22%3A%22geen%22%2C%22contentId%22%3A%22crid%3A%2F%2Fnpo.nl%2Fsearch%22%2C%22query%22%3A%22%22%2C%22panel%22%3A%22js-search-results-panel%22%2C%22filter%22%3A%7B%22genres%22%3A%5B%223.0.1.8%22%5D%2C%22objectType%22%3A%22program%22%7D%2C%22engine%22%3A%22npo-v2%22%2C%22id%22%3A%22crid%3A%2F%2Fnpo.nl%2FVPWON_1265900%22%2C%22offset%22%3A20%2C%22max%22%3A20%7D


49

Ik kwam bij mijn onderzoek twee interessante publicaties tegen 
die een verbrede/integrale visie op dat eindniveau van onze stu-
dent formuleren:

Persoonlijk leiderschap

Dit is het boek van Frank Verborg. Vanuit 
zijn ervaring als managementcoach en zijn 
brede interesse in filosofie, theologie en 
psychologie houdt hij een warm pleidooi 
voor ‘persoonlijk leiderschap’, tegen het 
‘dikke-ik’. Twee zinnen uit een recensie ty-
peren de inhoud: “Het is wat Verborg 
noemt de ‘creatieve rationaliteit’ die hij met 
dit boek wil aanwakkeren: “Hoe verhoud ik 
mij tot mijn omgeving? Wie wil ik zijn? Hoe 
wil ik leven? Waar kan ik zelf het verschil 
maken?” …. “een overzichtelijk boek ge-
worden over de plaats van het individu in een snel veranderen-
de en steeds complexere samenleving.” Enkele woorden uit het 
slothoofdstuk mogen dit nog nader typeren. Hij heeft het daar 

over ‘persoonlijk leiderschap’ en gebruikt de 
woorden: ik-kracht & tegenwoordigheid van 
geest & gericht op dialoog; ik-jij & op zoek naar 
zin en betekenis. Hij schetst een nieuw soort 
leiderschap. Deze input kwam ik overigens ook 
al tegen bij Daniel Goleman (de man van de 
emotionele intelligentie) en de laatste jaren bij 
Jacob Wielink en George Kohlrieser (de man 
van de ‘secure base leadership‘). Zij houden 
een warm pleidooi voor authentiek en sensitief 

leiderschap.

Moreel leiderschap

pag. 19

http://www.npi.eu/frank-verborg
http://www.npi.eu/frank-verborg
https://www.trouw.nl/home/de-man-die-het-dikke-ik-introduceerde-in-de-politiek~ace9742b/
https://www.trouw.nl/home/de-man-die-het-dikke-ik-introduceerde-in-de-politiek~ace9742b/
https://www.managementboek.nl/boek/9789086871759/meer-ik-meer-moraal-frank-verborg#recensies
https://www.managementboek.nl/boek/9789086871759/meer-ik-meer-moraal-frank-verborg#recensies
https://www.youtube.com/watch?v=tkbbjRpnqBY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=tkbbjRpnqBY&t=4s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emotionele_intelligentie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emotionele_intelligentie
http://www.jakobvanwielink.com/
http://www.jakobvanwielink.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Kohlrieser
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Kohlrieser
http://managementscope.nl/magazine/artikel/688-george-kohlrieser-secure-base-leadership
http://managementscope.nl/magazine/artikel/688-george-kohlrieser-secure-base-leadership
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Mijn collega Eric van Dijken maakte mij attent op deze prachti-
ge publicatie uit de koker van de werkgeversorganisaties (VNO/
NCW en MKB Nederland): “Leiderschap in ethiek” (leiderschap 
in_ethiek). Ook hier weer woorden als ‘complexe wereld’, ‘bete-
kenisvol ondernemen’, ‘nieuwe verdienmodellen’ en ‘duurzaam 
ontwikkelen’. Ik vond het een verassend leuk boekje waarin ook 
weer de persoonlijke verantwoordelijkheid centraal staat. Een 
boekje dat elke docent gelezen zou moeten hebben en dat elke 
student zich aan het eind van de opleiding eigen moet hebben 
gemaakt.
 
De uitdaging

Ik denk niet dat ik een innovatievere 
branche ken dan de agribusiness. Al-
leen is de uitdaging aan de gemiddel-
de ondernemer en medewerker in de-
ze branche nog vele malen complexer 
geworden. De globalisering, migratie, 
gezondheidseisen, voedselveiligheid, 
het milieu (grond/water/lucht/grondstoffen), dierenwelzijn, land-
schap ... zijn uitdagingen waar onze student direct mee te ma-
ken krijgt. Dit vraagt om heel persoonlijke antwoorden/verant-

woordelijkheid en leiderschap van de afgestu-
deerde hbo’er. Ook hier dus weer de focus op 
de ‘persoonsvorming‘. “Volwassen” mensen 
die deelnemers worden in de agribusiness op 
weg naar een ‘andere’ toekomst. Waarin zij 
volwaardige deelnemers zijn in de koersbepa-
ling en verwerkelijking van de toekomst, als 
een open vraag.

https://www.linkedin.com/in/eric-van-dijken-31a1b76/
https://www.linkedin.com/in/eric-van-dijken-31a1b76/
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/leiderschap-in_ethiek1.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/leiderschap-in_ethiek1.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/leiderschap-in_ethiek1.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/leiderschap-in_ethiek1.pdf
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Ik denk dat ik een conclusie kan trekken over ‘de absolute 
noodzaak’ tot ‘Bildung’/ persoonsvorming. Vanuit de vier be-
schreven ‘perspectieven’ is er overduidelijk sprake van een ‘op-
dracht’/ uitnodiging/ uitdaging hiertoe.

Vanuit de samenleving

Er is een breed gedragen gevoel van crisis 
op vele fronten die van ons niet alleen om 
een creatieve reactie vraagt maar ook de 
vorming tot volwassenheid van onze ‘opvol-
gers’ met een uitdaging confronteert. Het 
onderwijs moet onze jongeren toerusten 
voor deze complexe wereld.

Vanuit de sector

De agribusiness heeft heel direct met de-
ze crisis te maken en vraagt om afgestu-
deerden die vanuit hun persoon deze uit-
daging te lijf willen/kunnen gaan. Het 
gaat hen daarbij om persoonlijk & mo-
reel leiderschap.

Vanuit de menswetenschappen

Filosofen, pedagogen, psychologen en theolo-
gen zijn het er over eens dat de ‘persoonsvor-
ming’ van essentieel belang is en dat het onder-
wijs daar een kerntaak in heeft. Het is altijd al 
de taak van het onderwijs geweest maar het lijkt 
erop dat het ‘gezin’ in deze onvoldoende functio-
neert (te druk/te gebroken) en allerlei andere in-
stituties als gevolg van de secularisering en ontzuiling verdwe-
nen zijn. Volgens sommigen is onze samenleving zelfs (ernstig) 
ziek-makend.

Sectie 6

Tussenbalans II De 
‘opdracht’ tot 
‘Bildung’

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/25/een-dynamische-wereld-samenleving-roept-om-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/25/een-dynamische-wereld-samenleving-roept-om-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/de-uitdaging-van-de-agribusiness-aan-bildung-macro-4/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/de-uitdaging-van-de-agribusiness-aan-bildung-macro-4/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/bildung-en-de-opdracht-van-de-geesteswetenschappen-e-d-macro-3/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/bildung-en-de-opdracht-van-de-geesteswetenschappen-e-d-macro-3/
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Vanuit ‘onze’ school

Vanuit de (ontstaans-)geschiedenis van 
onze school in Dronten kunnen we zeg-
gen dat het aspect van de menswording/ 
persoonsvorming tot de kernwaarden en 
kerncompetenties van ons ‘zijn’ be-
hoort. Dat maakt dat de eerder genoem-
de uitdagingen ons op het lijf geschreven 
zijn?
Ik meen dat ik inmiddels meer dan vol-
doende de noodzaak van ‘Bildung’/ per-

soonsvorming voor onze studenten, vanuit meerdere perspectie-
ven, heb aangetoond. En waarover we het hebben als we spre-
ken over ‘Bildung’. Maar ook dat deze uitdaging ons niet 
vreemd is. Zij past ons als een handschoen. Het wat is nu dui-
delijk en het waarom: Rest nog de vraag open naar het wie, 
hoe, waar en wanneer. Maar dat is hoofdstuk vier…

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/de-opdracht-vanuit-de-identiteit-van-onze-school-macro-2/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/de-opdracht-vanuit-de-identiteit-van-onze-school-macro-2/


3 Ik merkte dat, voordat ik 
verder zou kunnen gaan, 
de vraag naar ‘wie/wat is de 
mens’ moest gaan 
beanwoorden. Want 
persoonsvorming, als doel 
van ‘Bildung’ gaat toch in 
essentie over 
menswording? Maar waar 
hebben we het dan over?

Intermezzo
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Prolegomena

In hoofdstuk 2 van mijn onderzoek heb ik geconcludeerd dat 
onze hogeschool een 
pedagogische/agogische/maatschappelijke opdracht heeft in de 
menswording van onze studenten: De opdracht tot ‘Bildung’. 
Maar voordat wij met die ‘menswording’ aan de slag kunnen 
gaan, moeten we weten wat ‘een mens’ is. Om die vraag naar 
die ‘menswording’ systematisch te kunnen beantwoorden stel ik 
voorafgaand twee vragen:

1 Vanwaar de vraag?
2 Wie mag daar wat over zeggen?

De eerste vraag brengt mij terug naar mijn stu-
dententijd waarin het boek van cultureel antropo-
loog Han Fortmann ‘Wat is er met de mens ge-
beurd?’ zeer populair was. Daarin schetst hij het 
probleem van de Rooms-Katholieke Kerk van die 
tijd, die in haar omgang met de mensen in haar 
pastoraat uitging van een volledig achterhaald 
mensbeeld. Na Sigmund Freud (de mens wordt 
gestuurd door zijn onbewuste) en Karl Marx (de 
mens is bepaald door zijn klassenpositie) moest 
er volgens hem een volledig herzien ‘mensbeeld’ worden gevon-
den. Waar hij met zijn gehele werk een bijdrage aan probeerde 
te geven. Hij was daarin natuurlijk niet de enige, maar wel een 
wegbereider van het opnieuw doordenken van ‘de mens’.

Een standaardwerk uit onze tijd is het boek van Charles Taylor 
‘Bronnen van het zelf‘ waarin hij de geschiedenis schetst van 

Sectie 1

De mens volgens de 
geesteswetenschappen: 
inzichten en schetsen

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/05/27/aeres-dronten-op-zoek-naar-haar-ziel/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/05/27/aeres-dronten-op-zoek-naar-haar-ziel/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/bildung-de-student-als-mens-centraal/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/bildung-de-student-als-mens-centraal/
http://resources.huygens.knaw.nl/socialezekerheid/BWN/lemmata/bwn2/fortmann
http://resources.huygens.knaw.nl/socialezekerheid/BWN/lemmata/bwn2/fortmann
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(filosoof)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(filosoof)
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zonder-god-lukt-het-niet~a852663/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zonder-god-lukt-het-niet~a852663/
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het ontstaan van het moderne ‘zelf' (individua-
lisme) maar waarin hij ook een morele analyse 
wil bieden van wat wij als mensen met ons 
‘zelf’ aanmoeten. Het gemeenschappelijke van 
deze twee denkers, en met hen vele anderen, 
is dat wij als mens op elke moment van de ge-
schiedenis voor de uitdaging staan ons ‘zelf’ 
opnieuw uit te vinden. En dat geldt niet alleen 
van ons ‘zelfbeeld’ maar ook van ons wereld-

beeld en godsbeeld (lees voor die allesomvat-
tende driedeling god/mens/wereld Franz Ro-
senzweig zijn ‘De ster van verlossing’, het eer-
ste deel). Dat betekent voor onze studenten 
dat ook zij hun ‘menszijn’, maar ook hun 
gods- en wereldbeeld voor deze tijd en toe-
komst opnieuw moeten zien ‘uit-te-
vinden’. Een ‘derde bewijs’ van ‘de vraag die 

ons menszijn ons stelt’ is de 
hoos aan boeken over le-
venskunst de er de afgelo-
pen jaren zijn verschenen. Tik het woord in op 
Bol.com en je krijgt een lijst van zo’n 2000 ti-
tels. Hoe ons leven vorm en inhoud te geven 
is een fundamentele vraag geworden en 
de antwoorden liggen blijkbaar niet meer voor 
het grijpen als gevolg van onder andere de se-
cularisering.

In het verlengde hiervan kunnen we ook kijken naar de geschie-
denis van het taalgebruik op onze school als het gaat over de 
vorming van onze student/mens. In 1990 was er nog overduide-
lijk sprake van een redelijk orthodox protestants-christelijke 

identiteit met week- en dagopeningen. God, wereld en mens 
werden geduid vanuit een specifiek christelijk perspectief (voor-
al het orthodoxe protestantisme). Of deze ‘heilsvragen’ ook aan 
de orde kwamen in het mentoraat zal per docent verschillend 
zijn geweest. Ook daarin hebben zich fundamentele veranderin-
gen voorgedaan. Een van de gevolgen daarvan is, naar mijn 
diepe overtuiging, de valkuil van de ernstige reductie van de stu-
dent tot zijn ‘eindkwalificaties/ competenties/ persoonlijkheidpro-
fiel’. Deze begrippen ‘framen‘ de werkelijkheid van de student. 
Ze verduidelijken een zaak maar kaderen het daarmee ook. En 
kan tegelijkertijd verrijking maar ook verarming betekenen. Een 
van de kerndoelen in het mentoraat is het ‘leren reflecteren’. 
De vraag is of de studenten daarin hun persoonlijke leven en 
levensvragen herkennen. Daarnaast kunnen we ons ook de 
vraag stellen welk mens-, wereld- en godsbeeld wij onze stu-
denten voorleven.

Dit zijn genoeg aanleidingen om fundamenteel na te denken 
over wat we bedoelen met menswording en onze bijdrage daar-
aan.

De tweede vraag is moeilijker te beantwoorden. Welke weten-
schappen kunnen ons helpen bij de beantwoording van deze 
vraag en wat betekent de beantwoording daarvan voor ons den-
ken en handelen? Hoe kunnen we over de mens  iets weten en 
wie mag het zeggen?

Daarvoor begin ik bij een begrippenpaar van Paul Riceur: ‘de 
eerste en tweede naïviteit’. Ik verbind dat met het onderscheid 
dat de filosoof Kees van Peursen maakt tussen de voorweten-
schappelijke ervaring en het resultaat van de methodisch door-
dachte, empirische ervaring van de wetenschap. Tenslotte on-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Framing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Framing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Ric%C5%93ur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Ric%C5%93ur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Peursen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Peursen
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derscheidt de klinisch pedagoog R. Lubbers de 
‘verwetenschappelijkte menselijke ervaring’. 
Een voorbeeld van het laatste is het gebruik 
van diverse psychologische inzichten in het da-
gelijkse leven. Op deze wijze is er sprake van 
een dialectisch proces van voortschrijdend in-
zicht waarin de nieuwe inzichten gemeengoed 
worden, maar ook steeds weer weerlegd en ge-
transformeerd worden en weer terugkomen in 
het dagelijks leven.  Dat betekent dat ons weten over de mens, 
de wereld en het transcendente een voorlopig resultaat is van 
dagelijks ervaringen, doordrenkt met wetenschappelijke inzich-
ten, maar dat steeds weer geijkt moet worden aan de eventuele 
nieuwe inzichten. Vandaar deze ‘exercitie’ over de mens.

