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SAMENVATTING

In deze studie wordt nagegaan wat de aard is van de spiritualiteit van leraren in het 
orthodox-protestantse onderwijs en hoe deze doorwerkt in de praktijk van het onder-
wijs. Bijzondere aandacht gaat uit naar de rol van de religie in de spiritualiteit. Spiri-
tualiteit wordt opgevat als ‘de wijze waarop men – zich oriënterend aan bronnen – er-
varingen van inspiratie en/of transcendentie meer of minder methodisch in verband 
brengt met het concrete leven’ (werkdefi nitie). De studie naar spiritualiteit wordt uit-
gevoerd bij leerkrachten in reformatorische scholen en in gereformeerd-vrijgemaakte 
scholen. Deze scholen behoren tot twee orthodox-protestantse denominaties in het 
christelijk onderwijs, namelijk het reformatorische onderwijs en het gereformeerd(-
vrijgemaakte) onderwijs. De deelvragen van het onderzoek zijn als volgt geformu-
leerd: (1) Hoe heeft spiritualiteit een plaats in de professionele identiteit van de leraar 
in het orthodox-protestants onderwijs? (2) Welke aspecten of facetten zijn te onder-
scheiden in de (ontwikkeling van de) spiritualiteit gedurende de professionele ontwik-
keling (voorbereiding, opleiding en nascholing) van leraren? (3) Hoe krijgt de spiri-
tualiteit van de leraar gestalte in het professionele handelen van de leraar? (4) Welke 
mogelijkheden hebben initiële opleidingen om spirituele aspecten te integreren in het 
vormingsproces van de leraar? (5) Welke conclusies kunnen er getrokken worden voor 
de bevordering van professionele ontwikkeling van leraren na de initiële opleiding, 
met name wat betreft de integratie van de spiritualiteit in andere aspecten van de pro-
fessionele identiteit?

Het onderzoek bestaat uit een theoretisch deel en een empirisch deel. In het theo-
retische deel (de hoofdstukken 1 tot en met 4) wordt de bestaande kennis over spiri-
tualiteit en in het bijzonder de spiritualiteit van het orthodox-protestantisme uiteen-
gezet. In het empirische deel (de hoofdstukken 5 tot en met 11) wordt gerapporteerd 
over het kwalitatieve onderzoek bij twintig leerkrachten uit de orthodox-protestantse 
scholen. In het afsluitende hoofdstuk worden de antwoorden op de onderzoeksvragen 
geformuleerd.

In het eerste hoofdstuk worden de redenen gegeven voor het onderzoek en wordt 
uitgelegd wat het verband is tussen dit onderzoek en bestaande onderzoekstradities. 
Als reden voor het onderzoek wordt onder andere genoemd dat de leraar een min-
stens zo grote invloed heeft in het vormingsproces dan de leerstofi nhoud. De (religi-
euze) spiritualiteit komt daarin mee. Het is echter onduidelijk op welke manier deze 
een rol speelt in het handelen van de leerkracht. Onder invloed van secularisering en 
individualisme is het niet vanzelfsprekend dat leerkrachten zich binden aan religieuze 
overtuigingen van een institutie. Onderzoek door Van Hardeveld (2003) wijst erop 
dat ook leerkrachten in orthodox-protestantse scholen zich in hun pedagogische op-
vattingen niet zozeer laten leiden door de identiteit van de school, maar door hun ei-
gen individuele overtuigingen. Er is echter nog weinig wetenschappelijke kennis over 
de wijze waarop de eigen, persoonlijk beleefde identiteit en de geloofsbeleving tot ui-
ting komen in de beroepspraktijk. Uit de conclusies van de onderzoeken van De Wolff 
(2000) en Van Hardeveld (2003) blijkt dat er onderzoek nodig is waarbij de kwaliteit 
van het ‘drager-zijn’ van de identiteit in de alledaagse schoolpraktijk duidelijker voor 
het voetlicht kan treden. Kennis hierover is van belang voor de lerarenopleiding, voor 
de nascholing en voor de omgang met identiteit in schoolteams (waarbij gedacht kan 
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worden aan het zogeheten ‘identiteitsberaad’ zoals uitgewerkt door Bakker, 2003). 
Het onderzoek is te positioneren in drie bestaande onderzoeksthema’s, respectieve-
lijk het onderzoek naar de identiteit van scholen (dat zich in veel gevallen richt op de 
school als instituut of op de positie van het christelijk onderwijs in de samenleving), 
het onderzoek naar normatieve professionaliteit en professionele identiteit, en het on-
derzoek naar biografi eën en loopbanen van leerkrachten.

