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Woord vooraf

‘Ieder beroep is een goddelijk beroep.’ Op deze regel die diep geworteld is in de pro-
testants-christelijke traditie, vormt het beroep van leerkracht geen uitzondering. 
Ieder beroep is heilig en er is geen reden om onderscheid te maken tussen ‘geestelijke’ 
en ‘wereldse’ beroepen. Na het afsluiten van deze studie ben ik tot de conclusie ge-
komen dat het leraarschap inderdaad een beroep is als alle andere. Er moet hard ge-
werkt worden, de leerkracht kent zoals in ieder ander beroep de ervaring van hoogte- 
en dieptepunten en het werken met collega’s heeft een vergelijkbare dynamiek als in 
een andere context. Gaandeweg ontdekte ik echter dat er voor het leraarsberoep spe-
cifi eke redenen zijn om te spreken van een goddelijk beroep. Leraren maken met hun 
leerlingen dingen mee die zo verrassend en groots zijn dat ze ervaren worden als een 
geschenk, iets wat niet toe te rekenen is aan hun inspanning maar wat zij ontvangen. 
In de doelgroep die ik heb onderzocht zijn deze ervaringen bijzonder omdat leerkrach-
ten een transcendente werkzaamheid bespeuren in hun eigen werk met kinderen. Dit 
blijkt niet los te staan van het voortdurend bezig zijn met de bron waarop zij vertrou-
wen: de Bijbel. Leerkrachten in het orthodox-protestantse basisonderwijs weten zich 
iedere dag bemiddelaars tussen de boodschap waar ze voor staan en de kinderen met 
wie ze werken. Ze zijn niet uit op een bepaald effect en toch zijn ze ervan overtuigd 
dat God er iets door bewerkstelligt. Voor de orthodox-protestantse leerkrachten kan 
dan ook gezegd worden dat het goddelijke karakter van het beroep een geheel eigen-
soortige invulling heeft.

Het onderzoek naar spiritualiteit van leerkrachten gaf mij de gelegenheid om uit-
voerig stil te staan bij de overtuigingen, gevoelens en levensverhalen van leraren. Ik 
heb het als een voorrecht ervaren dat twintig leerkrachten mij de mogelijkheid boden 
om heel dicht bij hen te komen. Dicht bij hun handelen op momenten dat ik in de klas 
aanwezig was of op school rondliep. Dicht ook bij hun gedachtewereld, de emoties in 
het werk en de geestelijke betrokkenheid op het werk. Ik wil deze twintig leerkrachten 
hartelijk bedanken dat zij bereid waren om zo openhartig over hun beroep te spreken. 
In een andere rol heb ik talloze malen in een klas gezeten en met leraren uit het ba-
sisonderwijs gesproken. In het onderzoek keek ik met een andere bril. Het heeft mijn 
inzicht in het beroep van leerkracht verrijkt en verdiept. Nog meer dan voorheen ben 
ik geraakt door de enorme inzet van leerkrachten voor hun school en de grote betrok-
kenheid op hun leerlingen.

Naast de dank aan de leerkrachten gaat mijn dank uit naar een aantal andere men-
sen. In de eerste plaats dank ik mijn werkgevers die mij ruim vier jaar lang anderhal-
ve dag per week vrijstelden om deze studie te verrichten. Bij de aanvang van het pro-
ject betrof dit het bestuur en de directie van het Begeleidingscentrum Gereformeerd 
Schoolonderwijs te Ridderkerk. Na mijn benoeming als lector kwam er als andere 
werkgever het bestuur van (toen nog) christelijke hogeschool de Driestar bij. Al spoe-
dig na de start van het lectoraat zijn beide organisaties gefuseerd tot Driestar educa-
tief. Ik dank de besturen en directies hartelijk voor de mogelijkheden die zij hebben 
geboden om dit onderzoek uit te voeren. Ik noem hier in het bijzonder de namen van 
Niek Teerds, Jan Voorthuyzen en Rens Rottier, die mij vanaf het begin hebben gesti-
muleerd om het project uit te voeren.
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In de tweede plaats dank ik de mensen die mij hebben geholpen bij de uitvoering van 
het onderzoek. In de verkenning van de eerste fase van het empirische onderzoek heb-
ben kenners van het veld hun inzichten doorgegeven ten behoeve van het vaststel-
len van representatieve scholen. Voor het reformatorisch onderwijs waren dat Niek 
Teerds, Teun Sterk, Bram ter Harmsel, Jan Voorthuyzen, Bert Kalkman, Rens Rottier 
en Jan McDaniel. Voor de gereformeerd-vrijgemaakte scholen waren dat Hans Messe-
link, Tjalling Oosterhuis en Rutger Lieffi jn, Henk van der Woude, Harry Lamberink, 
Bert Kuiper en Ruud Houweling. Ook dank ik de directeuren van de deelnemende 
scholen heel hartelijk voor hun royale medewerking. Zij maakten het soms mogelijk 
dat leerkrachten onder de gewone lestijd geïnterviewd konden worden. Een aantal 
personen heeft geholpen bij het uittypen van de interviews. Ik dank Ditty Zoeteman, 
Corine van de Geer, Linette van Voorst, Sjanie Stijnen, Marianne van der Knijff en 
Matthea de Muynck voor het nauwgezet transcriberen van de teksten. Ditty Zoete-
man heeft ook geholpen om de gegevens van de vragenlijsten te verwerken. José Mud-
de heeft met grote precisie de concepttekst gecorrigeerd. Een bijzonder woord van 
dank richt ik aan secretaresse Jannie van der Knijff. Zij heeft mij op allerlei gelegen 
en ongelegen momenten bijgestaan met het opzoeken en versturen van documenten 
en met de totstandkoming van een nette versie van het manuscript. Zij regelde ook 
allerlei praktische zaken rondom de promotie. Johan Hegeman, jou dank ik hartelijk 
voor je spontane aanbod om de samenvatting in het Engels te vertalen. Ook dank ik 
Fred Kamerman voor de vertaling in het Duits en Wim de Vos voor de correctie van 
een korte Engelse samenvatting van de studie. Ik bedank Maria van der Galiën voor 
de nauwgezetheid waarmee ze het manuscript drukklaar heeft gemaakt.

In de derde plaats richt ik een woord van dank aan mijn begeleiders. Al spoedig na 
het eerste gesprek met prof. dr. Siebren Miedema ontstond een solide begeleidingsteam 
waarin ook prof.dr. Cok Bakker en prof.dr. Adri Smaling deelnamen. Siebren, ik ben 
je veel dank verschuldigd voor de gedetailleerde aandacht die je aan de door mij aan-
geleverde teksten gaf. Je reikte bronnen aan, stelde kritische en belangstellende vragen 
en je reageerde op vragen via sms en mail op ongebruikelijke tijden en vanaf ongebrui-
kelijke plaatsen. In dit alles was je een voorbeeld voor wat je voorstaat over vorming: 
je toonde beschikbaar te willen zijn voor mijn ontwikkelingsgang. Cok, ook jij las ge-
detailleerd mee en voorzag me van relevante aanwijzingen. Het was van het begin af 
aan duidelijk dat jouw onderzoekservaring en –interesse zeer dicht tegen het thema 
van dit proefschrift aan liggen. Adri, ik heb veel gehad aan jouw wetenschapstheore-
tische eruditie, die immer gepaard ging met aandacht voor de nuance, een scherp oog 
voor zindelijke redenering en een vriendelijke aanwijzing. De gezamenlijke ontmoe-
tingen hadden het karakter van een leerproces, waarin ik niet alleen het gevoel had 
begeleid te worden, maar waarin ook de geleerde geesten werden gescherpt. De leden 
van de leescommissie (dr. Joop Stolk, prof.dr. Fred Korthagen, prof.dr. Gerrit Immink 
en prof.dr. Andries Baart) zeg ik hartelijk dank voor het doornemen van het manus-
cript en de bereidheid om oppositie te voeren. Met elk van hen had ik reeds een lan-
gere of kortere leergeschiedenis. Joop Stolk begeleidde destijds mijn doctoraalscriptie, 
een onderzoek dat evenals deze dissertatie raakvlakken had met geschiedenis en the-
ologie. We hadden niet gedacht dat de rode draad wat betreft drijfveren voor hande-
len over decennia heen gespannen zou worden. Fred, met jou deel ik de belangstelling 
voor het begeleiden van leraren. Andries, van jou leende ik de presentie-gedachte. Van 
Gerrit leerde ik hoe om te gaan met de spanning tussen ervarings- en openbarings-
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theologie. Ik beschouw het als een grote eer dat spiritualiteitsdeskundige prof.dr. Kees 
Waaijman zich bereid verklaarde om als opponent op te treden.

Met veel mensen heb ik de afgelopen jaren over spiritualiteit in reformatorische en 
gereformeerd-vrijgemaakte kring gesproken. Enkele daarvan wil ik speciaal bedan-
ken. Ik bedank die mensen die delen van het manuscript hebben meegelezen of met 
wie ik oriënterende gesprekken heb gevoerd. Voor het theoretisch deel waren dat prof.
dr. Jan Hoek, prof.dr. Kees de Ruijter, drs. Hans Messelink en dr. Chris Janse. Het 
contact met hen heeft me bij het schrijven meer inzicht gegeven in de geschakeerd-
heid van de spiritualiteit in de gereformeerde gezindte. Verder hebben ook Marianne 
Roest, Simon van de Vlies, Aad Hagendijk en mijn vrouw Marjan de Muynck-Wal-
hout meegelezen. Simon, met een klein college Nederlands in tien punten heb je gepro-
beerd mijn gevoeligheid voor taalregels wat aan te scherpen. Niet geheel tevergeefs, 
hoewel over de hoeveelheid komma’s en het gebruik van ‘ik’ of ‘wij’ in een weten-
schappelijk werk de meningen verdeeld blijven. Aad, de discussies over het manuscript 
pasten naadloos in onze voortgaande beschouwingen over kerk en theologie. Het was 
een plezier om de inhoud met jou te delen.

Marjan, aan jou en aan onze kinderen draag ik deze studie op. De studie naar spiri-
tualiteit van leraren is een deel van mijn leven geworden. Ik ervaar het als een vreugde 
dat het niet een apart stuk van ons leven was, maar iets wat wij samen konden delen. 
Je gaf mij ruimte en kon mij spiegelen wat betreft de theorie, de methode en de in-
schatting van de arbeidssituatie van leraren. Ik dank je hartelijk voor het ‘tegenover’ 
dat je de afgelopen jaren voor mij was. Matthea en Thijs, Joshua en David: dit boek 
kwam ook aan tafel nogal eens ter sprake. Het is nu af. Het boek zou zonder jullie een 
andere inhoud hebben gehad. Op het gebied van de pedagogiek heb ik het allermeest 
van jullie geleerd. Als ik dit boek ook aan jullie opdraag, denk ik direct aan de God 
van het verbond, Die het onderwerp uiteindelijk tot mijn levensthema maakte en aan 
Wie ik alle dank verschuldigd ben.

Bram de Muynck
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

‘Ik geniet van de omgang met kinderen. Daar haal ik mijn plezier 
uit. Het is wel een wisselwerking. Het is niet alleen maar dat ik 

hun dingen geef, maar ook dat ik daar dingen voor terugkrijg en er 
ook energie voor terugkrijg.’ 
(Femke, leerkracht groep 2)

‘Ik vind het heel belangrijk dat anderen in mij een christen 
herkennen, dat ze denken: het gaat wel met vallen en opstaan, 

maar die Hans probeert Christus te dienen. Ik wil graag dat mijn 
kinderen dat aan mij merken. Niet zozeer in al die hoogverheven 

taal, maar gewoon praktisch.’ 
(Hans, leerkracht groep 7)

1.1 Inleiding

De leraar als  drager van identiteit
In het Nederlandse onderwijs werkt ongeveer twee derde van de leraren1 op scholen 
met een confessionele identiteit. Zij hebben allen op de een of andere wijze, formeel 
of inhoudelijk, een binding met de  levensbeschouwelijke identiteit2 van de school. De 
leraar wordt doorgaans verondersteld de drager3 te zijn van deze identiteit (Besturen-
raad, 2006: 12, 29, 116). De leraar is immers degene die de leerstof aanbiedt, het 
kli maat in een school gestalte geeft en samen met zijn collega’s uitvoering geeft aan 
het beleid van de school. Van de leraar wordt ook verwacht dat hij de geloofstraditie 
communiceert (Ziebertz, 1999); de geloofstraditie waarin de  confessionele school is 

1 In deze studie wordt over ‘leraren’ gesproken wanneer het gaat om een algemene aanduiding 
van de personen die het beroep uitoefenen (inclusief de leraren in het voortgezet onderwijs). De 
leraren die werkzaam zijn in het basisonderwijs, noemen we ‘leraren basisonderwijs’ of ‘leer-
krachten’. De aanduidingen worden zowel in het enkelvoud als in het meervoud gebruikt. 

2 De  identiteit van een school kan op verschillende manieren worden opgevat. De formulering 
‘levensbeschouwelijke identiteit’ verwijst naar de  confessionele grondslag van de school. Daar-
naast kunnen er ook een onderwijskundige en een pedagogisch-organisatorische dimensie aan 
de identiteit van de school onderscheiden worden. Miedema spreekt van een  multidimensionele 
benadering van identiteit, indien deze dimensies gelijkwaardig naast elkaar opgevat worden. 
Voor een uitwerking hiervan zie Miedema (1994a), Miedema (1995), Miedema (1997) en De 
Wolff (2000).

3 ‘Drager’-zijn van identiteit wordt hier beperkt tot de leraar. Dijkstra en Miedema kiezen in hun 
kwantitatieve vergelijkingsstudie naar beelden van confessioneel onderwijs voor een bredere be-
nadering. Zij voegen ook bestuurders en schoolleiders bij diegenen ‘die het onderwijs moeten 
realiseren’ (Dijkstra en Miedema, 2003: 8, 21).
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 opgericht. Het bevoegd gezag gaat ervan uit dat deze communicatie verder gaat dan 
de bijbelvertelling of het vormingsgebied geestelijke stromingen, en dat de leraar  over-
drager is met zijn hele persoon (Onstenk, 1987).

Het  drager-zijn van de confessionele basis van de school zal op enigerlei wijze te 
maken hebben met de beleving van het geloof van de leraar, de persoonlijke drijfve-
ren en de keuzes voor het inrichten van zijn4 leven. Op verschillende momenten in zijn 
 loopbaan zullen deze aspecten meer of minder nadrukkelijk aan de orde komen. Tij-
dens het  sollicitatiegesprek is de affi niteit met de desbetreffende richting een belang-
rijk ijkpunt. Ook in het vervolg van de loopbaan van de leraar in het confessionele 
onderwijs komt de relatie tussen persoonlijke motieven, geloofsovertuigingen en -be-
levingen en de praktijk aan de orde. Te denken valt aan gesprekken in  teamvergade-
ringen over de aanpak van  onderwijsvernieuwingen en over prioritering van activitei-
ten op school. Steeds weer zullen opvattingen, voorkeuren en persoonlijke belevingen 
een rol spelen. 

In dit onderzoek stel ik de vraag aan de orde hoe in  confessionele scholen de over-
tuigingen van leraren en de inspiratie voor hun beroep doorwerken in hun handelen. 
Wat maakt het beroep van leraar tot een waardevolle aangelegenheid en hoe ervaren 
leraren dat in de klas? Femke (zie het citaat boven dit hoofdstuk) geeft aan dat ze ge-
raakt wordt door de omgang met de kinderen. In de uitspraak van Hans zien we dat 
hij in zijn handelen graag herkenbaar wil zijn als christen. Bij hem is sprake van een 
religieus geladen motief, in de uitspraak van Femke is  religiositeit niet zichtbaar. In 
deze studie ga ik op zoek naar motieven van leerkrachten voor hun beroep en naar de 
aard daarvan. Het woord ‘ motieven’ suggereert dat het vooral om cognitieve opvat-
tingen gaat. Het gaat me echter om meer dan cognities.  Motieven verwijzen naar waar 
mensen diep van overtuigd zijn. Motieven maken duidelijk wat leerkrachten graag 
door willen laten stralen in hun handelen. Het gaat niet alleen over wat leerkrachten 
rechtstreeks kunnen verantwoorden, maar ook om wat minder zichtbaar en meer ver-
huld is, maar wat leerkrachten wel aandrijft tot hun handelen. Daarnaast gaat het om 
 bronnen die het hun mogelijk maken om het werk vol te houden. Van dit soort bron-
nen worden leerkrachten zich mogelijk pas bewust wanneer zij erop bevraagd wor-
den. In de zoektocht naar het begrip dat het meest de lading van deze zaken dekt, ben 
ik uitgekomen bij het begrip ‘spiritualiteit’. In het volgende hoofdstuk doe ik verslag 
van deze zoektocht5. Voor de consistentie in het betoog noem ik nu de  werkdefi nitie 
waar op ik uit ben gekomen.  Spiritualiteit is in mijn opvatting de wijze waarop men 
– zich oriënterend aan bronnen – ervaringen van inspiratie en/of transcendentie (dat 
wil zeggen: ervaringen die de alledaagse werkelijkheid overstijgen) meer of minder 
methodisch, verbindt met het concrete leven. In dit inleidende hoofdstuk spelen de 
verschillende aspecten uit deze werkdefi nitie een rol. Bij het aan de orde stellen van 

4 Het beroep van leraar in algemene zin wordt aangeduid met de mannelijke vorm. Vanzelfspre-
kend wordt er zowel de mannelijke als de vrouwelijke leraar mee bedoeld. 

5 In navolging van Maso en Smaling (1998) kies ik ervoor om het begrip ‘spiritualiteit bij leraren’ 
in een literatuurstudie te verduidelijken (hoofdstuk 2). In de literatuurstudie ontwerp ik een 
conceptueel kader als basis voor het empirische deel van het onderzoek (Maso en Smaling, 1998: 
20). Op die wijze kan ik inzichtelijk maken welke kennis nog aan bestaande kennis toegevoegd 
kan worden.
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motieven voor het handelen, komen ook andere begrippen dan ‘spiritualiteit’ in beeld. 
De belangrijkste zijn: zingeving, geloof en levensbeschouwing. In hoofdstuk 2 zal 
ik het verband van het begrip ‘spiritualiteit’ met deze begrippen uitleggen. Op deze 
plaats is het van belang te benadrukken dat ik het verschijnsel ‘ spiritualiteit’ breed op-
vat. Ik veronderstel dat  ervaringen van inspiratie en transcendentie soms religieus van 
aard zijn, soms ook niet. Indien dat wel het geval is, hebben we het ook over geloofs-
ervaringen en over geloofsovertuigingen van de leraar. Er zijn ook ervaringen die niet 
met religieuze woorden benoemd worden en niet met religieuze inhouden in verband 
staan, althans niet in eerste instantie. Wat mij in deze studie specifi ek interesseert, is 
of we inderdaad verschillende typen ervaringen aantreffen en hoe religie en levensbe-
schouwing een plaats krijgen in de spiritualiteit. 

De vraag naar de spiritualiteit van leerkrachten is van belang voor het gehele con-
fessionele onderwijs. Ik moet mij echter gezien de reikwijdte van het onderwerp en de 
omvang van het  confessionele onderwijs, beperkingen opleggen. De eerste beperking 
is dat ik alleen kijk naar leraren die in het basisonderwijs werken en niet naar leraren 
in andere sectoren van het onderwijs. De tweede beperking betreft het type confessi-
onele school waar de leraren werken. In dit onderzoek concentreer ik mij op leraren 
in de orthodoxe denominaties van het protestantse onderwijs, namelijk het reforma-
torische onderwijs en het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs. De keuze voor deze 
inperking wordt verderop in deze paragraaf toegelicht.

Spiritualiteit in het confessionele onderwijs
De levensbeschouwelijke basis van de school en de religieuze spiritualiteit van de lera-
ren die er werken, staan niet vanzelfsprekend op één lijn6. Het aannamebeleid van veel 
confessionele scholen is ruim (Bakker & Rigg, 1999). Daarnaast is er grote verschei-
denheid in de wijze waarop leraren zich verhouden tot de  grondslag van de school. 
Bakker en Rigg (1999: 62) geven aan dat het lerarencorps niet meer gezien kan worden 
als een exponent van de christelijke  identiteit van de school. De interpretatie van het 
adjectief christelijk is niet uniform en is in het onderwijs net zo divers als in de maat-
schappij als geheel. Bakker en Rigg menen dat juist in het spanningsveld tussen  for-
mele identiteit en praktische  pluriformiteit de leerkracht een cruciale rol vervult. ‘Hoe 
namelijk de leerkracht deze grondslag, de geformaliseerde visie (en dergelijke) van de 
school in de concrete onderwijswerkelijkheid, interpreteert, bepaalt de uiteindelijke 
impact van de formele identiteit op het van dag tot dag aangeboden onderwijs.’ (a.w. 
61) Nu lijkt in het orthodox-protestantse onderwijs de spanning tussen formele iden-
titeit en praktische pluriformiteit niet zo groot. Deze scholen opereren binnen de eigen 
relatief  gesloten gemeenschappen en betrekken hun leerkrachten van de orthodoxe 
 opleidingsinstituten. Toch speelt ook hier de spanning tussen  uitgangspunten van de 
school en de  individuele keuzevrijheid van de leerkracht een rol. Zo veron derstelt Bak-
ker (2003: 98) dat ‘ook binnen de traditionele zuilen een groeiende verscheidenheid 

6 De mate waarin een overeenstemming verondersteld wordt, is afhankelijk van de wijze waarop 
een school zich positioneert. Miedema (1997) maakt een onderscheid tussen zuilscholen, pro-
gramscholen en de christelijke ontmoetingsscholen. Bij de zuilscholen wordt de eigenheid van de 
eigen levensbeschouwing maximaal benadrukt, bij de programscholen minder, en bij de christe-
lijke ontmoetingsschool minimaal.
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van interpretaties van de eigen  religieuze traditie leeft’. Uit onderzoek van Van Har-
develd (2003) in het protestants-christelijke onderwijs blijkt dat leraren zich in hun 
voorkeuren voor hun  beroepsbekwaamheden meer laten leiden door hun eigen opvat-
tingen dan door de  formele identiteit van de school. Van Hardevelds onderzoek maakt 
aannemelijk dat leraren niet altijd de geloofstraditie communiceren zoals scholen zich 
dit aanvankelijk hebben voorgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat dit ook geldt voor 
leraren die op scholen werken met een gesloten opvatting van identiteit. Het primaat 
lijkt ook bij hen niet te liggen bij de  overdracht van de traditie, maar bij de  vorming 
van de individuele leerling (zie ook De Ruyter & Miedema, 1997). Deze constatering 
vormt een belangrijk gegeven bij het onderzoek. In de theorievorming en in het empi-
rische deel zal hier aandacht aan worden geschonken.

De keuze voor de specifi eke  doelgroep
In deze paragraaf licht ik toe waarom er in deze studie specifi ek wordt gekeken naar 
spiritualiteit van leraren in het orthodox-protestantse onderwijs en, nog specifi eker, 
naar leraren die werken in het reformatorische7 en in het gereformeerd-vrijgemaakte8 
onderwijs. Ik geef hiervoor vier redenen. 

In de eerste plaats bleek in de oriëntatiefase van het onderzoek al vrij snel dat in-
perking van de doelgroep noodzakelijk was. Op grond van de literatuurstudie nam 
ik mij weliswaar voor om spiritualiteit breed op te vatten, maar toch bleek de veron-
derstelling aannemelijk dat de godsdienstige achtergrond van de respondenten een 
belangrijke rol zou gaan spelen in de data. Indien een brede doelgroep genomen zou 
worden, bijvoorbeeld bestaande uit de volle breedte van het protestantse onderwijs, 
zou er een grote hoeveelheid respondenten nodig zijn om voldoende inzicht te krijgen 
in de verschillende manieren waarop religie een plaats heeft in de spiritualiteit. Door 
de doelgroep te versmallen tot respondenten die een relatief gelijk  referentiekader heb-
ben wat betreft  religieuze taal en  overtuiging, dacht ik meer diepgang te kunnen krij-
gen in het onderzoek. 

In de tweede plaats ging mijn interesse uit naar deze doelgroepen, omdat mijn werk 
in een groot deel van de onderzoeksperiode zich afspeelde op de  lerarenopleidingen 
die zich richten op het orthodox-protestantse onderwijs. Veel informatie stond mij 
rechtstreeks ter beschikking. De studie is ook direct van belang voor de instellingen 
waar ik als onderzoeker werkzaam ben. Er deed zich wel een probleem voor bij de af-
bakening van orthodox-protestantse scholen. De protestantse orthodoxie is namelijk 

7 In deze studie wordt naast de aanduiding ‘ reformatorisch’ ook het adjectief ’ bevindelijk’ ge-
noemd. Als sociologisch te onderscheiden groep worden reformatorische christenen ook aan-
geduid als ‘ bevindelijk gereformeerden’ of ‘ bevindelijken’. Deze twee begrippen kunnen als sy-
noniemen opgevat worden. Doorgaans wordt echter gesproken over ‘reformatorische scholen’, 
‘reformatorische leerkrachten’, ‘de reformatorische zuil’, enzovoort.

8 In strikte zin moet gesproken worden van ‘gereformeerd onderwijs’, omdat de scholen zichzelf 
doorgaans zo noemen en men zich niet meer exclusief richt op de Gereformeerde Kerken Vrij-
gemaakt, maar ook op de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook in de statuten van reforma-
torische scholen wordt echter vaak gesproken van ‘gereformeerd onderwijs’. Voor de directe 
herkenbaarheid van dit deel van de doelgroep kiezen we ervoor om eenduidig te spreken van ‘ge-
reformeerd-vrijgemaakte scholen’, ‘gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten’, ‘de gereformeerd-
vrijgemaakte zuil’, enzovoort.
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breed. Sommige scholen die zich rekenen tot de brede protestantse richting, houden 
strikt vast aan hun  statuten en kunnen als orthodox gekenmerkt worden. Reformato-
rische en gereformeerd-vrijgemaakte scholen doen dat ook. Het verschil is echter dat 
deze groepen scholen zich apart hebben georganiseerd.

Dat brengt mij bij de derde reden voor inperking van de doelgroep. Deze is prak-
tisch-methodologisch van aard. In het reformatorische en in het gereformeerd-vrijge-
maakte onderwijs zijn er organisaties waaraan scholen zich hebben verbonden ( bestu-
renorganisaties). Met behulp van de kwantitatieve gegevens van deze organisaties kon 
ik een keuze maken voor  representatieve scholen (zie hiervoor uitgebreider de bespre-
king van de methodologie in hoofdstuk 4). Bij andere al dan niet erkende subdeno-
minaties van het protestants-christelijke onderwijs, zoals het  evangelische onderwijs 
of scholen die als orthodox aangeduid kunnen worden binnen de brede  protestants-
christelijke zuil, is het niet mogelijk te refereren aan ondersteunende organisaties. 

In de vierde plaats blijkt uit onderzoek van Dijkstra en Miedema (2003) dat de re-
formatorische richting en de gereformeerd-vrijgemaakte richting in veel opzichten ge-
lijk zijn, althans wanneer ze samen vergeleken worden met de protestants-christelijke 
scholen9. Uit het onderzoek blijken opvattingen van bestuurders, directieleden, lera-
ren en ouders in respectievelijk reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte scholen 
behoorlijke verwantschap te vertonen, bijvoorbeeld in het belang dat men hecht aan 
een sterke  aansluiting tussen gezin en school. De verschillen betreffen theologische 
kwesties die in de grondslag verwoord zijn. Er is bewust voor gekozen om beide  rich-
tingen in het onderzoek te betrekken, omdat op die manier aan het licht kan komen 
of (kleine) verschillen in  theologische oriëntaties doorwerken in de spiritualiteit van 
de leraren. Zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de twee doelgroepen 
geven het onderzoek voldoende kans op verdieping. 

Overzicht van dit hoofdstuk
In het vervolg van dit inleidende hoofdstuk licht ik het belang van het onderwerp toe 
en breng ik de vraagstelling in beeld. In paragraaf 1.2 noem ik zes motieven om de 
inspiratie voor het leraarschap en de rol van religie daarin aan de orde te stellen. Het 
eerste motief gaat over de vormende werking van religieuze spiritualiteit. Het twee-
de motief ligt in het verlengde daarvan en betreft de huidige (geseculariseerde) con-
text waarin leraren zich bevinden. De derde, vierde en vijfde reden houden verband 
met thema’s waar huidige leerkrachten voortdurend mee te maken hebben en die hun 
professionaliteit raken. Ik noem achtereenvolgens de pedagogische opdracht van de 
leraar, de implementatie van onderwijsvernieuwingen en de plaats die de leraar toege-
kend wordt in de kwaliteit van het onderwijs. Het laatste motief betreft het belang van 
een goede integratie van persoon en arbeid. Na een eerste formulering van de doelstel-
ling en vraagstelling (paragraaf 1.3) positioneer ik vervolgens het onderzoek ten op-
zichte van bestaande onderzoekstradities (paragraaf 1.4). In de laatste twee paragra-
fen beschrijf ik de relevantie en de opzet van het onderzoek (paragraaf 1.5 en 1.6). 

9 In hun onderzoek, dat in paragraaf 3 nog nader samengevat wordt, beperken zij de gehele breedte 
van het  confessionele scholenveld tot vier richtingen. Naast de rooms-katholieke richting worden 
in het onderzoek drie protestantse  richtingen betrokken. Het gaat om de protestants-christelijke 
richting, de reformatorische richting en de gereformeerd-vrijgemaakte richting.
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1.2 De motivering van het onderzoek

1.2.1 Religieuze spiritualiteit als vormende kracht

Het eerste motief voor het onderzoek heeft te maken met de centrale rol van de le-
raar in het onderwijs. Een Duits onderzoek naar het ‘ geleefde geloof’ van  godsdienst-
leraren legt de vinger bij de noodzaak om de persoon van de leerkracht als vormende 
kracht zélf onder de aandacht te brengen. De onderzoekers vatten hun opvatting zo 
samen: 

‘Betrachten wir die ReligionslehrerInnen als Bildungs- bzw. Traditionsagenten, 
dann rückt nicht allein ’Religion’ als lehrmäßig-materialer Gegenstand von Bil-
dungsbemühungen in unser Blickfeld. Dann stellt sich auch und vor allem die Fra-
ge, wie diese Bildungsreligion in der Subjektivität der Unterrichtenden Kontur 
gewinnt: Denn nur in der gelebten Religion sind jene Anhaltspunkte und Motive 
aufgehoben, die Religion überhaupt erst lehrbar machen.’ (Feige, Dressler, Luka-
tis, & Schöll, 2000: 3410)

Niet alleen de leerstof, maar juist ook de vormende invloed van de persoon ‘doet iets’ 
in het onderwijs (vergelijk Bakker & Rigg, 2004). Het onderzoeksproject van Feige 
c.s. betreft de situatie van  godsdienstleraren die (in de Duitse context) als gespecia-
liseerde leerkrachten worden ingezet voor het  godsdienstonderwijs. Voor de Neder-
landse situatie geldt dat het godsdienstonderwijs, althans op protestants-christelijke 
en op  rooms-katholieke basisscholen, geïntegreerd wordt aangeboden (Ploeger, 1993: 
284-289). De leraar heeft in de opleiding al geleerd om zelf uit de Bijbel te vertellen, 
dagopeningen en -sluitingen te houden en vieringen voor de school te verzorgen (Be-
sturenraad, 2006: 115). De leraar wordt dus niet alleen verondersteld de inhoud van 
de religie over te dragen in de leerstofi nhoud van het vak godsdienst of levensbeschou-
wing, maar wordt ook geacht de inhoud gestalte te geven in andere activiteiten die 
verband houden met de religie. Dit impliceert dat de leraar zich op enigerlei wijze tot 
de religieuze inhoud moet verhouden wil hij deze activiteiten op  authentieke wijze ten 
uitvoer kunnen brengen. De vraag die men zich in het Duitse onderzoek stelt, is op 
welke wijze de religie van de leraar gestalte krijgt. Gezien de geïntegreerde taak die de 
Nederlandse leraar in het confessionele onderwijs heeft, is deze vraag in onze situatie 
dus van belang voor het functioneren van de leraar in de breedte. Wij zijn benieuwd 
hoe religie bij leraren basisonderwijs een functie heeft in het  alledaagse handelen. Zijn 
 religieuze motieven in hun spiritualiteit duidelijk aanwijsbaar? In deze studie wordt 
door middel van een kwalitatieve benadering van praktijkervaringen gepoogd zicht te 
krijgen op de relatie tussen de (levensbeschouwelijke) drijfveren en  levenshouding van 
de leraar, en de uitwerking daarvan in de praktijk. Als we weten hoe religieuze spiri-
tualiteit in de praktijk tot uitdrukking komt, weten we ook beter of en hoe de leraar 
daadwerkelijk ‘ drager’ van de identiteit genoemd kan worden. 

10 De cursiveringen die in citaten worden gebruikt, zijn identiek aan die in de oorspronkelijke tekst, 
tenzij dit in een noot anders wordt aangegeven.
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1.2.2 De rol van de leraar in een  geseculariseerde context 

Het tweede motief voor het onderzoek houdt verband met de  maatschappelijke con-
text waarin christelijke leraren hun werk doen. Het belang van de vraag hoe spiri-
tualiteit een rol speelt in het  handelen van leraren wordt versterkt door de invloed 
van de  secularisatie en  individualisering in de samenleving (Hermans en Van Vugt, 
1997; Miedema, 2003; Bakker & Rigg, 2004; Dijkstra & Miedema, 2003; Hermans, 
2001; Hermans, 2002; Bakker, 2004; Bakker, 2004a; Ter Avest, 2004; Van den Berg, 
2004). Zoals gezegd, is er geen een-op-eenrelatie tussen de confessionele status van 
een school en de overtuiging van leraren. In dit onderzoek kunnen we nagaan hoe le-
raren hun rol als  drager van identiteit waarmaken in een geseculariseerde context. 
Meestal worden  secularisatie en  individualisering in verband gebracht met de moder-
niteit, die sinds de  Verlichting de westerse samenleving steeds meer is gaan beheer-
sen. Hermans (1997) benadrukt dat het complexe begrip ‘ modernisering’ niet meer 
is dan een theoretisch interpretatiekader. Daarom is het beter om te spreken van de 
 moderniseringshypothese (a.w. 8).  Secularisatie vat Hermans echter wel op als direct 
verband houdend met de moderniteit. Mede op grond van sociologische gegevens om-
schrijft hij  secularisatie als volgt: ‘een verandering van de plaats en de functie van kerk 
en godsdienst in onze samenleving ten gevolge van  differentiatie,  rationalisering,  in-
dividualisering en  domesticering11.’ Een van de gevolgen voor de samenleving is bij-
voorbeeld dat ‘de  kerk een instituut is geworden naast andere instituten en niet boven 
andere instituten (...).  Godsdienst is niet meer het overkoepelende  zingevingssysteem 
voor alle sectoren.’ (a.w. 12) Ook betekent secularisatie dat ‘het gesprek over geloof 
en godsdienst in hoge mate uit de publieke sfeer is verdwenen’. Dit betekent dat men-
sen in andere sectoren – buiten de geloofsgemeenschap – ook niet meer aangespro-
ken worden op hun godsdienstige overtuiging (a.w. 13-14)12. Het wegvallen van gods-
dienst als gemeenschappelijk interpretatiekader betekent voor het individu dat andere 
personen niet meer automatisch op hetzelfde  zingevingssysteem aangesproken kun-
nen worden. Of mensen nog tot een bepaalde  geloofsgemeenschap willen behoren, 
hangt af van hun individuele keuzes. Zij stemmen die bijvoorbeeld af op de aantrek-
kelijkheid van de  gemeente of op het charisma van de voorganger (a.w. 14).