En dan nu een zeer belangrijk onderscheid in 
de wetenschappen. Er is verschil tussen de 
mens-/ cultuurwetenschappen en de natuurwe-
tenschappen. Dat wordt veroorzaakt door de 
aard van de beide objecten: de 
cultuur en de natuur. Daardoor 
is er verschil in de wetenschap-
penlijke methodieken en resul-
taten van hun onderzoek. Er 

zijn gemeenschappelijke kenmerken in de bei-
de wetenschappen, zoals de waarheidsvinding 
en herhaalbaarheid. Maar er zijn ook grote ver-
schillen. Beiden gebruiken empirische metho-
den voor hun onderzoek op maar in de cultuurwetenschappen 
hebben we het over een fenomeen waarin sprake is van regels, 
beleving, betekenis/zin, waarden en belangen. Cultuur is het re-
sultaat van menselijk handelen. We hebben het dan niet over 

natuurwetmatige oorzaak en gevolg verbanden, maar over bete-
kenisvolle samenhangen die door onszelf gemaakt zijn.

De discussie  is of je de methoden van onderzoek uit de natuur-
wetenschappen kan toepassen in de cultuurwetenschappen. 
Deze fenomenen vragen geheel andere methoden van dan de 
empirische methoden. De fenomenologische methode en de 
hermeneutiek zijn daarbij wel de belangrijkste. Zij proberen de 
zin en samenhang in ons handelen en onze ‘zingeving’ te 
duiden. Zij houden zich bezig met het proces en het resultaat 
van menselijk handelen. Natuurlijk is de mens en de cultuur ook 
door en door natuur, maar door de ‘bepaalde mate’ van vrijheid 
in handelen ontstaat er steeds weer nieuwe cultuur, geschiede-
nis en persoonlijke identiteit. Deze twee soorten wetenschap-
pen vertonen echter overeenkomsten en de nodige overlap. 
Ook in de natuurwetenschappen is er sprake van ‘cultuur’ bij-
voorbeeld in de vorm van ethische vragen; in de cultuur is er 
sprake van natuur onder andere in de vorm van de hersenwe-
tenschappen. Het is zeer belangrijk deze twee alleen uitspra-
ken te laten doen binnen hun eigen vakgebied. Zo dient de theo-
logie zeer terughoudend te zijn als zij zich uitlaat over de evolu-
tie en dient de hersenwetenschapper zich te onthouden van al 
te generaliserende uitspraken over de menselijke wil. Wat ik 
hier vooral wil zeggen is dat de cultuurwetenschappen zich al-
tijd bezighouden met twee perspectieven: dat van ‘Sein und Sol-
len’. Tussen hoe de dingen zijn en hoe ze zouden mogen, kun-
nen en soms zelfs ‘moeten’ zijn. Ons fenomeen ‘ligt niet vast’. 
In de menswetenschappen gaat het er niet alleen om hoe din-
gen ‘zijn’, maar ook over hoe het zou kunnen, mogen en ‘moe-
ten’. En tenslotte natuurlijk hoe we het zouden willen. We zijn in 
de menswetenschappen naast ‘beschrijvend’ ook ‘praktisch’ en 
‘normatief’ bezig.
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Ik kies hier voor een meer fenomenologische benadering van 
het verschijnsel mens, gelardeerd met empirische wetenschap-
pen. Ik begin niet met een theologische/ christelijke verklaring 
van het verschijnsel mens: de christelijke antropologie. Toch zul 
je haar zo nu en dan wel horen. Voor mij is de theologie, en 
welk ander zinvindingsysteem dan ook, een diepteduiding van 
diezelfde werkelijkheid, een poging tot zingeving. Een creatieve 
en normatieve poging om ons menszijn, onze cultuur vorm, in-
houd en richting te geven. De vragen van ‘waarom’ en ‘waartoe’ 
en dat we misschien ergens toe geroepen zijn, spelen natuurlijk 
voortduren mee in dit alles. Een Stem in het midden van dat al-
les. Zo ook is het scheppingsverhaal in de bijbel voor mij geen 
uitleg van de natuur maar van de betekenis en zin van dat al-
les.

Conclusies tot zover:
1 Ons mens-, wereld- en godsbeeld 

is een dynamisch en cultuur-histo-
risch fenomeen dat steeds weer 
kritisch doordacht moet worden.

2 Daarbij kunnen de geestesweten-
schappen ons helpen, terwijl we 
ons daarbij bewust zijn dat een 
deel van ons ‘zijn’ (tweede) natuur 
is.

3 De vraag blijft open wat we dan 
wel kunnen/ willen/ moeten/ mo-
gen zijn en hoe we daarin verder 
kunnen komen.

--- 

Over ons mens-worden

“… wat is dan de sterveling dat je aan hem denkt, het mensen-
kind dat je naar hem omziet?”    (Psalm 8: 5)

Ik heb het gevoel dat ik voor een bijna onmogelijke opdracht 
sta. Een mensbeeld te schetsen wat ‘bij-de-tijd’ is, inspirerend, 
integraal, het welzijn dient en handvatten aanreikt voor onze 
omgang met de student in school. Beelden die de student niet 
reduceren tot een deelaspect van hun zijn maar die open staat 
voor nieuwe inzichten in de toekomst. En dat in een hoofdstuk/
blog… Voor mij liggen een aantal stapels boe-
ken geordend vanuit een sleutelwoord dat 
naar ons zelf verwijst: mens/ zelf/ identiteit/ le-
venskunst/ narrativiteit/ ziel/ ‘mind’/ persoon/ 
zelfbewustzijn/ antropologie/ … Om het nog 
gecompliceerder te maken hebben ze alle ook 
nog een hun eigen discipline: filosofie/ theolo-
gie/ spiritualiteit/ psychologie/ pedagogiek/ her-
senpsychologie/ cultuurpsychologie/ ontwikke-
lingspsychologie/ psychotherapie/ … Het is 
wel allemaal literatuur waarbij het weten ten 
dienste staat van ons praktisch handelen ge-
richt het welzijn van de mens. Het is ‘the state of the art’ van de 
menswetenschappen. Mijn einddoel is een zodanige omschrij-
ving van ‘de mens’ in woorden en beelden uiteen te zetten dat 
zij inspirerend werkt op onze onze begeleiding van van de stu-
denten. Duidingen die een positief-dynamische interactie tus-
sen onze gods-, mens- en wereldbeelden mogelijk maken.

Ik begin met een aantal omschrijvingen en typeringen van de 
mens ‘op zijn best’. Dat zijn meestal filosofen, psychologen, the-
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ologen en/of therapeuten. Vervolgens ga ik een aantal deelper-
spectieven beschrijven die voor ons handelen belangrijk zijn.

De mens is …

Bron: Aeres Hogeschool: Perspectief 2020

‘Heel de mens’

Aan het eind van mijn studententijd kreeg ik steeds meer inte-
resse voor ‘heel de mens’. Dat had te maken 
met mijn kennismaking met de cultuurpsycholo-
gie van Han Fortmann maar ook met mijn ge-
boeid zijn door de pastorale psychologie. Beide 
vakgebieden hielden zich zeer nadrukkelijk bezig 
met de vraag naar heil/ heling/ psychische ge-
zondheid van de mens. De traditionele invullin-
gen in de kerken (zonde, schuld, boetedoening/
schuldervaring en vergeving) stonden sterk on-

der druk. De biecht ‘deed het niet meer’. Men ging op zoek 
naar nieuwe inzichten over wat goed was voor de mens. Wat is 
psychische gezondheid? Men ging daarbij vooral te rade bij de 

Rogeriaanse psychologie. Wat mij als jonge stu-
dent met een sterk reformatorische achtergrond 
vooral boeide was het positieve mensbeeld dat 
daarin de boventoon voerde. Een positieve be-
vestiging van ons menszijn en onze vermo-
gens. Het waren overigens ook de laatste da-
gen van het personalisme. Deze zoektocht naar 
‘emotioneel welbevinden’, het goede leven en/
of die geestelijke gezondheid bezielt mij nog 
steeds. Veel daarvan herken ik in de literatuur 

over levenskunst. Een prachtige beschrijving van gezonde 
mens komt uit de humanistische psychologie: ‘The fully functio-
ning person‘ Carl Rogers).  
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De persoon van de student en haar zinvolle toekomst is wat mij 
inspireert in het onderwijs: ‘Bildung’! Steeds ben ik op zoek 
naar inzichten die kunnen bijdragen aan ons handelen als do-
cent/pedagoog in de omgang met de mens/student ten dienste 
van zijn gezonde ontwikkeling/ persoonlijk welzijn.
 

—

De filosofische antropologie  

De wijsgerige antropologie houdt zich bezig met het beantwoor-
den van de vraag naar wie wij zijn en waartoe. Waarbij ons ge-

leefde en beleefde leven via reflectie berede-
neerd wordt. Tot aan de Verlichting ging de 
mens in het westen daarvoor te rade bij de the-
ologie (Thomas van Aquino/ Thomas a Kem-
pis) om iets wezenlijks te weten te komen over 
de mens. Na de Renaissance en de Verlichting 
was dat vooral de filosofie (Desiderius Eras-
mus/ Immanuel Kant/ Friedrich Nietzsche ). De 
Renaissance duidde de mens vanuit ‘schep-
ping’ met sleutelwoorden als lichaam, ziel en 

geest (de geboorte van het humanisme). De 
Verlichting ging (veel meer) uit van de rede en 
de eigenstandigheid van de mens (de geboor-
te van het rationalisme). Een beweging van 
God ‘in het centrum’ naar de (denkende) mens 
in het midden heeft een aantal eeuwen ge-
duurd. Maar al deze denkers poogden ‘god-
mens-wereld’ omvattend de mens in zijn ‘zijn’/
’handelen’ te beschrijven. Dit leverde op den 
duur een verzameling van mensbeelden op die 

allemaal de pretentie hadden, de mens in zijn wezen te beschrij-
ven. Tot het midden van de vorige eeuw nog zaten deze beel-
den allemaal nog verankerd in allerlei verzuilde systemen. Daar-
in is zeer veel veranderd. Je zou kunnen zeggen dat onze huidi-
ge gods-, wereld- en mensbeelden een bricolage zijn van uit-
eenlopende invloeden. Eigenlijk ken ik maar een paar filosofen 
die recent een samenhangend denkwerk over de mens hebben 
geschreven. Maar dat zijn dan gelijk ook de moeilijkste werken 
(o.a. Jacques Derrida, Paul Riceur, Peter Sloterdijk en de al eer-
der genoemde Charles Taylor). Diverse kenmerken van de 
mens die ik bij vrijwel iedereen terugvind:

■ We zijn een ‘Gestalt‘; een samenhan-
gend geheel en niet een een optelsom 
van lichaam, ziel en geest. We zijn li-
chaam / zijn geest / zijn ziel.

■ We hebben een zelfbewustzijn; we kun-
nen over onszelf nadenken en aan ons-
zelf een richting geven. Wij brengen ons-
zelf, god en wereld in cultuur. Wij geven 
betekenisvolle vorm en inhoud, zin aan 
ons leven.

■ Ons zijn is echter ook zelf een cultuurhis-
torisch product; een  voorlopig resultaat 
van de vorige vormgevers.

■ We zijn echter ook door en door natuur.
■ Een mixture van denken, voelen, willen 

en handelen.
■ Bovenstaande elementen leiden echter 

ook tot een innerlijk verdeeld, onsamen-
hangend en complex geheel.

■ We hebben in dat alles een bepaalde ma-
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te van vrijheid.
■ We zijn een open vraag en we zijn ver-

plicht aan onszelf om daaraan vorm te 
geven.

■ Wij zijn onderhevig aan de vraag naar 
het Goede, het Ware en het Schone; de 
ethiek en esthetiek. We zijn morele we-
zens. Waar halen wij onze morele bron-
nen vandaan (Taylor)?

■ De vraag naar het lijden en de tragiek.
■ Bij de meeste denkers blijft de vraag naar 

de rol van het Transcendente / van God in dat alles open.

Open vragen daarin zijn dan ook nog de vragen naar de verhou-
ding tussen vrijheid en gedetermineerd zijn, tussen gevoel en 
ratio, dier en mens en natuur en cultuur. Maar ook de bron van 
het morele handelen. En tenslotte natuurlijk of er nog sprake is 
van iets goddelijks in die drieslag van mens-god-wereld en wat 
dat dan is en doet.

De laatste twintig jaar zijn er uit de filosofische 
antropologie niet veel nieuwe perspectieven ge-
komen. Recent las twee Duitse 
publicaties waarin nog wel ex-
pliciet aan antropologie wordt 
gedaan maar dan wel vanuit 
theologisch perspectief. De 
dogmatisch-theologische uit-

gangspunten hebben de regie in het beschrij-
ven en duiden van de menselijke existentie. Ik 
weet dat Lieke van Stekelenburg op het pasto-
raal/antropologische model van Doris Nauer is 

afgestudeerd. Zij doet mede in opdracht van het hbo onderzoek 
naar ‘Bildung’. Haar promotie gaat voorlopig over ‘Ethical Pro-
fessionalism’. Ik ben benieuwd hoe zij die twee gaat combine-
ren.

De bovenstaande perspectieven maakt ons mens-zijn-in-de-we-
reld tot een existentieel geheel wat in de laatste jaren steeds 
meer het karakter krijgt van een levend verhaal (hier kom ik la-
ter op terug)

—

Zelf/Ik/subject/identiteit (meerdere geboorten van het zelf)

Ida Gerhardt Verzamelde Gedichten
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Na het antropologische perspectief over ons 
menszijn kies is nu voor de kapstok van het 
woord ‘zelf’/‘self’. Als ik naar de hoeveelheid pu-
blicaties die in de titel dit woord gebruiken kijk, 
dan lijkt het dat dit het sleutelwoord is aan de 
hand waarvan denkers/onderzoekers iets over 
ons menszijn proberen te zeggen. Het boeiende 
in dit verband is dat hier ver-
schillende wetenschappelijke 

disciplines samengaan. Ik heb het over (ont-
wikkelings-)psychologie, filosofie en de her-
senwetenschappen. Vooral de hersenweten-
schappers zijn daarvan misschien wel het 
meest bepalend geweest, de laatste twintig 
jaar, met Antonio Damasio als een belangrijke 
woordvoerder. Hij onderscheid in zijn laatste 
boek drie ‘zelven’/ vormen van ‘zijn’ in de we-
reld: het lichamelijke (Protoself), het gevoels- 
(Core consciousness) en het narratieve zelf (Autobiographic 
self). Deze zijn intens met elkaar verweven. Verstoringen in de 
ontwikkeling van het ene zelf leiden oorzakelijk tot verstoringen 

in de andere gebieden/zelven.