In het tweede hoofdstuk wordt verslag gedaan van een literatuuronderzoek naar 
het begrip ‘spiritualiteit’ en naar de verwante begrippen ‘geloof’, ‘religie’ en ‘zinge-
ving’. Geconcludeerd wordt dat in de conceptualisering van spiritualiteit de volgende 
elementen van belang zijn. Het gaat in spiritualiteit in de eerste plaats om transcen-
dentie, dat wil zeggen: ervaringen die de alledaagse werkelijkheid overstijgen. In de 
tweede plaats heeft spiritualiteit te maken met inspiratie, die vooral iets zegt over het 
elan en de moed die men in het werk heeft. In de derde plaats is kenmerkend voor spi-
ritualiteit dat er een zoekproces plaatsvindt om de ervaringen van inspiratie en trans-
cendentie in verband te brengen met de alledaagse levenspraktijk (in deze studie: de 
beroepspraktijk van leraren). Ten slotte kunnen bij het spiritualiteitsbegrip ook me-
thodische aspecten onderscheiden worden, die verband houden met de regelmatige 
aandacht die men geeft aan het zoekproces (bijvoorbeeld in gebed en Bijbellezing). 
Deze vier aspecten zijn verwerkt in de bovengenoemde werkdefi nitie. Aansluitend aan 
de werkdefi nitie wordt een conceptueel kader geformuleerd. In het conceptuele kader 
wordt uitgelegd hoe de vier aspecten van spiritualiteit met elkaar in verband staan. 
Het opdoen van ervaringen van inspiratie en transcendentie gebeurt bijvoorbeeld in 
de omgang met bronnen. Bronnen zijn bijvoorbeeld geschriften die van belang zijn 
in de traditie waarin leraren staan. Maar ook levenservaringen kunnen een bron van 
inspiratie zijn. In het conceptuele kader wordt verder uiteengezet dat het zoekproces 
(het bovengenoemde derde aspect) te herkennen is in verschillende niveaus waarop 
leerkrachten in hun beroepspraktijk refl ecteren. Daarbij is gebruikgemaakt van de 
theorie van Gestaltvorming (Korthagen & Lagerwerf, 2001). Iedere leerkracht maakt 
gebruik van gehelen van ‘behoeften, gevoelens, waarden, betekenisvolle ervaringen, 
kennis en gedragstendensen’ (Dolk, 1997: 17). Daarin zijn ook betekenisvolle erva-
ringen van inspiratie en transcendentie opgenomen. Gestalten functioneren in de on-
derwijspraktijk, maar worden in eerste instantie niet expliciet benoemd. Door refl ec-
tie op het handelen maken leerkrachten bewuste schema’s: met behulp van begrippen 
worden de ervaringen benoemd en wanneer schema’s logisch geordend worden, kan 
gesproken worden van theorievorming. Refl ectie brengt dus aan het licht wat nog niet 
eerder verwoord is. De schema’s en theorieën helpen weer bij het benoemen van nieu-
we ervaringen. De refl ectie kan plaatsvinden op verschillende niveaus, te weten refl ec-
tie-tijdens-de-handeling (de onmiddellijke refl ectie terwijl men bezig is), refl ectie-op-
de-handeling (de refl ectie na het handelen of ter voorbereiding op nieuw handelen) 
en refl ectie-over-de-handeling (refl ectie waarin ook bredere redeneringen betrokken 
worden, bijvoorbeeld over een onderwijskundige theorie of over een maatschappelijke 
ontwikkeling). De onderscheidingen, zoals die in het conceptuele kader worden uitge-
legd, worden in het empirische deel gebruikt om het zoekproces dat zich in de spiritu-
aliteit afspeelt, te kunnen herkennen.
In het derde hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de (religieuze) spiritualiteit 
zoals die in het Nederlandse orthodox-protestantisme aanwezig is. De twee doelgroe-
pen waar de respondenten toe behoren, hebben verschillende wortels en verschillende 
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kenmerken. Beide groepen worden als exponenten van het orthodox-protestantisme 
gezien, omdat ze een groot gezag toekennen aan de Bijbel en daarnaast een afge-
leid gezag toekennen aan de klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften (de Hei-
delberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). 
De reformatorische bevolkingsgroep is geworteld in het Nederlandse piëtisme (16e-