11  Differentiatie verwijst naar het steeds verder opdelen van maatschappelijke en sociale eenheden 
naar functies, die los van elkaar staan.  Rationalisering heeft te maken met de ervaring dat de 
werkelijkheid  beheersbaar is geworden. Met de juiste instrumenten zijn bepaalde voorbedachte 
doelen te bereiken. Hermans vat de rationalisering ook breder op: ‘niet het gezag van de autori-
teit is doorslaggevend maar het gezag van argumenten.’ Individualisering betekent dat individu-
ele personen niet meer vanzelfsprekend vastzitten aan sociale verbanden, met de daarbij beho-
rende  loyaliteit voor het collectief. ‘Deel uitmaken van een sociaal verband geschiedt voor een 
belangrijk deel op grond van vrijwillige keuze.’Domesticering ten slotte heeft te maken met de 
 beheersbaarheid van de werkelijkheid. ‘Mensen hebben de mogelijkheid om naar eigen goeddun-
ken te beschikken over hun natuurlijke omgeving.’ Van belang is dat niet alleen de natuur buiten 
de mens is gedomesticeerd, maar ook de natuur binnen de mens (driften, behoeften, verlangens) 
Hermans (1997: 9-11).

12 Hermans (1997: 14) verwijst op dit punt naar het onderzoek van Zondag (1993), waaruit blijkt 
dat docenten op katholieke scholen moeite hebben om het gesprek over het geloof te voeren met 
collega’s.
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Onder andere door de  secularisatie is er in het bijzonder onderwijs niet alleen een 
grote  diversiteit gegroeid in de  leerlingenpopulatie, maar ook in de populatie van het 
onderwijzend personeel (Bakker, 2002). Hoewel de kerkelijke betrokkenheid over het 
algemeen hoog ligt (Dijkstra en Miedema, 2003), constateert Bakker grote verschil-
len tussen leraren. Deze maken dat het spreken over identiteit soms een taboeonder-
werp geworden is. Bakker en Rigg (2004: 202-203) bespreken de spanning die leraren 
kunnen ervaren tussen de  formele identiteit van de school en de  diversiteit in de leer-
lingenpopulatie. Zij komen echter tot de conclusie dat deze spanning in de alledaagse 
praktijk een geringe rol speelt. De spanning wordt pas merkbaar wanneer de formele 
identiteit expliciet ter sprake wordt gebracht. 

Onduidelijk is hoe sterk de  maatschappelijke context van invloed is op leraren in 
de  doelgroep van ons onderzoek. Bakker en Rigg (2004: 60) vermoeden dat er een 
 verschuiving plaats zal vinden op het punt van de  theologische oriëntaties. Onder in-
vloed van met name de  evangelische beweging zou deze sterker inductief kunnen wor-
den. Met een  inductieve positie wordt bedoeld dat er ruimte is om de traditie opnieuw 
te interpreteren en meer aandacht te geven aan de eigen ervaring. Zoals reeds is aan-
gegeven, bevestigt het empirisch onderzoek van Van Hardeveld (2003) dat ook in re-
formatorische en gereformeerd-vrijgemaakte scholen individuele opvattingen een ster-
ker gewicht hebben dan de  formele opvatting van het instituut school. Overigens is 
op grond van de genoemde onderzoeken niet duidelijk of er sprake is van een verband 
tussen  secularisatie en een sterker accent op  individuele opvattingen. In een empirisch 
onderzoek van Coster (1998) worden voor de reformatorische populatie in haar ge-
heel verschuivingen waargenomen in opvattingen en  uiterlijke gedragingen. Deze  ver-
schuivingen worden ook in verband gebracht met de emancipatietheorie13, die stelt dat 
een voltooide geëmancipeerde maatschappelijke groepering, zal  assimileren14. 

13 Zie hierover uitgebreider Janse (1985) en Van der Schans (1999). 
14 Golverdingen (2001: 12) vergelijkt de  emancipatie van de reformatorische zuil met de  neogere-

formeerde zuil van Abraham Kuyper. Hij constateert dat  secularisatie in de  reformatorische zuil 
niet zozeer plaatsvindt via de  positieve cultuurwaardering (zoals dat in in de neogereformeerde 
zuil het geval is geweest), maar via ‘het praktisch materialisme’. Hij verwoordt zijn zorg als 
volgt: ‘Het gaat bij de  bevindelijk gereformeerden, naar het mij wil voorkomen, vooral om de 
stille doorwerking van het praktisch materialisme, dat gericht is op het genieten van het hier-en-
nu en gepaard gaat met een  innerlijke vervreemding van de leer van de Bijbel en de christelijke 
waardering van  ethiek en cultuur. Zal het zuiltje van het reformatorische onderwijs uiteindelijk 
uiteenvallen zoals de  neo-gereformeerde zuil?’ Janse (1992) ziet het gevaar van omgekeerde zuil-
werking, namelijk ‘dat de eigen zuilorganisaties op den duur vervreemden van de oorspronkelijke 
uitgangspunten en averechts gaan werken’. Naar zijn mening is er geen alternatief voor de zuil, 
omdat participatie in bredere verbanden de bevindelijk gereformeerden in gewetensproblemen 
zou brengen: ‘Althans degenen die het met hun principes nauw nemen.’ (a.w. 30) Golverdingen 
meent ook dat er geen alternatief is. ‘In het krachtenveld van de huidige algemene  secularisatie is 
de  consolidatie van de  reformatorische zuil menselijkerwijs de enige mogelijkheid om werkelijk 
gereformeerd onderwijs in een  beschermd milieu te blijven geven.’ (2001: 14) Hij noemt als teken 
van hoop dat de bevindelijk gereformeerden altijd een hartelijke verbondenheid hebben ‘met het 
Woord van God, de gereformeerde leer en de tere  vreze des Heeren.  Gods Woord is de  waarheid 
(…) Het is Gods eigen toezegging. Dat is onze enige, vaste hoop.’ (a.w. 16)
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Voor de onderzoeksgroep rondom Feige (2000) was de zich veranderende context een 
van de redenen om een uitvoerig onderzoeksproject op te starten.  Geleefde religie, zo 
zeggen de onderzoekers, is bij  godsdienstleraren niet meer in gelijke mate gestempeld 
door de  religieuze instituties. Hoe men godsdienst beleeft, hangt sterk af van de  per-
soonlijke keuzes die men maakt en is relatief onvoorspelbaar. 

‘Gerade und besonders im religiösen Bereich, wo dem Einzelnen die persönliche 
Anverwandlung des Religiösen frei- bzw. ‘anheim gestellt’ erscheint, ist heute das 
gesamte Spektrum der Handlungsoptionen am häufi gsten vorzufi nden – ange-
fangen von der herkömmlich institutionellen Steuerung über individualisierte und 
postmoderne Formen der Biografi egestaltung bis hin zu regressiven Verläufen fun-
damentalistischer Orientierungen.’ (a.w. 37)

De onderzoekers maken deze opmerkingen ook in verband met hun visie op de functie 
die de  biografi e heeft gekregen. In navolging van Kohli (1988) menen zij dat de bio-
grafi e in de moderne samenleving een centraal instituut is geworden. Ze heeft een  in-
tegrerende functie voor allerlei deelaspecten van het handelen en neemt daarmee de 
functie van de godsdienst over. In de  voormoderne samenleving was alleen de gods-
dienst in staat om de drie wezenlijke bestanddelen van de samenleving – de sociale 
structuur, de cultuur en het individu – bij elkaar te houden. In plaats van de  religie zijn 
het individu en diens  levensloop de  centrale modus van integratie geworden. Men kan 
 levensfasen doorlopen zonder daarbij religie te betrekken. Door het  functieverlies van 
bijvoorbeeld het instituut kerk wordt het voor het individu een opgave  zelf-referentieel 
een eigen – ook religieuze –  biografi e te ontwerpen.

1.2.3  Pedagogische dimensie van het leraarschap

Een derde motief om stil te staan bij spiritualiteit van leraren is de grote aandacht voor 
de  pedagogische taak van de school. Er is sinds 1992 veel gepubliceerd over de  peda-
gogische opdracht van de school en over de taak van scholen om waarden en normen 
in het curriculum een plaats te geven (zie voor een overzicht: Miedema, Biesta & Van 
der Kuur, 1995). Er is daardoor een sterk accent op de pedagogische dimensie van het 
leraarschap komen te liggen (Veugelers & De Kat, 1998; Boerman & Ebskamp, 2001). 
Miedema (1999) plaatst dit accent in een lange  traditie van christelijk-pedagogisch 
denken. Ligthart en Kohnstamm sloten in hun pedagogische benadering al nauw aan 
bij de reformpedagogen en hadden veel aandacht voor de vormende waarde van de le-
raar. Miedema pleit ervoor dat christelijke scholen niet zozeer hun  levensbeschouwe-
lijke identiteit zullen benadrukken in engere zin (de levensbeschouwelijke component), 
maar dat zij de nadruk zullen leggen op het pedagogische concept. Hij verwacht ‘dat 
we vanuit zo’n inzet vroeger of later natuurlijk ook wel weer uitkomen bij het  vak- en 
vormingsgebied godsdienst of levensbeschouwing, het ontwikkelingsdomein van de 
zingeving’ (a.w. 13). Het gaat erom dat de  pedagogische uitgangspunten, die hoe dan 
ook aanwezig zijn, expliciet gemaakt worden, zodat ze bijdragen aan de formulering 
van de identiteit van de school. Of en hoe deze  pedagogische aandacht gestuurd zou 
kunnen zijn vanuit levensbeschouwelijke motieven, is in Miedema’s betoog niet aan 
de orde. Boerman en Ebskamp (2001) geven in hun Praktische ethiek voor het basis-
onderwijs wel deze relatie aan. Ter inleiding op de  morele vorming van leerlingen 
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 stellen zij de volgende vragen: ‘Hoe heeft dat morele besef zich bij jou ontwikkeld, 
heeft dat enige samenhang met de  levensovertuiging van je ouders en van jezelf, hoe 
kun je de ontwikkeling van leerlingen op dat gebied beïnvloeden?’ (a.w. 87) De moraal 
die een leraar overdraagt, heeft te maken met de spiritualiteit die zich in de loop van 
de  socialisatie in het gezin, in de school en in de opleiding heeft ontwikkeld. 

Hier komt in verband met persoonlijke waarden en spiritualiteit een nieuw element 
in beeld, namelijk de  biografi e. In  opleidingsliteratuur en  coachingsmateriaal wordt 
de relatie tussen de  wijze van communiceren en de persoonlijke biografi e breed er-
kend. Om die reden ligt er in de advisering vaak een sterke nadruk op  authenticiteit 
van leraargedrag. Zo zegt bijvoorbeeld Wuesten (2000: 7) kernachtig tegen leraren: 
‘Als datgene wat u doet samenvalt met wie u bent, kunt u opgelucht ademhalen.’ Au-
thentiek betekent dat men zo gevormd is dat  refl ectie op eigen overtuigingen en op 
eigen gedrag vertaald is naar en consistent is met het beroepsmatig handelen. De  re-
fl ectie op levensbeschouwing dient hiervan deel uit te maken (Bakker & Ter Avest, 
2002). De noodzaak van refl ectie op spiritualiteit en de eigen biografi e wordt versterkt 
door de aard van de  problemen waarmee leerlingen op school aankomen. De gemeen-
schappen om leerlingen heen bieden onvoldoende mogelijkheden om, wat Kunneman 
(2005) noemt, de ‘ trage vragen’ te hanteren. Hiermee worden vragen bedoeld die te 
maken hebben met  kwetsbaarheid,  eindigheid en  afhankelijkheid. Leraren horen vaak 
over problemen van leerlingen of vangen signalen op, waardoor zij de mogelijkheid 
hebben op dit soort vragen in te gaan. Dit vereist dat leraren geleerd hebben zelf met 
deze vragen om te gaan en hierop te refl ecteren. Hun eigen spiritualiteit is in het ge-
sprek met de leerlingen in het geding. Studie naar de aard en de doorwerking van spi-
ritualiteit heeft dus zin met het oog op de morele en de  pedagogische dimensie van het 
leraarschap (vergelijk voor de morele aspecten van het leraarschap Socket, 2001 en 
Wardekker, Biesta & Miedema, 1998). 

1.2.4   Onderwijsvernieuwing en  professionalisering

De thematiek van het onderzoek breng ik in de vierde plaats in verband met de  be-
roepsmotivatie van hedendaagse leraren. Het moderne onderwijs stelt leraren in 
het primair en voortgezet onderwijs voor de vraag, hoe zij hun beroep kunnen blij-
ven ervaren als een uitdaging. De  werkomgeving wordt gedomineerd door een hoge 
 werkdruk15 (Van Horn, 2002),  implementatie van vernieuwingen (Van den Berg & 
VandenBerghe, 1995) en een hoge concentratie van persoonlijke problematiek van 
kinderen en jongeren (RIVM, 2003). Willen leraren in deze context met  plezier hun 
werk blijven doen, dan moeten hun taken in voldoende mate gerelateerd zijn aan  per-
soonlijke drijfveren (Hoogeveen, 1999). 

15 Het onderwijs kent volgens Van Horn (2002) een  burn-outpercentage van 17%; gemiddeld op de 
 arbeidsmarkt is dat 10-12%. Het CBS vermeldt over de periode 2001-2003 voor het onderwijs 
een percentage van 14%. Dit is het hoogste van alle beroepsgroepen. Het hoge percentage wer-
kenden met een burn-out wordt toegeschreven aan de hoge  werkdruk, de beperkte  ontplooiings-
mogelijkheden en de lage  taakautonomie van leerkrachten (CBS-webmagazine, 2005).
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Het is aannemelijk dat docenten met name  voldoening vinden in hun werk, wanneer 
zij hun eigen kwaliteiten en  competenties kennen en weten hoe zij deze kunnen ge-
bruiken voor hun eigen  professionele ontwikkeling (Day, 1999). Vanuit het oogpunt 
van  onderwijsvernieuwing en  professionalisering is het dus van belang om bij de per-
soonlijke motivatie van leraren aan te sluiten. Hoogeveen (1999) toonde voor leraren 
in het basisonderwijs aan, dat hun motivatie voor werk en voor vernieuwing in de eer-
ste plaats gevoed wordt door een sterke en intrinsieke  betrokkenheid op de leerling. 
Zij vat de  kernmotivatie van leraren samen in de titel van haar proefschrift: ‘Het kun-
nen je eigen kinderen zijn’. Vernieuwingen lijken echter niet in de eerste plaats op deze 
kernmotivatie in te spelen. Integendeel. Vernieuwingen suggereren dat er veel nieuwe 
technisch  instrumentele vaardigheden nodig zijn (Smith, 1995) en dat ze de perma-
nente druk nog groter maken (Van den Berg & VandenBerghe, 1995)16. Om  betrok-
kenheid van leraren  bij vernieuwingen te vergroten, is het de kunst om een optimale 
mix te vinden tussen de verschillende componenten van het leraarschap. Niet alleen 
vaardigheden zijn aan de orde, maar vooral ook  motivatie. Hargreaves (1995) vat dit 
als volgt samen:

‘The practice and research of teacher development (...) should address the technical 
competence of teaching, the place of moral purpose in teaching, political aware-
ness, acquity, and adeptness among teachers, and teachers’ emotional attachment 
to and engagement with their work. None of these dimensions alone capture all 
that is important or all there is to know about teacher development. What really 
matters is the interactions among and integration between them.’ (a.w. 26) 

Wanneer nu integratie van de verschillende dimensies die Hargreaves noemt, een be-
langrijk aandachtspunt is in  professionalisering, moet dit vertaald worden in aan-
dacht voor de gehele  persoon van de leerkracht. Behalve voor  vaardigheidsaspecten 
moet er ook ruimte zijn voor de emotionele component en het  engagement voor het 
vak. We zijn dan dicht bij het begrip ‘spiritualiteit’ (met name het aspect van inspiratie 
hierin). Zeker wanneer wij het algemeen gegroeide inzicht in aanmerking nemen dat 
men als persoon niet verandert door het aanleren van nieuwe vaardigheden, maar dat 
men moet weten wat er ‘onder de oppervlakte’ gebeurt, is aandacht voor spiritualiteit 
van belang. Vaak wordt hiervoor de  metafoor van de ijsberg gebruikt (Jansma, 2003), 
waarbij het bovenste, zichtbare deel verwijst naar het waarneembare gedrag, en het 
onzichtbare deel naar minder in het oog springende, maar wel aanwezige eigenschap-
pen van de persoon. Korthagen en Vasalos noemen de diepste laag waarin men kan 
veranderen die van betrokkenheid. Dat laatste niveau is door anderen ook wel aange-
duid met ‘spiritualiteitniveau’, ‘transpersoonlijk niveau’ of het niveau van de ‘innerlij-
ke missie’ (Korthagen & Vasalos, 2001: 32). In deze laag bevinden zich de zingeving, 
de religieuze ervaring en de motivatie voor de beroepsuitoefening. 

16 Hoogeveen (1999: 19) pleit op grond van haar onderzoek naar motivatie van leerkrachten voor 
aandacht voor de  persoon van de leerkracht. Zij merkt op dat in de  onderwijsresearch voorna-
melijk aandacht is voor het effect van het onderwijs en niet voor de persoon die dit onderwijs 
gestalte geeft. Onderzoek is op deze wijze voornamelijk een instrument van een  beheersmatige 
benadering in het onderwijs en staat niet in dienst van  onderwijsverbetering ‘van binnenuit’.
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De  diepere lagen van de persoon komen nadrukkelijk in beeld wanneer leraren deel-
nemen aan innovatieprocessen. Wanneer men tijdens een proces van vernieuwing zijn 
gedrag moet veranderen, komt aan het licht hoe diep  gedragspatronen zijn geworteld 
in de eigen  biografi e, in opvattingen en in de spiritualiteit (Kelchtermans & Vanden-
Berghe, 1995). In de literatuur over  onderwijsvernieuwing wordt erkend dat verande-
ring van dieper liggende processen meer  begeleiding vergt en ook door de tijd gezien 
een langere duur kent. Het aanleren van nieuwe vaardigheden kost echter al veel ener-
gie. Er blijft voor de gesignaleerde noodzaak om te werken aan dieperliggende proces-
sen weinig aandacht over (Kooijman, 2001; Kwakman, 1999). Meer persoonsgerichte 
methodieken als  supervisie en  intervisie zijn kostbaar en vallen daarom snel buiten de 
focus van vernieuwingsprojecten.

In  onderwijsonderzoek is inmiddels aandacht geweest voor  persoonlijke betrok-
kenheid17 van leraren bij vernieuwingen (Van den Berg & VandenBerghe, 1995). Over 
de relatie tussen aan de ene kant  religiositeit in de zojuist genoemde diepere lagen en 
aan de andere kant vernieuwingen in het onderwijs anderzijds, zijn mij geen studies be-
kend. Datzelfde geldt voor het opleidingsonderzoek, in het kader waarvan Korthagen 
en Vasalos hun model formuleren18. Wanneer we onderwijsvernieuwing in verband 
brengen met het onderwerp van deze studie, doet zich de vraag voor of weerstanden 
enerzijds en positieve motivatie voor vernieuwing anderzijds gekoppeld worden aan 
de (religieuze) overtuiging waarvoor men staat en zoals men die beleeft. Het onder-
zoek kan mogelijk aan het licht brengen of er een link is met diepere overtuigingen.

1.2.5    Schoolconcept en  beroepsbekwaamheid

Als vijfde motief om aandacht te besteden aan de spiritualiteit van de leraar, noem ik 
de toegenomen aandacht voor de rol van de leraar in het spreken over  kwaliteit van 
het onderwijs. In school- en onderwijsconcepten komen zaken aan de orde als func-
ties en taken van het onderwijs, de  leerinhouden, de  leerprocessen en de rol van de le-
raar daarin, de organisatorische voorwaarden en de evaluatie (PMPO, 1996; Visser, 
2000). De  persoon van de leraar wordt opgevat als een van de belangrijkste onderde-
len van de  schoolorganisatie en staat in functie van de te bereiken doelen. In  school-
concepten speelt de leraar daarom een belangrijke rol. Er zijn diverse pogingen gedaan 
om schoolconcepten voor het orthodox-protestantse onderwijs te formuleren (voor 
het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs: Messelink & Mulder, 1995 en WVVO, 
1986 en voor het reformatorische onderwijs: Visser, 2000). Daarin wordt het cruciale 
belang van de leraar voor de kwaliteit van het onderwijs onderkend, met name als het 
gaat om de pedagogische functie van het onderwijs. Dit heeft echter niet geleid tot het 
onder woorden brengen van wie de ‘ drager van de identiteit’ is of idealiter zou kun-

17 De term  ‘betrokkenheid’ wordt door Van den Berg en VandenBerghe omschreven in verband 
met  onderwijsvernieuwing: ‘de vragen, met een min of meer emotionele ondertoon, die onzeker-
heid, eventueel weerstand tegen nieuwe situaties en/of veranderingen signaleren en die op één of 
andere wijze door de leerkracht(-en) zullen moeten worden opgelost.’ (Van den Berg en Vanden-
Berghe, 1995: 20) Zie ook Korthagen (2001), noot 18. 

18 Korthagen (2001: 16) geeft ook aan onbekend te zijn met empirisch onderzoek naar het verband 
tussen gedrag en diepere lagen in de persoonlijkheid, zoals weergegeven in het aan Bateson toe-
geschreven  persoonlijkheidsmodel.
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nen zijn. Met andere woorden: ondanks het feit dat het belang van de persoon van 
de leraar onderkend wordt, ontbreekt een conceptualisering waarin naast het hande-
len ook inspiratie en overtuiging een rol spelen. Recent is door hogeschool Driestar 
educatief een  beroepsbeeld ontworpen dat de ideaaltypische contouren schetst van de 
persoon van de leerkracht (Driestar educatief, 2006). Een dergelijke schets vraagt om 
verdieping en verder onderzoek.

In de  lerarenopleidingen, in de  beroepsverenigingen en bij het  ministerie van On-
derwijs is de laatste decennia de  beroepsbekwaamheid, als indicator van onderwijs-
kwaliteit, sterk in beeld gekomen. Dit heeft geleid tot een landelijk  beroepsprofi el voor 
de leraar en in een later stadium tot landelijke  beroepsbekwaamheden (VSLPC/SLO, 
1997). Van Hardeveld (2003: 174), pleit naar aanleiding van zijn onderzoek naar 
voorkeuren voor beroepsbekwaamheden bij leraren in het protestants-christelijke on-
derwijs, voor onderzoek naar de achtergrond van het handelen van leraren vanuit een 
 levensbeschouwelijke oriëntatie. Hij komt tot deze conclusie omdat er – zoals eerder 
reeds opgemerkt – in zijn onderzoek aanwijzingen zijn dat leraren zich in hun keu-
zes voor bekwaamheden meer laten leiden door hun  persoonlijke visie dan door de 
 grondslag van de school. Het instrument dat Van Hardeveld in zijn onderzoek heeft 
gebruikt, werpt wel licht op onderwijskundige en levensbeschouwelijke visies van le-
raren, maar niet op de relatie hiervan met hun daadwerkelijke onderwijsgedrag. Om 
dit onderzoekbaar te maken, noemt hij als mogelijkheden een tijdreeksstudie of een 
kwalitatief onderzoek. Een kwalitatief onderzoek kan door middel van observaties, 
interviews en documentenanalyse zicht geven ‘op de beroepsbekwaamheden die in de 
kenmerkende situaties een bijdrage leveren aan de  versterking van de identiteit van de 
school’ (Van Hardeveld, 2003: 174). In zijn studie zijn de beroepsbekwaamheden zo-
als geformuleerd door de VSLPC (1994) het uitgangspunt. In  beroepsbekwaamheden 
worden uitspraken gedaan over de wenselijkheid van bepaalde  vaardigheden en de 
versterkende werking daarvan op de identiteit van de school. Met de bekwaamheden 
is echter niets gezegd over het proces dat zich afspeelt in de persoon van de leraar wat 
betreft de levensbeschouwelijke identiteit en de vertaling daarvan naar de onderwijs-
praktijk. Beroepsbekwaamheden leveren wel een aantal mogelijke items waarmee de 
spiritualiteit van leraren beschreven kan worden. 

Inmiddels wordt het denken over beroepsbekwaamheid volledig beheerst door het 
begrip ‘ competenties’. Onder een competentie wordt een voor het beroep essentiële  be-
kwaamheid verstaan waarin  kennis,  vaardigheden en  attitude samenkomen. Het ide-
aal van competentiegericht opleiden is dat men leert aan de praktijk. Studenten in een 
beroepsopleiding moeten vanuit de  beroepspraktijk vragen leren stellen en zelf allerlei 
activiteiten verrichten waardoor ze de competenties verwerven (zie voor een kritische 
bespreking van het begrip De Muynck & Roeleveld, 2005). Het aantal competen-
ties dat voor een beroep geformuleerd wordt, is beperkt. Het totaal aan competenties 
moet dekkend zijn voor het geheel aan kennis, vaardigheden en attitudes die een le-
raar in zijn beroep nodig heeft. De  Stichting Beroepsontwikkeling Leraarschap heeft 
voor alle leraren zeven  kerncompetenties geformuleerd19. De wet  BIO (Beroepen In 
het Onderwijs) schrijft voor dat iedere nieuwe afgestudeerde leraar per 1 augustus 
2006 een  bekwaamheidsdossier moet bijhouden, waarvoor de zeven competenties de 

19 Zie www.lerarenweb.nl en de cd-rom In bekwame handen (2004).
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leidraad vormen. De vraag die  confessionele scholen zich stellen, is of er een aparte  le-
vensbeschouwelijke competentie geformuleerd moet worden. De Besturenraad kiest er 
bijvoorbeeld voor om te spreken van de competentie ‘Inspiratie’, omschreven als ‘Kun-
nen inspireren, zodat leerlingen worden begeleid en uitgedaagd eigen keuzes te maken 
inzake de waarde van het christelijk geloof voor het leven’ (Besturenraad, 2006: 115). 
Ons onderzoek naar spiritualiteit kan wellicht duidelijk maken of er grond is om op 
een dergelijke manier voor een aparte levensbeschouwelijke competentie te kiezen, of 
dat het juister is om levensbeschouwelijke aspecten onder te brengen bij de reeds ge-
formuleerde competenties. 

1.2.6 De relatie tussen persoon en  arbeid

In de zesde plaats wijs ik als motief voor deze studie op de  integrerende functie van 
spiritualiteit. McGrath (2000: 22) meent dat we  christelijke spiritualiteit kunnen be-
schouwen als ‘het pogen een verzameling theologische overtuigingen in contact en 
correlatie te brengen met een heel specifi eke verzameling persoonlijke en institutionele 
omstandigheden’. Hij geeft als  werkdefi nitie: ‘Christelijke spiritualiteit heeft te maken 
met het zoeken naar een  bevredigend authentiek christelijk bestaan, waarbij de grond-
slagen van het christelijk geloof gecombineerd worden met de totale ervaring van het 
leven op basis en binnen de context van dat geloof.’ Spiritualiteit heeft dus betrekking 
op de ‘ totale ervaring van het leven’ (a.w. 27). Alle aspecten van het bestaan komen in 
spiritualiteit bij elkaar20. Aspecten van het privéleven, van relaties, opvoeding, wonen, 
functioneren in kerk en samenleving; maar ook de ervaring van  arbeid binnen het ge-
heel van het leven heeft in de spiritualiteit een plaats. 

Arbeid en spiritualiteit kunnen niet in elkaar opgaan. Dit gebeurt ook niet in si-
tuaties waarin men zich nadrukkelijk richt op het contemplatieve leven. Bonhoeffer 
(1985, oorspronkelijk 1939) maakt in zijn boekje over het gemeenschapsleven van 
predikanten in het seminarie enkele opmerkingen over de relatie tussen het werk en 
het gebed. Het gebed is een van de belangrijkste elementen van de spiritualiteit in de 
gemeenschap. Naar aanleiding van Psalm 104:23 merkt hij dan op: 

‘Nur wo jedes sein ungeteiltes, eigenes Recht bekommt, wird die unaufl ösliche 
Zusammengehörigkeit von beidem deutlich. Ohne die Last und Arbeit des Tages 
ist das Gebet nicht Gebet und ohne das Gebet ist die Arbeit nicht Arbeit. Das weiß 
nur der Christ. So wird gerade in der klaren Unterschiedenheit beider ihre Einheit 
fi nden.’ (a.w. 59)

Bonhoeffer ziet een duidelijk onderscheid tussen de arbeid en het gebed. De arbeid is 
de wereld van ‘de dingen’,  het onpersoonlijke. Daarin onderscheidt de arbeid zich van 
de wereld der gemeenschap en van de  comtemplatie. Hoe Bonhoeffer de verhouding 
verder ziet, legt hij als volgt uit:

20 Zie ook Roukema-Koning (2001: 37): ‘Omdat elke dimensie van het mens-zijn invloed uitoefent 
op het geheel, kan in een spirituele praxis elke dimensie van het mens-zijn een zinvolle bijdrage 
leveren.’
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‘Aus der Welt der brüderlichen Begegnung tritt der Christ hinaus in die Welt der 
 unpersönlichen Dinge, des “Es”, und diese neue Begegnung befreit ihn zur  Sach-
lichkeit; denn die Welt des Es ist nur ein Werkzeug in der Hand Gottes zur Reini-
gung der Christen von aller Selbstbezogenheit und Ichsucht. Das Werk in der Welt 
kann ja nur dort vollbracht werden, wo der Mensch sich selbst vergisst, wo er sich 
an die Sache, an die Wirklichkeit, an die Aufgabe, an das Es verliert. In der Arbeit 
lernt der Christ, sich von der Sache begrenzen zu lassen, so wird ihm die Arbeit 
zum Heilmittel gegen die Trägheit und Bequemlichkeit seines Fleisches.’ (a.w. 59)

Arbeid heeft een geestelijk reinigende werking, zo zegt Bonhoeffer, maar ook een mo-
tiverende werking. Op grond van een tekst van Paulus (1 Thessalonicenzen 5:17, ‘Bidt 
zonder ophouden’) meent hij dat het gebed de hele dag omvat: ‘es hält dabei die Arbeit 
nicht auf, sonder es fördert sie, bejaht sie, gibt ihr Ernst und Fröhlichkeit.’ (a.w. 59)

Nu is de vraag in hoeverre deze opmerkingen over de verhouding spiritualiteit (i.c. 
gebed) en arbeid van toepassing zijn op de  leraar in het christelijk onderwijs. Hierbij 
maak ik twee opmerkingen. In de eerste plaats behoort het leraarschap tot de beroe-
pen waarin met mensen gewerkt wordt. Bij de wereld van de dingen heeft Bonhoeffer 
– gezien de context van het citaat – gedacht aan een landman die op de akker werkt. 
De wereld van de dingen is in het leraarschap echter verbonden met de wereld van de 
 ontmoeting. De school kan gekenmerkt worden met het woord ‘ gemeenschap’ (zie bij-
voorbeeld Visser, 2000). Een gemeenschap waarin de relatie van leraar en leerlingen 
het fundament is van ontmoetingen. De  presentie van de leraar in deze gemeenschap is 
een voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen (De Muynck, 2004). Dit betekent 
dat de relatie tussen de spiritualiteit en de arbeid in dit beroep nog sterker zou kunnen 
zijn, dan in een beroep waarbij voornamelijk met materie gewerkt wordt21.

In de tweede plaats is de erkenning van de verhouding tussen spiritualiteit en ar-
beid op  confessionele scholen specifi ek van belang voor het formuleren van de identi-
teit van de schoolorganisatie. Bakker en Rigg (1999) noemen het refl ectieve vermogen 
op levensbeschouwing van groot belang voor de  inductieve ontwikkeling van identi-
teit van scholen. Dit is op een levensbeschouwelijk gefundeerde school van groter be-
lang dan in een bedrijf, omdat de communicatie van de  geloofstraditie deel uitmaakt 
van de taak van deze school. Uit onderzoek van Bakker en Rigg naar biografi eën blijkt 
dat ( existentiële) levenservaringen van groot belang zijn voor de wijze waarop men als 
leerkracht functioneert. De invloed van de biografi e op het  subjectief concept van de 

21 In het postindustriële tijdperk is het uitsluitend werken met materie vrij zeldzaam geworden, ze-
ker wanneer gedacht wordt aan het grote percentage van beroepen dat zich in de dienstverlenen-
de sector bevindt. Niettemin is het onderscheid ‘werken-met-mensen’ en ‘werken-met-dingen’ 
bruikbaar als het gaat om het vormingsproces dat leidt tot deze beroepen. In de begeleidingskun-
de wordt het vanuit de bepaling ‘werken-met-mensen’ noodzakelijk gevonden om grote aandacht 
te besteden aan refl ectie. Zo is een bekende stellingname in het inmiddels klassiek geworden 
boekje van Zier (1983) dat het in mensgerichte beroepen aankomt op  genegenheid,  kennis,  kunde 
en  durf. Om deze bekwaamheden in de  beroepspraktijk te kunnen leren, is een goed  refl ectief 
vermogen nodig.
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leraar is groot22. Toch is volgens Bakker en Rigg op de levensbeschouwelijke dimensie 
hiervan ‘nog maar een beperkte investering gepleegd’ (a.w. 73). Meer kennis over de 
persoonlijk beleefde relatie tussen geloof en beroepspraktijk kan materiaal opleveren 
voor de inhoud van het gesprek op scholen. Indien men immers in staat is om de eigen 
spiritualiteit te delen met anderen, zo is de gedachte van Bakker, dan zou dit een krach-
tige invloed kunnen hebben op de (van onderaf) geformuleerde  identiteit van de school. 
Bakker (2003) heeft concrete voorstellen gedaan om de uitwisseling van persoonlijke 
‘verhalen’ vruchtbaar te maken voor de school als geheel. In dit onderzoek doe ik een 
poging om de levensbeschouwing en spiritualiteit en de werkingskracht daarvan op in-
dividueel niveau nauwkeuriger in beeld te brengen. De doorwerking hiervan op organi-
satorisch niveau is relevant, maar wordt hier niet gekozen als object van studie.