De focus van deze denkers en onderzoe-
kers is de vraag naar alles wat te maken 
heeft met het ontstaan en werking van ons 
zelfbewustzijn. De vragen die zij stellen 
gaan over het bestaan van een vrije wil, de 
verhouding tussen geest en lichaam, den-
ken en voelen en de vraag of we een vaste, 
voorgegeven identiteit hebben. En tenslotte 
wat nodig is voor een gezonde menselijke 

ontwikkeling. Er zijn zoveel verschillende disciplines met de 
vraag naar ons zelf bezig dat ik drie verschillende dikke hand-
boeken tegenkwam. Een citaat uit The Oxford Handbook ter illu-
stratie (pag 27):

In het laatste boek van Daniel J. Siegel ‘Mind’ 
beschrijft hij ons bewustzijn als een 
belichaamd en relationeel proces dat ons 
‘zelf’ voortdurend organiseert op basis van 
steeds weer nieuwe inzichten. Hij noemt dat 
‘mind’/ ‘geest’. Dat is een zeer energiek proces 
dat van integratie naar verwarring (disruption/ 
dis-order) naar nieuwe samenhangen (integra-
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tion) gaat (Daniel J. Siegel, pag 37). We zijn voortdurend bezig 
om onszelf opnieuw uit te vinden. En dat vin-
den we zelfs heel leuk als we ons redelijk veilig 
voelen. Deze innerlijk tendens was al bekend 
in de filosofie en psychoanalyse als de pros-
pectieve/doelstrevende en integratieve werking 
van de psyche (Hans Meissner). De mens 
zoekt ‘van nature’ naar zin en samenhang. Als 
die toestand er langdurig niet is, wordt/is hij 
ziek.

Van een ‘aangeboren identiteit’ die zich moet verwerkelijken, is 
in deze literatuur nauwelijks meer sprake. Meestal wordt er ge-
sproken van een samenspel van lichamelijke, psychische, cog-
nitieve, morele, sociale, culturele en spirituele beperkingen en 
mogelijkheden. Hierbij zijn de verschillende genoemde perspec-
tieven diep van elkaar doordrongen en nooit ‘los’ te verkrijgen 
zijn: lichaam = voelen = denken = interactie = doen = wereld = 
‘god’.  Een diep van ‘elkaar’ doordrongen, dynamisch geheel. 
Het ‘ware zelf’ komt dan in de sfeer van de mogelijkheden (in-
nerlijk en in de omgeving), verlangen, vrije keuze en authentici-
teit te liggen. Een samenspel tussen een persoon en de omge-
ving.

De verschillende handboeken over dit onderwerp constateren-
wel, dat er eigenlijk (nog) geen samenhangende omschrijvin-
gen zijn van het ‘zelf’/ de identiteit. Een gevolg zijn de sterk ver-
schillende invalshoeken die de verschillende onderzoekers han-
teren zoals filosofisch, sociologisch, psychologisch, pedago-
gisch en hersenonderzoek. Een paar gedeelde inzichten zijn:

■ Het zelf staat het organiserende en 
sturende bewustzijn van zichzelf 
en de wereld; het gaat vooraf aan 
identiteit. Het ik en een woord als 
subject vertonen veel overeenkom-
sten hiermee. Daniel Siegel spreekt 
in dit verband van mind/geest.

■ Dit zelf/ik/subject denkt na over zich-
zelf en de omgeving, maakt keuzes 
en handelt.

■ Dit zelf is door en door relationeel / 
intersubjectief.

■ Je identiteit staat dan veel meer voor de opgebouwde ‘in-
houd’ van de persoon. Het is de inhoud van onze ‘concep-
ten’ over onszelf. Het zelf omvat wel 
de identiteit maar is meer dan dat.

■ Dat geheel van zelf en identiteit is 
zeer dynamisch en ontwikkelt zich 
door de tijd heen als gevolg van ver-
langen, vaardigheden, keuzes, omge-
ving en uitdagingen.

■ Toch is er ook, als het goed is, sprake 
van innerlijke samenhang en conti-
nuïteit.

■ En dat proces van bouwen aan je 
identiteit kent zijn falen (grootheids-
waan en verwarring) en slagen (evenwichtigheid en com-
petentie).

■ Onze identiteit is een voorlopig eindproduct van een inter-
actie tussen persoon en omgeving. We maken onszelf 
maar we worden ook gemaakt.
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—

De mens is een verhaal (leefbaar verhaal & verbinding)

De oplettende lezer zal het woord al een paar keer hebben op-
gemerkt in mijn verhaal. Ik  heb het over het ‘narratieve‘ karak-
ter van onze identiteit, ons persoon zijn. Wij zijn een ‘min of 
meer’ samenhangend verhaal dat wij over onszelf in ons hoofd 

en aan anderen vertellen: wie ben ik, 
wat wil ik zijn, waar kom ik vandaan? 
Dat verhaal heeft het karakter van quees-
te/ zoektocht, een gevecht om de zegen 
of een pelgrimage met hoogte- en diepte-
punten. Elk handboek over ons ‘self/iden-
tity’ dat ik tegen ben gekomen, benoem-
de dit als een belangrijke conclusie waar-

over redelijke consensus is. Naast hechting (zie volgende para-
graaf) is dit een belangrijk thema onder therapeuten geworden. 
Eigenlijk is het heel oud maar na de grote populariteit van de 
humanistische psychologie (1940-1980) en haar cognitieve op-
volger is dit (naast hechting) een nieuw sleutelwoord. Wij zijn 
een verhaal… (pag.99) Centraal in deze verhalen staat de bete-
kenis/ zin van de dingen: making sense. In de context van de 
school zijn dat de vragen over ‘waarom zou ik dit moeten weten 
en/of moeten doen?’ ‘Heeft dit zin voor mij en 
mijn toekomst?’ Gert Biesta noemt dat de subjec-
tivering. Het persoonlijk maken van de dingen.

Narrative identity is the internalized and evol-
ving story of the self that a person constructs to 
make sense and meaning out of his or her life. 
 (Handbook of Identity Theory … pag. 99)

In deze zienswijze, het menselijke zelf als een verhaal, gaan fi-
losofen (Paul Ricoeur), hersenbiologen (An-
tonio Damasio), taalwetenschappers, pasto-
raal) theologen en psychologen (Dan P. 
McAdams/ Hubert Hermans) samen op. Ui-
teraard zijn er de ‘harde kanten’ zoals de li-
chamelijkheid (genetisch bepaald) en de ba-
sale persoonlijkheidstrekken (Big Five) en 
de sociaal-culturele context, maar daarin/
doorheen ontwikkelen zich de competenties 
en, tenslotte, het zeer persoonlijke levens-
verhaal / de persoonlijke identiteit.

Deze indentiteit is geen vastliggende entiteit maar een door 
tijd, situatie en keuzes heen ontwikkelde voorlopige constructie. 
Vooral dit laatste is voor ons werk zeer belangrijk. In de tijd aan 
onze school wordt aan dat verhaal flink ‘gesleuteld’. Het gevaar 
daarbij is dat door illusies, angsten en vooronderstelde begren-
zingen die ontwikkeling misvormd kan worden of te vroeg kan 
worden ‘vastgelegd’. Dit vraagt de nodige wijsheid en pruden-
tie. Echte zelfkennis is een schaars goed. We kunnen elkaar 
vastpinnen op vermeende eigenschappen/ talenten/ persoonlijk-
heidstrekken en/of het ontbreken daarvan (zie het begrip Mind-
set van Dweck). Ook gods- en wereldbeelden kunnen zeer be-
perkend maar ook bevrijdend werken, zoals man-/vrouwrollen 
en nationalisme.  Talentenontwikkeling en persoonlijkheidsont-
wikkeling blijken mede door de maatschappelijke omstandighe-
den/ de culturele omgeving beïnvloed te worden.

Daarom is het van belang om in de begeleiding beelden open 
te houden en zaken ‘voorlopig’ zo te bezien. Om de tijd te ne-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Narratieve_psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Narratieve_psychologie
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_identity
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_identity
https://nl.wikipedia.org/wiki/Queeste_(zoektocht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Queeste_(zoektocht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Queeste_(zoektocht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Queeste_(zoektocht)
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/472/articles/10154
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/472/articles/10154
https://nl.wikipedia.org/wiki/Humanistische_psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Humanistische_psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_psychologie
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://www.streventijdschrift.be/artikels/98/groot.htm
http://www.streventijdschrift.be/artikels/98/groot.htm
http://wapenveldonline.nl/artikel/635/dieper-dan-ik-mijzelf-ooit-ken/
http://wapenveldonline.nl/artikel/635/dieper-dan-ik-mijzelf-ooit-ken/
http://wapenveldonline.nl/artikel/635/dieper-dan-ik-mijzelf-ooit-ken/
http://wapenveldonline.nl/artikel/635/dieper-dan-ik-mijzelf-ooit-ken/
https://www.amazon.com/Dan-P.-McAdams/e/B001IO9RC4
https://www.amazon.com/Dan-P.-McAdams/e/B001IO9RC4
https://www.amazon.com/Dan-P.-McAdams/e/B001IO9RC4
https://www.amazon.com/Dan-P.-McAdams/e/B001IO9RC4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dialogisch_zelf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dialogisch_zelf
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/the-big-five
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/the-big-five
https://wij-leren.nl/mindset-talent.php
https://wij-leren.nl/mindset-talent.php
https://wij-leren.nl/mindset-talent.php
https://wij-leren.nl/mindset-talent.php
http://www.tiggelaar.nl/blogs/524/Hoe-je-persoonlijkheid-verandert-door-je-werk
http://www.tiggelaar.nl/blogs/524/Hoe-je-persoonlijkheid-verandert-door-je-werk
http://www.tiggelaar.nl/blogs/524/Hoe-je-persoonlijkheid-verandert-door-je-werk
http://www.tiggelaar.nl/blogs/524/Hoe-je-persoonlijkheid-verandert-door-je-werk


64

men om op al de gegevenheden en impulsen van buitenaf en 
van binnenuit te reflecteren. Er ontstaat als het ware een 
drieslag van geleefde, vertelde en doordachte identiteit (Filosofi-
sche identiteit Lydia Baan Hofman). Onze rol als gevolg daar-
van is een plek te creëren waar studenten ‘op verhaal’ kunnen 
komen. De studenten bouwen zo aan een persoonlijk verhaal 
hoe zij zichzelf zien in die driehoek van zichzelf, wereld en god. 
En dat uiteraard weer in de context van onze beroepsopleiding. 
Sigmund Freud noemde niet voor niets de psychoanalyse een 
‘talking cure’. In een goed gesprek kan veel goeds gebeuren, 
mits de gesprekspartner aan de eisen voldoet zoals authentici-
teit, empathie en onvoorwaardelijke aanvaarding van wat de 
persoon van zichzelf laat horen en zien.

Het gaat uiteindelijk in dat alles om een leefbaar verhaal, met 
een verleden waarmee je verder kunt leven, een nu waarin mo-
gelijkheden zich voordoen en een toekomst met hoop. Dit 
vraagt om het nodige onderscheidingsvermogen van de docent/
coach/mentor.

"Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. 
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan verande-
ren. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien". 
Franciscus van Assissi (ca. 1181-1226)

Ik beperk mij hier tot een aantal relevante inzichten waarover 
consensus is in/tussen de bovengenoemde disciplines:

■ Er is zeker sprake van een zelfbewustzijn met enige mate 
van handelingsvrijheid/ regie over ons zijn in de wereld 
(zie citaat Siegel aan het eind). Dit zelfbewustzijn gaat 
vooraf aan onze identiteit.

■ Daarbij is onze identiteit een door tijd 
en plaats heen gemaakt innerlijk ver-
haal over wie en wat wij (willen) zijn.

■ Dat verhaal bevat ook de nodige ambi-
valenties (onder andere tussen het ver-
langen naar zelfstandigheid en verbon-
denheid).

■ Dat verhaal kan meer of minder samen-
hangend en consistent zijn door de tijd 
heen; het ligt echter niet vast!

■ Tussen 16-24 jaar wordt onze student(e) steeds meer de 
beheerder van zijn eigen identiteit/verhaal.

■ Het lichaam, denken, voelen en zijn, zijn een elkaar door-
dringend dynamisch geheel.

■ We zijn intersubjectief/ dialogisch; we 
hebben de ander/de ontmoeting nodig 
om aan ons verhaal te werken (Hubert 
Hermans & Martin Buber).

■ Hetgeen ook betekent dat ons zijn ook 
doordrenkt is van de ander en onze 
maatschappelijke omgeving.

■ Het voorlopige eindresultaat van de bo-
venstaande dynamieken kan een ge-
zond maar ook een verziekt geheel zijn 
(zoals autisme, trauma’s, therapie en de 
invloed van een veilig gezin).

■ Dit geheel is levenslang in ontwikkeling.
■ Het ik dat vertelt over zijn identiteit valt niet samen met die 

identiteit en kan daarover nadenken en daaraan verder 
richting geven. Dat ik (subject) is de plaats van vrijheid en 
creativiteit.
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■ In onze situatie hebben we het met onze studenten over 
de ontwikkeling van hun persoonlijke en professionele 
identiteit; en dan het liefst in samenhang met elkaar.

(n.b. Het bovenstaande is evenzeer toepasbaar op  de ‘identi-
teit’ van een organisatie.)

—

De (hersen)psychologie (hechting)

Hoewel John Bolwby zijn eerste theorieën over hechting al in 
1958 publiceerde, heeft zijn werk pas de laatste 25 jaar geleide-
lijk aan de erkenning gekregen die het verdiende. De

essentie van zijn bijdrage aan de psychologie en pedagogiek is 
de noodzaak van de veilige hechting van het kind vanaf de ge-

boorte. Zonder deze veiligheid (safe haven) gaat het kind de we-
reld en zichzelf niet verkennen (safe base) en komt het in de 
modus van (soms traumatiserende) stress terecht. Hersenon-
derzoek van de laatste dertig jaar toont aan dat als gevolg van 
deze mogelijk langdurige stresservaring allerlei hersenfuncties, 
die van essentieel belang 
zijn voor de sociaal emotione-
le ontwikkeling, beschadigd 
kunnen raken of onderontwik-
keld kunnen blijven. Men 
spreekt in dit verband wel 
van ‘modi’ van in de wereld 
zijn. Wij beschikken over een 
fight, flight, freeze, soothing 
 en seeking modus. Deze 
modi sturen niet alleen ons 
gedrag als kind maar ook als volwassene. Deze inzichten zijn 
inmiddels gemeengoed geworden in de opvoeding en de (rela-
tie)therapie. Deze veilige hechting, die alleen onder bepaalde 
voorwaarden kan ontstaan, blijft ons leven lang de essentiële 
voorwaarde voor onze ontwikkeling en ons welzijn.

Deze aandacht voor de kwaliteit van de relatie betekende ook 
een opleving van het dialogisch denken van Martin Buber. Wij 
zijn niet in de eerste plaats een individu maar intersubjectief. 
Mijn persoon bestaat bij de gratie van intieme persoonlijke rela-
ties. Allerlei emotionele en relationele competentie kunnen zich 
alleen ontwikkelen binnen zo’n veilige relatie. Binnen zo’n veili-
ge en dialogische dynamiek kunnen we leren omgaan met je 
eigen emoties (emotie regulatie) en leren we ons in te leven in 
de emotie en gedachten van anderen (mentaliseren en empa-
thie). In deze competenties speelt de prefrontale cortex in de 
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hersenen een essentiële rol. In de le-
vensfase waarin onze studenten zich 
bevinden is deze prefrontale cortex 
nog niet uitontwikkeld. En dat terwijl 
zij in deze periode veel ontwikkelin-
gen doormaken (zelfstandigheid, 

identiteitsvorming en leren omgaan 
met intimiteit).  Ze zijn nog niet volledig in staat om hun heftige 
emoties te reguleren. De student heeft anderen nodig om die 
laatste stappen in de ontwikkeling naar de volwassen zelfregule-
rend te maken. De ander in de relatie moet niet alleen al over 
die competenties beschikken maar daarnaast ook authentiek 
en onvoorwaardelijk aanvaardend zijn voor het ‘zijn’ van de des-
betreffende student. Zijn subjectiviteit, zijn eigenheid kan zich 
alleen manifesteren/kan alleen bestaan in deze veiligheid en ge-
borgenheid. Er is geen samenhangende en leefbare identiteits-
vorming mogelijk zonder deze relationele/ dialogische veilig-
heid. Ook hier kunnen we nu een aantal belangrijke gedachten 
formuleren die essentieel zijn voor onze menswording:

■ Wij bestaan bij de gratie van relaties; 
zonder echte verbinding met andere 
mensen kunnen wij niet. In die verbon-
denheid zijn we met heel ons zijn be-
trokken (lichaam, emoties, gedachten 
en handelen).

