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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/
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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
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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 wil 
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 betrokkenheid en 
openheid waarmee dit perspectief op 
de school werd besproken. 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 verantwoorde-
lijkheid van de student. Dit stelt eisen aan jezelf (voorbeeldge-
drag), de kwaliteit van de relatie (respect) en 
het oog voor de hele persoon van de stu-
dent. Wederom voor mij een bewijs van de 
aanwezigheid van een diep bewustzijn van 
de dimensie van 'Bildung'/menswording van 
de student. Dit vraagt om koestering hier-
van.

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-

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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den toegankelijk voor anderen en eventueel zelfs bereikbaar 
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…
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