19e eeuw), waarin veel nadruk ligt op het persoonlijk en bevindelijk kennen van de 
geloofsweg zoals die afgeleid wordt uit de Bijbel. De spiritualiteit wordt gekenmerkt 
door een scheiding tussen objectief en subjectief ervaren (als men iets met het verstand 
begrijpt, wil dat niet zeggen dat men het ook authentiek ervaart), een scherp onder-
scheid tussen bekeerden en niet-bekeerden en een mijdende cultuurhouding. De gere-
formeerd-vrijgemaakte bevolkingsgroep is ontstaan doordat leden van de toenmalige 
Gereformeerde Kerken in Nederland zich in 1944 ‘vrijmaakten van synodebesluiten’ 
over bijvoorbeeld de doop en het verbond. Kenmerkend voor de geloofsbeleving in 
deze groep is de nadruk op de zekerheid van het geloof. Er wordt van uitgegaan dat 
men ‘in het verbond’ is, dat men hier gelovig ‘ja’ op zegt en dat men niet zoekt naar 
bijzondere beleving van het geloof. De spiritualiteit van de gereformeerd-vrijgemaakte 
doelgroep wordt door historici aangeduid als activistisch. Men streeft naar eenheid 
van geloof en leven, en heeft een open houding naar de cultuur. In beide groepen or-
thodox-protestanten heeft men eigen scholen opgericht, voornamelijk in de tweede 
helft van de 20e eeuw. Omdat ‘reformatorisch’ een aanduiding is voor leden van een 
groot aantal orthodoxe kerken die elkaar herkennen in de nadruk op bevinding, is er 
een grote diversiteit wat betreft kerklidmaatschap van leerkrachten en van de leerlin-
gen van de scholen. De gereformeerd-vrijgemaakte scholen richten zich voornamelijk 
op de eigen kerk, vrijwel alle leerkrachten en leerlingen behoren tot de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt.

In het vierde hoofdstuk worden op grond van de gegevens uit hoofdstuk 1 (theo-
rie uit het verwante onderzoek), uit hoofdstuk 2 (begripsvorming over spiritualiteit) 
en uit hoofdstuk 3 (spiritualiteit van de orthodox-protestanten en de geschiedenis van 
het orthodox-protestantse onderwijs) een aantal tentatieve uitspraken geformuleerd 
(veronderstellingen) die fungeren als start voor het kwalitatieve onderzoek.

Het vijfde hoofdstuk bevat de methodologische verantwoording van de gehele stu-
die, en de opzet en het verloop van het empirische onderzoek. Er is gekozen voor 
een kwalitatief onderzoek, omdat er exploratie nodig is op basis waarvan theorie-
vorming over spiritualiteit plaats kan vinden. Het is niet de bedoeling om statistisch 
generaliseerbare uitspraken te doen over spiritualiteit bij leerkrachten. Het doel is 
om juist inzicht te kunnen krijgen in de mogelijke werking van spiritualiteit in de be-
roepspraktijk. Kwalitatief onderzoek waarin aandacht is voor het zoekproces – de 
gedachtevorming die ook tijdens het onderzoek op gang komt – biedt hiervoor goe-
de mogelijkheden. De gevolgde methode staat bekend als ‘analytische inductie’ en is 
in Nederland uitgewerkt door Maso en Smaling (1998). Een van de kenmerken van 
de methode is dat ze uitgaat van reeds bestaande theorievorming. Er moet eerst ver-
woord en samengevat worden hoe men de te bestuderen verschijnselen waarneemt. 
De – op grond van de bestaande kennis – geformuleerde veronderstellingen worden 
gaandeweg het empirisch onderzoek steeds verder verfi jnd. De theorievorming is een 
interactief proces van enerzijds het verzamelen van informatie en anderzijds het bij-
stellen van de theoretische uitspraken. Onderdeel van de werkwijze is dat gaandeweg 
het onderzoek gekeken werd of er aanwijzingen waren dat bepaalde kenmerken van 
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de respondenten of bepaalde condities van de situatie waarin zij werken, belangrijke 
informatie gaven over hun spiritualiteit. Deze aanwijzingen konden aanleiding geven 
voor de selectie van volgende respondenten.