■ Wij kunnen niet zonder 
veiligheid. Veiligheid is de voorwaarde 
voor groei, ontwikkeling en exploratie.

■ De voorwaarden voor zo’n verbinding 
zijn een wederzijdse, openheid, on-

voorwaardelijke acceptatie, sensitieve empathie en au-
thenticiteit.

■ In een pedagogische relatie, en daar hebben we het hier 
nog over, zorgt de ‘ouder’ voor deze veiligheid, geborgen-
heid en vrijheid.

■ Mijn persoon zijn/ subject zijn/ identiteit gedijen alleen in 
een omgeving die aan die voorwaarden voldoet.

—

De filosofie van de levenskunst

In de filosofie gaat het om de zoektocht naar 
wijsheid. Toch stond de levenswijsheid zeer 
lange tijd niet meer in het het centrum van 
de belangstelling van de filosofie. Het boek 
van de Fransman Pierre Hadot uit 1981 
bracht deze functie weer onder de aandacht. 
Zijn boeken vormen een introductie in de dis-
cipline van de levenskunst. Ik zeg nadrukke-
lijk discipline omdat het goede leven echt om 
inoefening/ exercities van de geest 
gaat. Joep Dohmen heeft dit thema van de 
levenskunst de afgelopen jaren in Nederland 
geïntroduceerd en de Universiteit voor Huma-
nistiek heeft dit in haar programma aanbod centraal staan. De 
mens wordt daarin een kunstwerk van zichzelf. De mens geeft 
haar eigen levensverhaal, door de tijd heen, vorm en inhoud 
door bezinning, waarden onderzoek, oefening en vriendschap. 
In deze levenskunst is de mens de beeldhouwer van zichzelf. 
Er is wel verschil van inzicht over de mate van vrijheid die we 
daarin hebben en de vraag  naar de plaats van het relationele 
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in de wording van onszelf tussen verschillende denkers. De 
joodse filosofie begint bijvoorbeeld bij de relatie (Buber / Levi-
nas).

Een tweede groep van onderzoekers zijn 
de mensen die zich bezighouden met 
de psychologie van de levenskunst. Hier 
combineert men de inzichten uit de wereld 
van de positieve psychologie met de inzich-
ten die men ontleent aan de omschrijving 
van wat ‘geestelijke (psychische) gezond-
heid’ is. De psychische gezondheid is dan 
het doel van de levenskunst. Het doel is 
dan om in elke levensfase/situatie naar ver-
mogen emotioneel, existentieel, sociaal en 

maatschappelijk welbevinden te realiseren. “… de ervaring van 
persoonlijke groei door te leven naar eigen wensen en mogelijk-
heden in goede relatie met anderen.” (pag91-92) De bijdrage 
van de positieve psychologie is de focus op de positieve kanten 
van de geestelijke gezondheid in de zin van emotioneel welbe-
vinden, zelfrealisatie en maatschappelijke integratie. De focus 
ligt dus niet op de zieke, negatieve, onbrekende aspecten van 
het leven. Het gaat in dat alles om de identiteitsontwikkeling, de 
zingeving en de constructie van een leefbaar levensverhaal bin-
nen de context van steeds weer veranderende levensfase. In 
de begeleiding op school gaat het ons om de mens/student te 
helpen om te komen tot een zinvol en samenhangend levens-
verhaal in de context van deze levensfase van volwassenwor-
ding (≅ Daniel Siegel & Mind). Het gaat daarin om zin en waar-
denrealisatie; het Goede, Ware en Schone; zinvol leven.

Een derde inzicht dat van belang is voor de le-
venskunst is dat onze vorming om oefening 
vraagt. Vooral Peter Sloterdijk heeft in zijn 
boek ‘Je moet je leven veranderen’ zich hier-
over zeer nadrukkelijk uitgelaten. In onze om-
geving was dat René Gude. De deugden moe-
ten ons eigen worden gemaakt door doen. 
Deugd is een door toewijding verworven goe-
de eigenschap. Dat vraagt discipline. De 
school werd vroeger ook wel de ‘oefenplaats’ 
genoemd. Het woord gymnasium verwijst dan ook naar die oe-
fenplaats (Gymnastiek). De essentie van deze gedachtengang 
is dat wij onze persoonlijkheid en karakter eigen maken door 
het juiste gedrag ‘je eigen te maken’/in-te-oefenen. Het goede 
maken we ons eigen door het goede te doen. Een school 
wordt in dit perspectief een werkplaats/ speelplaats/ oefen-
plaats van het goede karakter en het goede leven. Peter Sloter-
dijk heeft deze noodzakelijke ‘maakbaarheid’ weer onder de 
aandacht gebracht van de filosofie. In de persoonsvorming wer-
ken we aan ons zelf. De filosoof Aristoteles wees al op het be-
lang van gewoontevorming. We hebben het hier over de klassie-
ke karaktervorming,wat niet hetzelfde is als ‘het karakter‘ waar 
de genetische factoren veel meer bepalend in zijn (zie bijvoor-
beeld de Big Five). Een woord dat in onbruik is geraakt maar 
binnen het kader van de deugden nog wel gebruikt wordt.

—

Cultuurpsychologische inzichten

De cultuurpsychologen en filosofen zijn de denkers die de vin-
ger aan de pols van de tijd leggen en een diagnose stellen van 
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hoe het met ons gaat. Zij hebben het karakter van de ‘tijdrede-
naars’ van vroeger. Je kan daarbij denken aan de boeken over 
de gevolgen van smartphones, sociale media en internet op 
ons persoonlijke leven. De boeken van Charles Taylor, Peter 
Sloterdijk en Rene Gude behoren daar ook toe.

Ik begin met twee Belgen die 
in hun dagelijks leven psycho-
therapeut zijn. Paul Verhaeg-
he signaleert de gevolgen van 
de huidige, in zijn ogen neo-li-
berale tijd, op de identiteitsvor-
ming van mensen. Hij ziet een 
cultuur waarin individualisme 
en persoonlijk succes  de bo-

ventoon voeren en waarin 
kwetsbare mensen ‘buiten de boot’ vallen met 
als gevolg een wijdverbreide eenzaamheid. 
Dirk de Wachter beschrijft onze moderne wes-
terse samenleving  als een wereld die ge-
plaagd wordt door het borderlinesyndroom. Ri-
chard Sennet legt de vinger op de flexibilise-
ring van de arbeid die onze identiteit, in de zin 

van morele zelfsturing, zou uit-
hollen. Joep Dohmen en Frits 
de Lange beschrijven in ‘Mo-
derne levens lopen niet van-
zelf’ de valkuilen en bedreigin-
gen in de moderne levensloop. 
De genoemde boeken beschrijven de bedreigin-
gen en ziekmakende dynamieken in onze tijd op 
de persoons-/ identiteitsvorming. De analyses 

van Zygmunt Bauman heb ik hier dan nog 
niet eens genoemd. Wat mij betreft zou elke 
docent aan onze school, vanwege zijn peda-
gogische en persoonsvormende verantwoor-
delijkheid zo’n boek moeten lezen om zijn 
empathie voor de moderne cultuur bij te 
scholen.

Het zijn vooral deze boeken (en zie de over-
eenkomsten met de boeken van Han Fort-
mann uit mijn studententijd) die mij de nood-
zaak van ‘Bildung’ voor onze studenten heb-
ben doen inzien. Overigens is het boek van Kees Boele met 

zijn roep om de liefde voor de wijsheid in het on-
derwijs uit exact hetzelfde hout gesneden. Een 
zeer recent boek is van de columnist uit Trouw 
Stevo Akkerman waarin hij allerlei denkers en 
doeners benadert met de vraag naar de moraal 
in het maatschappelijk handelen. Daarin is ook 
een gesprek te vinden met de pedagoog Gert 
Biesta . Sleutelwoorden die Biesta tegenover 
het huidig curriculum gerichte onderwijs stelt 
zijn: ontmoeting, bevestiging, zorg, ecologie, 

vorming en de docent als pedagoog. Het Nederlandse onder-
wijssysteem is verarmd, verengd en alleen maar op prestatie 
gericht in plaats van op menswording/volwassenwording.

—

De pedagogiek en de ontwikkelingspsychologie
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https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/14/de-westerse-mens-is-overprikkeld-egocentrisch-en-hoogmoedig-a1526678
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Sennett
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Sennett
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Sennett
https://www.trouw.nl/home/-de-holocaust-is-een-product-van-de-moderniteit-~ae83ee9b/
https://www.trouw.nl/home/-de-holocaust-is-een-product-van-de-moderniteit-~ae83ee9b/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
https://onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/
https://onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/
https://onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/
https://onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/
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Vanuit de ontwikkelingspsychologie en de pedagogiek gezien 
legt de student in deze levensfase (17-24 jaar) zijn laatste tra-
ject af naar de sociale en maatschappelijke volwassenheid. Hij 
maakt de eerste keuzes op het gebied van loopbaan, levensbe-
schouwingen relaties en bepaald ‘voorlopig’ zijn koers. Men 
spreekt wel van meerdere ‘geboortes’ die wij in ons leven door-
maken: De lichamelijke geboorte op de eer-
ste dag en vervolgens in de eerste acht tot 
twaalf maanden vindt de psychologische ge-
boorte plaats en daarmee ontstaat een eerste 
basale vorm van zelfbewustzijn.  De meer nar-
ratieve geboorte vindt volgens sommigen 
plaats rond het twaalfde levensjaar (zie daar-
voor het prachtige boek van de pedagoog 
Dolph Kohnstam). Veel later zou je kunnen 
spreken van de ‘geboorte’ van de volwassen professional. Er 
zijn diverse noodzakelijke voorwaarden aan het goede verloop 
dit proces (zie de paragraaf over hechting) en de een doet er 
veel langer over dan de ander. Het  voorlaatst genoemde pro-

ces van de persoonlijke geboorte, dat 
ook wel individuatie wordt genoemd, is 
misschien wel een levenslang proces. 
Maar waar het hier om gaat is, dat de stu-
dent in die vier tot vijf jaar aan onze hoge-
school, naast de opleiding, ook bezig is 
met mens-/ zelf-/ volwassenwording op 
allerlei kerngebieden van zijn leven. ‘Het 
zelf wordt zichzelf’ op allerlei gebieden. 
We hebben dan over de existentiële, so-
ciale, maatschappelijke, morele, politie-
ke, culturele en spirituele dimensies. In 
en rond de school vinden deze transities 

plaats. Het ‘zelf’ tot aan de middelbare school is nog ingebed in 
het gezin/de familie en de directe sociaal-culturele omgeving. 
Wel speelt op de middelbare school de vriendengroep al een 
belangrijkere rol. Op het hbo wordt die peergroup/tribe nog be-
langrijker in de laatste stap naar volwassenheid. Studentenvere-
nigingen, raden, jongerengroepen en vriendengroepen spelen 
een sleutelrol in deze tijd (Harmen van Wijnen). Maar er is ze-
ker ook een rol weggelegd voor de mentor in deze processen. 
Als het goed is, wordt in deze tijd een eerste balans gevonden 
tussen verbinding en subjectiviteit (zie: intersubjectiviteit), tus-
sen autonomie en verbondenheid. De omgeving van de student 
(vrienden / school / stage / docent / mentor) kan deze subtiel 
ontluikende processen afschrikken en de kop indrukken of als 
vroedvrouw fungeren van deze prachtige ‘geboorteprocessen’ 
van de persoon. We hebben het hier over het ontstaan van het 
subtiele evenwicht tussen autonomie en verbondenheid/verant-
woordlijkheid.

Eerder heb ik het al gehad over ontwikkelingspychologische 
levenstaken waarvoor onze studenten staan. De tijd waarin zij 
bij ons op school zijn, kenmerken zich door drie levensfasen 
met elk hun eigen levenseisen en begeleidingsvragen. 

(Ik roep hier weer in herinnering de treffende typering van Nata-
scha Spaargaren: “.... We zijn afwisselend politie agent, moe-
der en gids afhankelijk van de gemoedstoestand waar de stu-
dent in zit. Het zijn net mensen. En die verschillende rollen zijn 
misschien allemaal wel nodig voor die vorming. En misschien is 
dat niet strak te programmeren...”)    

In deze fasen maken de studenten zich los van thuis en gaan 
zij allerlei voorlopige keuzes maken als het gaat om sexualiteit, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Individuatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Individuatie
https://www.ted.com/talks/seth_godin_on_the_tribes_we_lead?language=nl
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geloof, politiek partner en 
loopbaan. Niet altijd even na-
drukkelijk maar de eigen ver-
antwoordelijkheid wordt door 
de tijd van vier jaar heen 
steeds meer gevoeld. Rond-
om een mogelijke bedrijfs-
overname kan dat soms op 
allerlei gebieden extra span-
nend zij. Vooral de persoonlij-
ke (voorlopige) identiteitsvorming en, vanuit die subjective-
ring, het herdefiniëren van 
relaties en intimiteit staat in 
deze tijd. Wie wil, kan en 
mag ik zijn op al deze le-
vensgebieden als politiek, 
geloof, relaties, loopbaan en 
seksualiteit? Hier wordt voor 
het eerst, door het 
zelf, vorm en inhoud gege-
ven aan het eigen levensver-
haal.

Deze transities, de overgangen naar volwassenheid, hebben 
het karakter van een ‘crisis’ met aspecten van rouw voor het 
verlaten van de (hopelijk) veilige thuiswereld. Een belangrijk rol 
speelt hier, naast de transities in alle levensthema’s, het eventu-
ele tekort in de zelfregulering en mentaliseren van het nog na-
puberend brein. In deze context vindt ook de (eerste) voorlopi-
ge vorming van de (professionele) identiteit een rol (Je bin-
nenste buiten Terinzage 1 2). Dit is de derde fase. Dit vraagt ex-
tra begeleiding en het daarbij nodige geduld. Bij die identiteits-

vorming komt de macro 
omgeving weer in beeld 
als gevolg van afwezig-
heid van ‘vanzelfspre-
kende’ voorbeelden van 
reeds volwassen men-
sen. De dynamieken in 
de (wereld-) samenle-
ving vragen om nieuwe 
identificatiefiguren. Man-
nen en vrouwen die pas-
sen bij de nieuwe ‘global 
village’. Denk daarbij aan de globalisering, secularisatie en de 
migratie van mensen met een Afrikaanse en/of Arabische(Is-
lam) achtergrond. Vanuit dit pedagogisch en ontwikkelingspsy-
chologisch perspectief trek ik de volgende conclusies:

■ In deze levensfase staan voorlopige identiteitsvorming en 
het verbindingen aangaan heel centraal.

■ Deze transitie kan kan gepaard gaan met min of meer hef-
tige crisis ervaringen en identiteitsverwarring.

■ Die min of meer eindigen in een voorlopige persoonlijke 
en professionele volwassenheid.