1.3  Doelstelling en voorlopige  vraagstelling

Doelstelling
Het doel van het  onderzoek is begripsmatige verheldering aan te brengen in de rela-
tie tussen de spiritualiteit van de leraar en de onderwijspraktijk. In eerste instantie 
gebeurt dit door het in beeld brengen van bestaande theoretische kaders. Vervolgens 
wordt in een empirisch kwalitatief onderzoek nagegaan hoe de spiritualiteit van de le-
raar herkenbaar is in zijn handelen. Op grond van deze gegevens wordt het conceptu-
ele kader uitgebreid en verfi jnd.

Een verder in de toekomst liggend doel van het onderzoek is materiaal aan te dra-
gen dat gebruikt kan worden voor  kwantitatief empirisch onderzoek. Ook stel ik mij 
voor, dat er op grond van het verzamelde materiaal  instrumenten ontwikkeld kunnen 
worden die bijdragen aan de integratie van  levensbeschouwelijke identiteit en  profes-
sionele identiteit van leraren in het protestants-christelijke onderwijs, wellicht door 
middel van  teamvorming (zoals beschreven in De Wolff, 2003 en Bakker, 2003)23. 
Ten slotte kunnen wellicht op empirische gronden argumenten aangedragen worden 
voor het gebruik van  methodische begeleiding in de beroepsontwikkeling van leraren 
en voor de inhoudelijke vulling hiervan.

Voorlopige vraagstelling
Op grond van het bovenstaande is het mogelijk om een voorlopige vraagstelling te 
formuleren. 

22 Hoogeveen (1999, 54) toont specifi ek voor het  leraarsberoep aan dat  privé en werk moeilijk 
te scheiden zijn. Ditzelfde geldt voor de beroepen van predikant (Baart, 2001) en arts (Keizer, 
1997). De  onvoorspelbaarheid in het werk met het voortdurende appèl dat er op de professional 
gedaan wordt en de relatief geringe mogelijkheden om de zwaarte van het appèl zelf in te perken, 
stempelen de perceptie van het eigen beroep.

23 Bakker (2003) doet voorstellen om de complexe  alledaagse werkelijkheid in verband te brengen 
met de  formele identiteit door identiteit in teams van scholen aan de orde te stellen. In een struc-
tureel  identiteitsberaad zouden authentieke ontmoetingen van leraren meer kans moeten krijgen. 
Een inhoudelijk concept over de ontwikkeling en werking van de (spirituele)  authenticiteit zou 
mogelijk materiaal kunnen leveren voor een dergelijk beraad.

Een goddelijk beroep.indb   34Een goddelijk beroep.indb   34 05-02-2008   14:07:5305-02-2008   14:07:53



35

INLEIDING

In deze studie wordt nagegaan wat de aard is van de spiritualiteit van leraren in het 
orthodox-protestantse onderwijs en hoe deze spiritualiteit doorwerkt in de praktijk 
van het onderwijs. Bijzondere aandacht gaat uit naar de rol van de religie in de spi-
ritualiteit.

1.4 Positionering van het onderzoek

In deze paragraaf leg ik uit welke relatie er ligt vanuit de thematiek van deze studie 
naar enkele recente onderzoekslijnen en theorievorming op verwante terreinen. Ver-
wijzingen naar gegevens uit bestaande literatuur maken het mogelijk om aan het eind 
van dit hoofdstuk de relevantie van het onderzoek samen te vatten en de vraagstelling 
te preciseren. Bestaand materiaal betreft het onderzoek naar de identiteit van het con-
fessionele onderwijs in Nederland (a), het onderzoek naar professionele identiteit (b) 
en het biografi sch onderzoek bij leraren en hun loopbanen (c). Ik geef het bestaande 
materiaal hieronder weer en maak duidelijk waar de aansluiting ligt bij mijn onder-
zoek. In de formulering van de vraagstellingen in paragraaf 1.6 zal ik vooral aanslui-
ting zoeken bij en gebruikmaken van respectievelijk het onderzoek naar de professio-
nele identiteit en naar de biografi e en de loopbaan van de leraar.

1.4.1 Onderzoek naar de identiteit van het protestants-christelijke onderwijs (a)

Bij het meeste onderzoek naar het verband tussen godsdienst, levensbeschouwing en 
 onderwijsidentiteit ligt de nadruk op de ‘school’ als geheel en op haar sociaal-cul-
turele positie (Koerts & Van Driel, 1993; Miedema, 1994a; Miedema,1995; Messe-
link, 1995; De Ruyter & Miedema, 1997; Visser, 2000; Miedema & Vroom, 2003; 
De Wolff Miedema & De Ruyter (2002), Dijkstra & Miedema, 2003), soms toege-
spitst op  levensbeschouwelijke vorming (Vreeburg,1993). De Wolff (2000) heeft bij-
voorbeeld een breed onderzoek verricht naar de identiteit van de christelijke school en 
haar vormgeving. De vraagstelling richt zich op het eigene van de christelijke school. 
Wat maakt haar bijzonder ten opzichte van andere scholen? De Wolff heeft de iden-
titeit van de  school als organisatie geconceptualiseerd en  schoolprofi elen van drie ty-
pen scholen vergeleken met de gegevens uit de literatuur. In verband met ons onder-
zoek is van belang, dat zij ook leerkrachten van deze scholen bevraagd heeft op hun 
concepties van de christelijke school in het algemeen, op hun praktijktheoretische op-
vattingen, over de concrete vormgeving van identiteit in het handelen en over de sa-
menhang tussen de concepties en de wijze waarop ze de identiteit concreet weergeven 
(167 a.w.). De Wolff interviewde leraren van de drie typen scholen. School 1 heeft een 
‘specifi eke, gedeelde en relatief statisch opgevatte  geloofsovertuiging, die volgens de 
leerkrachten hun opvoeding en onderwijs geheel doortrekt of dient te doortrekken’. 
Op school 2 en 3 ‘ziet men de  levensbeschouwing als een gedeelde en relatief dyna-
misch opgevatte ethische oriëntatie, oftewel een geheel van waarden en attituden en 
achterliggende overtuigingen, die de leerkrachten mede richtinggevend vinden voor 
hun opvoeding en onderwijs’ (431 a.w.). Uit de interviews blijkt, dat de leerkrachten 
van school 1 vaker dan de leerkrachten van andere scholen hun handelen legitimeren 
door te wijzen op de levensbeschouwing van de school. Deze leerkrachten vinden ook 
dat ‘de door hen gewenste opvoeding alleen gegeven kan worden door iemand die zelf 
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een oprecht en gelovig christen is’. Het valt op, dat zij vooral ‘ beginselpedagogische 
uitspraken’ doen om uiteindelijke doelen te rechtvaardigen en minder wanneer zij het 
concrete handelen beschrijven. Op grond van deze conclusies stelt De Wolff de vol-
gende vraag: 

‘In hoeverre en op welke wijze werkt de opvatting dat de christelijke geloofsover-
tuiging opvoeding en onderwijs op school geheel bepaalt, door in doelen en prak-
tijken op een christelijke school? Gaat het hierbij om een opvatting die door onder-
wijsgevenden wordt gedeeld en die bepalend is voor concrete doelen en handelen 
binnen de school? Of gaat het om een opvatting die is verbonden aan een specifi eke 
context en die alleen een rol speelt in de rechtvaardiging van min of meer uiteinde-
lijke doelen?’ (a.w. 433)

Aan deze conclusie verbindt ze de suggestie om vervolgonderzoek te doen naar de 
wijze waarop binnen christelijke scholen opvoeding en onderwijs in de praktijk vorm 
krijgen. ‘Het is belangrijk’, zo meent De Wolff (a.w. 456), ‘daarbij vooral na te gaan 
welke rol de  levensbeschouwing van de school precies vervult in het  refl ecteren van 
leerkrachten op hun doelen en handelen’. Kennelijk is het in onderzoek naar scholen 
als geheel niet goed helder te krijgen hoe levensbeschouwing doorwerkt in de prak-
tijk van het onderwijs. Deze aanbeveling lijkt sterk op de reeds genoemde aanbeveling 
van Van Hardeveld (2003). Er is dus meer  procesgericht onderzoek nodig, gericht op 
de ‘micro’situatie van het handelen van de leerkracht om het verband tussen levensbe-
schouwing en onderwijs in beeld te brengen. Het onderzoek naar spiritualiteit zie ik 
als een poging om de samenhang te ontrafelen. 

1.4.2 Onderzoek naar  normatieve professionaliteit en  professionele identiteit (b)

In het onderzoek naar spiritualiteit in het beroep zijn er raakvlakken met conceptua-
liseringen en opvattingen over beroepsmatig handelen: de  professionaliteit. Vooral de 
begrippen ‘ normatieve professionaliteit’ en ‘ professionele identiteit’ trekken daarbij de 
aandacht. Ik behandel de publicaties waarin deze begrippen worden uitgewerkt.

Voor de omschrijving van het begrip  ‘professionaliteit’ wordt door veel onder-
zoekers verwezen naar de sociologische opvatting van Mok (bijvoorbeeld: Clement, 
Staessens & VandenBerghe, 1993; Hoogeveen 1999; Kwakman, 1999; Keizer, 1997), 
waarbij in navolging van Hoyle (1974) doorgaans onderscheid wordt gemaakt tussen 
een  beperkte en een  uitgebreide professionaliteit. Een leraar met een beperkte professi-
onaliteit richt zich voornamelijk op de microprocessen in de klas, terwijl de leraar met 
een uitgebreide professionaliteit zich ook richt op gezamenlijke  beleidsvorming van 
de school, op vakoverstijgende activiteiten en op ontwikkelingen in het onderwijs in 
breder verband. In het concept van de uitgebreide professionaliteit (Hoyle, 1974) wor-
den geen uitspraken gedaan over de aard en de wijze van refl ecteren op de beroeps-
praktijk. Te verwachten is dat een leraar met een beperkte professionaliteitopvatting 
voornamelijk refl ecteert op het eigen  didactische handelen, terwijl de leraar met een 
uitgebreide professionaliteitopvatting ook refl ecteert op zijn functioneren binnen de 
school als instituut en binnen de samenleving. Van dit onderscheid gaat de suggestie 
uit dat een leraar die zich vooral concentreert op het werk in de klas, minder diep-

Een goddelijk beroep.indb   36Een goddelijk beroep.indb   36 05-02-2008   14:07:5305-02-2008   14:07:53



37

INLEIDING

gaand refl ecteert24. Dit is echter niet een noodzakelijke consequentie. Het kan zijn dat 
een leraar met een beperkte professionaliteitopvatting, iemand die zich voornamelijk 
richt op zijn eigen klas, weliswaar geen uitgebreide focus heeft op onderwijsontwikke-
lingen, maar daarbij wel sterk ‘normatief’ refl ecteert op zijn eigen handelen. De mate 
van professionaliteit is, met andere woorden, niet bepalend voor de aanwezigheid en 
de kwaliteit van de refl ectie.

Kunneman (1996, 1996a) heeft met zijn uitwerking van het begrip  ‘normatieve 
professionaliteit’ een invalshoek ontsloten voor een nieuwe kijk op het werk van pro-
fessionals in  mensgerichte beroepen. Kunneman richt zich vooral op beroepen in de 
sociale  hulpverlening, maar zijn redenering is ook van toepassing op het onderwijs. 
Het begrip ‘normatieve professionaliteit’ biedt een oplossing voor een doorgeslagen 
 interventionistische25 benadering van kwaliteit van dienstverlening. In normatieve 
professionaliteit gaat het om het ontwikkelen van een  refl ectieve houding ten opzichte 
van het eigen handelen in de beroepspraktijk. De kwaliteit van de relatie hangt af van 
het vermogen om normatief refl ectief met het eigen handelen bezig te zijn en zich op 
dat punt te ontwikkelen. Het gaat dan om refl ectie op zichzelf (zelfbeeld, eigen ont-
wikkelde normenkader) en op de relatie tot de ander (wijze van  communiceren, en 
het omgaan met wederkerige processen). In de gedachtevorming rondom normatieve 
professionaliteit wordt de  subject-subjectrelatie van  professional tot cliënt sterk be-
nadrukt. Dit in reactie op de subject-objectbenadering die in een  interventionistische 
benadering verondersteld wordt. In de refl ectieprocessen, zoals die in dit hoofdstuk 
al verschillende keren aan de orde zijn geweest, gaat het bij Kunneman vooral om de 
‘ normatieve bepaaldheid’ van de  relatie. Men is in een mensgericht beroep nooit vrij-
blijvend bezig, maar heeft  verantwoordelijkheid voor proces en resultaat. Dat zal blij-
ken tijdens de  interactie met de cliënt of (wat betreft het onderwijs) met leerlingen. 
Leraren zullen – zoals reeds in ander verband opgemerkt – in de refl ectie op hun ont-
wikkelde waarden- en normenpatronen spirituele elementen tegenkomen, die meer 
of minder sterk werkzaam zijn in hun handelen. De  dialoog met de situatie, om met 
Schön (1983) te spreken, wordt beïnvloed door hoe men in de spirituele ontwikkeling 
geworden is. De uitwerking van deze gedachte is niet eenvoudig. Grondpatronen van 
dialogiseren met de situatie (interne denkprocessen gekoppeld aan handelen) zijn im-
mers niet gemakkelijk te operationaliseren. In deze studie doe ik een poging om te 
verhelderen of en hoe levensbeschouwelijke identiteit zich via de spiritualiteit vertaalt 
in concreet handelen. 

Het begrip  ‘professionele identiteit’ houdt vooral verband met het  beroepsbeeld 
en het  subjectieve concept dat men in het beroep heeft opgebouwd. Meijers (1995) 
spreekt over ‘ arbeidsidentiteit’ en meent dat dit als een apart domein beschouwd kan 

24 Hoogeveen (1999: 31-32) bespreekt de kritiek op het aanvankelijk heuristisch bedoelde onder-
scheid tussen  restricted en extended professionality. De voorkeur voor het begrip ‘extended pro-
fessional’ zou betekenen dat men eerst aan een aantal voorwaarden moet voldoen voordat men 
een professional is. Verder zou het onderscheid ten onrechte een hiërarchie suggereren tussen 
vaardige en minder vaardige leraren. Zie ook Hoogeveen, 1999: 288.

25  Interventionistisch wil hier zeggen dat men de persoon voor wie men werkt, eerst tot object 
maakt, het probleem dat deze heeft, diagnosticeert en vervolgens  protocollair een oplossing toe-
past.
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worden naast de  persoonsidentiteit26. Hij geeft als defi nitie (a.w. 62) van arbeidsiden-
titeit: ‘een structuur of  netwerk van betekenissen waarin het individu de eigen moti-
vatie, interesses en capaciteiten bewust verbindt met acceptabele  werkrollen.’ Bij de 
ontwikkeling van arbeidsidentiteit is volgens Meijers het individu dus zelf het hart en 
de motor.  Arbeidsidentiteit is niet de som van ervaringen met leren/arbeid, maar de 
verwerking van die ervaringen tot betekenisvolle of zinvolle samenhangen. Een  erva-
ring krijgt voor het individu betekenis in relatie tot de eigen motivatie, interesse en ca-
paciteiten (anders wordt ze slechts beleefd als externe gebeurtenis). Op dit punt zijn er 
verbindingslijnen met grondmotieven van mensen in hun beroep, door ons aangeduid 
met spiritualiteit, en mogelijk met de religieuze dimensie hierin.

Klaassen, Beijaard en Kelchtermans (1999) passen het begrip ‘ professionele identi-
teit’ toe op leraren. Ze benadrukken dat het in professionele identiteit van leraren niet 
gaat om zeer vluchtige opinies of momentgebonden opvattingen, maar om ‘relatief 
 duurzame opvattingen,  refl ectiepatronen op het  beroepsmatig handelen en het bijbe-
horende  zelfbeeld’ (a.w. 377). Afgaande op deze omschrijving, moet er bij het begrip 
professionele identiteit steeds aan drie karakteristieken gedacht worden: het gaat (a) 
om relatief  duurzame opvattingen, (b) om  refl ectiepatronen op het beroepsmatig han-
delen en (c) om het  zelfbeeld van de persoon. Deze identiteitsbenadering impliceert 
dat er niet alleen aandacht is voor het  observeerbare handelen, maar ook voor de  ta-
ken en  rollen van leerkrachten en ook voor het cognitief functioneren, hun zelfbeeld, 
hun  levensontwerp en hun  zingeving. Kelchtermans (1994: 348) onderscheidt aan het 
professionele zelfverstaan een  descriptief, een  evaluatief, een  conatief en een  norma-
tief aspect (respectievelijk verwijzend naar het  zelfbeeld, het  zelfwaardegevoel, de  be-
roepsmotivatie en de  taakopvatting).

In dezelfde samenvatting van de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek 
naar professionele identiteit, beschrijven Klaassen, Beijaard en Kelchtermans (1999) 
drie perspectieven van waaruit onderzoek gedaan wordt. Zij noemen de maatschap-
pelijke, de cognitieve en de biografi sche benadering. Ik geef een korte aanduiding van 
de drie benaderingen en geef aan waar de verbindingslijnen liggen met het onder-
zoek naar spiritualiteit. De  maatschappelijke benadering heeft betrekking op de wij-
ze waarop de  samenleving en de  beroepsgroep de rol van de leraar willen defi niëren. 
Een discussie die hier bijvoorbeeld gevoerd wordt, betreft de vraag in welke mate de 
leraar een  professional te noemen is. Het reeds genoemde onderzoek van Van Harde-
veld (2003) naar voorkeuren van  beroepsbekwaamheden is in dit perspectief te plaat-

26 Een argument hiervoor is dat de ‘status’ van de ontwikkeling op het domein van de arbeid kan 
verschillen met andere domeinen in de persoonsontwikkeling. Verder reageert het individu op 
 verwachtingen van de omgeving; die kunnen in de arbeidssituatie sterk verschillen van die in an-
dere situaties en bepalen ook in welke mate identiteit zich ontwikkelt. Meijers (1995) geeft geen 
verdere aanduiding van de verhouding tussen de  arbeidsidentiteit en de   identiteit van de persoon 
als geheel. Een spanning is aanwezig, zeker met het oog op de term ‘wholeness’, die zo belangrijk 
is in de defi nitie van Erikson: ‘The wholeness to be achieved at this stage < in de adolescentie> 
I have called a sense of  inner identity. The young person, to experience wholeness, must feel a 
progressive continuity between that which he has come to be during the long years of childhood 
and that which he promises to become in the  anticipated future: between that which he conceives 
himself to be, and often was forced to become, like the people he depended on.’ Geciteerd door 
Meijers, a.w. 57.
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sen.  Beroepsbekwaamheden worden immers in een  maatschappelijke context gefor-
muleerd, in casu door de  beroepsvereniging al dan niet in opdracht van het  ministerie. 
De  cognitieve benadering heeft te maken met het zichtbaar maken van de aanwezige 
praktijkkennis bij leerkrachten (bijvoorbeeld hoe men in de klas beslissingen neemt). 
Recent onderzoek is vooral  narratief georiënteerd. Het onderzoek kenmerkt zich door 
leraren  verhalen te laten vertellen over situaties die ze in hun werk meemaken. Daar-
door wordt duidelijk met welke ‘ cognities’ of  praktijktheorieën ze hun werk doen. Het 
gaat in het onderzoek niet alleen om de  wetenschappelijke kennis, maar ook om het 
effect van het vertellen van verhalen op de  professionele ontwikkeling. 

‘In narratief onderzoek worden verhalen meestal niet alleen gezien als onderzoeks-
materiaal, maar ook als middelen voor de ontwikkeling van jezelf: door een ver-
haal te vertellen, evalueer je jezelf en door te luisteren naar verhalen van anderen 
krijg je ingrediënten aangereikt voor je eigen ontwikkeling.’ (Klaassen, Beijaard & 
Kelchtermans, 1999: 388)

Klaassen, Beijaard en Kelchtermans constateren dat er vanuit het cognitieve onder-
zoek momenteel nog weinig wetenschappelijk bijgedragen wordt aan een concept van 
‘ professionele identiteit’. Onderzoek naar de  persoonlijke betekenisgeving van leraren 
heeft met andere woorden nog weinig gevolg gehad voor een theorie over professio-
nele identiteit. De  biografi sche benadering ten slotte probeert via levensverhalen van 
leraren meer zicht te krijgen op factoren uit de  levensgeschiedenis van leraren die van 
invloed zijn op hun  professionele identiteit. Ook dit onderzoek is  narratief van aard, 
maar de verhalen hebben niet zozeer betrekking op het hier en nu in de lespraktijk, 
maar op de  levensgeschiedenis van de leraar. Hieronder (ad c.) zullen we op deze be-
nadering uitgebreider ingaan. 

Klaassen, Beijaard en Kelchtermans (1999) zijn van mening dat toekomstig onder-
zoek deze drie aspecten zou dienen te integreren. Voor het onderzoek naar de spiritu-
aliteit van leraren en de werking daarvan in beroepsmatig handelen, is mijns inziens 
integratie tussen de drie benaderingen inderdaad mogelijk. De verbinding tussen de 
cognitieve en de biografi sche benadering is het duidelijkst. In spiritualiteit is er de 
vraag naar de  persoonlijke betekenisgeving van de huidige situatie en tevens naar de 
 biografi sche bronnen daarvan. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen, op welke ma-
nier de eigen ontwikkelde  handelingstheorie samenhangt met de  keuze voor het le-
raarsberoep en met vroegere ervaringen van inspiratie en transcendentie. Maatschap-
pelijke aspecten zullen in spiritualiteit eveneens aan de orde kunnen komen. Hoewel 
het er in ons onderzoek niet in de eerste plaats om te doen is hoe de maatschappij, 
in casu christelijke kerken of verbanden, de spiritualiteit van leraren zou willen for-
muleren (zoals Klaassen, Beijaard en Kelchtermans de  maatschappelijke benadering 
omschrijven), zullen we toch rekening houden met de  maatschappelijk-sociale con-
text waarin de leraren opereren. Bij de orthodox-protestantse doelgroep betekent dit, 
dat we de verbanden tussen kerken en onderwijsorganisaties in het oog houden en 
nagaan hoe deze een rol spelen in de beleving van de leraar. Hoe verhoudt de leraar 
zich bijvoorbeeld tot het  kerkgenootschap waartoe hij behoort en hoe sterk speelt de 
band met de kerk een rol in het leven van alledag? Worden ervaringen van inspiratie 
en transcendentie door die band gestempeld? Verder kunnen we ons afvragen hoe de 
leerkracht zich verhoudt tot de zich  veranderende samenleving en tot  veranderingen 
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in de eigen orthodoxe kring en hoe deze veranderingen zijn ervaringswereld beïnvloe-
den.

1.4.3 Onderzoek naar  biografi eën en  loopbanen van leerkrachten (c)

Men kan veronderstellen dat de motivatie van de leraar om christelijk onderwijs te ge-
ven, uit zijn  levensgeschiedenis te verklaren is. Ervaringen met studenten in de chris-
telijke lerarenopleidingen wijzen hierop. Werken in het christelijk onderwijs veronder-
stelt tenslotte een meer of minder berefl ecteerde  keuze voor een bepaald type school. 
Vooral bij scholen met nadruk op een maximale eigenheid van de levensbeschouwing 
(Miedema, 1997; Van Hardeveld, 2003)27 is te verwachten dat deze keuze samen-
hangt met de eigen  geloofsopvatting, die op haar beurt geworteld is in de eigen  soci-
alisatie (Bakker & Rigg, 1999). Dat wil niet direct zeggen dat het verband tussen de 
eigen socialisatie, de opleiding en de spiritualiteit synchroon hoeft te lopen. Mogelijk 
dat er in ons onderzoek aanwijzingen naar voren komen voor deze verbanden. 

Kelchtermans (1994) onderzocht de  biografi eën van een aantal leerkrachten en 
kwam tot de conclusie dat in de  fasen van de loopbaan verschillende ‘ kritische fasen, 
 incidenten en  personen’ van invloed zijn op de  loopbaanontwikkeling. Eigen erva-
ringen in de begeleiding van leraren ( supervisie) geven aan, dat er bij sommige lera-
ren sprake is van ‘roepingsgevoel’ in een kritische fase van hun leven (bijvoorbeeld de 
noodzaak om na de havo te kiezen). Zich geroepen weten kan benoemd worden als 
een ‘ervaring van transcendentie’. Soms is het  roepingsgevoel gevuld met een gods-
dienstig motief (kinderen bekendmaken met de bijbelse boodschap), bij iemand an-
ders meer met het verlangen om met jonge kinderen om te gaan. Een enkele keer werd 
een  kritisch incident (het overlijden van een goede schoolvriend bij een ongeluk) ge-
noemd als aanleiding voor de  beroepskeuze (het incident werd opgevat als aanwijzing 
om het leven in dienst te stellen van het christelijke onderwijs). 

Kelchtermans (1994: 348) geeft in zijn theorievorming het verband aan tussen de 
 biografi sche benadering en de  cognitieve benadering (genoemd bij het vorige punt). 
Het denken van de leerkracht maakt gedurende de loopbaan een ontwikkeling door. 
Men vormt een  persoonlijk interpretatiekader om zelf betekenisvol om te kunnen 
gaan met de werksituatie. Kelchtermans legt uit dat er een wisselwerking is tussen het 
‘ professioneel zelfverstaan’ en de ‘ subjectieve onderwijstheorie’ (kennis en opvattin-
gen over onderwijs). De  praktijktheorieën van leraren (de ‘ cognities’ waarmee ze hun 
werk doen) hebben nauwe samenhang met de vorming die men zelf – doorgaans on-
geveer dertien jaar – heeft doorgemaakt.  Leraren in opleiding blijken idealen over het 
handelen als leraar te ontlenen aan  beelden van leraren uit hun eigen jeugd (Zeichner 
& Liston, 1996: 25). In de  begeleidingspraktijk van leraren wordt het van groot be-
lang geacht, dat men in de professionele ontwikkeling de eigen vroegere beelden en 
ervaringen in verband kan brengen met de opvattingen en het handelen van dit mo-
ment. Deze integratie kan spontaan plaatsvinden, maar kan ook geïntensiveerd wor-

27 In de breedte van het  protestants-christelijke onderwijs is de keuze om in deze  zuil te willen 
werken veelal niet bepaald door de mate waarin men de doelstellingen van het instituut onder-
schrijft. Daarin is veel variatie, gezien het ruime  aannamebeleid van personeel in grote delen van 
deze zuil (zie hierover Bakker en Rigg, 1999).
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den doordat men  methodisch begeleiding krijgt28. Leraren zullen in de loop van hun 
beroepsuitoefening steeds beter kunnen verwoorden hoe hun denken zich verhoudt 
ten opzichte van hun gevormde opvattingen, intuïties en motivaties. Zij ondergaan 
doorgaans een ‘ conceptual change’ (Meverach, 1995), die mede bepaald wordt door 
de persoonlijke en  organisatorische omgeving (Fessler, 1995). De invloed van per-
soonlijke ervaringen in de biografi e op de eigen  handelingstheorie loopt uiteen van 
 alledaagse ervaringen tot  ingrijpende gebeurtenissen. Dit is niet alleen in de  leraren-
opleiding het geval, maar ook in de verdere beroepsvorming. Hoogeveen toont op 
grond van 47 interviews met leerkrachten aan dat zowel  ervaringen in het persoonlij-
ke leven als  ervaringen in het beroepsleven een bijdrage leveren aan het  zelfbeeld van 
leerkrachten. Als belangrijke ervaring in het privéleven vond zij bijvoorbeeld dat het 
 krijgen van eigen kinderen,  wisselingen in de schoolsituatie en  ingrijpende gebeurte-
nissen (zoals een ernstige ziekte) veel impact hebben op het staan in het beroep (Hoog-
eveen, 1999: 143). Bakker en Rigg (1999) komen op grond van het onderzoeksmodel 
van Kelchtermans tot dezelfde conclusie, in hun onderzoek toegespitst op  existentiële 
ervaringen.

We kunnen ons afvragen of bij leerkrachten in het orthodox-protestantse onder-
wijs hun persoonlijke ervaringen ten aanzien van hun  beroep en  loopbaan godsdien-
stig ‘gekleurd’ zijn. In de zogenoemde  zuilscholen, die doorgaans verwant zijn aan de 
orthodox-protestantse geloofsgemeenschappen, is een krachtige aanwezigheid van le-
vensbeschouwelijke concerns in het  subjectieve concept te verwachten29. Zeker ook 
wanneer bedacht wordt dat in sommige van de  zuilscholen (reformatorische en evan-
gelische scholen) veel waarde gehecht wordt aan de  ervaring. Spirituele ervaringen 
gelden mogelijk als  kritische incidenten die vervolgkeuzes en de beroepsuitoefening 
ingrijpend kunnen beïnvloeden. 

Fessler (1995) heeft op grond van literatuurstudie en eerder ontworpen loopbaan-
modellen een cyclisch model ontwikkeld, waardoor biografi sche aspecten van de le-
raar in een breder kader komen te staan. Doorgaans werd er uitgegaan van   lineaire 
modellen waarin fasen elkaar opvolgen. Als belangrijkste fasen werden genoemd: het 

28 In de huidige  lerarenopleidingen zijn de volgende  begeleidingsvormen gangbaar:  mentoraat,  tu-
torschap, intervisie en  supervisie. In laatstgenoemde methode streeft men via actief refl ecteren 
naar een  integratie van denken, voelen, willen en handelen van de persoon (Van Praag, 2000; 
Holloway, 1995). Daarnaast wordt in supervisie doorgaans teruggegrepen op het leerproces dat 
men in het verleden heeft doorgemaakt. Patronen die men zich in de eigen levensgeschiedenis 
heeft eigen gemaakt, zullen doorwerken in de wijze waarop men de pedagogische en didactische 
taken voor de klas uitvoert. Met behulp van supervisie wordt dus zowel plaats gegeven aan de 
cognitieve als aan de  biografi sche benadering. In ons onderzoek zal kunnen blijken of in begelei-
dingservaringen spiritualiteit een rol heeft gespeeld en of begeleiding daadwerkelijk een verster-
kend effect heeft op het professionele zelfverstaan (een begrip waarmee de  integratie kan worden 
aangeduid). In de meeste  lerarenopleidingen is supervisie nog niet een substantieel onderdeel van 
de opleiding.

29 In zuilscholen werken voornamelijk leerkrachten die in de  zuil zelf zijn gesocialiseerd. Dergelijke 
leerkrachten zijn echter ook werkzaam in de breedte van het protestants-christelijke onderwijs. 
Afgaande op het onderzoek van Van Hardeveld (2003), waaruit blijkt dat de individuele achter-
grond meer bepalend is voor de onderwijsvisie dan de school waar men werkt, is het mogelijk te 
veronderstellen dat leerkrachten die hun vorming in een behoudende zuil hebben doorgemaakt, 
hun persoonlijke levensbeschouwelijke concerns duidelijk een plek blijven geven.
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overleven bij  aanvang van de carrière, de  consolidatie, de ontwikkeling en verdieping, 
en de fase van rijpheid. Fessler plaatst hier een cyclisch model tegenover. Centraal in 
dat model staat het verloop van de  loopbaan. Globaal verloopt die langs de volgende 
route: de  opleiding, het ingewijd worden ( inductie, zie hiervoor Kelchtermans, 1994: 
242),  competentieontwikkeling, enthousiasme en groei,  loopbaanfrustratie,  loop-
baanstabiliteit,  afbouwfase en de  uittreding. De hierop ingrijpende invloeden zijn de 
 persoonlijke omgeving en de  organisatieomgeving. Voor ons onderzoek zijn enkele 
elementen uit deze omgevingen inzichtgevend. Wat betreft de persoonlijke omgeving, 
zijn er de reeds genoemde crisismomenten. Maar verder wijst Fessler ook op het be-
lang van niet-beroepsmatige persoonlijke interesses. Hier kan ook de betrokkenheid 
op geloof en levensbeschouwing genoemd worden. Deze worden in het privéleven ge-
praktiseerd en hebben hun invloed op de doelen van de  beroepsuitoefening en de  ge-
drevenheid waarmee men in het werk staat. Vervolgens is er de  organisatieomgeving 
waarin  sociale verwachtingen en het vertrouwen van het publiek (de ouders en andere 
betrokkenen bij de school) belangrijke factoren zijn. Dergelijke  externe steunbronnen 
kunnen van betekenis zijn voor het  zelfbeeld van de leerkracht en voor het zich geïn-
spireerd weten, weten ‘dat je het ergens voor doet’. 

Huberman (1995) heeft eveneens een cyclisch model geconstrueerd voor  loopbaan-
ontwikkeling. Hij legt er de nadruk op dat de loopbaan niet los gezien kan worden 
van de ontwikkeling van collega’s. In zijn werkmodel is ontwikkeling niet zozeer af-
hankelijk van het moment in de loopbaan, maar van de gelegenheid om met andere 
collega’s  kennis te delen en zich  professioneel te ontwikkelen. Samen met hen kan men 
steeds een  collective cycle doorlopen, waarin men problemen gezamenlijk benadert, 
oplossingen bedenkt en daarmee experimenteert. 