Het empirische deel van het onderzoek werd gestart met het selecteren van scholen 
die als representatief voor de twee typen orthodoxe scholen aangemerkt konden wor-
den. Voor de argumentatie van de keuze is gebruikgemaakt van inzichten van ken-
ners van het reformatorische en het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs, en van de-
mografi sche en statistische gegevens. Uiteindelijk werden er voor iedere richting drie 
scholen gekozen. Voor iedere richting was er ten minste één school van gemiddelde 
grootte, ten minste één in landelijk gebied en één in verstedelijkt gebied, ten minste 
één homogene school (school waarop kinderen zitten die behoren tot één kerkelijke 
gemeenschap) en ten minste één heterogene school (school waarop kinderen zitten 
van meerdere kerkelijke gemeenschappen). Verder zijn steeds twee scholen gekozen 
die zich bevinden in het concentratiegebied van de betreffende zuil. Voor de reforma-
torische scholen is dat Zuid-Holland en voor de gereformeerd-vrijgemaakte scholen 
zijn dat de vier noordelijke provincies. Het onderzoek werd in de teams van de betref-
fende scholen gepresenteerd. Aan de leerkrachten op de geselecteerde scholen (totaal 
104) werd een vragenlijst voorgelegd, waarvan de resultaten inzicht gaven in een aan-
tal kenmerken van de leerkrachten. Er werd onder andere gevraagd naar persoonsge-
gevens (geslacht, burgerlijke staat, het al dan niet hebben van eigen kinderen), de mate 
van ervaring, de variatie in werkervaringen, de kerkelijke betrokkenheid, de sociali-
satie en de mate van refl ectieve geneigdheid. Deze gegevens maakten het mogelijk om 
lopende het onderzoek nieuwe respondenten te selecteren. De respondenten werden 
op drie (een enkele keer twee of vier) momenten van ongeveer een uur geïnterviewd. 
Er werd een open en volgende interviewtechniek toegepast, waarbij er drie vragen lei-
dend waren: ‘Waardoor word je in je werk geïnspireerd?’, ‘Waarom heb je ervoor ge-
kozen om leraar te worden?’ en: ‘Hoe komt je inspiratie tot uiting in je professionele 
handelen?’ Daarnaast was de onderzoeker op een of meerdere momenten in de klas 
aanwezig. Op grond van de observaties was het mogelijk om vragen te stellen over de 
achtergrond van het handelen van de leerkracht. Het bleek dat de vragen naar aan-
leiding van het waargenomen handelen sterke aanjagers waren van refl ectie. De gege-
vens van de interviews werden verwerkt met het computerprogramma Atlas-ti. Na-
dat steeds drie of vier leerkrachten waren geïnterviewd, werden aan de hand van het 
materiaal de oorspronkelijke veronderstellingen veranderd en/of aangevuld. In totaal 
werden tien leerkrachten in het reformatorische onderwijs geïnterviewd en tien in het 
gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs.

In het zesde tot en met het elfde hoofdstuk wordt verslag gedaan van de bevindin-
gen van het kwalitatieve onderzoek. Het zesde hoofdstuk bestaat uit een introductie 
van de scholen en van de respondenten. Aan de hand van het logboek dat tijdens het 
onderzoek is bijgehouden, worden impressies gegeven van de scholen. Ook wordt re-
levante informatie met betrekking tot de spiritualiteit in de scholen samengevat. Bron-
nen hiervoor zijn (a) de schriftelijke informatie over de scholen die door de directeu-
ren is aangereikt en (b) de interviews met alle directeuren. Onderwerpen die aan de 
orde komen, zijn onder andere: de populatie van de leerlingen, de ouders en de leer-
krachten, de band met de kerken, de spiritualiteit van de directeur, en het beeld dat 
hij heeft van de spiritualiteit van de leerkrachten op zijn school. In de daaropvolgende 
vijf hoofdstukken worden de eigenlijke onderzoeksgegevens samengevat. De weerga-
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ve van de resultaten is geordend in de hoofdclusters van thema’s die de analyse heeft 
opgeleverd. Achtereenvolgens komen aan de orde: de spiritualiteit in de professionele 
en persoonlijke identiteit (hoofdstuk 7), de spiritualiteit in de professionele ontwik-
keling (hoofdstuk 8), de inspiratiebronnen en inspiratiebelemmeringen (hoofdstuk 9), 
het zoekproces en de transcendentie (hoofdstuk 10) en de spiritualiteit in het handelen 
(hoofdstuk 11). Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een lijst met concluderende uit-
spraken, het uiteindelijke resultaat van het steeds bijstellen en aanvullen van de aan-
vankelijke veronderstellingen. De oorspronkelijke zeventien veronderstellingen resul-
teerden in een lijst van 81 uitspraken. In het twaalfde hoofdstuk zijn de antwoorden 
geformuleerd op de deelvragen van het onderzoek. In het vervolg van deze samenvat-
ting volgen we deze antwoorden, omdat daarin de deelconclusies van de hoofdstuk-
ken 7 tot en met 11 samenkomen.