—

Conclusies

Het zijn echt andere mensen als studenten onze school verla-
ten. Ik weet niet of de ‘mens’ centraal de juiste uitdrukking is 
voor een van de kernkwaliteiten van onze school is (naast het 
groene/ agrarische/ onderzoekende en praktijkgerichte karak-

https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/08/je-binnenste-buiten-terinzage-1-2.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/08/je-binnenste-buiten-terinzage-1-2.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/08/je-binnenste-buiten-terinzage-1-2.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/08/je-binnenste-buiten-terinzage-1-2.pdf
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ter) of dat het woord ‘persoon’ moet zijn. Maar de hele persoon-
lijke ontwikkeling van de student stellen wij centraal stellen in 
onze school. Woorden als competentieontwikkeling, morele vor-
ming, burgerschapsvorming en eindkwalificaties dekken deze 
lading niet. En dat hebben altijd al gedaan. Maar als we dat wil-
len zijn en blijven, dan zullen wij -op basis van de bovenstaan-
de (recente)  inzichten uit de menswetenschappen- ons bewust 
moeten zijn van een aantal zaken:

■ De mens heeft een natuurlijke drang naar zin en samen-
hang.

■ In onze school willen we de 
mens en zijn wording centraal 
stellen en dat maakt ons tot een 
plaats van menswording. Dat is 
niet iets wat los van al het ande-
re staat, maar is een ‘smaakma-
ker’ in alles als een zuurdesem.

■ Het ‘zelf’ / zelfbewustzijn / zelf-
sturing van de student dient 
daarbij centraal te staan.

■ In deze levensfase is de vorming 
van een leefbare/levensvatbare/weerbare identiteit en het 
in verbinding leven met anderen en de wereld een hoofd-
taak. In ons geval gaat het daarbij ook om de vorming van 
een professionele identiteit.

■ Ons ‘zelf’ heeft hechting, veiligheid en verbinding/dia-
loog, nodig om te kunnen werken aan zijn identiteit.

■ Het gaat om een leefbare identiteit (=welbevinden) en dat 
is een hele kunst.

■ In een context/ samenleving/ cultuur die een bedreiging 
kan zijn voor een gezonde identiteitsvorming.

■ In de positieve zin vindt hier een eerste volwassenwording 
plaats op allerlei existentiële, sociale, maatschappelij-
ke, politieke en culturele gebieden.

■ Dat betekent dat de student al doende, vertellend en reflec-
terend zijn eigen verhaal gaat schrijven.

■ En dat is een zeer dynamisch en interactief proces van 
vrijheid en creativiteit maar niet niet zonder gevaar.

■ Dat maakt dat er altijd een verschil/spanningsveld in ons 
bestaat tussen hoe we zijn (geworden) ‘identiteit’ en wat 
we zouden verlangen/willen en nog kunnen worden.

■ De eigen verantwoordelijkheid speelt daarbij steeds 
meer een rol (= vrijheid en verantwoordelijkheid).

■ En dat vraagt de nodige wijsheid en levenskunst.
■ En daarin speelt het transcendente / God absoluut een rol. 

Hoe dan ook, wij zijn op de een of andere wijze een open 
vraag die om een antwoord vraagt: waartoe ben ik hier?

■ Er is daarop geen pasklaar antwoord; wij moeten en mo-
gen onszelf steeds weer opnieuw uitvinden.

—

De pedagoog / levensbegeleider

Waarom ben jij niet Susja geweest?
De wijze Rabbi Bunam zei eens op hoge ouder-
dom, toen hij al blind was: “Ik zou niet met vader 
Abraham willen ruilen. Wat zou God er aan heb-
ben, indien aartsvader Abraham” gelijk aan de 
blinde Bunam zou worden en de blind Bunam 
gelijk Abraham? En met nog grotere kracht is 
hetzelfde naar voren gebracht door Rabbi Sus-
ja, toen deze kort voor zijn dood zei: “In het toe-



72

komende Rijk zal mij niet gevraagd worden: ‘Waarom ben jij 
niet Mozes geweest?’. Mij zal gevraagd worden: ‘Waarom ben 
jij niet Susja geweest'”.

Uit: De weg van de mens Martin Buber

Heb ik nu gevonden wat ik zocht? Een beeld van ‘heel de 
mens’ / de persoon / jij-jouw? Ja, ik ben op zoek naar taal en 
beelden waarin de docent en de student hun leven, hun verlan-
gen, hun lijden en hun hoop een beter leven voor ons allemaal, 

in herkennen. Ik ben bang dat ik in deel-
perspectieven, aspecten en/of thema’s 
ben blijven hangen net als deze losse pa-
ragrafen. Misschien was het beter ge-
weest als ik met een sprookje, een my-
the, het scheppingsverhaal en of een 
chassidische vertelling 

was begonnen. Of met een kunstwerk van 
Chagall of van Vincent van Gogh. Is dit mis-
schien een van de redenen dat er weer filoso-
fen zijn die een pleidooi voeren dat, als we 
het over de mens hebben, we (weer) gebruik 

maken van het woord ziel? 
Herman De Dijn vindt het, 
als het om mensen gaat in 
onderwijs en zorg, een noodzakelijk woord. 
Dat woord zou dan moeten staan voor die ele-
menten die ons tot een unieke soort maken? 
Dan hebben we het over woorden als vrijheid, 
zingeving, creativiteit, waarden, betekenis, ge-
luk (in de zin van welbevinden), hoop en lief-
de. Vaak wordt er in dat verband ook over de 

mens als geest gesproken. We bevinden ons 
dan op het gebied van de levensvragen die 
een geheel eigen taalspel kennen waarin het 
samen verstillen/zwijgen een essentiële rol 
kan spelen. De ziel spreekt in de taal van fei-
ten en definities maar in symbooltaal. Dit is 
het wat het ‘Waardenspel’ van Wiggele Oos-
terhof tot zulke ontroerende ontmoetingen 
maakt. In dat ‘spel’ komt de ziel ‘ter sprake’, 
komt de ziel ‘boven tafel’.

Als we het dan (weer) over de ziel hebben (en ik daarover lees) 
kom ik deze typeringen tegen:

■ het diepste en ware zelf;
■ mysterie / geheim;
■ het belichaamde, gevoelde en gedachte 

zelf;
■ existentieel;
■ uniek, persoonlijk, open vraag;
■ authentiek;
■ creatief, dynamisch, scheppend;
■ verlangen;
■ verbonden, relationeel.

Als er geen ruimte is voor de ontmoeting en het gesprek voor 
‘deze’ zaken dan wordt de mens ziek. Als de persoonlijke zinge-
ving buiten beeld blijft, verarmen wij. Onze westerse cultuur lijdt 
aan reductionisme en/of verwetenschappelijking van het mense-
lijk leven. Daarbij speelt de secularisering ook een grote rol. Re-
ligie is vanouds de plek van de zorg voor de ziel. Maar ook dat 
wordt door veel mensen niet meer zo ervaren. Vermoedelijk om-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber
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dat in veel kerken taal en beelden worden ge-
bruikt die door mensen niet meer als daarvoor 
bedoeld worden herkend. Toch kunnen we niet 
zonder deze taal van beelden en symbolen. 
Zelfs de Universiteit van Humanistiek (UvH) 
raakte de laatste jaren daar-
van doordrongen. Allerlei 
promoties aan de UvH vor-
men/zijn een pleidooi voor 
de terugkeer van ‘spirituali-

teit’ in het werk mensen die zich bezighou-
den met het vormen en begeleiden van men-
sen. Kees Boele ‘scoort’ met zijn boek ‘On-

derwijsheid’ in dit verband 
uitstekend. Een school 
waarin de zoektocht naar 
wijsheid bovenaan de agen-
da staat; daar teken ik voor. Maar waarom dan 
niet liefde? Of is dat te hoog gegrepen?

Een laatste existentieel thema mag hier natuur-
lijk niet ontbreken en dat is het lijden, het tragi-
sche. Het leven is kwetsbaar. Ik denk dat ik 
per jaar wel het overlijden van een student en/

of recent oud-student heb meegemaakt. Ouders en broers en 
zussen van studenten overlijden in de tijd dat studenten bij ons 
op school zijn, zelfmoord veraf of dichtbij. Ernstige crises op het 
bedrijf thuis door faillissement en/of bedrijfsbeëindiging. Onver-
vulde verlangens en verstoorde dromen. Handicaps. Er is zeer 
veel in het leven om verdriet van te hebben. Het leven heeft al-
tijd een ‘verlieskant’ en elke volwassene zal moeten leren leven 
met verlies. En lang niet alles is maakbaar. Ook dat moet een 

plaats hebben als de school het volle leven 
van de student wil meenemen in haar zijn. 
Vooral in de coaching en het mentoraat kan 
dat, als het goed is, aan de orde komen.

In het verlengde hiervan ligt ook de vraag 
naar ‘goed en kwaad’. Vanwege de valkuil 
van het empirisme is de ethiek in veel cul-

tuurwetenschappen (zoals 
in de economie) buiten 
beeld geraakt. Maar dat is 
letterlijk en figuurlijk le-
vensgevaarlijk. Iedereen is het over eens dat 
wij morele wezens zijn en dat al ons handelen 
een vraag naar goed en kwaad kent. Ik ga 
hier niet apart in op de ethiek, omdat ik vind 
dat dit een voldoende plaats heeft in ons on-
derwijs.

Vanuit dit laatste (het tragische) en alle bovenstaande perspec-
tieven wordt een medewerker aan onze school naast vakdocent 
of medewerker een pedagoog/levensbegeleider. Wij helpen 
de student tijdens zijn transitie naar volwassen burger. Dat 
vraagt van de gemiddelde medewerker aan onze school, als we 
blijven kiezen voor dit brede perspectief op de persoon/mens/
student, een meer dan gewoon oog, oor en hart voor de per-
soon van de student. Een bedacht zijn op zijn welbevinden, vei-
ligheid en volwassenwording in de volle breedte van deze we-
reld. Op de bezieling en inspiratie ga ik in een apart blog in. In 
dat laatste verband is de uitspraak van een bischop uit de twee-
de eeuw een prachtige.
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“The glory of God is man fully alive…”    St Irenaeus (130-202)

Vincent van Gogh 1888

https://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus
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Mijn tijd aan school vanaf 1990 zou ik in drie fasen kunnen inde-
len. Toen ik kwam, de eerste fase, waren de grote mannen 
‘van den beginne’ de directeuren en de teamleiders. Op de staf-
meerdaagsen werd de visie 
van Van Harten, het concept 
van wonen, werken en leren 
en de christelijke traditie, 
steeds weer centraal gesteld. 
De dagen van de student be-
gonnen met dagopeningen uit 
de bijbel en de docenten hiel-
den samen weekopeningen 
met een vergelijkbaar karakter. 
De selectie bij de sollicitatie was streng. 
In de tweede fase, van na 2000, begon er een kentering te ko-
men in veel van deze zaken. De weekopeningen verdwenen en 
of elke docent nog de dag begon met gebed weet ik niet meer. 
In de selectie was kerkelijke meelevendheid inmiddels niet 
meer verplicht. De nadruk op de stafdagen kwam ook steeds 
meer te liggen op de onderwijsvernieuwingen: modulair, integra-
tie, competentiegericht en allerlei nieuwe opleidingen werden 
gestart (deeltijd, internationaal, hippisch en techniek). De laat-

ste ‘CAH ID’ was nog een serieuze po-
ging de identiteit christelijk te verwoor-
den. Maar toen waren we nog de CAH 
te Dronten met een prachtig symbool 
van een levensboom… De derde fase 
zou ik als de ‘Aeresperiode’ willen type-
ren. Vanwege de fusie van allerlei ver-
schillende soorten scholen is de chris-

Sectie 2

Bildung: De student als 
persoon centraal
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telijke identiteit op de achtergrond geraakt. De CAH ID wordt dit 
jaar (2018) aangepast aan de Aeresnaam maar kan mogelijk 
ook inhoudelijk, op punten, anders geformuleerd worden. Te-
vens komt van buitenaf de uitdaging om het fenomeen ‘Bildung’ 
een plaats te geven in onze 
school. Volgens mij is dat een 
goed moment om in Dronten 
opnieuw de bezieling van de 
school te formuleren. En dan 
bedoel ik, in het verband van 
de ‘Bildung’, vooral ons vor-
mingsperspectief en onze 
christelijke traditie. De kern van mijn voorstel is om de ‘de 
vorming van de student als persoon’ centraal te stellen. 
Daarmee staan we zeer nadrukkelijk in de Van-Harten-traditie 
van deze school. Ik zeg eigenlijk niet iets nieuws. Ook het docu-
ment van de Aeres Hogeschool Perspectief 2020 zet de ‘de 
mens’ centraal. Op basis van mijn onderzoek naar ‘de mens’ 
zet ik een aantal conclusie over onze student op een rij.

Onze student is in de eerste plaats een persoon/ mens
 
Het ‘persoon’ zijn en de vorming van die persoon staat centraal 
in ons onderwijs. Dit is geen verbrede visie op onze werkwijze 
en doelen maar het uitgangspunt. De professionele vorming 
wordt daarin meegenomen. Dat betekent een inbedding van 
de competentieontwikkeling en de eindkwalificaties in een per-
soon die zich bewust is van zijn plaats in deze wereld. Zij geeft, 
na de opleiding, op een zeer persoonlijke wijze gestalte aan 
de agrarische professional.

Onze student maakt de ontwikkeling door van puber naar 
volwassenheid

Gedurende de tijd aan onze school 
maken de studenten grote verande-
ringen door. De weg van puber 
(vaak nog thuis) naar volwassen 
professional is in allerlei opzichten 
een zeer grote stap. Ik ga hier de 
ontwikkelingspsychologische inzich-
ten niet herhalen maar lichamelijk, 
emotioneel, sociaal, moreel, op het 
gebied van competenties en in ken-
nis staat er een andere student aan 
het eind van de opleiding. Als het 
goed is, heeft hij zich leren inleven 
in mensen, kan hij zijn eigen emo-
ties mede besturen en ‘staat hij zijn 
mens’ in de wereldsamenleving. Hij weet beter wie hij is, wat hij 
kan en wil zijn.

Onze student als een ‘levend verhaal’

Aan de hand van de sleutelwoorden persoon en identiteit zien 
wij de student als iemand actief 
bezig is zijn leven vorm, inhoud 
en richting te geven. Er is in ons 
een verlangend zoeken naar ver-
binding en creativiteit. We willen 
iets met ons leven. In de vier jaar 
aan onze school werkt hij aan zijn 
eigen levensverhaal. In het vertel-

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/25/een-dynamische-wereld-samenleving-roept-om-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/25/een-dynamische-wereld-samenleving-roept-om-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/de-opdracht-vanuit-de-identiteit-van-onze-school-macro-2/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/de-opdracht-vanuit-de-identiteit-van-onze-school-macro-2/
https://www.aereshogeschool.nl/-/media/Aeres-Hogeschool/AH-Algemeen/Files/Aeres-instellingsplan-spreads.ashx?la=nl-NL
https://www.aereshogeschool.nl/-/media/Aeres-Hogeschool/AH-Algemeen/Files/Aeres-instellingsplan-spreads.ashx?la=nl-NL
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
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len laat de student horen hoe hij over ‘zichzelf’ denkt en hij zich-
zelf zichzelf positioneert ten opzichte van ‘god’ en ‘de wereld’. 
Is hij daarin medespeler of is hij slachtoffer en/of machteloos. 
Hoe praat zij over zichzelf? Vertelt zij een leefbaar en hoopvol 
verhaal? Soms moeten wij helpen iemands eigen verhaal 
(weer) leefbaar te maken. Al vertellend en handelend maakt zij 
in de loop van de tijd allerlei keuzes die haar koers op het ge-
bied van relaties, werk, politiek, levensovertuiging en loopbaan 
voorlopig zullen gaan bepalen. Daarin is zij fundamenteel vrij 
volgens de rechten van de mens. Dat er in de die vrijheid ook 
sprake is van allerlei bepaaldheden (genen/achtergrond/maat-
schappij) en verantwoordelijkheden en relaties is vanzelfspre-
kend. Als het goed is, ontwikkelt hij in de tijd aan school een sta-
biel en sterk zelf(bewustzijn). Daarbij dienen we ons bewust te 
zijn dat dit soort keuzes altijd voorlopig zijn en aan verandering, 
-op basis van wederwaardigheden en keuzes-, onderhevig zijn. 
Wij stimuleren de student om bewust ‘mee te schijven aan het 
verhaal van zijn leven’. De student leert niet alleen reflecteren 
op zijn professionele competenties maar vooral op zichzelf en 
zijn wereld om hem heen. Een sterk voorbeeld daarvan is de 
ethiek module in het laatste jaar.