Baart (2001: 209-284) beschrijft  leerprocessen van buurtpastores in het begin van 
hun loopbaan en geeft daarin bijzondere aandacht aan de confrontatie met de prak-
tijk. In deze eerste fase, de  exposure, worden beroepskrachten blootgesteld aan de 
 ruwheid van de praktijk. Deze fase is noodzakelijk om te komen tot een houding van 
open  betrokkenheid ten opzichte van de mensen voor wie men werkt (de fase van  pre-
sentie). De ervaringen die men opdoet, doortrekken de hele persoon, en kennen een 
dynamiek van  transformaties. Spanningen daarin zijn noodzakelijk. Deze leiden tot 
momenten van hernieuwde ‘ zelfuitleg’. Ze leiden tot een intensere  refl ectie op het ge-
loofsleven en ook tot een hernieuwde  theologische refl ectie. Hoewel leraren een ge-
heel andere beroepsgroep vormen dan pastores, zijn er belangrijke parallellen. Ook 
bij leerkrachten is er in het begin van de loopbaan een  blootstelling aan een complexe 
praktijk die vol is van  onvoorspelbaarheden. Verder zal er ook bij leerkrachten die in 
een christelijke gemeenschap gesocialiseerd zijn (zoals dit doorgaans bij leerkrachten 
in het orthodox-protestants onderwijs het geval is), tijdens de opleiding een hernieuw-
de  refl ectie plaatsvinden op het geloof. In ons onderzoek zal blijken of dit inderdaad 
het geval is en op welke wijze.

1.5 Relevantie van het onderzoek

Op grond van de inleiding en de presentatie van ander onderzoek, kunnen we sa-
menvatten wat de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie is van het onder-
zoek.
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1.5.1 Wetenschappelijke relevantie

Er blijkt in het onderzoek naar identiteit van protestants-christelijke scholen een  ken-
nishiaat te bestaan als het gaat over de relatie tussen de  persoonlijk beleefde identi-
teit en de  identiteit zoals die gerealiseerd wordt in de praktijk van het onderwijs. Dit 
kennishiaat is in de genoemde onderzoeken van De Wolff (2000) en Van Hardeveld 
(2003) duidelijk verwoord. In deze studie wordt gepoogd in kaart te brengen op wel-
ke wijze een leraar in een protestants-christelijk instituut zijn  inspiratie voor het le-
raarschap en de  eigen geloofsbeleving in verband brengt met zijn  lespraktijk. Gekozen 
wordt voor ‘ spiritualiteit’ als een adequaat werkbegrip. Het onderzoek zal duidelijk 
maken op welke wijze zinvol onderzoek gedaan kan worden naar de onderwijsprak-
tijk in scholen met een levensbeschouwelijk uitgangspunt.

In de tweede plaats zal het onderzoek naar de plaats van spiritualiteit en geloofs-
beleving bij leraren het tot dusver bekende  biografi sch onderzoek op een belangrijk 
aspect aan kunnen vullen. Zoals gezegd, heeft spiritualiteit een  integrerende functie 
en kan kennis hierover aan het licht brengen op welke wijze leraren  gemotiveerd blij-
ven voor hun beroep.

In de derde plaats wordt het door dit onderzoek mogelijk om spiritualiteit in het 
werk te vergelijken met andere  beroepsgroepen. In andere beroepsgroepen ( zorg en 
pastoraat) is namelijk wel enig onderzoek bekend naar de relatie tussen spiritualiteit 
en de beroepsuitoefening (Zuidberg, 2000). Dit geldt nauwelijks voor het onderwijs. 
Het onderzoek dat op dit punt is gedaan, richt zich op  godsdienstleraren (Sikes & Eve-
rington, 2001; Feige, e.a., 2000) en niet op de leraar in zijn algemeenheid. Een belang-
rijke meerwaarde van het onderzoek is ten slotte dat geïllustreerd kan worden, dat in 
de beroepspraktijk ook  refl ectie plaatsvindt op het niveau van zingeving, geloof en le-
vensbeschouwing. Mogelijk dat de studie ook openingen biedt naar onderzoek voor 
verwante  mensgerichte beroepen. 

1.5.2  Maatschappelijke relevantie

Opleiding. Leraren in het protestants-christelijke onderwijs hebben in hun (veel-
al protestants-christelijke)  opleiding kennis gekregen van didactische aspecten met 
betrekking tot de vormingsgebieden  godsdienstonderwijs en  geestelijke stromingen. 
Hoe hun  confessionele overtuiging, of breder: hun spiritualiteit, doorwerkt of gestalte 
krijgt in de onderwijstaken van alledag, is niet nadrukkelijk een onderwerp in de op-
leiding. Uit het onderzoek kan materiaal voortkomen waarmee leraren in de opleiding 
zich bewuster kunnen zijn van de  doorwerking van hun eigen levensbeschouwing op 
het onderwijs. Met behulp van de conclusies kunnen  opleidingen nagaan welke ele-
menten in de leeromgeving bijdragen aan  levensbeschouwelijk geïnspireerd leraar-
schap en hoe ze mogelijk andere elementen in kunnen bouwen in de opleiding. Zowel 
in de  initiële opleiding als in de  postinitiële scholing kunnen de onderzoeksbevindin-
gen een plaats krijgen.

Beroepsuitoefening. Een goede  refl ectie op drijfveren en  op de eigen geloofsbele-
ving en de doorwerking daarvan in de praktijk kan vervolgens leiden tot een meer 
 geïntegreerde beroepsuitoefening. De gewenste  integratie tussen persoon en beroep 
kan beter tot stand gebracht worden indien spiritualiteit een aanvaard onderwerp van 
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refl ectie is. De onderzoeksresultaten kunnen begrippen aandragen waarmee de erva-
ringen geordend kunnen worden. 

Teamoverleg. Verder kan het materiaal dienen om  identiteitsberaad (Bakker, 2003) 
gestalte te geven. Teamoverleg kan bestaan uit een open  intervisiemethode, maar ook 
uit het thematisch aan de orde stellen van onderwerpen. Met het aangedragen mate-
riaal zijn teams van  protestants-christelijke scholen mogelijk beter in staat om het on-
derwerp ‘identiteit’ aan de orde te stellen. Het bewust refl ecteren op de eigen spiritu-
aliteit in verband met de beroepsuitoefening is niet alleen van belang voor scholen die 
een open  ontmoeting met andere godsdiensten voorstaan, maar ook voor scholen met 
een duidelijk afgebakende levensbeschouwelijke identiteit. Ook in deze scholen is er 
geen cultuur waarin  uitwisseling van opvattingen en  ervaringen plaatsvindt.

 Externe verantwoording. Voor  besturen is het relevant om het  bestaansrecht van 
hun confessionele school inhoudelijk te verdedigen (Van Hardeveld, 2003). Wanneer 
zij beter zicht hebben op de relatie tussen de  levensbeschouwelijke identiteit en de ge-
leefde schoolpraktijk, zijn zij mogelijk beter in staat om  sollicitatiegesprekken te voe-
ren en om identiteit een plaats te geven in het contact met het onderwijzend personeel. 
De verantwoording naar buiten toe kan ermee gediend zijn.

Toekomst van het beroep. In de nabije toekomst wordt in het Nederlandse onder-
wijs een groot  lerarentekort verwacht. Het  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) con-
stateert dat er wel veel bekend is over de  arbeidsmarktproblematiek, maar niet over 
wat leraren zelf beweegt (Vogels & Bronneman-Helmers, 2006). Onderzoek naar 
‘drives’ van leraren is nodig. Dergelijk onderzoek raakt aan het onderzoek naar ‘spi-
ritualiteit’, zoals door ons omschreven. Wanneer beter bekend is waar leraren ‘voor 
gaan’, zijn er meer mogelijkheden om passende interventies te plegen. Omdat het  le-
rarentekort in het voortgezet onderwijs het meest urgent is, begint het SCP zijn on-
derzoek naar drijfveren, motivaties en frustraties in die sector. Het onderzoek naar 
spiritualiteit dat hier gepresenteerd wordt, kan een bijdrage leveren aan de kennis van 
drijfveren van leraren in het basisonderwijs. 

1.6 Onderzoeksopzet

1.6.1  Onderzoeksvragen

In paragraaf 1.3 formuleerden we de voorlopige vraagstelling als volgt: In deze studie 
wordt nagegaan wat de aard is van de spiritualiteit van leraren in het orthodox-pro-
testantse onderwijs en hoe deze spiritualiteit doorwerkt in de praktijk van het onder-
wijs. Bijzondere aandacht gaat uit naar de rol van de religie in de spiritualiteit. Nu 
de redenen voor het onderzoek uitvoerig zijn beschreven (paragraaf 1.2) en ook de 
verwante onderzoeksvelden zijn verkend (paragraaf 1.4), zijn we in staat de vraagstel-
ling nader uit te werken. Ik kom tot vijf onderzoeksvragen. De eerste drie vragen zal 
ik rechtstreeks beantwoorden door middel van het empirisch onderzoek. De vragen 4 
en 5 hebben betrekking op de gevolgtrekkingen uit de gegevens.
1. Hoe heeft spiritualiteit een plaats in de  professionele identiteit van de leraar in het 

orthodox-protestantse onderwijs? 
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2. Welke aspecten of facetten zijn te onderscheiden in de (ontwikkeling van de) spiri-
tualiteit gedurende de  professionele ontwikkeling (voorbereiding, opleiding en na-
scholing) van de leraar?

3. Hoe krijgt de spiritualiteit van de leraar gestalte in het  professionele handelen van 
de leraar?

4. Welke mogelijkheden hebben  initiële opleidingen om spirituele aspecten te integre-
ren in het vormingsproces van de leraar? Kan deze integratie de  levensbeschouwe-
lijke kwaliteit van het onderwijs bevorderen? 

5. Welke conclusies kunnen er getrokken worden voor de bevordering van  professio-
nele ontwikkeling van de leraar na de initiële opleiding, met name wat betreft de 
integratie van de spiritualiteit in andere aspecten van de professionele identiteit?

De centrale begrippen die we in de eerste drie vragen gebruiken, omschrijven we als 
volgt.

Onder  professionele identiteit verstaan we het complex van ‘relatief duurzame op-
vattingen en  refl ectiepatronen op het beroepsmatig handelen en het bijbehorende  zelf-
beeld’ (naar Klaassen, Beijaard & Kelchtermans, 1999).

 Professionele ontwikkeling omschrijven we als de ontwikkeling in het beroep van-
af de voorbereiding en de  opleiding tot aan het huidige moment van beroepsuitoefe-
ning (Fessler, 1995) onder invloed van kritische fasen, incidenten en personen (Kelch-
termans, 1994). 

 Professioneel handelen is het naar  bekwaamheid strevende optreden van de leraar 
(SBL, 2004) tijdens diens  beroepsuitoefening, in betrokkenheid op leerlingen, colle-
ga’s en schoolorganisatie, zoals dat tot uiting komt in kennis, vaardigheden en hou-
dingen binnen de school en dat ten dienste staat van de  vorming van leerlingen. 

1.6.2 Structuur van het onderzoek

De antwoorden op de onderzoeksvragen zullen in twee fasen worden gezocht. Aller-
eerst zal ik een literatuurstudie uitvoeren naar het begrip ‘spiritualiteit’ en enkele ver-
wante begrippen, en naar het reeds beschikbare kennisbestand voor het domein van 
onderzoek. Dit onderdeel dient om een  conceptueel kader over spiritualiteit bij leraren 
te ontwikkelen en om inzicht te krijgen in de achtergrond van de gekozen  doelgroep. 
Op grond van de tot dan toe geformuleerde theorie zal een  kwalitatief empirisch on-
derzoek verricht worden. De opbouw vanuit het theoriedeel naar een empirisch deel 
hangt samen met de voorkeur voor een werkwijze die begint met het samenvatten van 
reeds bekende gegevens en bestaande theorieën. Deze methode is bekend als ‘a nalyti-
sche inductie’ (Maso en Smaling, 1998). In het empirische deel proberen we met be-
hulp van deze methode de kennis met betrekking tot spiritualiteit van leraren (in de 
biografi e, in de identiteit en in de praxis) uit te bouwen. Ik geef een kort overzicht van 
de hoofdstukken.

Het tweede hoofdstuk bestaat uit een weergave en eigen verwerking van bestaande 
literatuur op het gebied van spiritualiteit. Er wordt tevens gebruikgemaakt van stu-
dies op het gebied van levensbeschouwing, zingeving en geloof. Aan het einde van dat 
hoofdstuk wordt de werkdefi nitie gepresenteerd en zal ik in twee onderdelen een con-
ceptueel kader beschrijven. In het derde hoofdstuk besteed ik aandacht aan gegevens 
die beschikbaar zijn over de  doelgroep waarin de leraren werkzaam zijn en over de 
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spiritualiteit van het orthodoxe protestantisme. Op grond van de tot dan toe verza-
melde gegevens wordt in hoofdstuk 4 een aantal  veronderstellingen geformuleerd30.

De opzet van het empirische deel wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 5. Voor 
het overzicht vatten we de hoofdlijn hiervan nu reeds samen. Zoals in de eerste pa-
ragraaf toegelicht, concentreren we ons op leraren in specifi eke groepen scholen, na-
melijk scholen binnen de orthodox-protestantse richtingen. Om het onderzoek goed 
uit te kunnen voeren, worden twee fasen doorlopen. Allereerst wordt gestreefd naar 
 representatieve contexten binnen de twee orthodox-protestantse  denominaties. In ie-
dere denominatie wordt gezocht naar drie basisscholen. Voor de selectie van deze 
scholen maak ik gebruik van  kwantitatieve gegevens over de doelgroep en van argu-
menten van  experts binnen het desbetreffende onderwijsveld, die goed bekend zijn 
met de scholen. Vervolgens worden binnen de geselecteerde scholen leraren gekozen 
op grond van  relevante criteria die blijken uit het literatuuronderzoek. Leraren wor-
den in dit onderzoek als  onderzoekseenheden aangemerkt. Hun ervaring, hun be-
roepspraktijk en hun spiritualiteit staan centraal in de waarnemingen die in het on-
derzoek gedaan worden. 

Binnen de tweede fase hanteren we de methode van de  analytische inductie. Kort 
gezegd betekent dit dat de  dataverzameling cumulatief plaatsvindt31. De methode 
start bij de  veronderstellingen die volgden uit het theoretische deel en die in het reeds 
genoemde hoofdstuk 4 zijn verwoord. Daarna worden interviews gehouden bij enkele 
leraren. Er volgt een open analyse, waardoor enerzijds correctie op en verfi jning van 
de  veronderstellingen kan plaatsvinden en anderzijds ook nieuwe veronderstellingen 
kunnen worden gegenereerd. Deze procedure wordt verschillende keren herhaald. De 
refl ectie op iedere serie interviews is tegelijk de opstap voor de volgende serie inter-
views. In een volgende stap worden met behulp van  gerichte steekproeftrekking ande-
re leerkrachten geselecteerd. Onder gerichte steekproeftrekking versta ik dat beargu-
menteerd wordt vastgesteld welk soort leerkrachten gezocht gaat worden. Helemaal 
aan het begin is dus niet defi nitief vastgesteld welke leraren uit de scholen gevolgd zul-
len worden, omdat immers bij iedere stap opnieuw gekeken wordt welke  selectiecrite-
ria voor de volgende stap gelden. Samengevat is het empirische deel van het onderzoek 
een voortdurende pendelbeweging tussen veronderstellingen, het opnieuw gegevens 
verzamelen en het bijstellen van de uitspraken. Zodoende wordt stap voor stap een 
kennisbestand over spiritualiteit opgebouwd. In de beschrijving van de resultaten is 
– om redenen van leesbaarheid – alleen het eindresultaat van het cumulatieve proces 
weergegeven en worden niet alle stappen afzonderlijk weergegeven. In het methodolo-
gische hoofdstuk wordt nauwkeurig verantwoord hoe ik de stappen genomen heb. 
De onderzoeksgegevens worden verzameld door middel van  diepte-interviews. De 
gesprekken (gemiddeld drie per leraar) hebben het karakter van  semigestructureerde 
interviews. De vragen die in deze gesprekken opgesteld worden, zijn ontleend aan de 

30 Onder een ‘ veronderstelling’ versta ik een voorlopige bewering over het verschijnsel ‘spirituali-
teit’ bij leerkrachten. 

31 Dit is een verschil met hoe doorgaans  dataverzameling in ( kwantitatief) empirisch onderzoek 
plaatsvindt: er worden  hypothesen opgesteld, alle data worden verzameld en vervolgens vindt 
de analyse en de confrontatie met de hypothesen plaats. In onze studie is er bij iedere stap een 
moment van  confrontatie met de veronderstellingen.
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kennis die verzameld is in het eerste deel van deze studie. Ze hebben betrekking op de 
spiritualiteit in de  beroepsidentiteit, in de  beroepsbiografi e en in het handelen. Daar-
naast heeft het onderzoek een participerend karakter. Het bijwonen van verschillende 
momenten van het werk wordt afgewisseld met vervolginterviews. In verband met de 
relatieve onvoorspelbaarheid daarvan wordt een gedetailleerd  logboek bijgehouden 
(Smaling, 1998: 69). Bij de gespreksvoering wordt gebruikgemaakt van kennis over 
 niveaus van refl ectie. De vragen beogen refl ectie op alle niveaus uit te lokken. 

In de hoofdstukken 6 en volgende worden de eindconclusies beschreven. In het 
zesde hoofdstuk worden de scholen geïntroduceerd waar de leerkrachten werken en 
wordt een leeswijzer gegeven bij de hoofdstukken in het empirische deel. In de volgen-
de hoofdstukken wordt uiteengezet wat de systematische procedure van  analytische 
inductie heeft opgeleverd. In hoofdstuk 7 worden de bevindingen gepresenteerd die 
betrekking hebben op de professionele identiteit. In hoofdstuk 8 wordt nagegaan op 
welke wijze spiritualiteit te herkennen is in de levensloop van de leerkracht. In hoofd-
stuk 9 wordt een aantal inspiratiebronnen en inspiratiebelemmeringen toegelicht. In 
hoofdstuk 10 worden de thema’s besproken die verband houden met het geloofsleven 
van de onderzochte leerkrachten. In hoofdstuk 11 geven we weer hoe spiritualiteit tot 
uiting komt in het handelen. De hoofdstukken 7 tot en met 11 worden steeds afgeslo-
ten met een opsomming van de herziene reeks  veronderstellingen. In het slothoofd-
stuk beantwoorden we de vragen zoals die in paragraaf 1.6.1 zijn geformuleerd. We 
besteden in dat hoofdstuk ook aandacht aan de mogelijkheden en beperkingen voor 
de toepassing van de onderzoeksgegevens op het gehele orthodox-protestantse on-
derwijs en voor andere doelgroepen. Ook doen we een aantal suggesties voor verder 
onderzoek. De verschillen die op verschillende plaatsen aan het licht komen tussen 
reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten, worden steeds samenge-
vat in de veronderstellingen aan het einde van ieder hoofdstuk en zullen in het laatste 
hoofdstuk slechts beperkte aandacht krijgen. Het gaat ons in de conclusies vooral om 
de vraag wat we in zijn algemeenheid kunnen zeggen over spiritualiteit in het onder-
wijs en de plaats van religie daarin.
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HOOFDSTUK 2

SPIRITUALITEIT, GELOVEN EN 
ZINGEVING: BEGRIPSVERHELDERING

‘Spiritualiteit betreft alles van het leven. Er is geen spiritueel leven 
naast het gewone leven.’
(G. van Dam, 2003: 44)

‘… de spiritualiteit, (…) <is> gratuit, dient in strikte zin tot 
niets, kan niet functioneel ingekaderd of als ervaring opgeroepen 

worden. Graduiditeit betekent allerminst dat ze zonder effect zou 
blijven, het betekent slechts dat ze als effect niet manipuleerbaar is 

en dat ze van waarde is in en ter wille van zichzelf.’
(A. Baart, 2001: 257)

2.1 Inleiding

Zoals in het eerste hoofdstuk is aangegeven, wil ik in deze studie nagaan waardoor 
leerkrachten gedreven worden en welke rol godsdienst hierin speelt. Ik probeer daar-
bij ook zicht te krijgen op welke manier de leerkracht in diens ‘zijn’ en in diens ‘han-
delen’  drager is van de levensbeschouwelijke  identiteit die de orthodox-christelijke 
school voorstaat. Bij een oriëntatie in de literatuur over het levensbeschouwelijke on-
derwijs en over drijfveren van handelen, bleek dat er meerdere theoretische begrippen 
in aanmerking kwamen om de onderzoeksvragen te beantwoorden. In dit hoofdstuk 
doe ik verslag van de zoektocht langs deze begrippen. Door de verschillende begrip-
pen te vergelijken, wordt duidelijk welke punten voor onze vraagstelling van belang 
zijn. Ik beschrijf in dit hoofdstuk daarom niet alleen het begrip ‘spiritualiteit’, maar 
ook de begrippen ‘levenbeschouwing’, ‘zingeving’, ‘godsdienst’ en ‘geloof’. Ik ga na 
welke betekenissen er achter deze begrippen schuilgaan. Kunnen we de inhoud van 
deze begrippen gebruiken om ‘het geïnspireerd worden’ – en de mogelijk religieuze in-
houd en de doorwerking daarvan in het leraarsberoep – nauwkeuriger te benaderen? 
Hoe verhouden de begrippen zich tot het begrip ‘spiritualiteit’? Wat zijn de redenen 
om te kiezen voor het brede begrip ‘spiritualiteit’? De  begripsverkenning is ook van 
belang om duidelijk te krijgen hoe ‘spiritualiteit’ onderzoekbaar is te maken. Waar 
kunnen we in het empirische deel precies naar gaan kijken? In de verkenning van het 
begrip ‘spiritualiteit’ en de verwante begrippen krijgen we informatie over het ver-
schijnsel waar het onderzoek klaarheid in wil brengen. De begrippen zijn veelal ge-
koppeld aan reeds ontwikkelde  theorieën, die behulpzaam kunnen zijn bij het formu-
leren van veronderstellingen als start voor het empirische onderzoek.

Ik bespreek nu achtereenvolgens de begrippen ‘spiritualiteit’, ‘geloven’, ‘zingeving’ 
en ‘levensbeschouwing’. Zoals zal blijken, is het woord spiritualiteit de term die het 
meest in aanmerking komt als overkoepelend begrip voor het onderzoek. Probleem is 
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dat het begrip enigszins een  vergaarbak is voor allerlei betekenissen. Het gebruik van 
het begrip als vergaarbak is echter geen reden om het te vermijden. Ik begin hieronder 
met een uiteenzetting over het begrip ‘spiritualiteit’ (paragraaf 2.2) en gebruik daar-
bij de analyses van Aalders (1980), Bras, (2001), Waaijman (2000), McGrath (2000), 
Van Belzen (1998), Zuidberg (2000) en Baart (2001). Vervolgens wordt ingegaan op 
het begrip ‘geloven’. Ik ben immers van plan bij de spiritualiteit specifi ek te kijken 
naar de religieuze elementen daarin. Van belang is dan om zicht te krijgen op de ver-
houding van de term ‘geloven’ tot ‘spiritualiteit’. Ik maak gebruik van het werk van 
Immink (2003) in de  praktische theologie en van de reeds in het eerste hoofdstuk ge-
noemde Duitse onderzoeksgroep van Feige c.s. (2000) (paragraaf 2.3) Ten slotte ga 
ik in op de begrippen ‘zingeving’ en ‘levensbeschouwing’, begrippen die in de onder-
zoekstradities van de  godsdienstpsychologie en de  humanistiek veelvuldig voorkomen 
(paragraaf 2.4). Ook daarbij is het de vraag hoe deze begrippen zich verhouden tot 
spiritualiteit. Belangrijkste bronnen hiervoor zijn publicaties van Van der Lans (1982) 
en Hijmans (1997).

De werkwijze bij de bespreking van de bronnen is steeds zo, dat de grote lijn met 
betrekking tot de begripsbeschrijvingen wordt weergegeven. Verder probeer ik uit het 
door de desbetreffende auteur gebruikte raster van begrippen datgene te bespreken 
wat bijdraagt aan de inhoudelijke beschrijving van het domein van mijn onderzoek. 
Hier en daar is aangegeven hoe de omschrijvingen van de begrippen toepasbaar of 
herkenbaar zijn in het leraarsberoep en welke vragen de begrippen oproepen ten aan-
zien van de vraagstelling van deze studie. In dit hoofdstuk werk ik toe naar een werk-
defi nitie, op grond waarvan ik nauwkeuriger de vraagstelling van het onderzoek kan 
beantwoorden.

In paragraaf 2.5 kom ik tot een weging van de begrippen en tot de beoogde werk-
defi nitie. In de daaropvolgende paragraaf wordt de samenhang tussen de begrippen 
in de defi nitie verhelderd (paragraaf 2.6.1). Lopende de begripsverkenning, komen er 
nogal wat facetten van spiritualiteit naar voren die in de defi nitie met elkaar verbon-
den zijn. In deze paragraaf geef ik de betekenis van verschillende aspecten ten opzich-
te van elkaar weer.

Nu is het doel van het onderzoek niet om alleen de drijfveren van leerkrachten te 
bestuderen, maar ook om te onderzoeken hoe deze tot uiting komen in hun handelen. 
Het  conceptuele kader dat ik in dit hoofdstuk ontwikkel, behoeft daarom nog een 
uitbreiding. Ik meen dat de manier waarop drijfveren van leraren tot uiting komen in 
hun handelen, het beste benaderd kan worden door te letten op de refl ecties van de 
leerkrachten. Met  refl ectie bedoel ik de overwegingen die voor, tijdens en na het han-
delen in de beroepspraktijk een rol spelen. In paragraaf 2.6.2 vat ik de theorievorming 
over ‘ refl ecteren’ samen. De theorie zal in het empirische deel van het onderzoek een 
rol spelen, omdat ze richtinggevend is bij de manier waarop ik het handelen waarneem 
en de manier waarop ik met de leerkrachten in gesprek ga.

Ten slotte maak ik nog één opmerking over de aard van de theorievorming. In dit 
hoofdstuk zal het gaan om de beschrijving van het verschijnsel spiritualiteit in zijn 
algemeenheid. Dat betekent dat het accent ligt op de structuurkenmerken van drijf-
veren voor het handelen. De inhoud hiervan komt slechts zijdelings aan de orde. Dit-
zelfde geldt voor de theoretische verkenning naar refl ectie in de beroepspraktijk. Ook 
hier gaat het meer over de aard van het refl ecteren (het hoe) dan over de inhoud (het 
wat). In verband met de specifi eke doelgroep, namelijk leraren op scholen die een 
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gereformeerde belijdenis als grondslag hebben, is de inhoud natuurlijk wel degelijk 
van belang. Ik ga hier bij de beschrijving van de doelgroep (hoofdstuk 3) uitvoerig 
op in. Ik zal dan vooral aandacht besteden aan wat bekend is over de  religieuze spiri-
tualiteit. Dit gebeurt niet om het waarnemingskader ten aanzien van spiritualiteit in 
te perken. Het is bijvoorbeeld zeer wel mogelijk dat andere dan als gereformeerd of 
orthodox-protestant te noemen elementen in de spiritualiteit van leraren in de doel-
groep een rol spelen. De bedoeling van hoofdstuk 3 is het kennisbestand met betrek-
king tot de doelgroep samen te vatten. Studie hiervan in verband met het onderwerp 
is op deze plaats van het onderzoek van belang, omdat de gegevens specifi eke vragen 
op kunnen werpen, die voor de interviews in het empirische deel richtinggevend kun-
nen zijn. We zullen zien dat ook in de gereformeerde  spiritualiteit een grote  diversiteit 
te onderkennen is. Ik maak voor de inhoudelijke beschrijving van de spiritualiteit in 
de orthodoxe groepen gebruik van  sociologische analyses en van enkele  empirische 
onderzoeken. De veronderstellingen die samen het voorlopige theoretische kader vor-
men en die af te leiden zijn uit de vraagstelling van het onderzoek in combinatie met 
de structuurkenmerken van de spiritualiteit en de gegevens over de doelgroep, worden 
weergegeven in hoofdstuk 4.

2.2 Spiritualiteit

Eerste verkenning van het begrip
Wanneer we de besprekingen van het begrip ‘spiritualiteit’ overzien, dan blijkt dat 
doorgaans wordt volstaan met globale aanduidingen die vaak te maken hebben met 
‘geïnspireerd of  gepassioneerd zijn’, ‘het je laten leiden door transcendente ervaringen’ 
of ook wel met ‘het  sprankelende in iemands gedrag’. Een spiritueel iemand is dan ie-
mand van wie iets uitgaat, die een zeker  charisma heeft en die mensen kan  inspireren. 
In een religieus kader wordt het begrip in verband gebracht met  vroomheid, de manier 
waarop een gelovige zijn overtuiging praktiseert. Heldere defi nities die zich lenen voor 
 operationalisatie voor empirisch onderzoek, zijn zeldzaam (Bouwman en Bras, 2001: 
13; Van Dam, 2003: 43; Waaijman, 2000: 4; Van ’t Spijker, 1993: 15). Ook in empi-
rische onderzoeken naar spiritualiteit (Zuidberg, Borst) wordt volstaan met een aan-
duiding. Zelfs in het  methodologische deel van het handboek van Waaijman (2000) 
merken we terughoudenheid om het begrip nauwkeurig te omschrijven. Ook vond ik 
er geen duidelijke ingangen voor  empirisch onderzoek. Het ‘werkelijkheidsgebied’ spi-
ritualiteit, zoals Waaijman het noemt (Waaijman, 2000: 305), wordt erdoor geken-
merkt dat het alleen met omtrekkende bewegingen is te omschrijven32.

32 Waaijman (2000) heeft het tweede hoofddeel van zijn overzichtswerk over spiritualiteit gewijd 
aan het  grondslagenonderzoek waarvan de onderzoeksmethode deel uitmaakt. Hij hanteert het 
begrip zodanig breed dat het voor verschillende methodische benaderingen toegankelijk is. De 
empirische benadering wordt niet expliciet besproken. Wel zijn er ingangen in zijn werk, zoals 
wat genoemd wordt ‘het  vormbeschrijvend onderzoek’ (a.w. 643–655). Waaijman trekt de con-
clusie dat de  fenomenologische benadering in combinatie met het  dialogisch denken ‘de meest ge-
eigende methodologie verschaft om het fenomeen spiritualiteit te onderzoeken’ (a.w. 593–597). 
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Door genoemde auteurs wordt de relatieve vaagheid van het begrip ook in verband 
gebracht met de  vergaarbakfunctie van de term. Het woord ‘spiritualiteit’ blijkt zich 
goed te laten lenen voor benaderingen met een  esoterisch karakter. Spiritualiteit wordt 
gebruikt als aanduiding van alles wat met religie, met transcendentie en met ervarin-
gen van het zintuiglijk niet-waarneembare te maken heeft. Bras (2001: 14) consta-
teert dat spiritualiteit ook in verband wordt gebracht met  levenskunst,  zelfverwerke-
lijking en  persoonlijke groei. De overeenkomst in de connotaties van het begrip, is de 
benadering waarin het subject en zijn ervaring centraal staan en niet zozeer wat als 
object van die ervaring genoemd zou kunnen worden (bijvoorbeeld God of een  ge-
schreven bron). De nadruk op de  innerlijkheid,  puurheid en  authenticiteit maakt het 
een aantrekkelijk begrip, zodanig dat het ook gebruikt kan worden voor marketing. 
Malacci (2006) meent dat in de Amerikaanse  HRD-literatuur ( Human Research De-
velopment) het begrip misbruikt wordt als een instrument om economische doelen te 
bereiken.

‘(…) the principles and terminology of spirituality are misused to divert individu-
als’ focus inward toward self-development, wants and needs, so they will be ob-
livious to the fact that they are being pushed to lend their expertise to continually 
boost the business bottom line.’ (Milacci, 2006: 229)

Bij de exploitatie voor  economische belangen hoort volgens Malacci ook de grote na-
druk op de zonnige zijde van het bestaan. In veel populaire en  esoterische lectuur wor-
den de positieve mogelijkheden van het individu genoemd, terwijl de lastige vragen die 
betrekking hebben op de donkere zijde van het leven, buiten beschouwing blijven. Te 
denken valt aan ervaringen van angst, onverwachte rampen en de dood. Kunneman 
(2005) signaleert in onze Nederlands situatie eenzelfde tendens. De nadruk op de  in-
dividualisering en  zelfontplooiing maakt dat mensen geen instrumenten meer hebben 
waarmee ze om kunnen gaan met wat Kunneman noemt ‘de  trage vragen’.

Naast de aandacht die men heeft voor het  vergaarbakkarakter van het begrip, 
accentueren veel auteurs dat de aandacht voor spiritualiteit contextbepaald is. Zo 
brengt Aalders (1980: 7) de populariteit van het begrip in verband met het feit dat 
het moderne bewustzijn gericht is op de buitenkant, en uitgaat van de  kenbaarheid en 
ervaarbaarheid van de dingen zoals ze zich voordoen. In reactie op een  antimetafysi-
sche werkelijkheidsbeleving zoeken mensen naar een innerlijke en geestelijke werke-
lijkheid. Ook Van ’t Spijker (1993: 15), Waaijman (2000: 2), McGrath (2000: 13) en 
Bras & Bouwman (2001: 19-28) noteren dergelijke observaties33.

33 Aalders’ opmerking is al gemaakt in 1969 (eerste druk van zijn boek). Die van Van ’t Spijker 
in 1993. De door de auteurs ‘toegenomen aandacht’ speelt dus al in een langere periode. De 
zogenoemde  nulhypothese (de veronderstelling dat  moderniteit evenredig gepaard gaat met een 
afname van religie) is niet houdbaar gebleken (Hermans, 1997: 12; Immink, 2003: 18). Er is ook 
in de moderne samenleving veel aandacht voor  transcendentie. Het veelvuldig gebruik van het 
woord ‘spiritualiteit’ hangt samen met de verschuiving in de belangstelling voor religie (van spe-
cifi eke invulling vanuit de inhoud van de ‘grote’ religies, naar een  antropocentrische invulling). 
Voor zover ik kan overzien, is de toegenomen belangstelling voor spiritualiteit in de uitoefening 
van beroepen wel nieuw. Zie bijvoorbeeld Terpstra (2004).
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Woordbetekenis
Kijken we naar de woordbetekenis in het Nederlands, dan springen drie connotaties 
in het oog. Allereerst is dat het geestelijke element, ter onderscheiding van  stoffelijk-
heid (Van Dale)34. In de tweede plaats het element van beleving van geloof en religie 
(Winkler Prins, Christelijke Encyclopedie)35 en in de derde plaats de  expressie, de  vi-
taliteit die aan een persoon te zien is. Zo wordt met een spiritueel mens iemand aan-
geduid die  scherpzinnigheid tentoonspreidt, van ‘veel geest getuigt’ (Van Dale). Het 
gaat bij spiritualiteit dus om een  innerlijke categorie, een ( niet-materiële) realiteit die 
indirect uiterlijk waarneembaar is en door de waarnemer vooral ervaren wordt in het 
elan dat iemand uitstraalt en in het gedrag dat iemand laat zien.