De eerste deelvraag heeft betrekking op de spiritualiteit in de professionele identi-
teit (zie voor dit begrip Klaassen, Beijaard en Kelchtermans, 1999: 377). De professi-
onele opvattingen en refl ectiepatronen van leerkrachten in het orthodox-protestantse 
onderwijs blijken nauw verbonden te zijn met hun religieuze overtuigingen. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de opvattingen over de pedagogische relatie met het kind. Er is een 
diep besef dat de leraar en leerling op dezelfde manier tegenover God staan, en dat bei-
den onderworpen zijn aan het gezag van God. De leraar heeft evenals het kind te re-
kenen met de eigen zondige en kwetsbare positie ten opzichte van God. We treffen het 
besef dat men niet autonoom (dat wil zeggen: los van God) op kan treden ten opzichte 
van het kind, aan als centraal kenmerk van orthodoxe leerkrachten. Opmerkelijk is 
dat de leerkrachten in de verantwoording van hun handelen refereren aan het gedach-
tegoed van de zuil waarin zij zijn opgegroeid en waarin zij werken. In tegenstelling tot 
wat op grond van eerder onderzoek werd vermoed (Van Hardeveld, 2003, zie boven), 
zijn de opvattingen van orthodoxe leerkrachten niet zozeer individueel bepaald, maar 
verbinden de leerkrachten deze aan de opvattingen binnen de ‘waardegemeenschap’ 
waarin zij werken. Orthodoxe leerkrachten zijn daarmee goede representanten van de 
formele identiteit van de school. De binding aan de zuil heeft voor iedere leerkracht 
een eigen inkleuring. Gebleken is dat iedere leerkracht een uniek evenwicht vindt tus-
sen de loyaliteit aan het gedachtegoed van de zuil en de kritiek daarop. Een opval-
lend verschil tussen leerkrachten in de twee zuilen is dat reformatorische leerkrachten 
een overwegend mentale betrokkenheid hebben en gereformeerd-vrijgemaakte leer-
krachten een meer handelingsgerichte betrokkenheid. Reformatorische leerkrachten 
lijken meer terughoudend in het geven van openlijke kritiek dan hun gereformeerd-
vrijgemaakte collega’s. De variëteit in kritiek is ook groter dan bij de gereformeerd-
vrijgemaakte leerkrachten. Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten lijken tevreden 
met de open koers die (meer dan voorheen) door de kerkelijke gemeenschap gekozen 
wordt. De individuele bepaaldheid en inkleuring van de professionele overtuigingen 
blijkt uit de uiteenlopende motieven die leerkrachten van belang vinden. Bij de twin-
tig leerkrachten zijn zes motieven aangetroffen: (I) geborgenheid bieden, (II) zorg bie-
den, (III) God (leren) kennen, (IV) godsbesef bijbrengen, (V) nieuwsgierigheid wekken 
en (VI) willen toerusten. Deze motieven komen in wisselende patronen voor. Motie-
ven kunnen worden omschreven als: verlangens die men koestert ten aanzien van wat 
bevredigend is in de onderwijssituatie (hier en nu) en wat men als bevredigend be-
schouwt ten aanzien van het uiteindelijke doel van het onderwijs (het ideaal). In het 
derde en vierde motief zien we een sterke verwevenheid tussen het pedagogische en het 

Een goddelijk beroep.indb   427Een goddelijk beroep.indb   427 05-02-2008   14:08:5305-02-2008   14:08:53



428

EEN GODDELIJK BEROEP

religieuze domein. Bij het zesde motief valt op dat leerkrachten sterk gemotiveerd wor-
den door persoonlijke drijfveren. Zij hebben de neiging om in het onderwijs naar vo-
ren te brengen wat voor hen grote waarde heeft. Orthodoxe leraren maken zich soms 
zorgen om de toekomst van hun leerlingen in een geseculariseerde samenleving. Met 
name voor ervaren leraren is dat een belangrijk motief om leerlingen ten aanzien van 
de moraal iets ‘mee te willen geven’.