Onze student leeft in een zeer dynamische cultuurhistori-
sche context

Zoals we eerder gezien hebben wordt in de publicaties over ‘Bil-
dung’  bij een aantal denkers het woord burgerschapsvorming 
gebruikt. De cultuurhistorische context waarin onze studenten 
opgroeien, vraagt om een grondige bestudering op zijn gezon-
de en ongezonde; zelfs gevaarlijke ontwikkelingen. Denk daar-
bij aan de sociaal-economische tegenstellingen en het milieu. 
We hebben ook gezien dat de persoonsvorming onder druk 

staat als gevolg van de individualisering 
en de werkdruk. De toekomst van de we-
reld vraagt een antal fundamentele keu-
zes. Dat betekent dat in ons onderwijs niet 
alleen de persoon maar ook de wereld 
waarin hij opgroeit centraal dient te staan. 
Het kritisch leren luisteren/kijken naar 
trends, de media en dergelijke hoort daar 
zeker bij. Waarheidsvinding, het goede 
zoeken en bedacht zijn op het schoone in 
de context van de wereld hoort bij volwas-
senheid.

Onze student kan zich niet ontwikkelen zonder veiligheid/
verbinding

Voor de bovenstaande ontwikkeling is verbinding met andere 
mensen nodig én een beleefde veiligheid en vrijheid. De mens 
is niet alleen individu maar ook 
een door en door sociaal we-
zen. Dit maakt de school, het 
wonen, de verenigingen, vriend-
schappen en de klas zeer be-
langrijk. Maar ook de kwaliteit 
van interactie met de docent, 
mentor en coaches zijn daarin 
essentieel. Zij zijn mede voor-
waarden voor die veiligheid en 
geborgenheid. Het gezien, gehoord en bevestigd worden in 
deze gemeenschap zijn van levensbelang.
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Dit vraagt van onze medewerkers/docenten pedagogische/
agogische kwaliteiten

Dit vraagt nogal wat van ons als docent, mentor, coach en me-
dewerker. Hart, oog en oor hebben voor ‘het zelf’/ de ziel van 
de student is geen eenvoudige opgave. Een leefbare, stimule-
rende en gezonde omgeving voor deze zichzelf wordende stu-
dent vraagt de nodige, humor, empa-
thie, aanvaarding en bevestigende 
kwaliteiten. Maar ik denk dat dit de 
diepste passie is van een iedereen 
die in het onderwijs werkt. De valkuil 
van elke pedagoog en agoog is het 
maken van mensen naar je eigen 
beeld en gelijkenis; naar wat jij denkt 
wat de student zou moeten zijn. En 
het vraagt van de docent ook verder 
te kijken dan de vakkennis en/of com-
petenties. Vakkennis en competen-
ties dienen ingebed te zijn in de hele persoon van de student. 
Je zou kunnen zeggen dat het gaat om persoonlijke professio-
nalisering. Daar maakt de normatieve professionaliteit een we-
zenlijk onderdeel van uit maar is nog niet alles. We zijn niet al-
leen gericht op zijn professionaliteit maar op zijn psychische ge-
zondheid / zijn welbevinden; heel de mens. Een “fully functio-
ning person” zoals Carl Rogers dat noemt En dat is meer dan 
didactiek… Je wordt dan vroedvrouw van het goede leven.

En onze christelijke identiteit?

Daar ga ik in een volgend blog op in maar dat zal het boven-
staande verhaal niet ontkennen. Over het bovenstaande be-

staat een redelijke consensus in de menswetenschappen. Al-
leen is er verschil in de spanbreedte van de visie op de inhoud 
van de vorming. Niet alles is onomstreden maar toch… Aan bo-
venstaande willen we niets afdoen, hoogstens verdiepend toe-
voegen. Een nadruk op heel de persoon in zijn ontwikkeling 
naar volwassenheid. En dan zijn we toch weer een beetje terug 
bij ‘wonen, werken en leren’.

https://kiind.nl/softe-ouder-soft-kind/
https://kiind.nl/softe-ouder-soft-kind/
https://psychologydictionary.org/fully-functioning-person/
https://psychologydictionary.org/fully-functioning-person/
https://psychologydictionary.org/fully-functioning-person/
https://psychologydictionary.org/fully-functioning-person/
https://www.simplypsychology.org/carl-rogers.html
https://www.simplypsychology.org/carl-rogers.html
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/de-student-in-spiritueel-perspectief/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/de-student-in-spiritueel-perspectief/
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“He not busy being born is busy dying”  Bob Dylan

Toen een collega mijn eerste deel over de mens zag, keek hij 
mijn werk vluchtig en door vroeg verbaasd: “Maar waar is de 
christelijke visie?”. Dat brengt mij bij de laatste overdenking van 
de mens. De mens in spiritueel perspectief. Maar ook hier, net 
als bij de verhalen over ‘Bildung’, kom ik niet eerst met een ex-
clusief ‘christelijke’ visie, maar met een 
filosofische en godsdienstwetenschappe-
lijke benadering van spiritualiteit. Ik begin 
daarbij weer bij het model van Franz Ro-
senzweig; de driehoek van mens, god 
en wereld. Sommigen verdelen de dimen-

sie van wereld in de an-
der en de natuur. Voor 
mijn verhaal staan de an-
der, de natuur en de cul-
tuur voor ‘de wereld’. 
Waar het mij hier om 
gaat is dat die werkelijk-
heid van wereld, god en mens kleur, zin en be-
tekenis wordt gegeven in een levensbeschou-
wing. We bevinden ons dan in de wereld van 

de filosofie, godsdienst, religie, overtuiging, geloof, spiritualiteit 
en levensbeschouwing. Ik plaats nadrukkelijk ook de niet-theïsti-
sche en atheïstische levensbeschouwingen in deze rij. Elke le-
vensbeschouwing geeft een uitleg, een invulling en een inkleu-
ring aan die driehoek. Alle vertellen ze een verhaal over het 
doel, de zin, de dynamiek en de samenhang van onze werkelijk-

Sectie 3

De student in spiritueel 
perspectief

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Non-the%C3%AFstische_religiositeit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Non-the%C3%AFstische_religiositeit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Non-the%C3%AFstische_religiositeit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Non-the%C3%AFstische_religiositeit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme
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heid; het waarom en het waartoe. Ik bedoel 
hier dat ‘totaalplaatje’ van god, mens en we-
reld. Elke levensbeschouwing organiseert 
zich in grotere en/of kleinere groepen rond-
om denkers/heilige mythische figuren, heili-
ge boeken en of standaardwerken en ze be-
schikken over allerlei symbolen, rituelen en 
voorschriften. Op persoonlijk ni-
veau wordt dat spiritualiteit, persoonlijk ge-
loof of persoonlijke levensovertuigingen ge-
noemd. Het persoonlijke verhaal over zich-
zelf, god en wereld maakt door de tijd en 
het leven heen een ontwikkeling door. Gods-, mens- en wereld-
beelden veranderen door de tijd heen. Op het niveau van een 
geloofstraditie is dat een collectief verhaal waaraan soms eeu-
wenlang gewerkt is. En de huidige vorm en inhoud van zo’n ge-
loofstraditie is het gevolg van een lange wordingsgeschiedenis.

Wij hebben allemaal zo’n levenbeschouwelijk verhaal/ persoon-
lijk geloof. De vorm en inhoud daarvan is het resultaat van erva-
ringen, opvoeding, vorming, de omringende cultuur, keuzes en 
mede beïnvloed door onze grondstemmingen en eventuele trau-
matiserende ervaringen. Daarin is ook vervorming aanwezig als 
gevolg van ervaringen, cultuur en relaties met voor die per-
soon ‘belangrijke mensen’.
Op die manier wordt mijn geloofsverhaal niet ‘het verhaal’ over 
God maar mijn belevingsbeeld daarvan op basis van mijn le-
vensweg. Spiritualiteit is altijd de subjectieve kant van geloven, 
zoals het vorm en inhoud heeft gekregen in mijn persoonlijk le-
ven. Het geeft kleur aan alles van mijn leven. Iemands spirituali-
teit kan echter ook ‘ziekmakers’ of gevaarlijke elementen bevat-
ten zoals een kritiekloos fundamentalisme of van narcistische 

trekjes zijn voorzien. Hoewel velen denken 
dat hun groepje en persoonlijke overtuigin-
gen het pure, zuivere en ware is, is er meest-
al sprake van een blend/mengeling van aller-
lei overtuigingen. 
In die vier jaar die de student bij ons aan 
school is vinden op dit gebied belangrijke ver-
anderingen plaats. Van volgzaam beleefde 
spiritualiteit naar een persoonlijke gemaakte 
geleefde spiritualiteit, een persoonlijke levens-
visie. Hij gaat zelf onderscheid maken tussen 

inzichten die hij voorlopig wel wil meenemen op zijn weg en wat 
niet.

Vanuit de godsdienstpsychologie in combinatie met ontwikke-
lingspsychologie is er ook nog wel het een en ander over ‘de 
spiritualiteit’ in deze levensfase van de student te zeggen. De 
godsdienstpsycholoog James Fowler gebruikt voor deze le-
vensfase van onze studenten twee typeringen als het gaat om 
hun wijze van omgaan met levensbeschouwingen. Een eerste 
inzicht van hem gaat er over dat er aan de ene kant de neiging 
is tot traditioneel en eenduidig denken (een behoefte aan een-
voud en duidelijkheid) en aan de andere kant wordt ‘het geloof’ 
gepersonaliseerd en verinnerlijkt. Een tweede belangrijke con-
clusie vanuit deze ontwikkelingspsychologie is dat deze fasen 
niet tot dogma moeten worden gemaakt wat namelijk de verde-
re ontwikkeling van het ‘geloofsleven’ in de weg zou kunnen 
staan. Alsof het geloof uit die tijd de enige ware geloofsvorm 
zou kunnen zijn. Het zijn stadia op weg naar een volwassener 
levensovertuiging.

Zie hier zijn typeringen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Spirituality
https://en.wikipedia.org/wiki/Spirituality
https://en.wikipedia.org/wiki/Significant_other
https://en.wikipedia.org/wiki/Significant_other
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychology_of_religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychology_of_religion
https://en.wikipedia.org/wiki/James_W._Fowler
https://en.wikipedia.org/wiki/James_W._Fowler
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·       “Stage 3 – “Synthetic-Conventional” faith (arising in 
adolescence; aged 12 to adulthood) characterized 
by conformity to authority and the religious development of 
a personal identity. Any conflicts with one’s beliefs are 
ignored at this stage due to the fear of threat from 
inconsistencies.

·       Stage 4 – “Individuative-Reflective” faith (usually mid-
twenties to late thirties) a stage of angst and struggle. The 
individual takes personal responsibility for his or 
her beliefs and feelings. As one is able to reflect on one’s 
own beliefs, there is an openness to a new complexity of 
faith, but this also increases the awareness of conflicts in 
one’s belief.” (bron Wikipedia)

De peergroup is in deze levensfase van essentieel belang voor 
de persoonlijke ontwikkeling als het gaat om die ‘innerlijkheid’/ 
‘binnenkant’ van de student. Liefde en 
sexualiteit, spiritualiteit en levenskeuzes 
worden in de vriendengroep doordacht. 
In de sociologie spreekt men wel van de 
tribale trekjes van dat soort groepen. Za-
ken worden ontdekt, onderzocht en uitge-
probeerd. Wat overigens ook geld voor 
zelfkennis en het ontdekken van de ei-
gen talenten en ambities. De ziel leeft op 
in relaties. In ons verband denk ik dan 
aan het (levens-)belang van onze studen-
tenverenigingen en de bar. Ik sprak al 
eerder in dit verband over de ‘spiritual tri-

be’. Ik reken daartoe overigens ook de jongere actiegroepen op 
het gebied van milieu en vluchtelingen.

Voordat ik verder ga heb ik nog twee dingen te zeggen. In de 
eerste plaats komen een groot deel onze studenten niet meer 
van christelijke huize en als dat wel zo is komen ze voort uit ver-
schillende denominaties. Zoals de Islam zijn soennieten, sji-
ieten en salafisten kent zo hebben wij onze evangelischen, or-
thodoxen en rooms-katholieken. De verschillende groepen kleu-
ren dat verhaal over God, mens en wereld allemaal anders in. 
Zo schreef een student dat hij wel gelovig was maar nog niet 
wist of hij wel uitverkoren was. Ditzelfde verhaal kan ik houden 
over onze docenten en medewerkers. De percentages zijn, 
vermoed ik, wel verschillend. Zelfs het benoemen van God als 
Schepper in de CAH ID roept dan al weerstand en discussie bij 
bepaalde collega’s op. Deze diversiteit/ pluriformiteit stelt ons 
voor een uitdaging. Dat geldt niet alleen voor de klas maar ook 
onder collega’s. Kan er een gesprek en/of bezinning mogelijk 
zijn op dit gebied zonder dat we gaan heersen over elkaars ge-
loof? Zonder de waarheid te claimen?

De ziel van de student/ docent/ school centraal

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peergroup_(psychologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peergroup_(psychologie)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tribe
https://en.wikipedia.org/wiki/Tribe
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Er zijn denkers en schrijvers die pleiten voor 
de terugkeer van het woord ziel. Ziel staat 
dan voor het domein van de diepste bezie-
ling, drijfveren, inspiratie, zinvinding, uniciteit, 
authenticiteit, vrijheid, creativiteit, verantwoor-
delijkheid; het ‘ware zelf’. Voor de liefdevolle 
verbondenheid met elkaar en de wereld. Voor 
het verhaal over mijn oorsprong, roeping en 
bestemming. Over de ‘waarom’-vragen rond-
om het lijden en het kwaad. De ziel staat dan 

voor de ultieme woorden 
en het geheim van ons zijn. Zou dit het zijn 
wat de ontmoetingen van de intervisiegroe-
pen bij de module Ethiek in het laatste jaar 
tot zulke ontroerende ontmoetingen maakt? 
Omdat daar die ziel daar nadrukkelijk aan 
het woord komt? Dat is alleen mogelijk in 
een omgeving van non-directiviteit, onvoor-
waardelijke aanvaarding en oprecht res-
pect. Want de ziel is 
zeer kwetsbaar en licht-
geraakt.