McGrath (2000: 13), Bras (2001: 15) en Waaijman (2000: 359) zien het woord ge-
worteld in het Latijnse  spiritus, dat een vertaling is van het Hebreeuwse  ruach. Naast 
 geest heeft het laatstgenoemde woord ook de betekenis van  adem en  wind. Voor het 
nagaan van (theologische) betekenisvelden zijn verder de Griekse woorden  pneuma-
sarx (vlees-geest) en  pneumatikos van belang. Voor een uitvoerige bespreking van 
deze grondbegrippen verwijs ik naar Waaijman (2000: 359-360), Ridderbos, (1978: 
236-253) en Pop (1984: 588-603). We komen bij de bespreking van deze begrippen al 
snel in een bijbels-theologisch discours en volstaan om die reden met een aanduiding. 
Bij Paulus is, zo vat Bras (a.w.15) de meest basale  nieuwtestamentische betekenis sa-
men, ‘ pneumatikos’ de term voor het christelijke leven ‘tout court’. Het staat voor het 
 nieuwe leven, het leven naar een nieuw  levensbeginsel, ‘het leven onder de kracht en 
het regime van de  Geest’ (Ridderbos, 1978: 237). In de christelijke theologie wordt bij 
dit levensbeginsel het werk van God de  Heilige Geest verondersteld. In de woorden 
 spiritus en spiritualiteit klinkt altijd de verbinding mee van enerzijds de onnavolgbare 
werking van de Heilige Geest en anderzijds de daarmee corresponderende menselijke 
ervaring. Te verwachten zou zijn dat in verhandelingen over spiritualiteit de leer van 
de Heilige Geest (de  pneumatologie) een grote rol zou spelen. Dit blijkt echter maar 
ten dele het geval. Zo passeren bij de beschrijving van de christelijke spiritualiteit 
door McGrath (2000: 42-52) en Van ‘t Spijker e.a. (1993) allerlei facetten van theolo-
gie en  vroomheid de revue, maar voor de  pneumatologie is er geen prominente plaats 
ingeruimd. Dit heeft te maken met het feit dat men er in de christelijke  theologie – 
en dat is zeker het geval in de protestantse orthodoxie – huiverig voor is om de  Hei-
lige Geest los te maken van de andere twee Personen in de  Drie-eenheid. Men belijdt 
dat de Geest op Zijn eigen manier het heil in onze waarnemingswereld brengt (Van ’t 
Spijker, 1993: 435). Tegelijk is belangrijk dat de  Geest niet een losstaande Persoon is, 
maar uitgaat van de Vader en de Zoon ( geloofsbelijdenis van Nicea).

 Transcendentie (Aalders en Bras)
Voor Aalders (1980) is transcendentie het beslissende begrip bij de omschrijving van 
spiritualiteit. ‘Overal waar de mens met bewuste bedoelingen en op een min of meer 
 methodische wijze bezig is zijn leven te doen beantwoorden aan een transcendente 
zingeving, is er sprake van spiritualiteit.’ (a.w.13) Transcendentie verwijst naar het 

34 Van Dale, 14e editie (2005), p. 3306.
35 Winkler Prins encyclopedie, 9e druk (1993), deel 21 p. 470. Christelijke Encyclopedie (2005), pp. 

1680-1681.

Een goddelijk beroep.indb   52Een goddelijk beroep.indb   52 05-02-2008   14:07:5605-02-2008   14:07:56



53

SPIRITUALITEIT, GELOVEN EN ZINGEVING: BEGRIPSVERHELDERING

overstijgen van zichzelf, het te boven komen van de eigen beperkingen. Transcenden-
tie betekent ‘vormgeving áán en  zinbeleving in de menselijke  existentie op doelbewus-
te en methodische wijze’ (a.w. 13). Het overstijgen van jezelf is dus niet iets wat je zo-
maar overkomt, maar iets wat je actief, welbewust en ordelijk vormgeeft.

Aalders veronderstelt dat spiritualiteit in de zin van ‘het  overstijgen van jezelf’ een 
antropologisch gegeven is, dat voor mensen in alle culturen opgaat. Hoe spiritualiteit 
gestalte krijgt, hangt naar zijn inzicht af van persoonlijkheid, van de eigen leefwereld, 
van milieu en traditie. Kenmerkend voor de benadering van Aalders is dat hij spiritu-
aliteit onlosmakelijk verbindt met de  oefening, de  discipline van het geestelijke leven. 
Men moet moeite doen om bezig te zijn met  de laatste vragen en met ervaringen die 
ver buiten de grenzen van het ik-bewustzijn liggen. De levenswijze van de  moderne 
mens verhindert de  rust en de  stilte die nodig is om daadwerkelijk spiritualiteit te be-
oefenen. Ook  openheid voor de werkelijkheid acht Aalders constitutief voor spiritu-
aliteit. ‘De geestelijke mens is vóór alles een  eerbiedig mens; een mens die zich niet 
direct ‘opstelt’ in een vermeende zekerheid, of zich ‘beveiligt’ in een vertrouwde con-
ceptie.’ (a.w. 20)  Verwondering en  eerbied is niet een kwestie van  passiviteit, maar ‘een 
min of meer bewuste  activiteit’36. Het gaat ook om een bijzondere wijze van zintuige-
lijkheid, om ‘ inwendige ogen’ – zo formuleert Aalders in navolging van Augustinus – 
‘de dingen zien waartoe de uitwendige ogen geen toegang hebben’ (a.w. 22). De activi-
teit waardoor het geestelijke leven tot ontwikkeling komt, is een tegenwicht tegen de 
bedreigingen van het uiterlijke leven. Spiritualiteit betreft, volgens Aalders, een straffe 
‘ disciplinering van de leefwereld’, een ordening naar tijd en plaats (a.w. 25). De aard 
van deze  ordening kan variëren van ‘een duidelijk ritme door bid-getijden en maaltij-
den, tot het zich geheel terugtrekken uit de  uiterlijke wereld in een íngekeerd bestaan 
– als bij de heremiet.’ De  uiterlijke ordening heeft een innerlijke tegenpool.

‘Er is ook een innerlijke leefwereld, die met de uiterlijke correleert. En juist daar 
is de mens als geestelijk wezen zeer kwetsbaar. Daar worden zijn reacties geboren, 
daar woeden zijn emoties, daar vallen de beslissingen die zijn daden goeddeels be-
palen en die onoverzienbare consequenties mee zullen brengen telkens weer. Het 
is op dit terrein, dat de spiritualiteit haar hardste strijd heeft te voeren en dus ook 
haar strengste  discipline heeft ontwikkeld.’ (a.w. 26)

Aalders vat de verschillende facetten van de discipline samen onder de klassieke be-
grippen  ascese,  meditatie en  ministerium37. Bij  ascese gaat het om de strijd tegen de 
 begeerten en het  driftleven van de mens. Deze machten in de mens bedreigen zijn vrij-
heid. De strijd met de machten is tegelijk bescherming tegen  onvrijheid. ‘Echte  ascese’, 
zo zegt Aalders (a.w. 28), ‘is vrijheidsbeleving’. De beoefening van de ascese komt tot 
uiting in  soberheid en  kuisheid,  nederigheid en  gehoorzaamheid.  Meditatie is eveneens 

36 Aalders lijkt op dit punt cultuurkritiek te leveren. Met beoefening van spiritualiteit kan men 
ontkomen aan de vanzelfsprekende heerszucht ‘over de zich aan ons kenvermogen uitleverende 
werkelijkheid’ (Aalders, 1980: 21).

37 Deze drie ‘wegen van zelfdisciplinering’ worden door Aalders ook in verband gebracht met de 
drie klassieke vermogens van de mens, namelijk het denkvermogen, het gevoelsvermogen en het 
wilsvermogen (Aalders, 1980: 35).
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een middel tegen  onvrijheid. Nu niet tegen de machten van het  driftleven, maar tegen 
de bedreiging van het menselijke denk- en voorstellingsvermogen.  Meditatie voorkomt 
dat men opgaat in de werveling van afl eiding waaraan men blootstaat. Meditatie is 
dan ook aan te duiden als ‘ discipline van het denken’ (a.w. 29). Concrete voorbeelden 
zijn: de beoefening van de  stilte (in de stilte wordt de afl eiding tot een minimum ge-
bracht), de beoefening van het  zwijgen, de weldaad van de  ontspanning (het tot rust 
brengen van  het lichaam) en het  gebed. Meditatie heeft een  devotioneel en een  specu-
latief aspect. Meditatie is dus niet alleen een passieve gesteldheid, maar is een kwestie 
van actieve toewijding ( devotie) en een gerichtheid van het denken (speculatief, cog-
nitief). Als derde aspect noemt Aalders het  ministerium. In dit begrip gaat het om de 
dienst aan de naaste38, de ‘discipline van de daad’. Deze is nodig in de strijd tegen het 
ongedisciplineerde van het doen, de strijd die persoonlijk tot uiting komt in  schuld 
en  wroeging over de  zonde. In het ministerium, ook wel aangeduid met  diaconia (de 
dienst aan de ander), neemt men echter ook verantwoordelijkheid voor de schuld en 
nood van de medemens en de samenleving. In de diaconia is men toegewend tot de 
wereld en is men gericht op het verlenen van diensten aan de ander. De diaconale spi-
ritualiteit is in de ogen van Aalders vooral een ‘vrucht van de moderne tijd’, omdat 
ze aansluit bij het moderne accent op het sociale karakter van het leven en omdat ze 
de  economische verschillen en machtsverhoudingen onderkent. ‘Het gaat nu werkelijk 
om het welzijn van de mensen.’ (a.w. 35)

Ook Bras (2001) benoemt  transcendentie als datgene waarom het in spirituali-
teit gaat. Wat uitgaat boven het zintuiglijk waarneembare, is als spiritueel te benoe-
men. Het gaat bij hem om een algemeen  antropologische aanduiding. ‘Wanneer men 
in het leven niet blijft steken in het zintuiglijk waarneembare, maar reikt naar de zich 
daarin onthullende, maar tevens daarachter verhullende zin, spreken we van spiritu-
aliteit.’ (a.w. 14) In deze algemene formulering wordt spiritualiteit gezien als een al-
gemeen  menselijke behoefte of activiteit. Zo zou er in de ogen van Bras ook gespro-
ken kunnen worden van een ‘atheïstische spiritualiteit’. Toch maakt hij een directe 
verbinding van het specifi ek bijbelse betekenisveld met een algemener gebruik van 
het begrip. ‘Het verlangen om het leven te doen beantwoorden aan een transcenden-
te zin’, zo zegt Bras, ‘is een  scheppingsgegeven.’ De mens leeft door Gods  pneuma 
als  levenskracht. De  pneuma drijft de mens dus uit tot een ‘steeds weer ondernomen 
 zelftranscendentie’. De onrust neemt nergens genoegen mee, ‘totdat het absolute le-
vensdoel, het Transcendente, gevonden is’ (a.w. 16-17). De noodzakelijke specifi cering 
voor christelijke spiritualiteit omschrijft hij als ‘leven onder de inspiratie van  Jezus 
van Nazareth als gestalte van de Geest van Israëls God’. Het leven onder die inspiratie 
is er niet vanzelf. Vanuit de  Bijbel gezien is daarvoor  herschepping nodig. ‘De Schep-
per Geest is tevens de  Herschepper, de levensvernieuwende kracht die telkens recrea-

38 Zowel in de katholieke als in de protestantse (met name Lutherse) traditie is leraarschap regelma-
tig opgevat als een ‘dienst’ van de kerk. De leraar staat daarmee op gelijke voet met degenen die 
diensten verlenen aan armen, zieken en gehandicapten. Als voorbeeld van de rooms-katholieke 
traditie noem ik Jean-Baptist de la Salle (1651-1719). Zie voor het ministeriummotief zijn Over-
wegingen over Opvoeding en Onderwijs (heruitgave 1926: 32 e.v.). Een voorbeeld van de Lu-
therse traditie is het werk van de Innere Mission, een organisatie die zich toelegde op en nog steeds 
actief is in de zorg voor gehandicapten en sociaal zwakken. Diaconen en diaconessen wijden zich 
volledig vanuit hun geloof aan opvoeding en zorg. Zie Wurster & Hennig (1914: 169 e.v.).
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tief werkte in de geschiedenis van  Israël, die naar het  nieuwtestamentische getuigenis 
van Jezus uitgaat en die mensen omvormt naar het model van de nieuwe mens, tot een 
nieuwe gemeenschap, behorend bij een nieuwe ‘ aeon’. In christelijke zin is spirituali-
teit dan ook een antwoord op een goddelijk  omvormingsinitiatief.’ (a.w.16)

Omvormingsproces (Waaijman)
De door Bras genoemde term ‘ omvormingsinitiatief’ is een kernwoord dat afkomstig 
is van Waaijman. In zijn grote overzichtsstudie (2000) brengt hij spiritualiteit in ver-
band met het ‘ omvormingsproces’ dat er plaatsvindt in de oriëntatie van de mens op 
 het Absolute. Spiritualiteit heeft dus niet alleen te maken met grensoverschrijdende 
ervaringen, maar ze werkt ook in op het menselijk bestaan. Waaijman kiest voor het 
kernwoord ‘ omvorming’, omdat geestelijke schrijvers zich de eeuwen door bediend 
hebben van termen die vallen binnen het semantisch veld van het woord ‘omvormen’ 
(Waaijman, 2000: 452). Hij defi nieert het object van spiritualiteitsstudie daarom als 
volgt: ‘het  godmenselijk betrekkingsgebeuren (materieel object), beschouwd onder het 
oogpunt van  omvorming (formeel object).’ (a.w. 6) Dit is een vrij abstracte defi nitie, 
die vooral tot doel heeft het onderzoeksgebied aan te duiden. Zij geeft nog weinig in-
formatie over de inhoud van het ‘ godmenselijk betrekkingsgebeuren’. Op een andere 
plaats (a.w. 421) noemt Waaijman enkele kenmerken. Het betrekkingsgebeuren is een 
gelaagd proces, een gefaseerd proces en een bemiddeld proces. Gelaagd wil zeggen dat 
heel de menselijke ervaring erin betrokken is. Het gefaseerde duidt erop dat er sprake 
is van meer overgangen. Het betreft dus niet een eenmalig  bekeringsmoment, maar 
er is sprake van een voortgaande dynamiek. Dat er sprake is van bemiddeling, komt 
tot uiting in de vormen en gestalten ‘die de mens bemiddelen naar God toe’ en ‘die 
God bemiddelen naar de mens toe (Schrift,  sacramenten, de  naaste, enz.)’ (a.w. 421). 
Waaijman is, zoals reeds eerder opgemerkt, evenals andere genoemde auteurs terug-
houdend om tot een scherpomlijnde defi nitie te komen. Na een verkenning van der-
tien grondwoorden39 komt hij tot een aantal contouren die het werkelijkheidsgebied 
beschrijven (a.w. 362–364).

Het gaat om een ‘betrekkingsgebeuren’ tussen God en mens, waarbij wisselend het 1. 
accent valt op de goddelijke pool en de menselijke pool.
De polen grijpen wederkerig op elkaar in.2. 
De wederkerigheid is bijgevolg actief en passief.3. 
De betrekking kan gekenschetst worden als een proces.4. 
Er is een vertaling in het concrete menselijke bestaan. ‘Het betrekkingsgebeuren ver-5. 
wezenlijkt zich in de materie van het menselijk bestaan: het  verstand (kennis, aan-
dacht, bewustwording, beschouwing), de  wil (toewijding, aanhankelijkheid, kaw-
wana, vurigheid, innigheid), het  geheugen, de  driftbeheersing, de  levensrichting, de 
ordening van tijd en ruimte, de sociale omgang, het religieus leven, de cultuur.’
Er is een samentrekking van het eigene van de spiritualiteit en een distantiëring 6. 
van de gangbare patronen in de wereld (bijvoorbeeld onbarmhartigheid en het 
geobjectiveerde).

39 Het betreft respectievelijk: vier bijbelse grondwoorden: godsvrucht, heiligheid, barmhartigheid, 
volmaaktheid; vijf hellenistische grondwoorden: gnosis, ascese, contemplatie, devotie, vroom-
heid, en vier moderne aanduidingen: kabbala, mystiek, innerlijk leven en spiritualiteit.
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De polen zijn niet los te benoemen van het proces. Het goddelijk verschijnen en 7. 
het menselijk benoemen van God kan slechts verstaan worden uit de betrekking 
zelf. ‘Al naar gelang de positie binnen het spirituele proces wordt de menselijke 
pool geraakt en tot huiveren gebracht ( ontzag), legt zij zich toe op het zoeken van 
God (contemplatie), wijdt zij zich vurig toe aan God ( devotie,  vroomheid), maakt 
zij zich ontvankelijk en laat zij zich zuiveren ( ascese), eigent zij zich Gods leven toe 
( innerlijk leven), laat zij zich buiten zichzelf brengen in  liefde ( mystiek), en dat op 
alle niveaus van het bestaan ( ascese,  innerlijk leven).’ (a.w. 363)

De genoemde contouren ontleent Waaijman, zoals gezegd, aan de begrippen die in de 
historische praxis van spiritualiteit zijn gegroeid. Hij gaat er dus van uit dat de praxis 
met deze begrippen adequaat beschreven is, zodat bovengenoemde zeven kenmerken 
daaruit af te leiden zijn. Daarnaast beschrijft hij het verschijnsel ook vanuit de weten-
schap. Dit gebeurt zowel  intradisciplinair (vanuit de subdiscipline van de theologie 
Spiritualiteitsstudie) als  interdisciplinair. In die beschrijving komt ook de  psycholo-
gische benadering in beeld naast bijvoorbeeld de  geschiedenis en de literaire weten-
schappen. Voor ons onderzoek is Waaijmans samenvatting van de psychologische be-
nadering interessant (a.w. 411–415). Ik geef deze kort weer.

Aanvankelijk (tot begin 20e eeuw) was er een grote tegenstelling tussen de  theolo-
gische benadering van spiritualiteit en de  psychologische bestudering ervan. In de eer-
ste plaats werd dit veroorzaakt doordat de rooms-katholieke theologen ervan over-
tuigd waren dat spiritualiteit alleen bestudeerd kon worden vanuit de mystiek. Later 
verschoof deze positie naar de erkenning dat men mystieke ervaringen kon bestuderen 
als de inwerking van God op de mens. Een tweede reden was dat vanuit de psycholo-
gie verschijnselen als  bekeringservaringen en  mystieke ervaringen eenzijdig op medisch 
positivistische wijze werden (weg)verklaard. Pas sinds William James (1902) zijn werk 
The varieties of religious experience uitbracht, werden religieuze ervaringen benaderd 
als eigensoortige verschijnselen die niet teruggebracht konden worden tot psychologi-
sche categorieën. Er zijn sinds die tijd steeds psychologen geweest die hun studie van 
spiritualiteit nauw lieten aansluiten bij wat men als ervaring weergeeft40. De blijvende 
spanning tussen  psychologische en  theologische duidingen van spiritualiteit is gelegen 
in het ‘Vorverständnis’ over het fenomeen. De vraag is of spiritualiteit een intrapsy-
chisch proces is of dat men het kan benaderen als een dialogisch proces. In het eerste 
geval worden spirituele ervaringen teruggebracht tot subjectieve bewustzijnstoestan-
den. Spiritualiteit kan dan bijvoorbeeld uitgelegd worden als een proces waardoor men 
in steeds diepere  bewustzijnslagen inkeert. In de tweede benadering wordt ervan uitge-
gaan dat het subject in dialoog verkeert met ‘een onherleidbare  Alteriteit’ (Waaijman, 
2000: 415). Spiritualiteit is dan een  dialogische betrekking tussen God en mens. We 
zullen hieronder in de paragraaf over ‘geloof’ nog zien, dat de discussie over deze span-
ning voortdurend aanwezig blijft in het domein van spiritualiteit, geloof en zingeving.

40 Waaijman (2000: 414) noemt als voorbeeld het werk van Noordzij (1994), waarin deze een ‘eigen 
spirituele ontwikkelingspsychologie heeft ontworpen’. Samengevat betreft het een proces waarin 
het ten diepste gaat om ‘een permanente transformatie van zelfovergave’. In de spiraalbeweging 
naar het steeds dieper en omvattender in contact komen met de werkelijkheid van God, zijn er de 
volgende kenmerken: ‘bekering, metanoia, loslaten van het kleine ik, overgave aan de transcen-
dente werkelijkheid.’ Zie voor een andere psychologische benadering het inmiddels als klassiek 
beschouwde werk van De Wit (1987, 1993).

Een goddelijk beroep.indb   56Een goddelijk beroep.indb   56 05-02-2008   14:07:5605-02-2008   14:07:56



57

SPIRITUALITEIT, GELOVEN EN ZINGEVING: BEGRIPSVERHELDERING

Correlatie tussen geloof en leven (McGrath)
Bij spiritualiteit gaat het volgens McGrath (2000) niet alleen om de kracht die het le-
ven bezielt, maar ook om het effect. Sterker nog dan bij Waaijman wordt door Mc-
Grath het resultaat voor het concrete leven benadrukt. ‘Spiritualiteit is de uitwerking 
van iemands geloof in zijn of haar werkelijke bestaan – wat ze doen met wat ze gelo-
ven.’ (McGrath, 2000: 14) Het gaat bij spiritualiteit niet om de ideeën die in de reli-
gie aanwezig zijn, maar om ‘hoe het christelijk leven wordt opgevat en vormgegeven’.

McGrath maakt onderscheid tussen een algemene en een christelijke  defi nitie van 
spiritualiteit. De algemene defi nitie luidt als volgt: ‘Spiritualiteit heeft te maken met 
het zoeken naar  bevredigend,  authentiek religieus leven, waarbij de voor die religie 
kenmerkende ideeën gecombineerd worden met de  totale ervaring van het leven op ba-
sis en binnen de context van de religie.’ (a.w. 14) Analoog aan deze defi nitie omschrijft 
McGrath christelijke spiritualiteit met deze woorden: ’Christelijke spiritualiteit heeft 
te maken met het zoeken naar een  bevredigend41,  authentiek christelijk bestaan, waar-
bij de  grondslagen van het christelijk geloof gecombineerd worden met de totale er-
varing van het leven op basis en binnen de context van het geloof.’ McGrath werkt 
de omschrijving uit in drie componenten. Spiritualiteit bestaat uit (1) een aantal  over-
tuigingen, zoals die verwoord zijn in  geloofsbelijdenissen, (2) een aantal waarden die 
voortkomen ‘uit het geloof dat men verlost is, bijvoorbeeld  naastenliefde en de bereid-
heid tot  zelfverloochening’ en (3) een manier van leven ‘die inhoudt dat, als het goed 
is, je hele dagelijkse bestaan door je geloof gevormd wordt’ (a.w. 15). Kenmerkend 
voor de benadering van McGrath (a.w. 22) is dat spiritualiteit bij hem altijd te maken 
heeft met de relatie die men aan wil brengen tussen geloofsinhouden en persoonlijk 

41 Er kunnen kanttekeningen geplaatst worden bij het gebruik van de term ‘ bevredigend’ (in de 
originele Engelse tekst ‘fullfi lled’). Het zou de suggestie kunnen wekken dat spiritualiteit een 
onderdeel is van het leven dat naar maximale  bevrediging van behoeften streeft. De relatie met 
de sfeer van de individualistische consument is dan snel gelegd. Spiritualiteit komt zo in functie 
te staan van het optimaliseren van de  kwaliteit van leven, en met name het ‘opkrikken’ van de 
graad van schoonheid of aangenaamheid.  Theologisch is het ook mogelijk te stellen dat juist in 
de christelijke spiritualiteit de werkelijkheid van  lijden en  pijn een belangrijke plaats inneemt. 
De realiteit van  zonde,  schuld,  onvolkomenheid is een essentieel onderdeel van de kernbelijdenis 
dat Jezus als Verlosser in het geperverteerde menselijke bestaan gekomen is (Van de Beek, 1998: 
33).  Lijden is niet bevredigend, maar krijgt in de spiritualiteit wel een plek. Juister dan te spreken 
over het zoeken naar bevrediging, is het wellicht om te zeggen dat het in de spiritualiteit gaat 
om het in rapport brengen van datgene waar men zich wezenlijk door aangesproken weet, met 
het concrete leven. Het is immers mogelijk dat men door het geloof in allerminst bevredigende 
omstandigheden terechtkomt, bijvoorbeeld wanneer men in de bres springt voor de zwakkere, 
zich begeeft in de ellendige omstandigheden van armen, zieken en berooiden. Op een abstracter 
niveau kan men dan wel spreken van een bevredigende toestand – psychologisch krijgt men het 
dan immers voor elkaar om de situatie van lijden waarin men verkeert, in harmonie te brengen 
met wat men gelooft. Punt is echter dat het geloof vaak aangevochten is, het is niet vanzelfspre-
kend in te passen in de culturele omstandigheden (zie ook Van de Beek, 2001 en Korte, 2003). 
De Wit (1993: 16) maakt onderscheid tussen een materiële en een spirituele  geluksopvatting. ‘In 
de spirituele geluksopvatting is geluk iets heel anders dan bevrediging’, zo zegt hij. De spirituele 
geluksopvatting zet bij momenten de hang naar bevrediging onder kritiek. ‘Dan kan het zijn dat 
we iets herkennen, dat er een verspringing van de blik plaatsvindt, die ons streven naar geluk 
in een ander licht plaatst, dit streven ontmaskert als fundamenteel misleidend, omdat we op dit 
moment ervaren dat we datgene wat we zoeken, al bezitten.’ (16) 

Een goddelijk beroep.indb   57Een goddelijk beroep.indb   57 05-02-2008   14:07:5705-02-2008   14:07:57



58

EEN GODDELIJK BEROEP

leven. ‘We kunnen christelijke spiritualiteit beschouwen als het pogen een verzame-
ling  theologische overtuigingen in contact en correlatie te brengen met een heel speci-
fi eke verzameling persoonlijke en institutionele omstandigheden.’ Spiritualiteit is dus 
een  dynamisch gebeuren, iets wat nooit alleen afgeleid kan worden uit de  theologische 
bronnen, maar ook nooit alleen uit de ervaring42.

Tussen personen en groepen zijn er grote verschillen in de vorm van spiritualiteit. 
McGrath onderkent een aantal factoren die hierop van invloed zijn (a.w. 21)43.
Aan beide zijden zijn er de volgende variabelen te onderkennen (a.w. 22 e.v.):
–  theologische variabelen, zoals opvattingen over de sacramenten en de accentuering 

van bijvoorbeeld het werk van de Geest tegenover de persoon van Christus;
–  historische variabelen, waarbij het gaat om de culturele en historische context 

waarin men de  Bijbel leest en het geloofsleven gestalte kan geven. ‘De geschiedenis 
bepaalt onze horizon en beperkt onze mogelijkheden’ (a.w. 24);

– persoonlijke variabelen, zoals  esthetisch gevoel, voorkeuren voor wat mooi en pas-
send is; de mate van verbaliteit, de  economische positie en de plek die men in de 
samenleving inneemt. Verder ook verschillen in  persoonlijkheid,  gender,  ras, na-
 tionaliteit en  sociale klasse.

Als het gaat om spiritualiteit bij leraren, zoals die in het volgende hoofdstuk bespro-
ken wordt, spelen alle drie genoemde typen factoren een rol. De  theologische facto-
ren kunnen, behalve via het  socialisatieproces, van invloed zijn via de kerkelijke deno-
minatie waartoe men behoort, de al dan niet aanwezige  theologische interesse en de 
mate waarin men actief is in de theologische gedachtevorming. Deze variabelen zijn 
bij een leraar in het christelijk onderwijs herkenbaar. Het benoemen van de  histori-
sche context is voor de doelgroep van leerkrachten in een orthodox-protestantse ba-
sisschool vooral van belang, omdat deze leerkrachten leven binnen een relatief geslo-
ten deel van de samenleving, dat slechts te verstaan is vanuit zijn ontstaanswortels in 
voorgaande eeuwen. De  geslotenheid lijkt in een samenleving met een (post)modern 
levensgevoel onder druk te staan. Deze context is van belang om de spiritualiteit van 
de te onderzoeken groep leerkrachten te begrijpen. De persoonlijke factoren zijn van 
belang bij de  zelfrefl ectie zoals die naar verwachting in het empirische deel van de stu-
die naar voren komt. In de refl ectie articuleert men als vanzelf het eigen aandeel, de 
eigen persoonlijke kenmerken in het correlatieproces.

 Involvement en  commitment (Van Belzen)
In het debat over het object van de  godsdienstpsychologie stelt Van Belzen (1998) voor 
om in plaats van religie of zingeving te spreken over spiritualiteit. In onze begrips-
verkenning is zijn betoog van belang om verschillen tussen de begrippen in het oog te 
krijgen. Verschillen dus ook ten opzichte van de begrippen die ik straks zal bespreken: 
geloof of religie en zingeving.

42 McGrath verwijst voor de fundering van deze gedachtegang naar de hermeneutiek van Gadamer.
43 Naast de correlatie die er in spiritualiteit optreedt tussen persoon en theologie, onderkent Mc-

Grath variabelen die te maken hebben met de kerkelijke omstandigheden van de persoon of de 
groep (bijvoorbeeld in welke traditie men opgroeit en welke thema’s daarin dominant zijn, zoals 
de leer van Maria of de uitverkiezing) en de houding ten opzichte van de wereld, de cultuur en de 
geschiedenis. Wat dit laatste betreft, is er bijvoorbeeld een groot verschil tussen een  cultuurmij-
dende en een  cultuurminnende houding.
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In spiritualiteit zou het in het voorstel van Van Belzen gaan om ‘ involvement’ of ‘ com-
mitment’ die richting geeft aan het gedrag. Intensieve vormen van  overgave en van 
 betrokkenheid hoeven in zijn opinie echter niet beperkt te blijven tot een religieus be-
tekeniskader. ‘Integendeel’, zo zegt Van Belzen, ‘wie ‘leeft en sterft’ voor een of an-
der ideaal, voor een bepaalde waarde, voor iets met een transcendent karakter dat 
hem overstijgt en hem zijn zin aanreikt, leeft (...) spiritueel.’ (Van Belzen, 1998: 219) 
 Overgave of  commitment is in deze omschrijving dus niet religieus bepaald. Spiritua-
liteit kan een godsdienstige vulling krijgen, maar deze vulling maakt niet noodzake-
lijkerwijs deel uit van het begrip. Van Belzen komt uiteindelijk (met wat hij noemt – 
een minimale – omschrijving van ‘spiritualiteit als vormgeving aan  betrokkenheid op 
het  transcendente’) in een ander type benadering terecht dan de genoemde omschrij-
ving van Waaijman. Spreekt deze over een ‘ God-menselijk betrekkingsproces’, waarin 
van weerszijden sprake is van inbreng, Van Belzen benadert spiritualiteit als vormge-
ving door het menselijk subject. Van Belzen neemt overigens niet de positie in, zoals 
Aalders, dat iedereen een  aanleg tot transcendentie heeft. Mensen kunnen ook niet-
 betrokken zijn op het transcendente. In dat geval zijn ze dus niet spiritueel.

 Werkelijkheidsbeschouwing (Zuidberg)
In de studie van Zuidberg (1999, 2000, 2001) naar spiritualiteit van  rooms-katholie-
ke pastores wordt spiritualiteit in direct verband gebracht met werkelijkheidsbeschou-
wing.

‘Spirituality is the perspective from which earthly reality is viewed. The way in 
which concrete content is given to this is different for every individual human be-
ing. People have different ways of giving shape to their view of reality according 
to their  commitment to which transcends them. This specifi c content came to be 
designated spirituality during the course of history.’ (Zuidberg, 2000: 4)

Het gaat bij spiritualiteit dus om de manier waarop men de werkelijkheid bekijkt en 
om de relatie die men legt met hetgeen die werkelijkheid transcendeert. Zuidberg 
opteert in navolging van Waaijman (1992) voor een  dynamische omschrijving, zo-
als hierboven reeds gemeld, en voor onderscheidingen die aangebracht worden door 
Wissink en Zweerman44. Zij onderkennen op grond van  cultuurfi losofi sche overwe-
gingen drie momenten in het woord ‘spiritualiteit’. Spiritualiteit, zo zeggen Wissink 
en Zweerman, staat voor  levensinrichting, voor  levensoriëntatie en voor  levenselan45. 
Met  levensinrichting wordt gedoeld op  levensstijl, de wijze waarop men het prakti-
sche leven inricht.  Levensoriëntatie heeft te maken met ‘zin’ of de richting waarin 
men vermoedt of hoopt dat de levensbestemming heen leidt en  levenselan, ten slotte, 

44 In hun inleiding op de bundel ‘Ruimte van de geest’, Wissink en Zweerman (1989: 9). Zuidberg 
heeft de onderscheidingen vanzelfsprekend vertaald voor zijn Engelstalige studie. Ik maak in 
het vervolg gebruik van de oorspronkelijke begrippen in de Nederlandse tekst van Wissink en 
Zweerman. 