De tweede vraag betreft de rol die spiritualiteit heeft gespeeld in de professionele 
ontwikkeling. Geconcludeerd moet worden dat jeugdervaringen (eigen omgang met 
kinderen en beelden van vroegere leraren) van blijvende en inspirerende invloed zijn 
op de beroepsuitoefening. Verder valt uit de verhalen van de leerkrachten af te leiden 
dat niet zozeer de opleiding (en specifi ek de vakken godsdienst of levensbeschouwing) 
een bijdrage aan de spiritualiteit heeft geleverd, maar wel de groep studiegenoten 
waarmee men tijdens de opleiding een intensief contact heeft opgebouwd. Opmerke-
lijk vaak worden er negatieve stage-ervaringen genoemd die maken dat de opleiding 
niet als inspirerend is ervaren. Van grote invloed – en een blijvende bron van inspira-
tie – zijn de stages of de werkervaringen met een bijzonder karakter: stages in het spe-
ciaal basisonderwijs en werkervaringen in het buitenland. Deze hadden het karakter 
van exposure, het blootgesteld zijn aan moeilijke werksituaties. Enerzijds hebben deze 
ervaringen de leerkrachten in opleiding teruggeworpen op (het tekort aan) basale pe-
dagogische vaardigheden. Anderzijds was er in deze situatie vaak sprake van een leer-
klimaat waarin men fouten kon maken, waarin de eigen verantwoordelijkheid voluit 
erkend werd, en waarin men een beroep kon doen op de steun van collega’s.

De derde vraag heeft betrekking op de spiritualiteit in het handelen van de leer-
krachten. Spiritualiteit blijkt behalve in de rituelen als zingen, bidden en de Bijbelver-
telling, vooral te herkennen in het gesprek, het kijken naar de leerlingen, de aanraking 
en in de creativiteit waarmee men situaties hanteert. Ook de omgang met moeilijkhe-
den, de omgang met de diversiteit in de klas, de manier waarop men zichzelf hanteert 
en de manier waarop men iets over zichzelf onthult, maken duidelijk hoe de drijfve-
ren van leerkrachten tot expressie komen in hun handelen. Het is opgevallen dat alle 
leerkrachten in het orthodox-protestantse onderwijs bijzondere ervaringen opdoen. 
Er zijn twee verschillende transcendente ervaringen die we respectievelijk benoemen 
als ervaringen van pedagogische transcendentie en ervaringen van religieuze transcen-
dentie. Er is sprake van een ervaring van transcendentie wanneer de beleving de actue-
le situatie overstijgt, de gebeurtenis de leerkracht ‘overkomt’ en wanneer deze een ver-
rassend element heeft. Pedagogische ervaringen van transcendentie doen zich vooral 
voor wanneer men zich intens verwondert over het gedrag van kinderen of wanneer 
men in de interactie met kinderen zich verheugt in het resultaat. Religieuze transcen-
dente ervaringen doen zich vooral voor tijdens het gezamenlijk bidden en zingen met 
de kinderen en tijdens de Bijbelvertelling. Tijdens het Bijbelverhaal komen de ervarin-
gen van religieuze en pedagogische transcendentie samen, doordat de leerkracht iets 
bijzonders beleeft aan de inhoud van het verhaal, zich verwondert over de reactie van 
de kinderen en tegelijk refl ecties heeft over de vorming van de leerlingen. De gods-
dienst van de leerkrachten levert belangrijke ervaringen van transcendentie die duide-
lijk te maken hebben met de orthodoxe oriëntatie (de leerkracht is bemiddelaar van 
Gods boodschap). Het gaat niet om de ervaringen van transcendentie op zich, die men 
bewust zoekt als de jeu of de esthetiek van het werk. De ervaringen zijn niettemin van 
grote waarde en leiden tot vreugde en verwondering. De kracht van de spiritualiteit 
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van orthodoxe leerkrachten lijkt vooral samen te hangen met de van buitenaf aange-
reikte betekenissen, die men met de leerlingen beleeft.