De ziel en ‘Bildung’

In de bovenstaande paragraaf hebben wij 
onze blik op ‘heel de mens’ tot op de ziel 
verdiept. De filosofe Renée van Riessen 
hield een paar jaar geleden een sterk plei-
dooi voor de terugkeer van de ziel in het on-
derwijs. De ziel staat dan voor woorden als 
verlangen, innerlijkheid en het diepere zelf 

dat op een unieke persoonlijke wijze in relatie/dialoog treedt 
met de wereld om zich heen. Het is niet meer ‘ik denk dus ik 
ben’ maar een doorleefd/ beleefd / gevoeld in betrekking staan 
tot de wereld. En met ‘doorleefd’ bedoel ik een door en door li-
chamelijk, sociaal-emotioneel zelfbewust bestaan in verbinding 
met de Ander/ de Werkelijkheid. Die wijze van zijn-in-de-wereld 
moeten we steeds opnieuw op onszelf heroveren omdat die ver-
houding naar binnen en naar buiten toe zeer kwetsbaar is en 
gemakkelijk ‘verdwaalt’.

                                   Bron: Trouw 30 sept 2017: 

Onderwijs wordt dan mensen bij die 
les/ de ziel houden. Je kan je ziel 
per ongeluk verkopen aan de duivel. 
Ik heb geen principiële behoefte om 
het woord ziel hiervoor te gebruiken 
als we maar werkvormen en mo-
ment vinden om deze thema’s aan 
bod/ ter sprake kunnen laten komen. 
Laat de student verhalen vertellen 
over wat/wie hem bezielt/ inspireert 
en hoe hij of zij over zichzelf en de 
wereld denkt. Hoe zij of hij zich wil 
verhouden tot de werkelijkheid. Wel-
ke plaats/ rol heeft God/ het goddelij-
ke/ iets/ niets in dat alles/ Hoe kijkt 
hij tegen de multiculturele wereld en 
de andere levensbeschouwingen 
aan? En dat natuurlijk vooral in de 
context van de agribusiness. Het 
boeit mij niet zozeer welk verhaal 

http://www.lemniscaat.nl/Non-fictie/Filosofie/titels/9789047705581/Waar%20blijft%20de%20ziel
http://www.lemniscaat.nl/Non-fictie/Filosofie/titels/9789047705581/Waar%20blijft%20de%20ziel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9e_van_Riessen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9e_van_Riessen
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waar is maar wel of de verhalen leefbaar zijn voor jezelf en de 
ander/wereld. Of het verhalen zijn die hoop geven en tot liefde 
en verantwoordelijkheid inspireren; of het verhalen zijn die ver-
binden. Er zijn, zoals ik al eerder zei, gevaarlijke en ongezonde 
levensbeschouwingen zoals fundamentalisme, seksisme, racis-
me, facisme, kapitalisme en kolonialisme. Er zijn verhalen van 

een te dik ik maar ook verhalen 
waarin de persoon te klein en onvrij 
wordt gemaakt. Of verhalen waarin 
de eigen identiteit/karakter te abso-
luut wordt vastgelegd. Het luistert 
inderdaad nauw. Er is verschil tus-
sen je ware en je ‘onechte zelf’. In 
dat soort gesprekken spelen beel-
den, poëzie, verhalen, foto’s of 
soms zelf een ding wat aan iemand 

herinnert een belangrijke rol. Ik verwijs in dit verband nog een 
keer naar het WaardeNspel van Wiggele Oosterhoff. De taal 
van de ziel is misschien nog wel het meest de taal van de poë-
zie.

De docenten en medewerkers moeten natuurlijk niet met hun 
ziel ‘te koop lopen’ maar op het moment dat een docent een fo-
to van de bergen laat zien waarin hij gewandeld heeft en zijn 
verwondering over zulke schoonheid komt ter sprake dan is de 
ziel aan het woord. Maar ook de vraag naar wat ons heilig is, 
behoort tot het gebied van de ziel.

In de klas, in de coaching, in het mentoraat maar ook in de 
gang bij een terloopse ontmoeting kunnen deze thema’s, kan 
de ziel aan het licht komen.

Christelijk geïnspireerde denkers en doeners over mens, 
wereld en (agri)bussines

Ik denk hierbij aan Jan Huijgen en Martine 
Vonk  en aan het boek van Anselm Grün 
‘Boerenwijsheid’. In exposities en jaarlijkse 
prijzen kunnen we bezielde initiatieven en 
denkers centraal stellen. Laat studenten on-
derzoek doen naar het wereld, mens en 
godsbeeld wat een bedrijf bezielt. Wel mens-

beeld staat centraal in HRM? 
Hoe komt het dat die reforma-
torische mannen die Chicken-
friend runden in zo’n verschrik-
kelijke valkuil terecht konden komen? Ik denk hier-
bij ook weer aan het eerder genoemde prachtige 
boek van Stevo Akkerman ‘Het klopt wel maar het 
deugt niet’.

Liefde?

Een collega vertelde mij in gang over haar 
gefilmde onderzoek over een collega die af-
scheid nam van de school. En dat ze vond 
dat de studenten zo liefdevol over hem spra-
ken en wat ze vervolgens ook tegen hen zei. 
Waarop zij spontaan zeiden; Ja, maar zo 
was hij ook tegen ons: liefdevol”. Ik wil God 
niet gebruiken om te overtuigen want dat 
vind ik oneigenlijk gebruik van De Naam. 
Maar hoe je het ook wendt of keert, het is 
een sleutelwoord in de christelijke traditie/ bij-

https://www.trouw.nl/home/de-man-die-het-dikke-ik-introduceerde-in-de-politiek~ace9742b/
https://www.trouw.nl/home/de-man-die-het-dikke-ik-introduceerde-in-de-politiek~ace9742b/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/12/levensverhalen-door-wiggele/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/12/levensverhalen-door-wiggele/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
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bel. Het is een typering van God en de liefde wordt het belang-
rijkste in het leven genoemd. Ik huiver om dat woord te gebrui-
ken omdat ik het zo essentieel en tegelijk zo kwetsbaar vind. 
En misschien wel te pretentieus voor een school om het als 
woord te gebruiken. En te moeilijk om het ‘waar te maken’. 
Maar gaat het in de christelijke traditie, in navolging van haar 
God, niet om de genade- en liefdevolle omgang met onszelf en 
de wereld? Dus nog een keer:

“The glory of God is man fully alive….”    Irenaeus (130-202)

Conclusie

Hiermee voeg ik nog een laatst type-
ring toe aan mijn samenvatting over 
de mens: de mens is ook ziel. Klas-
siek gesproken is de mens misschien 
wel ten diepste ziel. Maar dan niet in 
de oude zin dat we een ziel zouden 
hebben, een soort los iets in ons, 
maar als het meest kernachtig en ty-
perende aan ons. Woorden die ik 
dan tegenkom in de literatuur zijn: on-
doorgrondelijk, mystieke ‘kern’, vrij-
heid, open, maar niet grijpbaar, onbe-
paald, het raadsel van onze individu-
aliteit, ons diepste zijn, ons ware zijn, 
werkelijke (inter)subjectiviteit. Ieder-
een weet er van en voelt het aan 
maar kan het niet benoemen. Lees 
het prachtige gedicht van Wislawa Szymborska ‘Enige woorden 
over de ziel’ dat Rieke de Vlieger aan ons voorlas op een sta-

fontmoeting. Wij dienen in ons werk de ziel van de student de 
ruimte te bieden en aan het licht te laten komen. De student op 
zijn unieke weg te bemoedigen en te laten ontluiken. De stu-
dent zien in dat spirituele perspectief. Moge dát het unieke zijn 
aan onze school. Dan wordt de tijd aan onze school tot een on-
vergetelijke ‘geboortetijd’ tot volwassenheid en een creatieve 
vindplaats van een eigen identiteit. Een plek waaraan de stu-
dent met dankbaarheid terugdenkt. Misschien is dat wel de 
meest unieke kans die de roep om ‘Bildung’ ons biedt: onze 
aandacht opnieuw richten op ‘het echte zijn’ en de hele mens-
wording van de student. Ik gebruikte al eerder het woord ‘vroed-
vrouw’ voor die bezigheid… Dat vraagt wel om een zeer veilige 
en liefdevolle omgeving. En wie weet wordt de dan ook nog 
eens geraakt door dat liefdevolle en hoopvolle christelijke ver-
haal over onszelf en onze wereld.

https://www.taize.fr/en_article6431.html
https://www.taize.fr/en_article6431.html
http://www.gtmvisser.nl/
http://www.gtmvisser.nl/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
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Voordat ik overga naar de aanbevelingen voor onze school vat 
ik hier samen wat het onderzoek naar ‘de mens’ heeft opgele-
verd. De vraag naar ‘de mens’ kwam naar voren omdat de uitda-
ging van ‘Bildung’ nadrukkelijk 
vraagt om een verbrede kijk op 
de professionele vorming in 
ons hoger onderwijs. De sub-
jectivering zoals Gert Biesta 
dat noemt. Ik bewandel hier de 
omgekeerde weg en zal de pro-
fessionele vorming inbedden 
‘in ‘het-persoon-zijn’ en de per-
soonsvorming. Daarover gin-
gen mijn vorige drie blogs: de 
mens, de student en de ziel. Dat betekent dat we niet beginnen 
met het ‘wat’ (= de doelen) en ‘hoe’ (= de didactiek) maar met 
het ‘waarom’ en ‘waartoe’ (= de zingevingsvraag) en het ‘wie’. 
De vraag: “Wat willen wij met onszelf en deze wereld?”. Uiter-
aard doen wij dat hier in de agrarische context en zijn beroeps-
vorming op hbo-niveau.

De mens centraal

Wij mensen zijn in de eerste plaats 
een dynamisch mens-in-de-wereld, 
onderweg onder een open hemel. 
Wij vinden onszelf steeds opnieuw 
uit. Elke nieuwe tijd vraagt dat van 
ons maar ook de steeds weer nieuwe 
situaties en levensfasen. Wij staan 
daarbij niet op onszelf maar in voort-

Sectie 4

Tussenbalans III

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/28/tussenbalans-i-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/28/tussenbalans-i-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/28/tussenbalans-i-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/28/tussenbalans-i-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/bildung-de-student-als-mens-centraal/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/bildung-de-student-als-mens-centraal/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/de-student-in-spiritueel-perspectief/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/de-student-in-spiritueel-perspectief/
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=nl
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=nl
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durende dialoog/ interactie/ verbinding met de mensen en de 
wereld om ons heen. We hebben daarbij een zelfbewustzijn en 
maken voortdurend keuzes naar aanleiding van deze uitdaging.

Volwassenwording

Onze studenten bevinden zich in de overgangsjaren van adoles-
centie naar volwassenheid. De student wordt steeds meer ver-
antwoordelijk voor zijn ‘zijn’ en ‘worden’. In deze transitie werkt 
de student aan de volwassenwording op alle levensgebieden:
■ de persoonlijke identiteit (wie wil, moet, kan en mag ik 

zijn?);
■ de volwassenheid;
■ sociaal-emotioneel (de inter-

ne en externe emotionele in-
telligentie);

■ relationeel (verbondenheid/ 
vriendschap);

■ moreel (o.a. de ethiek);
■ maatschappelijk (burger-

schap);
■ cultureel (esthetiek);
■ existentieel (levenskunst);
■ spiritueel / levensbeschouwelijk (‘de ziel’);
■ professioneel ( competent handelen in een specifieke be-

roepscontext op hbo-niveau).

Ik pleit ervoor deze vorming (’Bildung’) niet tot een van deze ge-
bieden ‘verengen’. Het gaat altijd om meer dan ‘normatieve’ vor-
ming, burgerschapsvorming en/of levenskunst. Hoewel de bena-
dering vanuit de levenskunst wel dicht in de buurt komt bij wat 
ik bedoel: een zo breed mogelijke en integrale/holistische visie 

op vor-

ming.
De opdracht

Ons hoger onderwijs is een van de plaatsen waar dit menszijn 
en deze vorming moet plaatsvinden. Wij hebben de histori-
sche, pedagogische, morele en maatschappelijk opdracht om 
dit te doen. We weten nu wat ons te doen staat en waarom dat 
zo is: Maar nu hoe? Hoe kunnen we als school zo’n plaats zijn 
waar royaal aandacht en ruimte is voor de persoonlijke ontwik-
keling? Dat wordt mijn laatste deel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiek
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/28/tussenbalans-i-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/28/tussenbalans-i-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/30/tussenbalans-ii-de-opdracht-tot-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/30/tussenbalans-ii-de-opdracht-tot-bildung/


4 In dit deel werk ik mijn 
slotvisie en aanbevelingen 
aan de Aeres Hogeschool 
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Ik wil dat we een school 
blijven waar ‘heel de mens’ 
centraal staat.

De student als 
persoon centraal
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Ik heb aangetoond dat de verbrede en integrale visie op de op-
leiding en vorming van onze studenten noodzakelijk is en duide-
lijk gemaakt wat ik daarmee bedoel (Tussenbalans I, II, III). Nu 
is het de tijd om deze visie te verankeren in alle zijnswijzen van 
onze school.

De nuance

Deze borging mag natuurlijk niet ten koste gaan van alles wat 
we nu al doen. Maar ik wil wat we aan het doen zijn van de juis-
te ‘inbedding’ voorzien. We hebben we een goed bouwwerk in 
ons onderwijs als het gaat om competentieontwikkeling (Compe-
tenties). Ons niveau en de inhoud van de opleiding zijn geborgd 
in de eindkwalificaties (zie: eindkwalificaties Bedrijfskunde Agri-
business 2013) en ons recent geïmplementeerde toetsbeleid 
(Toetsbeleid Aeres Hogeschool Dronten en Almere). Ons didac-
tisch ontwerp (De Drieslag Didactiek 1999 compleet), het praktij-
kleren (Praktijkleren) en ons onderzoek (Onderzoeksleerlijn Ae-
res Hogeschool Dronten en Almere/ Onderzoeksprogramma 
Duurzaam Ondernemen Aeres Hogeschool Dronten en Almere) 
en de internationalisering (Programma Internationalisering Ae-
res Hogeschool Dronten en Almere 2016-2020) staan als een 
huis. We doen het voldoende tot goed als het gaat om de NSE 
en de accreditaties. Dat moeten we vooral zo houden en onder-
houden. Met enige regelmaat komen er nieuwe opleidingsvari-
anten bij zoals de AD, ondernemerschap en dergelijke. Al deze 
zaken behoren tot het wat en hoe van de professionele vor-
ming van de studenten aan onze (agrarische) hogeschool.
Het bovenstaande wordt in publicaties wel de ‘instrumentele‘ 
kant van de professionele vorming genoemd: het

Sectie 1

De borging

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/28/tussenbalans-i-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/28/tussenbalans-i-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/30/tussenbalans-ii-de-opdracht-tot-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/30/tussenbalans-ii-de-opdracht-tot-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/27/tussenbalans-iii/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/27/tussenbalans-iii/
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/competenties.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/competenties.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/competenties.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/competenties.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/eindkwalificaties-bedrijfskunde-agribusiness-2013.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/eindkwalificaties-bedrijfskunde-agribusiness-2013.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/eindkwalificaties-bedrijfskunde-agribusiness-2013.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/eindkwalificaties-bedrijfskunde-agribusiness-2013.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/toetsbeleid-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/toetsbeleid-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/de-drieslag-didactiek-1999-compleet.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/de-drieslag-didactiek-1999-compleet.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/praktijkleren.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/praktijkleren.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/onderzoeksleerlijn-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/onderzoeksleerlijn-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/onderzoeksleerlijn-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/onderzoeksleerlijn-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/onderzoeksprogramma-duurzaam-ondernemen-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/onderzoeksprogramma-duurzaam-ondernemen-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/onderzoeksprogramma-duurzaam-ondernemen-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/onderzoeksprogramma-duurzaam-ondernemen-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/programma-internationalisering-aeres-hogeschool-dronten-en-almere-2016-2020.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/programma-internationalisering-aeres-hogeschool-dronten-en-almere-2016-2020.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/programma-internationalisering-aeres-hogeschool-dronten-en-almere-2016-2020.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/programma-internationalisering-aeres-hogeschool-dronten-en-almere-2016-2020.pdf
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kennen en kunnen. Aan  de Ho-
geschool van Utrecht en de Uni-
versiteit van Utrecht heeft men 
een lectoraat gestart om tot een 
verbreding en verdieping van de-
ze instrumentele professionele 
vorming te komen. Men noemt 
dat de ‘normatieve’ professionali-
sering (Leraren en het goede le-
ren). De context daar is anders 
(de vorming van de 
leraar tot professio-

nal) maar de argumentatie is sterk in overeenstem-
ming met mijn verhaal (Het Goede Leren; zie hier-
van alleen het referaat). Ik was verrast door de pa-
ralellen.  Met deze ‘normatieve professionalisering’ 
bedoeld men:

In de context van onze school zou ik willen spreken van de ‘exi-
stentiële’ professionalisering. Het gaat hier om de verbreding 
en verdieping van de visie op onze taak. Dit is geheel in de lijn 
van onze traditie; de inbedding van ons werk in de persoon van 
de student. De aandacht voor de algemene persoonsvorming 
op weg naar zijn volwassenheid en de voorlopige identiteitsvor-
ming in de context van een zeer dynamische wereld.