45 Vergelijkbaar met het woord ‘ levenselan’ gebruikt De Wit (1993) het woord ‘ levensmoed’. Daar-
naast onderscheidt De Wit nog drie andere componenten van het contemplatieve leven:  levens-
vreugde,  mededogen en  helderheid van geest. Samen vormen zij, naar zijn inzicht, de vier aspec-
ten van fundamentele menselijkheid, die niet afhankelijk zijn van religie (a.w. 12-13 en 17).
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duidt op de  bezieling of  gedrevenheid ‘die het bestaan ‘onder stroom zet’, d.i. levend 
maakt en tot een waagstuk maakt’. Het gaat hier om formele trekken die niet los van 
elkaar verkrijgbaar zijn. Het  levenselan bijvoorbeeld beïnvloedt de  levensinrichting. 
‘Het zal altijd weer gaan om de gezamenlijke stijl van leven als belichaming en betui-
ging van de bewogenheid die ons stuwt en doortrekt.’ (Wissink en Zweerman, 1989: 
9)46

Vergelijken we deze driedeling met de benadering van Van Belzen, dan kan er over-
lap gezien worden van de tweede en derde component met de gerichtheid op het trans-
cendente, het overstijgende ideaal, terwijl de  levensinrichting meer te maken heeft met 
het alledaagse, met de tweede component in het  correlatieproces.

Spiritualiteit als modus van geloven (Baart)
Ten slotte kijken we naar de benadering van Baart, zoals deze weergegeven wordt in 
zijn Theorie van de presentie. Baart omschrijft in verband met het vormingsproces 
van  pastores spiritualiteit in een religieuze betekenis (Baart 2001: 257): ‘Wij duiden 
spiritualiteit als een  modus van geloven aan (die tegelijk een kwaliteit is), waarbij het 
geloven niet slechts het cognitieve en morele register opentrekt, maar zich ook bedient 
van  bevindelijke en  expressieve registers, al dan niet in rituele handelingen beschik-
baar gekomen.’ Baart vat het begrip dus breed op en refereert hier aan ‘touchability’, 
‘de  aanraakbaarheid van de gelovige in een gebied tussen allerlei vormen van kennen 
in’. Spiritualiteit is dus een werkzame kracht die zowel te maken heeft met kennis en 
 moreel oordelen als met  gevoel en  handelen. Deze overkoepelende benadering is aan-
trekkelijk, omdat er veel verschillende factoren een rol spelen en omdat deze – in het 
geval van leraren – ook  onvoorspelbaar naar voren kunnen komen in de beroepsprak-
tijk. Hier nu doen zich wel twee moeilijkheden voor, die van methodologisch belang 
zijn, maar die ik op deze plaats aanroer omdat ze oplichten uit de omschrijving van 
het begrip ‘spiritualiteit’.

Het eerste probleem heeft te maken met de ‘ waarneembaarheid’ van spiritualiteit. 
Indien spiritualiteit zo breed is, is er dan nog sprake van uiterlijke kenbaarheid van 
een afzonderlijk verschijnsel, in woorden en handelen? Met andere woorden: als we 
kiezen voor de formulering dat spiritualiteit zich ‘tussen allerlei vormen van kennen’ 
afspeelt, is ze dan nog kenbaar voor buitenstaanders? En vooruitdenkend op het on-
derzoek: is spiritualiteit dan nog communiceerbaar? Het is eigen aan de spiritualiteit 
dat ze zich aanvankelijk in stilte voltrekt. De werking is dus niet op voorhand waar-
neembaar. De niet-meetbaarheid van het ‘eigenlijke’ in het God-menselijke betrek-
kingsgebeuren, om met Waaijman te spreken, doet denken aan de werking van de 
Geest, zoals verwoord in Johannes 3:8. De werking is als de wind, die wel gehoord 
wordt, maar waarvan men niet weet waar hij heen gaat. De zoektocht naar wat wel 
waarneembaar is, zal dus gekenmerkt moeten worden door behoedzaamheid en op-
lettendheid. Het gaat erom de modus van geïnspireerd zijn ‘die zich tussen allerlei 
vormen van kennen’ in bevindt, te ontdekken. Spiritualiteit zal dus in verschillende 
‘lagen’ opgemerkt kunnen worden, zowel in opvattingen die in woorden meegedeeld 

46 Zuidberg neemt deze onderscheidingen niet in praktische zin over, althans niet als richting-
gevend voor de vertaling naar vragen aan de door hem onderzochte dertig pastores. Hij leidt er 
alleen uit af dat spiritualiteit een nooit eindigend proces is (Zuidberg, 2000: 9). 
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kunnen worden, als in handelingen. De moeite met het benoemen, geldt ook de per-
soon van de onderzochte leraar zelf. De wijze van interviewen zal zodanig moeten zijn 
dat de onderzoeker de respondent ruimte laat om het nog niet benoemde aan te raken 
en woorden te geven.

Het tweede probleem houdt verband met de werking van spiritualiteit. Indien spi-
ritualiteit zo moeilijk te vatten is, kan het effect dan wel gemeten worden? Op deze 
vraag is eenzelfde soort antwoord te geven als bij de vorige vraag. Het eigenaardige 
van  geloof en  dienstbetoon is dat ze niet uit zijn op het effect, maar dat ze er zijn ‘uit 
genade’. De gelovige leeft van hetgeen hij krijgt, niet van het resultaat van zijn hande-
len. Baart zegt het als volgt: ‘Niettemin is de spiritualiteit, ook zoals ze in de  exposure 
aan de orde is, gratuit: ze dient in strikte zin tot niets, kan niet functioneel ingekaderd 
of als ervaring opgeroepen worden.  Graduiditeit betekent allerminst dat ze zonder ef-
fect zou blijven, het betekent slechts dat ze als effect niet  manipuleerbaar is en dat ze 
van waarde is in en ter wille van zichzelf.’ (a.w. 257) Juist omdat spiritualiteit gratuit 
aanwezig is, niet uit winstbejag nagestreefd wordt, kan ze een  integrerende werking 
hebben. Het maakt immers niet uit op welk moment of door welk handelen ze werk-
zaam is. Spiritualiteit heeft daardoor de mogelijkheid het werk met de persoon samen 
te laten vallen.

Baart maakt de hierboven geciteerde opmerkingen over spiritualiteit in verband 
met het ingroeien van pastores in hun beroep, die hij als de fase van  exposure47 be-
noemt. Zijn conclusie is dat blootstelling aan de omgeving van een oude stadswijk als 
een spiritualiteitsoefening gezien kan worden. Het gaat dan om een spiritualiteits-
oefening die niet zozeer esthetiserend of modieus is, maar ‘ruwer, pijnlijker, ontwrich-
tender’, omdat ze tot stand komt in de confrontatie met de onderkant van de samen-
leving. ‘Het is eerder bij contrast en soms als een spoor dat de God der beloften in het 
buurtleven opdoemt. Het is voorts in de  toewijding aan die wereld dat de  godsont-
moeting bewaard blijft. Daarom kan men zeggen dat de exposure via de  godsontmoe-
ting aanzet tot navolging.’ (a.w. 258)48

Samenvatting spiritualiteit
De zeven besproken auteurs leggen in hun begripsomschrijvingen verschillende ac-
centen. Soms is er overlap, soms zijn er bepaalde karakteristieken die niet bij meer 
auteurs voorkomen. We halen in deze samenvatting vier opvallende aspecten naar vo-
ren. Het eerste is de gerichtheid op het  transcendente (de overstijging van de concrete 
ervaring in het hier en nu), een aspect dat bij veel auteurs voorkomt. Het meest expli-
ciet gebeurt dit bij Aalders, Bras, Zuidberg en Van Belzen, waarbij ik aanteken dat 
Waaijman bij voorkeur spreekt over  het Absolute. Het tweede aspect betreft het  pro-
cesmatige karakter van de spiritualiteit. Dit aspect krijgt vooral bij Waaijman en bij 
McGrath nadruk. Spiritualiteit is een verschijnsel dat zich voordoet in een wederkerig 
proces tussen God en mens. Daarbij heeft Waaijman, op grond van de traditie, vooral 

47 Exposure wil in de context waarin Baart het begrip gebruikt, zeggen dat men  blootgesteld wordt 
aan de harde praktijk van het alledaagse leven. 

48 De toelichting van Baart doet denken aan de pedagogen die het Reveil heeft voortgebracht. Zij 
zagen in de ontmoeting met het gehandicapte of met degenen die sociaal aan de rand verkeerden, 
een dienst aan  Christus. Zie Jak (1988). 
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oog voor de ‘omvorming’. Bij McGrath wordt het zoektochtkarakter van de spiritua-
liteit benadrukt. Tevens probeert hij de variabelen die van invloed zijn op de spiritua-
liteit onder woorden te brengen. Het derde aspect komen we alleen bij Aalders tegen. 
Het gaat dan om het  methodische karakter van de spiritualiteit. Het methodische be-
staat uit de  discipline van ervaren, denken en handelen. Dan is er nog een vierde as-
pect dat bij meer auteurs terugkomt, namelijk de  inspiratie, het  energiegevende of het 
elan. Bij Zuidberg is dat een van de elementen uit de driedeling van Wissink en Zweer-
man ( levensinrichting,  levensoriëntatie,  levenselan). Het aspect van inspiratie ligt ook 
dicht bij het woord ‘ betrokkenheid’ of ‘ involvement’. Deze vier elementen houden we 
vast en zullen we in de samenvatting gebruiken om ‘spiritualiteit’ te vergelijken met 
de andere nog te bespreken begrippen.

2.3  Geleefd geloof en religie

Woordbetekenis
Het woord ‘ geloof’ wordt doorgaans opgevat als ‘ godsdienstige overtuiging’ (Van 
Dale, Christelijke Encyclopedie)49. Het gaat bij het gelovig overtuigd zijn niet alleen 
om kennis of cognitie. Geloven doelt in de protestants-christelijke traditie op een ken-
nend aspect en tegelijk op  vertrouwen en  overgave50. De kennis is verbonden aan een 
 theologisch kader waarmee men zich verbonden weet. Geloof kan als een individu-
ele aangelegenheid opgevat worden, maar staat evenzeer voor hetgeen men aan  gods-
dienstige  overtuiging met anderen deelt. Bij de begrippen ‘ religie’ of ‘ godsdienst’ komt 
de verbinding met andere gelovigen sterker tot uitdrukking.  Religie wordt gezien als 
synoniem voor  godsdienst en staat voor het systeem van  geloven of godsdienstigheid 
(Van Dale, Christelijke Encyclopedie)51. Religie of godsdienst staat dan voor een ge-
heel van dragende verhalen, waarin de ontmoeting met  de Heilige wordt uitgedrukt, 
een  zede,  cultus en  riten. De betrokkenheid op ‘een heilige werkelijkheid’ wordt als 
kenmerkend gezien en als onderscheidend criterium van  profane transcendente oriën-
taties. In vergelijking met spiritualiteit gaat het in geloof dus om een algemene overtui-
ging waaraan men verbonden is. Die overtuiging heeft een aantal kenmerken die wor-
telen in een theologische traditie. Om te benadrukken dat overtuiging en vertrouwen 
zaken zijn die niet alleen een leerstellig karakter hebben, wordt het begrip ‘ geleefd ge-
loof’ wel gebruikt om te verwijzen naar de  vroomheid van alledag. De betekenis komt 
dan dicht bij die van spiritualiteit.

49 Christelijke Encyclopedie a.w., pp. 616-618 (lemma ‘Geloof’ door C. van der Kooi). Van Dale, 
a.w., p. 1132.

50  Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 21: ‘Wat is een waar geloof? Een waar geloof is 
niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in 
zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast  vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door 
het  Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij  vergeving der zonden, 
eeuwige  gerechtigheid en  zaligheid van God geschonken is, uit louter  genade, alleen om der  ver-
dienste van Christus’ wil.’

51 Christelijke Encyclopedie a.w., pp. 1521-1523. Van Dale a.w. p. 2923.
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 Geloven in God (Immink)
In het werk van Immink (2003) speelt de vraag wat het object van de  praktische theo-
logie is. Hij breekt een lans voor het weer opnemen van het geloofsperspectief (dat wil 
zeggen: de  inhoud van het geloof) in het object van de praktische theologie. Hij neemt 
daarmee een eigen positie in ten opzichte van de  openbaringstheologie van Karl Barth 
en de  antropocentrische benadering van het geloof door Schleiermacher.

Voor ons onderzoek is van belang op welke manier Immink ‘ geloven’ omschrijft. 
De manier waarop hij dat doet, komt dicht bij de omschrijvingen die we reeds bij het 
begrip ‘spiritualiteit’ (Aalders, McGrath en Waaijman) aantroffen. Hij gaat uit van 
een  dynamische wisselwerking tussen geloof en leven.

‘Geloof en leven zijn nauw op elkaar betrokken en onderling verweven. Het geloof 
wordt geleefd. Dat het geloof geleefd wordt, betekent dat de bedding van het men-
selijk leven er toe doet. Geloof en leven zijn nauw op elkaar betrokken en onder-
ling verweven. Het geloof mengt zich in het  alledaagse leven en omgekeerd werkt 
het leven in op het geloof.’ (a.w. 11)

Evenals Waaijman kiest Immink voor een  wederzijdsheid, ‘een gemeenschapsbetrek-
king met God, die we ons moeten voorstellen als een wederkerig, levendig verkeer tus-
sen subjecten’ (a.w. 11). In de uitwerking is  communicatie een sleutelbegrip. In het ge-
loofsleven is op drie manieren sprake van communicatie: in het verkeer tussen God en 
mens, in het intermenselijk discours en in het menselijk discours als intermediair.

De eerste manier van communiceren, het verkeer tussen God en mens, wordt ge-
kenmerkt door vertrouwen en gehoorzaamheid52. De kern van de  dialoog is de  vrij-
spraak, de  justifi catio, waarvoor God het initiatief neemt. Gods spreken is vertrou-
wenwekkend. Aan de kant van de mens is er in deze eerste relatie sprake van een 
persoonlijk toegewijd geloofsleven. Er is een analogie met het tussenmenselijke dis-
cours, wat betreft de wederkerigheid in het spreken. De activiteiten in de christelijke 
geloofspraxis zijn bijvoorbeeld: gebed, meditatie, bijbelstudie. Deze hebben een dub-
bele functie (a.w. 122). ‘Enerzijds zijn ze producent van het geloofsleven, anderzijds 
zijn ze ook de expressie of het product ervan.’ De tweede wijze van communiceren is 
het tussenmenselijke gesprek (129). In de  praktische theologie is dit een voortdurend 
punt van aandacht53. Immink gaat vooral in op de functie van taal en werpt dan de 
vraag op: verwijzen we met onze begrippen en beelden verwijzen naar  God ‘of zijn het 
primair  mentale voorstellingen?’ Op grond van  taalanalytische overwegingen besluit 
hij tot het eerste. Als derde is er het menselijk discours dat als intermediair dient tus-
sen God en mens. De tussenmenselijke  communicatie is een constitutieve factor in al 
die activiteiten die het geloofsleven vormen. In de protestantse traditie is men altijd 

52 De mogelijkheid van dialoog tussen God en mens baseert Immink op taalanalytische inzichten 
zoals verwoord door Wolterstorff en Plantinga. In de dialoog is er sprake van ‘ speech acts’, waar-
van  vertrouwen een grondnotie is (zie Immink, 2003: 126).

53 Immink zelf noemt op dit punt geen concrete voorbeelden. Gezien het betoog lijkt het hier vooral 
te gaan om het contact dat gelovigen onderling hebben, bijvoorbeeld in de gemeente, of om  ge-
spreksvoering van een ambtsdrager met een pastorant. In dat laatste geval is het onderscheid met 
de derde wijze van communiceren niet duidelijk.
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terughoudend ten aanzien van bemiddeling door een stand van  geestelijken of  heili-
gen54. Er is integendeel altijd aandacht voor de individuele zoektocht in de weg met 
God. Niettemin is ook in de protestantse traditie sprake van bemiddeling door bij-
voorbeeld predikanten of pastoraal werkers. Toegepast op leraren in het christelijk 
basisonderwijs: wanneer zij godsdienstonderwijs geven of in bredere zin drager zijn 
van de identiteit, kunnen zij ook als bemiddelaar gezien worden in het ‘ godmenselij-
ke betrekkingsproces’. Immink noemt hierin twee mogelijkheden (a.w. 136). Het gaat 
eerst om  representatie,  tegenwoordigstelling. De vraag is dan of in het  geloofsgesprek 
de pastor, begeleider (leerkracht) of wie dan ook alleen zichzelf (eigen inzichten en er-
varingen) representeert, of dat gezegd kan worden dat hij  Gods Woord,  Gods belofte 
of  Gods heil tegenwoordig stelt. Er kan hier gesproken worden van een ‘ double agen-
cy’ (a.w. 136). Kern daarvan is dat ‘een uitspraak van X geldt als een uitspraak van 
Y’. Immink betoogt dat dit heel goed mogelijk is, omdat de spreker de intentie over-
brengt van de oorspronkelijke boodschapper. Dit komt voor in het intermenselijk dis-
cours, maar kan evenzeer gepostuleerd worden in de communicatie waarin het men-
selijk discours dient als intermediair voor de betrekking tussen God en mens. Er moet 
dan wel duidelijk zijn uit wiens naam er gesproken wordt. ‘Daarom is de verwijzing 
naar God en de  narratieve identifi catie van God zo fundamenteel in deze visie op de 
 geloofscommunicatie. Wil een geadresseerde een speech act over God verstaan als een 
woord van God, dan hangt dat af van de benoeming en beschrijving van God.’ (a.w. 
137) In de conceptie van Immink is de  representatie niet maar een ‘teken van heil van 
Godswege’ (a.w. 137), maar is ze ook daadwerkelijk een spreken van God.

Religie als open en dynamisch proces (Feige)
Feige (2000) gebruikt in verband met het onderzoek naar religie bij  godsdienstleraren 
een strikt empirisch  sociologische benadering55. Hij komt echter niet tot een defi ni-
tie van ‘religie’ of van ‘geloof’. Feige is van oordeel dat religie en religiositeit opgevat 
moeten worden als een geheel van ‘diskursive Tatbestände’. ‘Erst im sozialen bzw ge-
sellschafl ichen Diskurs konstituieren sie sich.’ Soziologisch gesehen ‘gibt’ es keine re-
ligion.’ (a.w. 31) Religie staat voor, zo citeert hij Matthes, een ‘kulturelle Programma-
tik, die einen  Möglichkeitsraum absteckt’. Binnen die ruimte kan het religieuze zich 
discursief realiseren. Waarover je spreekt, namelijk religie, is een ‘Refl exiv-Kategorie’. 
Religie kan dus niet opgevat worden als iets ‘Substantivisches’ en kan dus ook niet als 
zodanig onderzocht worden. Religie kan alleen maar door betrokkenheid op zichzelf 
tot stand komen; door haar te beschouwen wordt men zich bewust van het verschijn-
sel. Met andere woorden: de religie is niet aanwezig voordat men erover nadenkt of 
erop refl ecteert. En iets wat er op voorhand niet is, kun je ook niet empirisch onder-
zoeken. Feige wil dit uitgangspunt voor de wetenschappelijke reconstructie honore-
ren. Men kan religie slechts ‘ruckbezogen auf ihre eigene Aufmerksamkeitsgenerie-
rung erfassen’ (a.w. 31). Omdat het een  talig discours betreft, zoals terugblikken op 
meningen, handelingen, manier van spreken en beargumenteerde rechtvaardigings-

54 Dit geldt voor de hoofdstromen van het protestantisme. In verband met de doelgroep van onze 
studie is de conclusie van Exalto (2005) opmerkelijk dat juist de  bevindelijk gereformeerden hun 
eigen heiligen kennen, zoals die tot uiting komen in  hagiografi eën. 

55 Voor onderbouwing van deze benadering zie Feige (2000: 30, noot 34). 
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patronen, wordt steeds per onderzochte persoon gezocht naar datgene wat voor die 
persoon de ‘Gesamtgestalt Religion’ betekent. Deze is slechts in spiegelingen te vatten. 
Niet alleen voor de onderzoeker, ‘sondern eben auch für den, der seine eigene Religi-
ösität  narrativ in Interviews zu bestimmen versucht’ (a.w. 31).

Bij Feige krijgt het relatief onbenoembare van religie en geloof een sterk accent. Er 
wordt verwezen naar Bonhoeffers uitspraak ‘Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht’. 
Het uitgangspunt dat religie niet te vatten is, wordt tegelijkertijd ongedaan gemaakt 
doordat ze in onderzoek toch onder woorden gebracht wordt. De onderzoeker geeft 
wel op afstand woorden aan wat er wordt waargenomen en moet dus ergens uit het 
discursieve stadium stappen, zoals ook blijkt uit de reconstructie die Feige c.s. ma-
ken in de methodebeschrijving (a.w. 34). In hun benadering van geloof is de context 
waarin het zich voordoet van groot belang. De persoon staat met zijn geloof in een 
 dynamische verhouding tot de ‘ Erfahrungshintergrund’ (a.w. 38): de eigen generatie, 
de sexe, het milieu en de afkomst.

Samenvatting geloof en religie
In het begrip ‘geloof’ gaat het bij Immink over een  dynamisch proces. Geloof kan niet 
los gezien worden van  het concrete leven, zodat men kan spreken over ‘ geleefd geloof’. 
Dit begrip komen we op dezelfde manier tegen bij Feige c.s. Geloof is niet los te ver-
staan van de context waarin men leeft en de concrete uitwerking die deze heeft in het 
‘geleefde leven’. De term ‘geleefd geloof’ komt dicht in de buurt van de manier waarop 
McGrath spiritualiteit beschrijft. Een belangrijk verschilpunt tussen Immink en Feige 
c.s. is de manier waarop de  inhoud van het geloof een plek krijgt. Bij Feige wordt de 
inhoud van het geloof opgevat als onbenoembaar, tenzij er door de persoon op wordt 
gerefl ecteerd. Op die manier is geloof alleen een categorie van de menselijke ervaring. 
Bij Immink wordt de ‘benoembaarheid’ van de inhoud van het geloof juist sterk naar 
voren gehaald, in tegenstelling tot een principieel subjectieve benadering. De inhoud 
van wat men gelooft, kan ook los van het subject benoemd worden. Dit impliceert een 
 dialogische positie van ‘geloven’. Bij Feige c.s. lijkt het geloof vooral geduid te worden 
als een  intrapsychisch proces.

2.4  Zingeving

Woordbetekenis zingeving
Zingeving kan eenvoudig opgevat worden als het toekennen van betekenis56 aan be-
paalde ervaringen of verschijnselen. De Christelijke Encyclopedie (2005) en de Winkler
Prins Encyclopedie (1993) wijden er geen lemma aan. Door zingeving creëren mensen, 
zo zeggen Hijmans en Smaling (1997: 15), een ‘relatief stabiele relatie ten opzichte van 
de wereld’. Zingeving bestaat in hun opvatting uit ‘subjectieve, individuele aspecten 
van beleven en handelen’. Deze staan echter niet op zichzelf, maar zijn verbonden met 
 collectieve aspecten van  betekenisgeving. Stolk en Kars (1998: 7) geven er de voorkeur 
aan te spreken van ‘ zinervaring’ en spreken daarmee uit dat betekenisvinding vaak 
niet het karakter heeft van een actief construerend proces, maar van het ontdekken 

56 Van Dale, 14e editie (2005), p. 4259.
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van iets wat als waardevol aan mensen verschijnt. Met het begrip ‘zinervaring’ wordt 
een passief en transcendent aspect van ‘zin’ naar voren gehaald. We bespreken hierna 
twee benaderingen van zingeving. De eerste beschrijft wat we kunnen noemen de psy-
chologische aspecten van zingeving. De tweede geeft het verband aan tussen zinge-
ving, levensbeschouwing en religie.

Psychologie van de zingeving (Van der Lans)
Van der Lans (1992) beschrijft op grond van het werk van Gollwitzer (1971) drie soor-
ten omstandigheden waarin mensen  zinvragen stellen. Door deze omstandigheden te 
articuleren, wordt ook duidelijk wat er onder zin verstaan kan worden. Allereerst gaat 
het om situaties waarin mensen het gevoel hebben dat het zo niet verder kan. Men 
voelt aan dat er verandering nodig is bijvoorbeeld in het werk of in een relatie. Vervol-
gens kan men  zinvragen stellen wanneer men een gevoel van leegte ervaart, populair 
gezegd gaat het dan om een onverklaarbaar gevoel van  zinloosheid. In de derde plaats 
kunnen zinvragen voortkomen uit een  catastrofale levenservaring. Men is door een 
bepaalde situatie in een  crisis gekomen waarin de denk- en voorstellingswereld op zijn 
kop ligt. Onder dergelijke omstandigheden vraagt men opnieuw naar zin.

Uit deze omschrijvingen lijkt voort te vloeien dat men alleen bij gratie van  zinloos-
heidservaringen kan vaststellen wat zin is. Dat is niet het geval. Men hoeft niet alleen 
zin te ervaren direct na gevoelens van ‘noodzaak tot veranderen’, van leegte of van een 
crisis. Ook in het alledaagse leven kan men spreken van  zinvolheid. Het gaat om een 
voor de persoon  bevredigende toestand, die men ervaart in de levenssituatie waarin 
men zich bevindt. Van der Lans spreekt in zijn defi nitie van ‘ motivationele betrokken-
heid en  psychisch welbevinden’ (a.w. 12). Deze toestand is moeilijk als een  momen-
taan verschijnsel te beschrijven. Hij staat namelijk nooit op zichzelf, maar wordt in 
een ingewikkeld netwerk van factoren opgebouwd gedurende de  levensloop. Van der 
Lans noemt beleving van zin een ‘complex-psychische toestand’, die opgebouwd is uit 
drie elementen.

In de eerste plaats het ‘besef van  cognitief-affectieve’ controle. Men ervaart zich 
als zinvol wanneer er een gevoel van  vertrouwdheid is. Het gevoel dat informatie die 
men opdoet, past in het  betekenissysteem dat men heeft opgebouwd. Zin wordt erva-
ren wanneer men waarnemingen op een harmonieuze wijze kan integreren in datgene 
wat men zich heeft eigen gemaakt. Het  betekenissysteem staat niet los van de omge-
ving, de context. ‘Zin’ is er omdat men zich  verbonden weet  met een groter geheel, 
met de medemens, maar ook met een sociaal verband waarin men participeert. Het 
tweede element is de  doelgerichtheid die bij zingeving een rol speelt. Iets wordt als  zin-
vol beleefd wanneer er een koppeling gemaakt kan worden met een bepaald doel dat 
men wil bereiken. ‘ Doelgerichtheid is altijd een voorwaarde voor engagement.’ (a.w. 
9) De doelen die men stelt, datgene wat men uiteindelijk gerealiseerd zou willen zien, 
heeft te maken met het  levensideaal of de ‘ grondovertuiging’. ‘Situaties die de  centrale 
waarde bevestigen, worden als het meest zinvol beleefd. Omgekeerd zal een situatie 
die zulke centrale waarden in gevaar brengt, leiden tot zinloosheidsgevoelens.’ (a.w. 
9) In de derde plaats heeft zinervaring te maken met  vitaliteit, met de  motivatie, het 
 elan om in het leven actief te zijn en iets te bereiken. Het gaat hier om de twee grond-
kenmerken van het leven, zo zegt Van der Lans, namelijk de  lust en de uitdrukking. 
Er is een veelal onbewuste en  prerefl exieve aandrang, een lust, om in het leven iets te 
realiseren. Daarin wil men zich uitdrukken. Er zit dus in het zingevingsbegrip een pri-
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maire  intentionaliteit die gekoppeld is aan de drang om de intentie ook tot expressie 
te brengen in het handelen.

Van der Lans vat zijn overwegingen samen in de volgende defi nitie: ‘Zingeving 
verwijst naar het complex van  cognitieve en  evaluatieve processen, die bij het indi-
vidu plaatsvinden bij diens interactie met de omgeving en die resulteren in motivati-
onele  betrokkenheid en  psychisch welbevinden.’ (a.w. 12) In het betoog van Van der 
Lans is van belang dat er gesproken kan worden van twee soorten zingeving. Er is 
een  alledaagse zingeving die globaal genomen weinig berefl ecteerd is. Daarnaast is er 
een meer  existentiële wijze van zingeving die kan ontstaan bij het hervinden van een 
nieuw evenwicht in  crisissituaties. Het onderscheid kan dienstbaar zijn aan de manier 
waarop we willen kijken naar de ervaringen van leraren en de doorwerking daarvan 
in hun onderwijspraktijk. We hebben in ieder geval te maken met het gewone alle-
daagse leven – de schoolpraktijk wordt immers voor een groot deel gekenmerkt door 
 routines (Day, 1999: 23) en door het samen inrichten van een ‘ sociale orde’ (klassen-
gemeenschap en schoolgemeenschap). Daarnaast zullen ook meer  existentiële ervarin-
gen hun invloed hebben op de professie.

Straks zal ik enkele lijnen trekken tussen spiritualiteit en zingeving bij de bespre-
king van het werk van Hijmans. Nu al concludeer ik dat de wijze waarop Van der 
Lans het complexe  psychische proces beschrijft, inzichtgevend is voor het verschijn-
sel waar ik onderzoek naar doe. Het zingevingsproces volgens het model van Van der 
Lans is als volgt te omschrijven. Zingeving is de ‘resultante’ (a.w. 10) van  psychische 
processen die samen twee centrale taken uitvoeren, namelijk een oriënterende en een 
evaluerende taak. Bij de  oriëntatie gaat het om het plaats geven aan nieuwe waarne-
mingen. De  evaluatie betreft het aftasten van het belang dat nieuwe ervaringen heb-
ben voor de persoon. Zowel bij het oriënteren als bij het evalueren maakt men gebruik 
van diverse bronnen, zowel collectief (gezamenlijke voorstellingen en betekenissen, 
het culturele wereldbeeld) als persoonlijk (het zelfbeeld en de waarden die men heeft 
opgebouwd en de ‘sociale representaties’ waarover men beschikt). Het gaat dus om 
een toetsingsproces waarbij er een continue wisselwerking is tussen  cognities ten aan-
zien van de persoonlijke situatie en de  existentiële keuzes die geworteld zijn in het 
eigen  betekenissysteem. Het resultaat van dit  toetsingsproces is een  zingevingspro-
bleem, of een  zingevingscrisis.

 Zingeving,  levensbeschouwing en  religie (Hijmans)
Hijmans (1997) ziet de verhouding tussen levensbeschouwing, zingeving en religie als 
volgt.

‘ Levensbeschouwing karakteriseert een bepaalde manier van  zingeving, waarbij het 
gaat om een  verdichting van betekenissen op  symbolisch-transcendent niveau. Vindt 
die  verdichting niet plaats en blijven ultieme betekenissen concreet en overstijgen zij 
niet de persoon en diens activiteiten in een ruimer refl ectief kader, maar blijven zij 
gebonden aan haalbare realistische  levensdoelen en relaties met concrete anderen, 
dan verdwijnt het   levensbeschouwelijke aspect naar de achtergond.’ (a.w. 40)

Hijmans lijkt zingeving, al of niet geëxpliciteerd, als de meest algemene benoeming te 
hanteren, waarbij de mate van ‘verdichting’ van zingeving bepalend is of er al dan niet 
sprake is van levensbeschouwing. Levensbeschouwing kan zelfs zo op de achtergrond 
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aanwezig zijn, dat er sprake is van  niet-levensbeschouwelijke zingeving. In de concep-
tie van Hijmans kan men zich zingeving voorstellen als de beginpositie op het  conti-
nuüm van zingeving,  levensbeschouwing en  religie. Hijmans benoemt deze positie als 
‘oriëntatie op het dagelijks leven’ (a.w. 39)57. Verder op de lijn bevindt zich de positie 
met verdichte zingeving die levensbeschouwing genoemd wordt.

Hoe moet nu de relatie tussen levensbeschouwing en religie of geloof gezien wor-
den? In Hijmans’ analyse wordt duidelijk, dat het kenmerkende verschil tussen levens-
beschouwing en religie gelegen is in de  mate van transcendentie.

‘Het overstijgen waar transcendentie op duidt, wijst hier naar andere (symbolische) 
werkelijkheden die van een andere aard zijn dan de menselijke. We spreken van re-
ligie wanneer de meeromvattende levensbeschouwelijke betekeniskaders niet alleen 
 symbolisch transcendent zijn, maar zich bovendien richten op een bovennatuurlijk 
 metafysisch bereik waarin god(en), bovennatuurlijke machten of oerkrachten fi gu-
reren.’ (a.w. 40)

 Religie is daarmee een nadere specifi catie van levensbeschouwing. Gedacht in het zo-
juist genoemde  continuüm, bevindt  religie zich in een positie die verder ligt dan die 
van  levensbeschouwing. Iemand met een religieus  zingevingssysteem is dus wel le-
vensbeschouwelijk te noemen, maar dit is niet omkeerbaar: een levensbeschouwing is 
niet automatisch ook een religie. Stolk en Kars (1998) duiden in hun onderzoek naar 
 zinervaring de verhouding tussen zingeving, levensbeschouwing en religie op eenzelf-
de manier aan.  Zingeving heeft te maken met wat mensen van het hoogste belang vin-
den. De  idealen en  verwachtingen zijn volgens hen ingebed in een levensbeschouwelijk 
kader dat impliciet aanwezig is. Levensbeschouwing kan ook expliciet godsdienstig 
van aard zijn.

Hijmans vond in haar onderzoek vier  zingevingstypen, waarin mensen een bepaal-
de oriëntatie op het alledaagse leven tot uitdrukking brengen (Hijmans, 1997: 39-40). 
In twee van de vier is een levensbeschouwelijk (dus mogelijk ook religieus) aspect te 
onderkennen, in de andere twee is dat veel minder duidelijk. Het eerste type noemt 
zij het  drijfveertype. Hier is een sterke verbondenheid met een levensbeschouwelijke 
visie. Levensdoelen zijn vooral levensbeschouwelijk van aard. Het tweede is het  aho-
lic type. Kenmerkend hierbij is dat er één specifi ek levensdoel centraal staat. Dat kan 
het werk zijn (de term aholic is afgeleid van workaholic), maar ook een andere levens-
sector waar men de uiteindelijke zin aan ontleent. Bij dit type ontbreekt goeddeels de 
interpretatie van zin in levensbeschouwelijke termen. Bij het derde type, het  moza-
iektype, zijn er meerdere levensdoelen, waarbij men niet goed kan uitmaken waaraan 

57 Het woord ‘oriëntatie’ is niet op één lijn te plaatsen met het – hier verder niet behandelde – begrip 
‘ religieuze oriëntatie’. Dit bij Derks (1990) afkomstige begrip wordt gedefi nieerd als ‘een stabiel 
geheel en georganiseerd geheel van beweegredenen, gevoelens, waarnemingen en kennisinhou-
den met betrekking tot God, godsdienstige praktijken en opvattingen, de kerk, de eigen en ander-
mans godsdienst, en – meer algemeen – alle andere aspecten van iemands wereld die als religieus 
worden opgevat’. Bij het door Derks bedoelde stabiele geheel gaat het vooral om een attitude die 
iemand verwerft die hem in staat stelt de hem omringende levensverschijnselen te duiden, en het 
is daarom meer te vergelijken met religieuze levensbeschouwing dan met zingeving (Bult, 1997: 
69).
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men prioriteit moet geven. Van de  bronnen waaruit men put, is  levensbeschouwing er 
een van.  Levensbeschouwing is echter wat naar de achtergrond gedrongen en is min-
der uitgewerkt in een expliciete leer. Het laatste type wordt het  conglomeraattype ge-
noemd. Daarin speelt levensbeschouwing nauwelijks een rol. Men ontleent zin vooral 
aan bereikbare doelen en behoeften. Het leven van deze mensen is voornamelijk ge-
organiseerd rondom activiteiten. De vraag naar de zin van het bestaan wordt niet ge-
steld of vermeden.