Vervolgens blijken er een aantal inspiratiebronnen te zijn die in hun omgekeerde 
werking ook als inspiratiebelemmeringen kunnen gelden. Belangrijke inspiratiebron-
nen voor leerkrachten basisonderwijs zijn: de omgang met de kinderen, de problemen 
met kinderen, het resultaat dat men samen met de kinderen bereikt, het eigen hande-
len, het persoonlijke geloof, de collega’s en de ouders. In de interviews was ten slotte 
een aantal condities te ontdekken voor het ontstaan van ervaringen van inspiratie en 
transcendentie. De voornaamste zijn: goed kijken naar kinderen, het kunnen uitspre-
ken van waardering, openheid en creativiteit, het durven tonen van emoties, het kun-
nen ontwikkelen van competentiegevoel, passie voor de leerstof, kennis van pedago-
gische begrippen, de schoolgrootte, het pedagogisch en sociaal betrokken leiderschap 
van de directeur en een open schoolcultuur.

Verschillende bevindingen die als antwoorden op de drie deelvragen zijn geformu-
leerd, kunnen beschouwd worden als elementen van een theorie over spiritualiteit in 
de beroepspraktijk van leraren. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen be-
roepsspiritualiteit (waarin inspiratiebronnen en condities als algemeen gelden voor 
leerkrachten) en religieuze spiritualiteit (die gevoed wordt door de religieuze overtui-
gingen). De religieuze spiritualiteit heeft soms een duidelijke overlap met de beroeps-
spiritualiteit (wat betreft de momenten van inspiratie waarin de pedagogische en de 
religieuze transcendentie samenkomen), en vaak kan gezegd worden dat de religieu-
ze spiritualiteit versterkend inwerkt op de beroepsspiritualiteit. Die versterking komt 
vooral tot uiting in de drijfveren en de overtuigingen. Vanwege de verantwoordelijk-
heid die leerkrachten ervaren ten opzichte van God, vatten ze hun taak serieus op en 
zetten ze de bezorgdheid voor de toekomst van de kinderen om in activiteiten van toe-
rusting. Deze overwegingen hebben ertoe geleid dat de werkdefi nitie aangevuld wordt 
met het woord ‘overtuigingen’. We komen dan uit op de volgende omschrijving van 
spiritualiteit: ‘de wijze waarop men – zich oriënterend aan bronnen – overtuigingen en 
ervaringen van inspiratie en/of transcendentie meer of minder methodisch in verband 
brengt met het concrete leven’.

Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat in de theorie over 
spiritualiteit in de beroepspraktijk de volgende elementen van groot belang zijn: de 
drijfveren en overtuigingen op grond waarvan men handelt, de ervaringen van peda-
gogische en religieuze inspiratie en transcendentie, de inspiratiebronnen- en belem-
meringen, en de condities voor het ontstaan van inspiratie. In het slothoofdstuk wordt 
betoogd op welke manier de theorie toe te passen is op andere onderwijsdenomina-
ties (andere dan de orthodox-protestantse denominaties) en op andere onderwijstypen 
(andere dan basisscholen: bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs en het beroepsonder-
wijs). Verder wordt er een aantal aanbevelingen gegeven voor de lerarenopleiding ba-
sisonderwijs (vraag 4) en voor de vorming van spiritualiteit tijdens het vervolg van de 
beroepsloopbaan (vraag 5). Tijdens de opleiding moeten vooral de juiste condities be-
vorderd worden voor de vorming van spiritualiteit, zoals het gebruikmaken van stages 
in relatief moeilijke situaties in de tweede helft van de studie,en een gunstig leerkli-
maat. Ook doen de opleidingen er verstandig aan om de kennis van bronnen een dui-
delijke plek te geven in het curriculum en wel zodanig dat er voortdurend de gelegen-
heid is voor herbronning. Wat betreft de verdere loopbaan, wordt benadrukt dat er in 
de professionalisering aangesloten moet worden bij de directe inspiratiebronnen in de 
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klas (de omgang met de kinderen). Verder moet er gelegenheid zijn voor het delen van 
ervaringen van inspiratie en transcendentie met collega’s. Ook zouden leerkrachten 
vanuit hun bestaande baan, elders nieuwe ervaringen op moeten kunnen doen, door 
bijvoorbeeld excursies en stages. Van groot belang is een open klimaat waarin profes-
sionele steun gekoppeld is aan directe sociale of persoonlijke steun. Veel bevindingen 
wijzen erop dat een presente houding van de directeur van grote betekenis is voor de 
spiritualiteit van leerkrachten.
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