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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?



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
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/prestatieafspraken-het-vervolgproces-na-2016.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jet_Bussemaker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jet_Bussemaker
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2015/03/26/de-leraar-als-uitvinder
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2015/03/26/de-leraar-als-uitvinder
http://www.socialevraagstukken.nl/bussemakers-kritiek-op-efficiency-denken-in-het-onderwijs-vereist-meer-uitwerking/
http://www.socialevraagstukken.nl/bussemakers-kritiek-op-efficiency-denken-in-het-onderwijs-vereist-meer-uitwerking/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/toespraken/2016/03/14/speech-the-future-of-higher-education
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/toespraken/2016/03/14/speech-the-future-of-higher-education
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In de strategische visie ‘#hbo2025: Wendbaar & Weerbaar’ uit 
2015’ 
(hbo2025wendbaarweerbaar_strategische_visie_Vereniging Ho-
gescholen) 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. 

https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/hbo2025wendbaarweerbaar_strategische_visie_vereniginghogescholen.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/hbo2025wendbaarweerbaar_strategische_visie_vereniginghogescholen.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/hbo2025wendbaarweerbaar_strategische_visie_vereniginghogescholen.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/01/hbo2025wendbaarweerbaar_strategische_visie_vereniginghogescholen.pdf
http://www.vereniginghogescholen.nl/zoeken?q=Bildung
http://www.vereniginghogescholen.nl/zoeken?q=Bildung
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/doet-het-ook/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/doet-het-ook/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/doet-het-ook/de-han/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/doet-het-ook/de-han/
https://www.han.nl/start/corporate/nieuws/nieuws/kees-boele-onderwijsheid-/
https://www.han.nl/start/corporate/nieuws/nieuws/kees-boele-onderwijsheid-/
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/boele1.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/boele1.pdf
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/doet-het-ook/hogeschool-zeeland/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/doet-het-ook/hogeschool-zeeland/
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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)

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/doet-het-ook/de-bildung-academie/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/doet-het-ook/de-bildung-academie/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/doet-het-ook/hogeschool-utrecht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/doet-het-ook/hogeschool-utrecht/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuiling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuiling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuiling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuiling
http://www.humanistischecanon.nl/secularisering
http://www.humanistischecanon.nl/secularisering
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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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)

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/13/bodemonderzoek-naar-bildung-in-dronten/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/13/bodemonderzoek-naar-bildung-in-dronten/
https://nl.wikipedia.org/wiki/CAH_Vilentum_Hogeschool
https://nl.wikipedia.org/wiki/CAH_Vilentum_Hogeschool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Identiteit_(eigenheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Identiteit_(eigenheid)
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/een-goed-jaar-voor-wijn.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/een-goed-jaar-voor-wijn.pdf
http://www.wimnijwening.nl/
http://www.wimnijwening.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestants-christelijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestants-christelijk
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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-

https://en.wikipedia.org/wiki/Boarding_school
https://en.wikipedia.org/wiki/Boarding_school
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkshogeschool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkshogeschool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkshogeschool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkshogeschool
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/2017/04/de-drieslag-didactiek-1999-compleet.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/de-drieslag-didactiek-1999-compleet.pdf
http://www.vsnu.nl/bekostiging-universiteiten.html
http://www.vsnu.nl/bekostiging-universiteiten.html
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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.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Competentiegericht_leren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Competentiegericht_leren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Competentiegericht_leren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Competentiegericht_leren
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/onderwijsconcept-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/onderwijsconcept-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/onderwijsconcept-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/onderwijsconcept-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
http://www.humanistischecanon.nl/secularisering
http://www.humanistischecanon.nl/secularisering
https://www.aeres.nl/hogeschool/faculteiten/dronten-nl?gclid=CjwKEAjw5_vHBRCBtt2NqqCDjiESJABD5rCJp9qrTcHJnK54zyj3g6aHZ1wmuKUCKTbVJ8_DjgaQXhoCQorw_wcB
https://www.aeres.nl/hogeschool/faculteiten/dronten-nl?gclid=CjwKEAjw5_vHBRCBtt2NqqCDjiESJABD5rCJp9qrTcHJnK54zyj3g6aHZ1wmuKUCKTbVJ8_DjgaQXhoCQorw_wcB
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/allerlei/speech-van-jacob-van-veldhuizen-2012/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/allerlei/speech-van-jacob-van-veldhuizen-2012/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/allerlei/speech-van-jacob-van-veldhuizen-2012/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/allerlei/speech-van-jacob-van-veldhuizen-2012/
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/onderzoeksleerlijn-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/onderzoeksleerlijn-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/onderzoeksleerlijn-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/onderzoeksleerlijn-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/visie-op-praktijkleren.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/visie-op-praktijkleren.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/visie-op-praktijkleren.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/visie-op-praktijkleren.pdf
https://www.aeres.nl/hogeschool/faculteiten/almere-nl?gclid=Cj0KEQjwioHIBRCes6nP56Ti1IsBEiQAxxb5G80w-z3_CeIXLQOwaOqHMRA9Z2uYAOrhmrCgtzz1zaUaAgYN8P8HAQ
https://www.aeres.nl/hogeschool/faculteiten/almere-nl?gclid=Cj0KEQjwioHIBRCes6nP56Ti1IsBEiQAxxb5G80w-z3_CeIXLQOwaOqHMRA9Z2uYAOrhmrCgtzz1zaUaAgYN8P8HAQ
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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’.

https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/identiteit-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/identiteit-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/identiteit-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/identiteit-aeres-hogeschool-dronten-en-almere.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/aeres-instellingsplan-spreads.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/aeres-instellingsplan-spreads.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/aeres-instellingsplan-spreads.pdf
https://boerenwijsheidsite.files.wordpress.com/2017/04/aeres-instellingsplan-spreads.pdf
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/2017/04/25/een-dynamische-wereld-samenleving-roept-om-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/25/een-dynamische-wereld-samenleving-roept-om-bildung/
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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?
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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)

https://vragen.wetenschapsagenda.nl/vraag/wat-is-de-rol-van-de-geesteswetenschappen-in-de-21e-eeuw
https://vragen.wetenschapsagenda.nl/vraag/wat-is-de-rol-van-de-geesteswetenschappen-in-de-21e-eeuw
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/Filosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://tasmedes.nl/
https://tasmedes.nl/
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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 
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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-
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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:
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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)
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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
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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
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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



4 In dit deel werk ik mijn 
slotvisie en aanbevelingen 
aan de Aeres Hogeschool 
Dronten uit.

Ik wil dat we een school 
blijven waar ‘heel de mens’ 
centraal staat.

De student als 
persoon centraal