De implementatie en borging.

Hier volgt een uitwerking van wat deze opdracht tot persoons-
vorming voor wie binnen onze school zou kunnen betekenen. 
Ik doe dat in de vorm van 23 concrete aanbevelingen. Het Ma-
nagement Team kan zich vervolgens uitspreken wat het wil 
doen met deze aanbevelingen en welke men wil realiseren. Het 
zou ook nog aan de verschillende teams kunnen worden voor-
gelegd ter verbetering en aanvulling.

Ik begin met het perspectief van de 
school als organisatie. Daarna werk ik de 
consequenties uit voor de docenten/on-
derzoekers, de staf en medewerkers en 
tenslotte de studenten.
Aeres Hogeschool (Dronten) / de orga-
nisatie

Onze faculteit zal deze uitdaging expliciet moeten opnemen in 
hun missie, visie en strategische plannen, zoals ze dat ge-
daan hebben met het onderzoek, de toetsing en de valorisatie. 
Dit is een blijvende opdracht. In de brochure ‘Perspectief 2020’ 
wordt daar wel iets over gezegd maar verdient een nadere uit-
werking in een apart hoofdstuk. Deze verbrede en verdiepte vi-
sie op de persoonsvormingen zal voor de toekomst van onze 
school geborgd moeten worden (zie ook advies van de Onder-
wijsraad 2011). Deze pedagogische/agogische verantwoordelijk-
heid zal expliciet verwoord en vormgegeven worden in het aan-
namebeleid en het inwerkprogramma. Vooral het expliciet 
hierover praten is van wezenlijk belang in het zich eigen maken 
van deze identiteit. Hetzelfde geldt overigens voor onze christe-
lijke identiteit. In de PR kan dit als een aanbod aan de toekom-

https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/leraren-en-het-goede-leren.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/leraren-en-het-goede-leren.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/leraren-en-het-goede-leren.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/leraren-en-het-goede-leren.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/het-goede-leren.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/het-goede-leren.pdf
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/30/tussenbalans-ii-de-opdracht-tot-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/30/tussenbalans-ii-de-opdracht-tot-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/27/tussenbalans-iii/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/27/tussenbalans-iii/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/de-opdracht-vanuit-de-identiteit-van-onze-school-macro-2/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/de-opdracht-vanuit-de-identiteit-van-onze-school-macro-2/
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2011/onderwijs-vormt/volledig/item281
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2011/onderwijs-vormt/volledig/item281
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2011/onderwijs-vormt/volledig/item281
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2011/onderwijs-vormt/volledig/item281
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stige studenten expliciet worden verwoord in de folders. Het lo-
go van de boom kan daarbij als ‘merkteken’ van aandacht voor 
de vorming van de studenten op onze school worden gebruikt.

Op de stafdagen moet dit the-
ma van de persoonsvorming 
met regelmaat terugkomen in 
de vorm van inspirerende 
(nieuwe) inzichten en impul-
sen door sprekers van buiten 
en/of van binnen (bijvoor-
beeld Gert Biesta). Hetzelfde 
geldt voor de teamdagen. 
Ook de inspiratiesessies en 
Ted-talks lenen zich hier uitstekend voor. Op dat soort momen-
ten wordt de schoolcultuur van inspiratie voorzien.
Tenslotte moet het een een wezenlijk onderdeel zijn van het in-
tern professionaliseringsbeleid 
(oud: Professionaliseringsplan 2014-2017 Aeres Hogeschool). 
Je zou je kunnen voorstellen dat in de HR-gesprekscyclus dit 
onderwerp eens per twee jaar expliciet aan de orde wordt ge-
steld in de vorm van een persoonlijke reflectie van de medewer-
ker hoe hij/zij dit thema in de omgang met de student en in de 
lessen laat terugkomen. Net als overigens de andere strategi-
sche speerpunten (zie: De Nuance) van de school.
Een niet te vergeten punt is dat als je als school een kwalitatief 
‘mensgericht’ klimaat wilt hebben dat dit dan in de stijl van lei-
dinggeven en het teamklimaat terug te vinden moet zijn. Ook 
dit kan worden getoetst in de driejaarlijkse evaluatie van het ma-
nagement (Kwaliteitszorg).

Tenslotte kan deze aan-
dacht voor de persoonsvor-
ming als kwaliteitscriteri-
um worden opgenomen in 
de kwaliteitszorg van de 
school. Denk daarbij aan de 
evaluaties van de leerdoe-
len, de sfeer in de klassen 
(veiligheid), docenten en 
mentoren. Maar denk ook hier weer aan het management en 
de strategische doelstellingen van de school op dit gebied.

Docenten en onderzoekers

Op het niveau van het onderwijs moet deze uitdaging terug te 
vinden zijn in de eindtermen en leerdoelen van de verschillen-
de modules, vakken, cursussen en trainingen. Daarmee komt 
het automatisch terug in de lessen, werkvormen, coaching, op-
drachten en toetsing. Hierover vond ik zeer zinnige ideeën en 
voorbeelden in de prachtige publicatie:  ‘Is alles van waarde 

meetbaar Bulterman & de Muynck 2014′. Bulterman en de 
Muynck stellen twee onderwijsparadigma’s tegenover elkaar: 

https://didactiefonline.nl/blog/redactie/mijn-idee-gert-biesta
https://didactiefonline.nl/blog/redactie/mijn-idee-gert-biesta
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/professionaliseringsplan-2014-2017-aeres-hogeschool.docx
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/professionaliseringsplan-2014-2017-aeres-hogeschool.docx
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/is-alles-van-waarde-meetbaar22-bulterman-de-muynck-2014.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/is-alles-van-waarde-meetbaar22-bulterman-de-muynck-2014.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/is-alles-van-waarde-meetbaar22-bulterman-de-muynck-2014.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/is-alles-van-waarde-meetbaar22-bulterman-de-muynck-2014.pdf
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dat van het instrumentele tegenover het vormingsparadigma 
waarin de persoonsvorming centraal staat. Ik combineer deze 
notitie van hen met de notie van Cor Bakker over het goede le-
ren (Leraren en het goede leren) waarin hij spreekt over de nor-
matieve professionalise-
ring tegenover de instru-
mentele professionalise-
ring. Ik constateer dat de 
vormingsbenadering 
vraagt om aanvullende 
leerdoelen, specifieke 
werkvormen en andere 
toetsingsvormen. Het 
betreft hier het domein 
van de zingevingsvragen, de existentiële thema’s, de waarden 
(en normen), de levenskeuzes en het verlangen. Dan hebben 
we het over de hoogste vormen van leren voor het cognitieve 
domein in de herziene taxonomie van Anderson en Krathwohl 
zoals creëren en de complexere vormen van het affectieve do-
mein zoals personaliseren en waarderen (zie: ‘Is alles van waar-
de meetbaat’, pag. 45). Het gaat dan om betekenisvol onder-
wijs waarin ruimte is voor persoonlijke reflectie (zie de subjecti-
vering van Gert Biesta). Dat is in het evalueren en toetsen is 
een prachtige uitdaging. Een vorm die ik daarbij steeds meer 
tegenkom binnen school is het essay. Het is in dezen niet of/of 
maar en/en. Toetsplannen zullen expliciet aandacht moeten 
schenken aan deze persoonsvormingsdimensie. En het is ver-
volgens terug te vinden in de lessen, leertaken, PvB’s, as-
sessments en reflectieverslagen.

De werkvormen voor deze ‘aandacht voor de ziel’ van de stu-
dent hebben vaak een sterk dialogisch karakter wat ook weer 

specifieke eisen stelt aan de docenten en coaches. Zie hier-
voor weer de notities van de lector van de Hogeschool van 
Utrecht Cor Bakker. Het vraagt van docenten en medewerkers 
een andere sensitiviteit. Die is er overigens, als het goed is, al-
lang. De klas, de ontmoeting en het coachingsgesprek krijgt 
dan op dat moment het karakter van zoektocht naar het goede, 
ware en schone. Ontmoetingen die van levensbelang zijn. Ik 
denk dat dit ook nieuwe kansen biedt voor de dagopeningen zo-
als we die vroeger deden (sommigen overigens nog steeds). 
Het vraagt ook de aandacht voor het klassenmanagement om-
dat dit alleen kan gebeuren in een veilige omgeving. Dit moet 
ook meegenomen worden in de didactische vorming van de 
docenten!
Op de een of andere wijze scoren we in de NSE steeds zwak 
als het gaat om de stagebegeleiding. Dat zou vanuit onze per-
soonsgerichte visie en het belang van de stage voor de per-
soonlijke en professionele ontwikkeling niet mogelijk moeten 
zijn. Het moet toch mogelijk zijn om de begeleiding op afstand 
via skypen en andere digitale verbindingen meer vorm en in-
houd te geven.
Tenslotte noem hier het mentoraat. Hier liggen grote kansen 
maar dat vereist wel een aantal veranderingen. 

https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/leraren-en-het-goede-leren.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/10/leraren-en-het-goede-leren.pdf
https://thesecondprinciple.com/teaching-essentials/beyond-bloom-cognitive-taxonomy-revised/
https://thesecondprinciple.com/teaching-essentials/beyond-bloom-cognitive-taxonomy-revised/
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In de eerste plaats een aandachtsverschuiving van de wat ‘in-
strumentele’ benadering van de competentieontwikkeling. We 
beschikken over een zeer goed uitontwikkeld en uitgewerkt tra-
ject van vier jaar competentieontwikkeling (zie daarvoor:  Modu-
lewerkboek jaar 1 / Modulewerkboek Jaar 2 / Modulewerkboek 
Jaar 3 / Modulewerkboek Jaar 4). Deze werkwijze moet zich 
verbreden naar een persoonsbe-
geleidende benadering op weg 
naar een persoonlijke identiteit en 
volwassenheid. Uiteraard moet de-
ze werkwijze geïntegreerd worden 
met de ontwikkeling van de profes-
sionele identiteit. Ik pleit hier zelfs 
voor het herinvoeren van de stu-
dent-besprekingen één keer per 
jaar. Op dat moment formuleren 
de docenten als team een gezamenlijke feedback naar de stu-
dent over zijn door ons geziene kwaliteiten, talenten en mogelij-
ke kansen. De mentoren moeten tevens een grote sensitiviteit 
hebben voor de transities die de student doormaakt op weg 
naar een voorlopige persoonlijke identiteit en volwassenheid. 
Dit zal of ten koste moeten gaan van de aandacht voor compe-
tentieontwikkeling of meer tijd vragen om beide goed te kunnen 
doen.
In de tweede plaats vraagt deze taak om de juiste keuze van 
mentoren en hun scholing, begeleiding/ intervisie en kwalita-
tieve beoordeling. Een zeer belangrijk aandachtspunt hierbij is 
de facilitering in tijd. Om iedere student met enige regelmaat 
persoonlijk te kunnen spreken vraagt dat een flinke tijdsinveste-
ring. Belangrijk hierbij is dat ook de goede studenten de nodige 
aandacht krijgen. Een kernteam van mentoren zou zich hier-
mee bezig kunnen houden.

Medewerkers/ staf

Tenslotte moeten de staf en de ondersteunende diensten ook 
worden meegenomen in deze doelstelling en benaderingswijze 
van studenten. Ze hebben bijna dagelijks met hen te maken en 
elke ontmoeting heeft ook altijd een pedagogisch en agogisch 
karakter. In de ontmoeting met deze medewerkers viel het mij 
op hoe belangrijk zij deze persoonsgerichte en vormende om-
gang met de studenten vinden. Het gaat hier over de ‘bejege-
ning’ en de uitdaging aan de studenten tot volwassen optreden; 
de student bewust laten worden van zijn eigen gedrag en ef-
fect. Uiteraard in de positieve zin van waardering en respect 
toen maar ook op de corrigerende momenten. Ook hier kun je 
weer denken aan training en beoordeling.

De studentengemeenschap

We hebben een traditie hoog te houden als het gaat om de 
band tussen de docenten en de 
studentengemeenschap. Vroe-
ger woonden er zelfs docenten 
op de campus. Natuurlijk hoeven 
we daar niet naar terug maar er 
zijn wel allerlei mogelijkheden 
om de ‘natuurlijke’ band tussen 
studenten en de school te ver-
sterken. In de eerste plaats wordt 
de verbinding met de studentengemeenschap gelegd via de 
mentoren en de klassenvertegenwoordigers, de ‘Vinger-aan-
de-pols-gesprekken’ en de onderwijscommissie. In de tweede 
plaats worden deze verbanden gerealiseerd via de verenigin-

https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-1.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-1.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-1.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-1.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-2.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-2.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-3.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-3.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-3.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-3.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-4.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/11/modulewerkboek-jaar-4.pdf
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gen, raden en nog een keer de onderwijscommissie. Tenslotte 
kun je daarbij denken aan de studentbedrijven. Op deze en an-
dere momenten waarop studenten zich manifesteren zoals de 
feesten moet het toch mogelijk zijn dat docenten acte de pré-
sence geven.

Mijn laatste aanbeveling

Tenslotte pleit ik er voor om het schoolteam te versterken met 
een vrouw of een man die speciaal de aandacht vestigt op deze 
dimensie van persoonsvorming aan onze school. Iemand met 
een pedagogische, didactische, theologisch/spirituele en/of ago-
gische opleiding. Die de school ‘bij de les’ kan houden als het 
gaat om deze zaak. Uiteraard iemand die les geeft maar dit in 
zijn portefeuille heeft. Nog beter zou het zijn wanneer dit een 
mededirecteur/staffunctionaris persoonsvorming, didactiek en 
spiritualiteit is. De HAN heeft een voorzitter van het college van 
bestuur met economische, filosofische en theologische kwalitei-
ten. En dat mag best een schaal 12-functie zijn. Een ‘klein beet-
je’ lector persoonsvorming in het HBO. Iets wat ik zelf een klein 
beetje heb mogen zijn de afgelopen twee jaren…

(zie volgende pagina voor de aanbevelingen)

https://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/organisatie-en-bestuur/college-van-bestuur/aan-het-woord/
https://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/organisatie-en-bestuur/college-van-bestuur/aan-het-woord/