De grote verschillen in antwoorden op  zin- en zijnsvragen heeft Hijmans opgevat 
als een  continuüm. Levensbeschouwing is dus altijd aanwezig, maar dat is in meer of 
mindere mate het geval. Daarnaast is er een grote diversiteit in de wijze waarop le-
vensbeschouwing ervaren wordt. Hijmans komt tot vijf dimensies van levensbeschou-
wing waarop personen kunnen variëren:

Het verhaal van zingeving heeft een zeker 1.  symbolisch gehalte.
 Antwoorden op  zin- en zijnsvragen maken zich los van het alledaagse. Ze stijgen 

daarboven uit. Men richt zich op een ‘andere – niet tastbaar aanwezige, ‘fi guurlij-
ke’ werkelijkheid’. ‘De krachten die er op in werken zijn slechts vanuit een andere 
dan alledaagse werkelijkheidsconceptie te begrijpen.’ (a.w. 43)
Levensbeschouwing is 2. betrokken op het eigen leven.

 Er is verwevenheid van het eigen levensverhaal met de meer beschouwende kant 
van het symbolisch interpretatiekader. Er loopt een verbinding naar verleden en 
toekomst (‘ levensontwerp’, ‘ levensplan’).
Er is sprake van verwerving en verwerking van 3. zingevingsbronnen.

 Het gaat bij zingeving om structuurkenmerken van het persoonlijke verhaal en 
om de achtergronden daarvan. De  oppervlaktestructuur van het verhaal (meer of 
minder uitgewerkt) en de  dieptestructuur (samenhang, consistentie en richting van 
antwoorden) lopen door elkaar heen. Met andere woorden: iemand met een kort, 
gefragmenteerd verhaal kan wel een sterk samenhangend, consistente levensbe-
schouwing hebben. Dit kan ook andersom het geval zijn. Bij een persoon met een 
goed doortimmerd verhaal kan sprake zijn van ‘weinig’ zingeving.

‘Het verschil in uitwerking van de  oppervlaktestructuur van een relaas verwijst 
naar het vanzelfsprekende en onproblematische karakter van een impliciet blij-
vend verhaal van zingeving, waardoor expliciete legitimatie achterwege kan 
blijven. Dit geldt in het bijzonder als men zonder veel omhaal verwijst naar een 
bepaalde ‘leer’ zoals christelijke  geloofsovertuigingen (of bij wijze van antwoord 
verwijst naar specialisten binnen die leer).’ (a.w. 44)

Diepgaande zin- en bestaanservaringen worden gecultiveerd in 4.  ritueel handelen.
 Essentiële gevoelsmatige en ervaringsaspecten zijn zo belangrijk, dat ze actief in 

stand worden gehouden. Men cultiveert de ervaring met ‘aandacht en zorg’. De 
mate waarin men deze cultiveert, is verschillend: variërend ‘van een eenmalige fl its 
van inzicht tot een periodieke kosmische bestaanservaring of de frequente gewaar-
wording van  Gods leiding en  aanwezigheid’ (a.w. 45). Van belang is wel dat han-
delingen als  ritueel onderscheiden zijn van het gewone  alledaagse handelen. Onder 
een ritueel verstaat Hijmans: ‘de gestandaardiseerde uitdrukking van een overtui-
ging of geloof (belief) alsook van bepaalde doelen en het brengt tegelijk heilzame 
effecten teweeg.’
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Het verhaal van zingeving heeft een zekere 5. reikwijdte, ofwel een bepaalde actiera-
dius in andere levensgebieden.

 Het gaat bij dit aspect om de relevantie van het symbolische betekeniskader voor 
de verschillende levensgebieden. Verder verwijst het kenmerk ook ‘naar de relevan-
tiestructuur en de onderlinge verhouding tussen de verschillende deelverhalen’ (...). 
‘Bij levensbeschouwing is altijd sprake van reikwijdte omdat er altijd toepassing is. 
Het verschil heeft te maken met de omvang of extensie van die toepassing.’ (a.w. 
46) Bij dit kenmerk, dat ook al naar voren kwam in Hijmans’ formulering van le-
vensbeschouwing als ‘oriëntatie op het  dagelijks leven’, is een sterke overlap met de 
spiritualiteitsomschrijving van McGrath en het ‘geleefde geloof’ van Immink res-
pectievelijk Feige c.s.

Samenvatting zingeving en levensbeschouwing
Van der Lans benadert het begrip ‘zingeving’ vooral als een  psychisch proces. Het 
gaat bij zingeving om oriënterende en evaluatieve processen die leiden tot  motivatio-
nele betrokkenheid en  psychisch welbevinden. Het  toetsingsproces dat voortdurend 
plaatsvindt, kan resulteren in  zingevingsvragen, waarna men opnieuw zoekt naar zin. 
Hijmans concipieert helder de relatie tussen  zingeving,  levensbeschouwing en  religie. 
Zij heeft niet zozeer aandacht voor de  psychische processen die bij zingeving een rol 
spelen, zoals Van der Lans, maar maakt vooral duidelijk wat de onderlinge verschillen 
zijn tussen mensen in de manier waarop zij zin geven aan het leven. Daarbij kan aan-
genomen worden dat bij ieder mens sprake is van zingeving. Deze is echter pas levens-
beschouwelijk te noemen als ze ook verdicht en gearticuleerd wordt. Vervolgens is er 
pas sprake van een  religie als de betekenisgeving een  metafysische invulling heeft.

2.5 Samenvatting en werkdefi nitie

De formulering van een werkdefi nitie
In deze paragraaf geef ik een overzicht van de voorgaande ‘clusters’ van besprekingen 
van respectievelijk de begrippen spiritualiteit, geloof en religie, en zingeving. Ik geef 
eerst de hoofdelementen weer die mijns inziens deel uit moeten maken van de defi ni-
tie. Ik sta nog kort stil bij de vraag naar de verhouding van  algemene en religieuze spi-
ritualiteit, waarna de formulering van de werkdefi nitie volgt.

Overzien we de speurtocht naar de betekenissen, dan is duidelijk geworden dat 
voor het begrip ‘spiritualiteit’ vier aspecten beslissend zijn, namelijk de gerichtheid 
op het  transcendente, het  procesmatige karakter (spiritualiteit is steeds in beweging 
en verwijst naar een zoekproces), het  methodisch karakter (spiritualiteit is terug te 
vinden in rituele uitingsvormen) en het  inspirerende of energiegevende. Ten aanzien 
van de eerste drie genoemde aspecten, is er een opmerkelijke overlap met het begrip 
‘levensbeschouwing’ in de conceptie van Hijmans. Deze overlap komt tot uiting in de 
dimensies die zij bij levensbeschouwing onderscheidt. In levensbeschouwing gaat het 
om zingeving op een ‘symbolisch transcendent niveau’. Evenals bij spiritualiteit gaat 
het om overstijging van het concrete leven en een cultivering van  ritueel handelen. 
Een verschil dat we hier aan kunnen brengen tussen spiritualiteit en levensbeschou-
wing, is dat de laatstgenoemde term vaak verwijst naar wat expliciet gedeeld wordt 
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door een groep58. Bij spiritualiteit is dat ook mogelijk. In het verband van ons onder-
zoek spreken we echter over individuele spiritualiteit. Men kan in  spiritualiteit verwij-
zen naar waarden, overtuigingen of regels die door een  groep worden gedeeld. In ons 
onderzoek gaat het erom hoe deze in het individu aanwezig zijn. Een andere overlap 
is er vanuit het begrip ‘ levensbeschouwing’ met het begrip ‘ geleefd geloof’ zoals we 
dat aantroffen bij Feige c.s. en Immink. In die begrippen wordt er, in tegenstelling tot 
Hijmans, vanuit de religie gedacht (bij Hijmans opgevat als verdichte levensbeschou-
wing), maar er is een overeenkomst in de betrokkenheid op het concrete leven en in de 
werking die geloof of religie heeft ten aanzien van andere levensgebieden.

We concluderen dat de begrippen ‘spiritualiteit’, ‘zingeving’ en ‘geloof’ of ‘religie’ 
op drie aspecten raakvlakken hebben. Het vierde aspect dat we bij spiritualiteit aan 
hebben getroffen, komt niet bij de andere begrippen voor en dat betreft het  inspire-
rende aspect. In het begrip spiritualiteit wordt meer dan in de andere begrippen het 
energiegevende, het elan, tot uitdrukking gebracht. Vergeleken met het begrip ‘zinge-
ving’, geeft spiritualiteit meer het oriënterende weer, hetgeen voorafgaat aan het han-
delen, terwijl zingeving meer duidt op het evaluatieve, de benoeming van het waar-
devolle achteraf. Het begrip ‘spiritualiteit’ komt tegemoet aan onze wens om in het 
kernbegrip van de theorie de  persoonlijke betrokkenheid tot uitdrukking te brengen. 
Het gaat er in dit onderzoek immers om, na te gaan hoe de persoonlijke  drijfveren tot 
uitdrukking komen in het handelen. Om die reden kunnen we het begrip ‘ spirituali-
teit’ opvatten als een adequaat begrip om onze vraagstelling te beantwoorden. Boven-
dien wordt in het begrip ‘spiritualiteit’ expliciet verwezen naar  transcendentie, naar 
de ervaringen die het  alledaagse leven overstijgen. Het  dynamische,  het zoekproces, 
komt in het begrip ‘spiritualiteit’ meer tot zijn recht dan in het begrip ‘zingeving’. In 
de omschrijving van spiritualiteit die we in het vervolg zullen gebruiken, hebben we 
vier elementen nodig, namelijk het transcendente, het procesmatige, het methodische 
karakter en het inspirerende element. Daar waar overlap is met de andere besproken 
begrippen, zullen we ook inzichten uit de gegeven samenvattingen opnemen.

Algemene en religieuze spiritualiteit
De vraag waar we aandacht aan moeten geven met het oog op de doelgroep, is hoe de 
 religieuze spiritualiteit zich verhoudt tot  spiritualiteit in meer  algemene zin. In het eer-
ste hoofdstuk hebben we aangegeven dat we een zo breed mogelijke invalshoek willen 
kiezen. We kunnen de vraag allereerst beantwoorden met behulp van de begrippen die 
Hijmans gebruikt. Daarbij nemen we op grond van de voorgaande begripsvergelijking 
aan dat de begrippen ‘levensbeschouwing’ en ‘spiritualiteit’ voor een groot deel ver-
wijzen naar dezelfde betekenissen (met de kanttekening dat het in onze studie aller-
eerst gaat om spiritualiteit van individuele personen en niet om hetgeen door de groep 
wordt gedeeld). Zoals in de bespreking in paragraaf 2.3 aangegeven, is zingeving bij 
Hijmans het meest omvattende begrip, levensbeschouwing een verdichting daarvan en 
religieuze oriëntatie een inhoudelijke invulling. Op dezelfde manier kan het geloof van 

58 Dekker en De Hart (1998: 9) onderscheiden levensbeschouwing van zingeving door te wijzen op 
hetgeen door een groep gedeeld wordt: ‘Wanneer deze zingeving is ingebed in een min of meer 
gesystematiseerd en stabiel geheel van waarden, overtuigingen, houdingen en gedragsregels dat 
door een groep wordt gedeeld, spreken we van een  levensbeschouwing.’
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iemand opgevat worden als een specifi eke invulling van spiritualiteit. Levensbeschou-
wing is een algemeen, overkoepelend begrip dat inhoudelijk allerlei verschillende in-
vullingen kent. Religie is een van deze specifi eke invullingen. Spiritualiteit kunnen we 
op een soortgelijke wijze opvatten als een algemeen begrip dat allerlei invullingen kan 
hebben. De verbondenheid aan een religie geeft bijvoorbeeld een specifi eke invulling 
daaraan59. Het verschil is dat een levensbeschouwing een relatief sterk omschreven 
inhoud vertegenwoordigt, terwijl spiritualiteit een meer open begrip is. Men kan een 
sterke oriëntatie in de religie hebben, maar toch ook andere, niet specifi ek religieuze 
elementen in de spiritualiteit opnemen. We kunnen met de vier elementen in het spiri-
tualiteitsbegrip zowel de algemene vraag naar wat leerkrachten inspireert benaderen, 
als wel de specifi eke vraag naar de plaats die religie en de als wederkerigheid ervaren 
godsdienst in de spiritualiteit heeft60.

We hebben verder gezien dat bij een aantal auteurs het  dialogische karakter van de 
religieuze spiritualiteit een belangrijke rol speelt (Waaijman, McGrath, Immink). Het 
dialogische geeft iets weer van een gebeuren dat zich aan het benoembare onttrekt. 
Aan de betrokkenheid op  God en de  wederkerigheid is woorden gegeven in de traditie 
waarin de godsdienstige persoon leeft en waarnaar men kan verwijzen. We gaan er in 
het empirisch onderzoek vanzelfsprekend van uit dat de wederkerigheid als zodanig 
niet waar te nemen is, maar dat deze in de weergegeven ervaringen van de onderzoch-
te personen wel een rol speelt.

59 Spiritualiteit defi nieer ik nadrukkelijk niet in exclusieve zin, waarbij er alleen aandacht is voor 
 existentiële geloofservaringen. Van ‘t Spijker (1993: 309) doet dit bijvoorbeeld wel en verbindt 
spiritualiteit aan het spreken van God en het initiatief van de  Geest. Hij omschrijft  vroomheid of 
spiritualiteit als ‘de menselijke reactie, door de  Geest geïnitieerd, op Gods  openbaring, waardoor 
de mens tot in het diepst van zijn wezen voor God komt te staan en tot in alle dimensies van zijn 
leven zich daarvan bewust is en daaraan uitdrukking geeft. In deze formulering zijn openbaring 
en spiritualiteit op elkaar betrokken, waarbij de prioriteit berust bij de eerste’. In deze defi nitie 
staat de diepe, authentieke  godsbeleving centraal. Op een vergelijkbare manier bakent ook Hoek 
(2006: 3) spiritualiteit af door het begrip te verbinden met het herscheppend handelen van de 
 Heilige Geest. Spiritualiteit beschouwt hij als de gerichtheid van het hart, de ‘vroomheid’ als de 
expressie daarvan. Graafl and (1990: 98) formuleert breder, wanneer hij spreekt over ‘gerefor-
meerde spiritualiteit’: ‘Spiritualiteit in gereformeerde zin omvat namelijk niet alleen de innerlijke 
heilservaring van het hart in de  ontmoeting met God, maar ze slaat ook op het totale  leefklimaat, 
in gezindheid en gedragingen, waardoor deze  bevindelijke gereformeerden zich kenmerken. Dus 
niet alleen de bevinding valt daaronder, maar b.v. ook de opstelling in het maatschappelijk leven, 
de ethische en sociale gedragingen, de manier waarop men tegen de wereld aankijkt, tegen de 
geschiedenis en de toekomst.  Gereformeerde spiritualiteit heeft dus te maken met de hele gere-
formeerde ‘way of life’.’

60 Ik laat de vraag hier buiten beschouwing of  religieuze spiritualiteit een algemeen menselijke 
categorie is (een scheppingsgegeven, een natuurlijke behoefte aan transcendentie) die iedereen 
bezit, of dat de oriëntatie op overstijgende vragen een specifi eke intensieve laag boven de gewone 
ervaring is, die de een wel en de ander niet kan hebben. In tegenstelling tot Van der Lans (1992) 
stelt Van Belzen (1998: 210) vrij radicaal dat spiritualiteit of (specifi eker) religiositeit niet een 
in aanleg gegeven fenomeen is: ‘Of en hoe een mens religieus wordt, is in de eerste plaats een 
gevolg van een hem cultureel aangereikt aanbod.’ In ieder geval dient voor onderzoek als het 
onze gesteld te worden dat mensen zich op de een of andere wijze tot religie verhouden (voor de 
doelgroep van dit onderzoek is dat in ieder geval zo), of dat zij de mogelijkheid hebben om zich 
daartoe te verhouden.
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Een omschrijving van de vier genoemde elementen is ook berekend op een verschil-
lend gebruik van ‘ spiritualiteitsbronnen’. Wanneer we ervan uitgaan dat personen in 
hun  narratieve weefsels (Kunneman, 2005) een diversiteit aan invloeden hebben on-
dergaan, zullen zij bij navraag refereren aan deze bronnen. Het gaat dan om bronnen 
waarmee zij opgegroeid zijn of in de loop van hun biografi e vertrouwd zijn geraakt. 
Het is zeer wel mogelijk dat we andere bronnen van transcendentie tegen zullen ko-
men dan de in de orthodox-protestantse geloofsrichting gebruikelijke bronnen. Ook is 
het mogelijk dat men naar meer algemene bronnen verwijst, zoals ‘graag omgaan met 
kinderen’. Verder kan het zijn dat men (cognitief) verwijst naar algemeen verwoorde 
geloofsinhouden. Ook moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat er  opper-
vlakkig omgegaan wordt met de geloofstraditie, en dat men hierop inhoudelijk weinig 
betrokken is. De verschillende typen die Hijmans aantrof ten aanzien van zingeving, 
zijn wellicht ook herkenbaar voor spiritualiteit. De vraag is of men inderdaad refl ec-
teert op zingevingsvragen, op de eigen identiteit en op de bronnen die in de traditie 
gebruikt worden en of de refl ecties ook terug te vinden zijn in het handelen. En zo ja, 
dan is de vraag op welke wijze personen bij de hantering daarvan een beroep doen op 
de hun bekende en vertrouwde bronnen. Welk resultaat heeft dit? We zullen straks in 
het conceptuele kader zien, dat het begrip ‘bronnen’ een rol speelt om de verschillende 
begripselementen met elkaar te verbinden.

 Werkdefi nitie
We komen nu tot een werkdefi nitie61, waarin we de vier reeds genoemde elementen 
opnemen.

Spiritualiteit is de wijze waarop men – zich oriënterend aan bronnen – ervaringen 
van inspiratie en/of transcendentie (dat wil zeggen: ervaringen die de alledaagse 
werkelijkheid overstijgen) meer of minder methodisch, verbindt met het concrete 
leven.

Deze defi nitie nemen we als uitgangspunt voor het empirische deel.

2.6  Conceptueel kader

De begrippen in de hiervoor gegeven werkdefi nitie kunnen beschouwd worden als 
bouwstenen van een conceptueel kader over spiritualiteit in de beroepspraktijk van le-
raren. Dit kader gebruiken we als een samenvatting en verwerking van alle reeds be-
sproken theorie. Met de werkwijze van analytische inductie kiezen we voor een bena-
dering waarin de theoretische bagage vooraf verwoord wordt. Het conceptuele  kader 

61 Ter vergelijking noemen we een andere defi nitie, die eveneens op grond van een begripsverken-
ning (onder anderen McGrath en Waaijman) opgesteld is voor een ander doel. Van Dam (2003: 
47) omschrijft spiritualiteit in verband met ‘geestelijke begeleiding van en door pastores’ als 
volgt: ‘een manier van leven die geworteld is in een christelijke levensoriëntatie en die beoefend 
wordt in een praktijk die ontvankelijk maakt voor die oriëntatie en weerbaar maakt voor die 
manier van leven.’
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dat nu volgt, moet dus gelezen worden als een samenhangend resumé van de bestu-
deerde theorie. Het kader geeft aan met welke concepten we de empirie tegemoet tre-
den. In het nu volgende deel van het hoofdstuk presenteer ik het conceptueel kader in 
twee delen. Het eerste onderdeel (paragraaf 2.6.1) heeft betrekking op de samenhang 
van de elementen uit de werkdefi nitie over spiritualiteit. Ik gebruik hiervoor het mate-
riaal uit de begripsanalyse. Daar waar nodig gebruik ik elementen uit de analyses van 
de andere besproken begrippen. In het tweede deel van het conceptuele kader wordt 
preciezer gekeken naar het  zoekproces dat de leraar kan doormaken in de klas. Het 
gaat daarin dus om theorie die verheldert hoe ervaringen van inspiratie en van trans-
cendentie verbonden kunnen worden met het concrete leven. In dat deel leen ik ook 
onderdelen van andere reeds bestaande theorieën over refl ectie en over praktijktheo-
rieën van leraren.

2.6.1 Conceptueel kader I: De structuur van spiritualiteit

In dit deel van het conceptuele kader ga ik na hoe de vier elementen uit de defi nitie 
(zoekproces62, inspiratie, transcendentie en methode) zich tot elkaar verhouden.

 Ervaringen en transcendentie
Allereerst is er de vraag over welke ervaringen we het hebben in spiritualiteit. Gaat 
het hier alleen om zeer ingrijpende ervaringen of doelen we ook op ervaringen meer 
in het algemeen?

Op verschillende momenten in de bespreking van het begrip ‘spiritualiteit’ is ge-
bleken, dat het woord niet gebruikt kan worden zonder rekening te houden met meer 
 bestaanslagen. Er is een niveau van de  emotionele ervaring, van de  cognitieve erva-
ring (het niveau waarin we het toetsingsproces – Van der Lans – een plaats zouden 
kunnen geven) en evenzeer een niveau van diep gevoelde, ingrijpende of verrassende 
momenten met een heftige werkingskracht. In een dergelijk dieper liggend niveau kan 
de  ontvankelijkheid voor het transcendente geplaatst worden, waarover meer aan het 
einde van deze paragraaf.

Door te spreken over niveaus, wek ik de suggestie dat we met modelmatige onder-
scheidingen spiritualiteit ‘in de vingers krijgen’. Daarom is het belangrijk om in de gaten 
te houden dat spiritualiteit niet alleen een werkzame, maar ook een relatief  onbenoem-
bare kracht is (Baart). De werking ervan heeft ook een verrassende zijde. Het is iets wat 
op onverwachte momenten een hoge actualiteitswaarde heeft en in die zin verwant is 
aan wat aangeduid wordt met ‘ existentiële zingevingsmomenten’. Daarbij is er ook een 
passief element: bijzondere spiritualiteitsmomenten overkomen je. Je wordt aangeraakt 
door iets wat van buitenaf komt. Het is dan niet duidelijk waar en hoe er iets gebeurt, 
alleen dat het gebeurt. En dát het gebeurt, wordt zichtbaar in het handelen63. Bij het 

62 Het begrip ‘zoekproces’ komt als zodanig niet in de defi nitie voor. In de defi nitie komt ‘het pro-
cesmatige’ en ‘het zoeken’ tot uiting in de woorden: ‘de wijze waarop men … verbindt met …’

63 Van Dam vat dit kernachtig samen met het citaat van Zegveld: ‘Ten diepste laat spiritualiteit zich 
alleen maar ‘betrappen’ in de manier waarop een mens zijn leven leidt.’ (Van Dam, 2003: 44) 
Met dit citaat is ook duidelijk dat men niet kan volstaan met spiritualiteit aan te duiden als een 
innerlijke categorie, maar dat er ook altijd een waarneembare component aan zit.
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beschrijven van ervaringen kan dus onderscheiden worden tussen  ervaringen met een 
totaalkarakter, de ervaringen die bijvoorbeeld in een levenscrisis aan de orde zijn en 
waarbij er sprake is van een concentratiepunt van ervaringen in heden en verleden, en 
de  momentane ervaringen. Deze laatste ervaringen verwijzen naar de voortdurende 
‘Gestalts’ die acties, reacties en interacties bij de persoon teweegbrengen.

Over de ervaring met een totaalkarakter merken we op, dat deze blijvend in de per-
soon een plaats hebben en de duiding van de situaties van het moment kleuren. De Wit 
(1993: 14) spreekt van een  levenshouding, een houding die min of meer stabiel tot de 
persoon gaat horen. Hij benadrukt dat een levenshouding niet afhankelijk is van wat 
er zich wisselend voordoet64.

‘Die gemoedsgesteldheid of houding is dus niet afhankelijk van onze omstandighe-
den. Het verband ligt hier andersom: de manier waarop we met onze omstandig-
heden omgaan is juist afhankelijk van deze gemoedsgesteldheid; ze bepaalt hoe we 
met voor- en tegenspoed omgaan. In die zin is ze dus onafhankelijk van omstan-
digheden.65 (a.w. 14)

Verder is in de ervaring van  inspiratie, het elan, het ergens toe gedreven worden, een 
belangrijk element. Men voelt of denkt iets waarmee men een bepaalde activiteit aan 
kan vangen of vol kan houden. Deze inspiratie komt tot stand óf in de loop van de bio-
grafi e en/óf door de  omgang met bronnen, maar heeft een dusdanige kracht dat men 
kan verklaren ‘ergens voor te gaan’, gedreven te zijn of enthousiast te zijn. De motiva-
tie heeft een wisselwerking met de overtuigingen die men in de loop van de levensge-
schiedenis heeft gevormd.

Het  zoekproces en het  methodische aspect
Spiritualiteit wordt volgens de omschrijving gekenmerkt door het zoekproces. Het 
 zoekproces beschouwen we als een voortgaand gebeuren dat ingebed is in de persoon-
lijke biografi e en weergegeven wordt in het eigen verhaal van de leraar66. Hier kunnen 
overeenkomstig de concepties van Aalders (zie de bespreking van het begrip ‘spiritu-
aliteit’) en Hijmans (zie de bespreking van het begrip ‘zingeving’) ook methodische, 
 rituele aspecten onder vallen. Hier worden handelingen mee bedoeld die zich vooral 
voordoen in de privésfeer, zoals het gebed en de meditatie. Het is echter ook voorstel-
baar dat er handelen onder gevat wordt, dat te benoemen is als ‘ dienstbaar’ handelen. 
Men zet zich ergens voor in, zonder er direct persoonlijk baat bij te hebben. Dit han-
delen is te benoemen als onbaatzuchtig of gericht op dienstbetoon (zie de bespreking 
van Aalders, 1980 in paragraaf 2.2). Ten slotte kan er ook handelen onder vallen dat 
men verricht in verband met de oriëntatie op het dagelijks leven (zie het model van 

64 De Wit maakt in dat verband een onderscheid tussen  levensvreugde en  bevrediging. Bij levens-
vreugde (bij hem een van de vier kenmerken van fundamentele menselijkheid: levensmoed, mede-
dogen, levensvreugde en helderheid van geest), duidt het voorvoegsel ‘levens’ op het totale leven 
en niet op bepaalde omstandigheden in het leven.

65 Ook de andere drie aspecten van fundamentele menselijkheid hebben volgens De Wit een on-
voorwaardelijk karakter: ‘ze zijn niet betrokken op bepaalde omstandigheden, maar daar onaf-
hankelijk van.’ (De Wit, 1993: 14)

66 In vele bronnen over spiritualiteit wordt het proceskarakter benadrukt. Er worden vaak beelden 
uit de natuur gebruikt. Andriessen (1993: 16; 2006: 19-21) gebruikt ‘stroom’ en ‘weg’ als  meta-
foren, De Wit (1993) spreekt over ‘verborgen bloei’. 
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Van der Lans). De vraag die hieruit voorkomt, is of en op welke manier leraren hun 
werk zien als behorend bij de spiritualiteit. Ervaren ze hun werk als  dienstbaar han-
delen? En is het ook zo dat ze menen dat het beroepsmatig handelen van invloed is op 
hun spiritualiteit?

Wanneer we de eerste vraag van het onderzoek beantwoorden (‘hoe is spiritualiteit 
te herkennen in de professionele identiteit van leraren?’), zullen we doorvragen op het 
veronderstelde zoekproces. Te verwachten is dat men het verhaal formuleert in ter-
men van gedachten, gevoelens en waarnemingen. Het genoemde model van Van der 
Lans is dan behulpzaam bij het duiden van formele kenmerken hiervan. Bij hem staan 
het  toetsingsproces van  psychische processen en de omgang met de wereld centraal. 
Dit  toetsingsproces van  oriënteren en  evalueren beschrijft een belangrijk aspect van 
de spiritualiteit. Het gaat dan immers over de manier waarop de leraar de (transcen-
dente) ervaringen in verband brengt met het concrete leven. Het  oriënteren en  evalue-
ren vindt plaats in de  omgang met de bronnen, maar evenzeer in  refl ectie op het han-
delen in de school. De formele kenmerken van het zoekproces kunnen niet los gezien 
worden van de inhoud van het zoekproces (wat is er materieel gezien aan de orde in 
de spiritualiteit van de leraren?). Op de plaats van de bronnen in de context van de 
persoon ga ik hieronder apart in.

Het zoekproces en het concrete leven
Het concrete leven kan opgevat worden als de context waarin men van dag tot dag 
verkeert. Nu is handelen per defi nitie contextueel bepaald. Zowel het handelen dat 
meer in de privésfeer ligt als het professionele handelen staat in relatie tot de context 
waarin men zich beweegt. De keuzes die men maakt, zijn niet strikt individuele wils-
beslissingen, maar hebben te maken met de invloeden van alledag. ‘It is through infl u-
ences from and interaction with, the context,’ zo zegt Zuidberg, ‘that people continue 
to be confronted with new choices.’ (Zuidberg, 2000: 7) Bij context kan onderschei-
den worden tussen de directe beïnvloedingen van het moment (bijvoorbeeld een pro-
bleem in de privésituatie of in de werksituatie een confl ict in het team op school) en 
bredere beïnvloedingen over een langere periode, zoals   historische en biografi sche in-
vloeden67,  maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld de toename van geweld in 
de samenleving) of de invoering van  onderwijsvernieuwingen (bijvoorbeeld de imple-
mentatie van meer  constructivistisch georiënteerde methoden).

Het  zoekproces en  oriëntatie op bronnen
Bij transcendente ervaringen gaat het om ervaringen die het leven van alledag overstij-
gen. Men gebruikt hiervoor bronnen van allerlei aard. In de huidige benadering van 
spiritualiteit wordt veelvuldig gewezen op wat men kan aanduiden als ‘de  innerlijke 

67 Feige c.s. vatten de biografi sche kenmerken onder de ‘ Erfahrungshintergrund’ van leraren (zie 
het model in Feige, 2000: 42). Kenmerken van de persoon en zijn ervaringsachtergrond zijn in 
potentie talrijk (en variërend van soort, bijvoorbeeld: temperament, verbaliteit, sociale en auto-
biografi sche gegevens). We nemen aan dat bij alle leraren een grote diversiteit aan kenmerken van 
invloed is. Van sommige invloeden weten we op grond van onderzoek wat meer af, zodat we deze 
kunnen gebruiken voor de selectie van respondenten in het empirische deel. Zie hierover verder 
het vijfde hoofdstuk. 
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bron’. Palmer (1998: 29-32) spreekt bijvoorbeeld in een verhandeling over de authenti-
citeit van de leraar over ‘The teacher within’. Hij bedoelt hier niet zoiets mee als het ge-
weten of superego. Dergelijke veronderstelde instanties verwijzen naar een plicht, iets 
wat je zou moeten doen. Een plicht, zo zegt Palmer, voert je af van je pure  identiteit.

‘When we listen primarily for what we ‘ought’ to be doing with our lives, we may 
found ourselves hounded by external expectations that can distort our identity and 
integrity. (…) A  vocation that is not mine, no matter how externally valued, does 
violent to the self – in the precise sense that it violates my identity and integrity on 
behalf of some abstract norm.’ (a.w. 30)68

Het gevolg van slechts  plichtmatig handelen is volgens Palmer dat je niet alleen jezelf 
beschadigt, maar dat je ook de mensen beschadigt met wie je werkt. De  innerlijke 
stem geeft volgens Palmer aan waar de  identiteit en  integriteit ligt.

‘It says things like, ‘this is what fi ts you and this is what doesn’t’; ‘This is who you 
are and this is who you are not’; ‘This is what gives you life and this is what kills 
your spirit – or makes you wish you dead’. The teacher within stands guard at the 
gate of selfhood, warding off whatever insults our integrity and welcoming what-
ever affi rms it. The voice of the  inward teacher reminds me of my truth as I negoti-
ate the force fi eld of my life.’ (a.w.31)

De benadering van Palmer69 veronderstelt een sterke en exclusieve gerichtheid op het 
eigen innerlijk en suggereert dat de persoon zich daardoor zuiver kan laten leiden. 
Van den Berg (2004) maakt hier mijns inziens terecht een belangrijke kanttekening 
bij. Hij meent, in aansluiting bij de belangrijkste 20e-eeuwse joodse denkers zoals Bu-
ber, Heschel en Levinas, ‘dat menselijk bestaan in de kern ‘relationeel’ is. Een exclu-
sieve gerichtheid op de innerlijke stem is dan niet mogelijk. Je kunt niet over de mens 
als persoon spreken buiten de directe relatie tot en verbondenheid met anderen. Er is 
geen sprake van identiteit buiten de alteriteit (andersheid) om. Sterker nog: ‘alteriteit 
constitueert  identiteit’ (Van den Berg, 2004: 88).

68 Palmer preciseert naar de omstandigheden: ook al zijn er tijden dat er om geld gewerkt moet 
worden, en je niet de mogelijkheid hebt om werk te verrichten vanwege de betekenis die het 
heeft, dan ontslaat dat je niet van de plicht ‘continually checking the violence we do to others and 
ourselves by working in ways that violate our souls’ (Palmer, 1998: 30). Opmerkelijk is dus dat 
Palmer de interne norm (gehoorzamen aan een  innerlijke stem) verbindt met een externe norm 
(geen schade toebrengen aan jezelf en de ander). 

69 Het ‘ authentieke zelf’ als belangrijke bron van goed leraarschap roept de gedachte op van een 
gave, ongeschonden kern. Dit is bekeken vanuit de  gereformeerde theologie een problematisch 
uitgangspunt. De mens is totaal verdorven en wordt in zijn geheel gerechtvaardigd door het werk 
van  Christus. Ook geestelijke groei is een gave ‘van buitenaf’, namelijk van het genadewerk van 
 Christus. Wel wordt in de klassiek  gereformeerde theologie onderkend dat in de sfeer van ‘alge-
mene genade’ sprake is van gaven of capaciteiten, die men kan ontwikkelen. In de bevindelijke 
orthodox-gereformeerde kring bestaat de neiging het natuurlijke (wat van binnenuit de persoon 
komt en wat men bijvoorbeeld beroepsmatig toepast) te scheiden van het geestelijke. Zie hierover 
verder hoofdstuk 3.
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In de literatuur over spiritualiteit in de christelijke traditie wordt doorgaans gesproken 
over bronnen in de zin van  teksten waaraan men  gezag toekent, zoals de  Bijbel (va-
riërend van losse bijbelteksten tot bijbelverhalen) of  historische bronnen uit de tradi-
tie. Maar ook aan andere geschreven of ongeschreven bronnen kan gedacht worden: 
krantenberichten, brieven of andere  persoonlijke documenten; ontmoetingen of sterke 
herinneringen. Dit betekent dat ervaringen op zichzelf ook weer bronnen van de spi-
ritualiteit kunnen zijn. In de christelijke traditie staat de  Bijbel als belangrijkste bron 
centraal. Van Dam (2003: 59) spreekt zich hierover in een autobiografi sche context als 
volgt uit: ‘De altijd weer verrassende ontmoeting met de Onuitsprekelijke in het luiste-
ren naar de Bijbel is voor mij het laatste ijkpunt voor mijn spiritualiteit.’ Hij benadrukt 
in dat citaat dus dat een bijbelwoord voor hem klinkt als een persoonlijke boodschap. 
‘Bijbelwoorden hebben de potentie het nodige zichtbaar te maken. Steeds weer heb ik 
dat nodig, omdat er veel van dit leven in het duister is.’ (a.w. 59) De omgang met de 
 Bijbel is in christelijke spiritualiteit voor een deel identiek met de  omgang met God. 
Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, is dat in de orthodox-protestantse ge-
meenschappen zeer sterk het geval. Bijbelwoorden fungeren als het ‘tegenover’, datgene 
waardoor men zich aangesproken weet, en waardoor het leven veranderd en vernieuwd 
wordt. Er zijn echter ook andere geschreven bronnen. McGrath (2000: 178) noemt de 
omgang met klassieke teksten als een van de belangrijkste elementen in de christelijke 
spiritualiteit. Hij noemt een aantal voorbeelden, zoals teksten van Gregorius van Nys-
sa, Augustinus van Hippo en Anselmus van Canterbury. De bronnen die in de ortho-
dox-protestantse traditie gangbaar zijn, worden in hoofdstuk 3 beschreven.

Een integrerend  centrum van ervaring?
De bespreking hierboven geeft voorlopig de relatie aan tussen het transcendente, de 
ervaringen, het zoekproces en het concrete leven. Alle ervaringen binnen verschillende 
contexten en vanuit verschillende bronnen worden bij elkaar gehouden door de  per-
soon zelf. We kunnen daarom een  integrerende instantie veronderstellen die ervoor 
zorgt dat er geen desintegratie plaatsvindt, dat er een unieke selectie plaatsvindt van 
ervaringen en herinneringen naar mate van belangrijkheid, en dat er voldoende stu-
ring plaatsvindt op toekomstige ervaringen. Wat er in dit  bestaanscentrum gebeurt, 
heeft direct te maken met de unieke wijze waarop de mens zijn bestaan vormgeeft. 
In recente verwijzingen naar spiritualiteit in de beroepspraxis wordt steeds geduid op 
een diepere, zo niet diepste laag70. Het integrerend centrum van de persoon kan in 

70 Zoals reeds in hoofdstuk 1 opgemerkt, onderscheidt Palmer (1998) spiritualiteit als de diepste laag 
van het leraarschap. Korthagen (2001: 15-16; herhaald in Vasalos en Korthagen, 2002 en Korthagen 
2006) spreekt in zijn model ook over een diepste laag van refl ectie. Hij aarzelt om te spreken van het 
spiritualiteitsniveau, om ongewenste associaties met een Newage-achtige benadering te vermijden. 
Als alternatieven noemt hij ‘zingeving’ of ‘het transpersoonlijke niveau’, omdat het gaat om ‘de be-
tekenis van het eigen bestaan in het grotere geheel van de wereld en van de rol die men voor zichzelf 
ziet in relatie tot de medemens’ (Korthagen, 2001: 16). Dit niveau wordt door Korthagen onderschei-
den van het identiteitsniveau, omdat het daarin nog gaat om de eigenheid, het karakteristieke van 
het individu, terwijl het in het spiritualiteitsniveau nadrukkelijk gaat om de relatie tot ‘het grotere 
geheel’. De centrale vraag is: ‘waartoe ben ik?’ Korthagen stelt dit gelijk met de vraag waar iemand 
zijn inspiratie vandaan haalt. ‘ Interconnectedness’ acht hij ook een term die de  verbondenheid met 
het grotere geheel uitdrukt (zie Korthagen, 2001: 15). ‘Niveau van  betrokkenheid’ is een alternatieve 
term, maar deze is in Nederland door Van den Berg en VandenBerghe in een andere context gebruikt 
en is om die reden ongeschikt om het ‘diepere’ niveau aan te duiden (zie paragraaf 1.2.4.).

Een goddelijk beroep.indb   78Een goddelijk beroep.indb   78 05-02-2008   14:08:0005-02-2008   14:08:00



79

SPIRITUALITEIT, GELOVEN EN ZINGEVING: BEGRIPSVERHELDERING

direct verband staan met wat we de transcendente, existentiële of ultieme zingeving 
noemen, commitment en involvement. In geloofstermen geduid: het zich  geroepen, het 
zich aangesproken weten71.

In de joods-christelijke traditie wordt doorgaans gewezen op het ‘ hart’ als be-
staanscentrum. Het hart is ‘het oriëntatiecentrum van de mens, de persoonlijkheid’ 
(Van Leeuwen, 1974: 58; Van Saane, 1998: 220-223)72. Heschel (1987: 177), die de 
 joodse traditie op dit punt samenvat, wijst op het hart als ‘het innerlijke oog’, waar-
mee dingen waargenomen worden die de zintuigen niet opmerken. Het ‘oog van het 
hart’ was een middeleeuwse naam voor intuïtie. ‘God vraagt het hart’ (Heschel, 1983: 
78-79), de instantie waar ons ego zetelt. Maar het hart is tevens een twijfelachtig, on-
rein centrum. ‘De gelovige’, zo zegt Heschel, ‘weet hoezeer zijn binnenste met voet-
angels is bezaaid. Het  ego, de negatieve neigingen, proberen hem voortdurend te ver-
lokken’ (a.w.79). Bij Heschel ligt bij het hart de nadruk niet zozeer op het intentionele 
(1987: 334). Niet de reinheid van het hart is de toets voor  vroomheid, maar de daad. 
‘Het geven van voedsel aan een hulpeloos kind heeft betekenis, ongeacht of het ze-
delijke oogmerk aanwezig is. God vraagt om het hart en wij dienen ons antwoord te 
spellen in daden.’ Bij Heschel is het hart dus niet alleen maar het intuïtieve, de primai-
re en authentieke instantie, maar het centrum waar de beslissingen vallen als het gaat 
om het doen van  het zedelijk goede73.

In de klassieke gereformeerde theologie wordt de gerichtheid van het hart gezien 
als van nature van God afgewend. Die gerichtheid verandert als God met zijn  Geest 
het hart van de mens verandert. De  Dordtse Leerregels spreken als volgt over deze 
verandering:

‘Het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, won-
derlijke, verborgen, en onuitsprekelijke werking, dewelke, naar het getuigenis der 
Schrift (die van den Auteur van deze werking is ingegeven), in haar kracht niet min-
der noch geringer is dan de schepping of de opwekking der doden; alzo dat al diege-
nen, in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar 
en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En alsdan wordt 
de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar, van 

71 Volgens Korthagen hoeven de antwoorden op de vraag ‘op welk groter geheel ben ik betrokken?’ 
niet religieus van aard te zijn. Hij merkt op dat alle antwoorden ‘die tussen hemel en aarde te be-
denken zijn’ in aanmerking komen. Als voorbeelden noemt hij ‘betrokkenheid op de medemens, 
op het milieu, op een ideaal als vrede op aarde en dergelijke’ (Korthagen, 2001: 16).

72 Kerntekst in de Bijbel is de tekst uit Spreuken 4:23 (‘Uit het hart zijn de uitgangen des levens’). 
73 De eenheid en integratie van het menselijk bestaan kan ook in de defi niëring van de mens als 

persoon tot uiting komen. Bij Kohnstamm (1926) bijvoorbeeld is evenals Heschel de zedelijkheid 
het integrerende kenmerk van de persoon. Hij defi nieert de persoon als volgt: ‘Een persoon is 
een bestaand wezen, dat ondanks de veelheid der deelen, een reële, eigenaardige en wel zede-
lijke eenheid vormt en als zoodanig ondanks de veelheid zijner deelfuncties, spontaan en naar 
een doel gericht handelt.’ (Kohnstamm, 1926: 374) Voor zover ik heb kunnen nagaan, spreekt 
Kohnstamm zich niet expliciet uit over het woord ‘hart’. Ter Horst, die in zijn orthopedagogiek 
sterkt leunt op de persoonlijkheidsleer van Kohnstamm, doet dit wel. Hij noemt het hart de per-
soonskern, ‘de plaats die we zoeken als we proberen in te keren tot ons zelf. Daar komen op de 
kruispunten van het leven de beslissende toewendingen tot stand’ (Ter Horst, 1995: 29). 
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God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de 
mens, door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.’74

In de wijsgerige  antropologische uitwerking door de calvinistische fi losoof Herman 
Dooyeweerd (samengevat door Glas, 1996: 106-113 en Ouweneel, 1986: 261-284) 
wordt het hart gezien als ‘een geestelijk en boven zichzelf uitwijzend centrum’. Het 
 hart is de concentratie van het bestaan, maar heeft niet zozeer te maken met wils- of 
denkhandelingen, maar is aan deze voorondersteld. Het hart is het symbool van de 
eenheid van het menselijk bestaan, dat dualisme (het opsplitsen van de mens in ziel en 
lichaam) tegengaat. Het hart wordt religieus geduid. Echter:

‘De term religieus duidt hier niet zozeer op een godsdienstige gedachte over iets (het 
hart), op iets dat in religieuze zin te objectiveren zou zijn, maar op een grondtrek 
of  grondverlangen van het bestaan zelf. De notie van het hart is geen wetenschap-
pelijk te defi niëren begrip, geen construct met een bepaalde empirische inhoud. De 
term duidt op een  tendens, een dynamiek die op geen enkele wijze begripsmatig te 
fi xeren valt (…). (Glas, 1996: 109)

Het hart is dus een gepostuleerd centrum, dat niet een onafhankelijke relatie heeft met 
bijvoorbeeld kennen, voelen en willen, maar zich uitdrukt in de lichamelijke bestaans-
wijze. ‘Heel de menselijke existentie balt zich samen in het hart, maar tegelijk drukt 
het hart zich uit in heel het bestaan.’ (a.w. 110)75

2.6.2 Conceptueel kader II: Refl ectie en praxis

Kennis van de praxis
In het empirische deel probeer ik niet alleen na te gaan hoe spiritualiteit tot uiting 
komt in de professionele identiteit en in de professionele ontwikkeling van de leer-
kracht, maar ook hoe we haar aantreffen in zijn handelen. Daarvoor is nodig dat 
we in de theoretische verkenning apart stilstaan bij de karakteristieken van de be-
roepspraxis van leraren. Ik ben vooral nieuwsgierig naar kenmerken van het ‘denken 
tijdens het beroepsmatig handelen’. We zullen zien dat de wijze waarop  denkproces-
sen en bijgevolg  betekenisgeving plaatsvindt, getypeerd wordt met elementen uit  re-
fl ectietheorieën. Er zijn twee redenen om deze theorieën een plaats te geven binnen 
het conceptuele kader.

In de eerste plaats is het van belang voor de wijze waarop de interviews inge-
richt worden. Ik ga, overeenkomstig de methode van analytische inductie (zie hier-
over hoofdstuk 5), niet blanco het werkveld in, maar zal gebruikmaken van de kennis 
van de werksituatie. Met name met het oog op de derde vraag (hoe krijgt de spiritu-
aliteit gestalte in het alledaagse handelen?) is het van belang de voorkennis te explici-

74 ‘De  Dordtse Leerregels’ vormen een Nederlands belijdenisgeschrift, vastgesteld op de Nationale 
Synode van 1618-1619. Het citaat komt uit hoofdstuk 3-4, paragraaf 12. 

75 In de conceptie van Dooyeweerd, zoals uitgelegd door Glas, is ook van belang dat de mens gezien 
wordt als een ‘ homo respondens’, een antwoordend wezen. De mens komt tot zijn bestemming 
als hij gehoor geeft aan het appel van de Schepper en Verlosser.
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teren. De kennis over de beroepssituatie maakt het mogelijk preciezer door te vragen 
op  denkprocessen van leraren. Gaat het in het eerste deel van het conceptuele kader, 
zoals ik dat in de voorgaande paragraaf presenteerde, vooral om de  structuur van spi-
ritualiteit in zijn algemeenheid, in de onderscheidingen die ik ten aanzien van refl ectie 
geef, gaat het over wat er bij de respondent gebeurt tijdens het handelen. Het gaat dus 
om procesmatige termen, hoofdcategorieën waarmee we kunnen omschrijven wat er 
zich aan gedachten, gevoelens enzovoort tijdens het handelen van de leerkracht voor-
doet. Deze omschrijving kan ook opgevat worden als een concretisering van het pro-
ces van oriënteren en toetsen, zoals dit in het voorgaande deel van het conceptuele ka-
der benoemd wordt. Ik zal in het methodologische hoofdstuk consequenties trekken 
voor de manier van bevragen in de interviews.

In de tweede plaats kunnen de kenmerken van de praxis tijdens de verwerking 
van de gegevens in een eerste analysekader worden toegepast (zie paragraaf 5.6.5). 
Binnen het kwalitatieve onderzoek is het vormen van een analytisch kader een  itera-
tief proces. De analyse kan niet opgevat worden als een eenmalige fase in het onder-
zoek, maar keert steeds terug in de cyclus van ‘refl ectie-waarneming-analyse-refl ectie’ 
(Maso en Smaling, 1998: 117; Wester, 2000: 29; Ghesquière en Staessens, 1999: 200). 
Wester wijst erop, dat er in de eerste fase van het kwalitatieve onderzoek een procedu-
re ontwikkeld moet worden om het ruwe materiaal geschikt te maken voor de analy-
se. Hij doet de aanbeveling om te zorgen voor een goed bewerkingssysteem, waarmee 
de analyse van de geregistreerde gegevens geprotocolleerd kan plaatsvinden. Het lijkt 
op grond van de kennis van de beroepspraktijk zinvol om bij een dergelijk systeem ge-
bruik te maken van informatie over refl ectieprocessen in het onderwijs. In de eerste 
fase van het onderzoek zal blijken of deze eerste aanzet voor een analytisch kader vol-
doende mogelijkheden biedt voor de analyse. Het begrippenkader over refl ectie zien 
we dus als een eerste aanzet voor de constructie van een analyseschema.

Spiritualiteit en refl ectie
In de interviews die ik met leraren houd, zal ik, zoals gezegd, rekening moeten houden 
met de aard van het beroep. In onze defi nitie van spiritualiteit gaat het om het maken 
van verbindingen tussen ervaringen van transcendentie en het concrete leven. Deze 
verbindingen komen tot stand via refl ecties. Zuidberg (2000: 5) meent dat

‘Refl ection plays a part in every concrete form of expression of spirituality. In our 
association with the divine we gain experiences which we process, about which we 
argue, and which we judge and take into account in what we do and refrain from 
doing.’

In spiritualiteit is men open voor ervaringen, maar tegelijkertijd roept men ook waar-
nemingen en gevoelens op, bijvoorbeeld in het  gebed (Zuidberg, 2000: 6). Men be-
schikt over een netwerk van beelden die opgeroepen kunnen worden tijdens het han-
delen, de (hierna nog te bespreken)  refl ection-in-action. Die beelden zijn volgens 
Zuidberg van belang, omdat ze onze ervaringen, keuzes en handelingen beïnvloeden. 
Maar tegelijkertijd kan men ook denken over deze beelden. Men voert als het ware 
een  innerlijke dialoog. Men pendelt tijdens de refl ectie in het spanningsveld tussen 
ideaal en werkelijkheid en men wordt door deze pendelbeweging creatiever om deze 
spanning te hanteren (a.w. 10-11).
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De wijze waarop gerefl ecteerd wordt tijdens de beroepsuitoefening bij leraren, heeft 
kenmerken die voor een deel gelijk zijn aan refl ectieprocessen in andere beroepen. Voor 
een ander deel zijn ze geheel eigensoortig van karakter (Dolk, 1997; Calderhead & 
Gates, 1993; Korthagen, Koster, Melief & Tigchelaar, 2002). In de hiervoor genoemde 
studie van Zuidberg concludeerde deze (2000: 259) dat er een continuüm is in de mate 
waarin pastores refl ectie toepassen. Refl ectie tijdens het handelen gebeurt bij alle on-
derzochten, maar de mate waarin refl ectie achteraf plaatsvindt, loopt uiteen. Mogelijk 
is deze bevinding ook van toepassing op leraren basisonderwijs. We zullen hierna zien 
dat de wijze waarop de refl ectie plaatsvindt, sterk bepaald wordt door de aard van het 
werk in de klas. Met name de factor  tijd blijkt grenzen te stellen aan de refl ectie.

In de nu volgende alinea’s vat ik eerst de klassieke benadering van refl ectie samen. 
Ik vul deze aan met de theorie over Gestaltvorming. Ten slotte geef ik weer op welke 
wijze er gedacht kan worden over de integratie van refl ecties en Gestaltvorming bin-
nen de persoon van de leraar.

Refl ection-in-action, -on-action en -about-action
De meeste conceptualiseringen76 van  refl ectie grijpen terug op Dewey, met name op de 
publicatie uit 1910 ‘How we think’77 (zie ook de samenvattingen van Calderhead & 
Gates, 1993: 1; Zeichner & Liston, 1996: 8-12; Korthagen, Koster, Melief & Tigche-
laar, 2002: 76; Smaling, 2006). Dewey maakt een onderscheid tussen   routinematig 
handelen dat gestuurd wordt door impulsen, traditie en autoriteit, en  refl ectief hande-
len. Refl ectie is in de conceptie van Dewey een actief en nauwkeurig onderkennen van 
de redenen die aan overtuigingen of handelingen ten grondslag liggen en van de ge-
volgen die dit handelen heeft. In het refl ectieve handelen zijn drie houdingen integraal 
aanwezig: openheid, verantwoordelijkheid en  oprechtheid. Openheid is de bereidheid 
om andere mogelijkheden onder ogen te zien dan men heeft gepraktiseerd. Verant-
woordelijkheid heeft betrekking op de gevolgen die het handelen heeft voor bijvoor-
beeld (vanuit de leraar gedacht) het zelfconcept van de leerling, voor diens prestaties 
en voor de kansen die hij later heeft in de samenleving. Oprechtheid is een meer over-
koepelende houding die  openheid en  verantwoordelijkheid mogelijk maakt. Na De-
wey is met name het werk van Donald Schön (1983, 1987) invloedrijk geweest. Schön 
maakt onderscheid tussen refl ection-in-action en refl ection-on-action.  Refl ectie-
 tijdens-het-handelen78 gebeurt wanneer men per verrassing een resultaat opmerkt van 

76 Het refl ectiebegrip wordt in de door ons gebruikte literatuur overwegend gebruikt in verband 
met de opleiding tot leraar. Dat geldt in ieder geval voor Korthagen, Melief, Koster en Tig-
chelaar (2002), Calderhead en Gates (1993) en Day (1999). Schön (1983) spreekt niet expliciet 
over het leraarsberoep, maar ontleent zijn gegevens aan de  architectuur, de psychotherapie en 
het management. Hij meent dat met name het architectonisch ontwerpen prototype is van ‘the 
kind of artristry that other professionals need most to acquire; and the design studio, with its 
characteristic pattern of learning by doing and coaching, exemplifi es the predicaments inherent 
in any refl ective practicum and the conditions and processes essential to its succes. Thus other 
professional schools can learn form architecture’ (Schön, 1987: 18).

77 Voor de  kennistheoretische basis van refl ectie bij Dewey: zie Biesta & Miedema (1987).
78 ‘Refl ection-in-action’ wordt hier in navolging van Van Praag (2000: 80, 81) vertaald met refl ec-

tie-tijdens-het-handelen, en parallel hiermee wordt refl ection-on-action vertaald met refl ectie-
op-het-handelen en refl ection-about-action (Day) met refl ectie-over-het-handelen.
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een  intuïtieve,  routinematige handeling. Een dergelijke handeling is gebaseerd op wat 
hij noemt ‘ knowing-in-action’: ‘strategies, understandings of phenomena, and ways 
of framing a task or problem appropriate to the situation’ (Schön, 1987: 28). Deze 
kennis-tijdens-het-handelen is onbewust en wordt spontaan gebruikt zonder bewuste 
tussenkomst. De kennis is tacit, ‘stilzwijgend’, aanwezig. Met de  refl ectie-tijdens-het-
handelen kan men het vanzelfsprekende van het handelen kritisch bevragen. Wanneer 
men dit doet, gaat men vaak onmiddellijk aan de slag met een ‘ on-the-spot-experi-
ment’. Men voert een mini-onderzoekje uit om de verrassing beter te begrijpen of om 
het probleem dat zich voordoet, op te lossen. De leraar construeert als het ware op 
grond van zijn waarneming een  theorie van het individuele geval. Dat gaat in een zeer 
snel tempo, zonder dat men middelen en doelen afzonderlijk overweegt.

 Refl ectie-op-het-handelen gebeurt achteraf. Het proces is vergelijkbaar met de  re-
fl ectie-tijdens-het-handelen, maar het betreft dan een beschouwing achteraf. ‘We may 
refl ect on action, thinking back on what we have done in order to discover how our 
knowing-in-action may have contributed to an unexpected outcome.’ (Schön, 1987: 
26) Refl ectie-op-het-handelen vindt plaats buiten de situatie en kan ook weer opmaat 
zijn voor handelen in een soortgelijke situatie. Het voordeel is dat men er eerst met an-
deren over kan praten. Als derde vorm onderscheidt Day (1999: 28)  refl ection-about-
action79. Het betreft hier een bredere kritische houding ten aanzien van morele, ethi-
sche, politieke en instrumentele onderwerpen die een rol spelen in het alledaagse doen 
en laten van de leraar. Op dit niveau passen refl ecties op  levensbeschouwing en  gods-
dienstige overtuigingen. Deze refl ecties vinden doorgaans niet plaats in verband met 
het werk, maar tijdens cursussen, teambijeenkomsten of in het privéleven80. Dit ni-
veau van refl ecteren heeft ook betrekking op de gezindheid die men bij zichzelf waar-
neemt en de invloeden die men zelf heeft ondergaan.

Refl ectie in het leraarsberoep
In een kritische bespreking van het refl ectiebegrip bij Schön, brengt Michael Eraut 
(1995) naar voren dat Schön niet de alledaagse praktijk analyseert. Geen van Schöns 
voorbeelden heeft betrekking op ‘crowded settings like classrooms’. Eraut meent dat 
er met name met de  tijdsfactor onvoldoende rekening wordt gehouden. Hij onder-
scheidt situaties die vragen om  onmiddellijke reacties, situaties waarin snel  beslist 
moet worden en situaties waarin  weloverwogen beslissingen genomen kunnen wor-
den. De interpretatie die bij dit soort situaties mogelijk is, hangt af van de hoeveelheid 

79 Day sluit zich aan bij andere auteurs die refl ectie niet slechts als een structuur (de denkactiviteit) 
beschrijven, maar als een waarderende activiteit. Refl ecteren doet men bijvoorbeeld vanuit waar-
den zoals ‘het bevorderen van de ontwikkelen van kinderen’, of ‘het realiseren van een rechtvaar-
diger en humanere samenleving’ (Day, 1999: 29).

80 Handel en Lauvas (1987) – samengevat bij Day (1999: 31) – kwamen op grond van hun onderzoek 
in Noorwegen tot de conclusie dat leraren wel plegen te spreken over hun werk in termen van 
wat, wanneer en hoe, dat wil zeggen: op het niveau van handelingsplanning, maar dat ze zelden 
expliciteren wat de redenen zijn van hun handelingen, laat staan dat ze geneigd zijn over de recht-
vaardiging van hun handelen na te denken. Toch is Day (a.w. 31), en zijn met hem vele auteurs 
(Zeichner & Liston, 1996; Korthagen, Koster, Melief & Tigchelaar, 2002), van mening dat leren 
door middel van refl ectie-op-het-handelen centraal moet staan in de ontwikkeling van leraren. 
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 tijd die men heeft en bepaalt ook in welke mate refl ectie een rol speelt. Eraut geeft 
aan dat zijn eigen alternatieve driedeling ook een vertekening is van de werkelijkheid 
en dat men de soorten situaties kan zien op een  continuüm, een lijn van minder naar 
meer  refl ectietijd. Kenmerkend voor klassensituaties is dat er in zeer veel situaties wei-
nig tijd is. Eraut stelt dat

‘Little analysis is possible without deliberation and deliberation requires time, more 
time than most professionals can make available in quantity. Most decisions have 
to be made either so rapidly that they have to be purely intuitive or under circum-
stances which dictate fast deliberation with a limited degree of analysis.’ (a.w. 20)

Snelle  intuïtieve reacties zijn mogelijk omdat men razendsnel vergelijkbare situaties 
uit het geheugen kan oproepen en deze ervaringen kan gebruiken voor het nemen van 
snelle beslissingen.

Gestaltvorming
Dolk (1997) spreekt van onmiddellijk onderwijsgedrag. Hij stelt dat ‘ Gestalts’ in het 
bewustzijn intermediëren tussen de onbewuste praktische kennis en het handelen. In
een ‘Gestalt’ zijn ‘de behoeften, waarden, gevoelens, gedachten, betekenissen en 
hande lingstendensen van een persoon samengevoegd’ (Dolk, 1997: 20). Toegepast 
op spiri tualiteit worden in ‘Gestalts’ van een persoon ook gevoelens en overtuigingen 
met betrekking tot het transcendente verenigd. ‘ Gestalts’ zijn van groot belang voor 
het handelen van leraren, omdat zij verantwoordelijk geacht kunnen worden voor de 
aansturing van het handelen. Dolk (1997: 17-18) en Korthagen en Lagerwerf (2001: 
175-206) geven een bruikbare gedachtegang die beschrijft hoe ‘Gestalts’ tot stand 
komen en ook weer gewijzigd kunnen worden. Het gaat om drie processen, namelijk 
Gestaltvorming, schematiseren en theoretiseren.

Afbeelding 2.1 Cognitie en handelen in onderwijssituatie (Naar Korthagen & Lagerwerf, 
1996, 2001)

Ervaringen 
met concrete 
voorbeelden 

Gestalt-
vorming 

 

 
Gestalt 
(holistisch) 

schemati-
seren 

 
 

reflectie 

Schema 
(netwerk van 
elementen en 
relaties) 

theorie-
vorming 

 
 

reflectie 

Theorie 
(logisch 
geordend 
schema) 

 

Op het basisniveau van  Gestaltvorming worden ervaringen opgedaan met concrete 
voorbeelden. Er worden nog geen aparte eigenschappen herkend of benoemd. Men 
neemt slechts gehelen waar. Uit een veelheid van ervaringen construeert het individu 
een zinvol ‘ Gestalt’. Zo’n ‘Gestalt’ bevat, zoals juist genoemd, ‘aan een bepaalde situ-
atie gekoppelde behoeften, gevoelens, waarden, betekenisvolle ervaringen, kennis en 
gedragstendensen’ (Dolk, a.w.17). Bij een volgende vergelijkbare situatie wordt de op-
gebouwde ‘Gestalt’ geactualiseerd, waardoor de bijpassende gedragstendens direct 
aanwezig is. Als de elementen uit de ‘Gestalt’ door de persoon zelf bekeken worden, is 
er sprake van  schematiseren. Er wordt woorden gegeven aan elementen en relaties tus-
sen de elementen. Het proces van schematiseren treedt in werking zodra er behoefte is 
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aan verheldering of zodra er zich een probleem voordoet dat niet op Gestaltniveau kan 
worden opgelost. Zo kunnen leraren schema’s opbouwen over hoe kinderen leren, over 
sociaal gedrag van kinderen of over het effect van hun eigen leraarsgedrag.  Theoretise-
ren gebeurt wanneer het schema (netwerk van elementen en relaties) aan een beschou-
wing onderworpen wordt. Theoretiseren is ‘het proces waarin de relaties uit het sche-
ma worden onderzocht en kennis, ontwikkeld op schemaniveau, verder wordt 
uitgebouwd. Daarbij worden verbanden gezocht tussen de relaties van het schemani-
veau en wordt een logische structuur van de elementen en relaties uit het schema ont-
wikkeld’ (Dolk, a.w. 17,18). Het verschil tussen schematiseren en theoretiseren is niet 
altijd direct duidelijk. Volgens Korthagen en Lagerwerf (2001: 184) gaat het bij sche-
matiseren vooral om het benoemen van kenmerken van bepaalde situaties en bij theo-
retiseren om het kunnen verwoorden van de logische verklaringen voor en verbanden 
tussen de kenmerken. ‘During schematization, ‘Gestalts’ are described in words en pic-
tures. Logical arguments, however, cannot be expressed in pictures; in theory build-
ing, everything must be put into words, and this can easily result in all sorts of uncer-
tainties, which promote the search for the “logic behind the story.’ (a.w. 184) In de 
praktijk kan men doorgaans voldoende uit de voeten met ‘Gestalts’ en schema’s. Pas 
wanneer men expert wil worden op een bepaald terrein of meer inzicht wil krijgen in 
een bepaald onderwerp, wil men ook de logica achter de verschijnselen achterhalen.

Het zich ontwikkelende  werkmodel
De voorgaande bespreking over Gestaltvorming is van belang voor het spreken over 
spiritualiteit in het leraarschap. Ik ben onder andere op zoek naar de verbindingslijnen 
tussen datgene wat mensen inspireert en hun concrete handelen. De beschreven lijn 
van ‘ervaringen’, via ‘Gestalvorming’ naar ‘theorie’, maakt duidelijk dat leraren gehe-
len vormen waarmee zij hun handelen bepalen. De vraag blijft wat nu het integrerende 
principe is achter de Gestaltvorming. Het geheel aan ‘Gestalts’, schema’s en eventuele 
theorieën dat de leraar heeft, kunnen we aanduiden met het begrip ‘werkmodel’. Baart 
(2001) gebruikt deze term om alle detailinformatie bij de twee buurtpastores uit zijn 
onderzoek samen te vatten. Een werkmodel is een abstractie waarmee men na verloop 
van tijd kan verwoorden hoe iemand zijn werk vormgeeft. Baart noemt de constructie 
van een werkmodel een poging om uit te zoomen vanuit de concrete deelhandelingen 
naar een geheel81. De vraag moet voor de individuele professional beantwoord worden 

81 Baart gebruikt hier voor ‘geheel’ het woord ‘Gestalt’. Om verwarring te voorkomen met de zojuist 
besproken theorie, vermijden we hier het gebruik van dit woord. Een ‘Gestalt’ gebruikt Baart als 
een aanduiding waarmee de manier van werken van één persoon kan worden aangeduid. Het is een 
aanname die tevens tot een toetsingsregel wordt. Baart formuleert als volgt: ‘de  centrale intentie 
(die in de overall typering) besloten ligt, wordt nagestreefd met deelhandelingen die we opvatten als 
instrumentele handelingen en die zich verdichten tot strategieën. Essentieel is hier dat we het niveau 
van de deelhandelingen verlaten en met clusters gaan werken, en dat die clusters samengesteld en 
gestructureerd worden door strategieën aan te nemen en inhoudelijk te reconstrueren. Van deelhan-
delingen nemen we dus aan dat ze niet rechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van de centrale 
intentie, maar dat ze hun betekenis ontlenen aan hun verhouding tot andere deelhandelingen en wel 
zodanig dat ze tezamen een of meer effectieve strategieën vormen om die  centrale intentie waar te 
kunnen maken. Een strategie is daarbij een weg naar de realisatie van de  centrale intentie en wel 
door specifi eke beletselen (weerstanden, onkunde, onvoorziene zaken) systematisch weg te nemen 
of door op dat wegnemen vooruit te lopen. De toetsing van de ‘Gestalt’ bestaat er dus in dat we de 
realisatiestrategieën pogen te reconstrueren uit de gevonden deelhandelingen.’ (a.w. 82)
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waarom hij zo en zo gehandeld heeft en niet anders (‘hij handelt zo en zo omdat hij 
meent dat dit zijn bedoelingen het beste dient, anders had h/zij wel anders gehandeld 
maar dat heeft h/zij niet.’ (Baart, 2001: 82) Zo ontstaat een overallbeeld: ‘een begrip-
pelijke reconstructie van het intentionele netwerk van het totaal van de deelhandelin-
gen en hun functies.’82

De constructie van het  werkmodel valt bij Baart samen met de beschrijving van de 
personen die hij onderzoekt. Men heeft op een bepaalde wijze gereageerd, en daarover 
gesproken, waarbij men moet aannemen dat juist dit handelen  authentiek is. Er wordt 
dus van uitgegaan dat de professional voor dit handelen goede redenen had. Ook de 
in eerste instantie als vervelend ervaren gedragingen moeten als zinvol geduid worden 
en een betekenisvolle plek in het werk gegeven worden. Baart illustreert met zijn twee 
casusbeschrijvingen dat voor iedere professional een uniek  werkmodel en een unieke 
 centrale intentie geconstrueerd kan worden.

Feige c.s. doen iets dergelijks bij hun onderzoek naar de geleefde religie bij leraren. 
Zij menen dat er een interpretatiemethode nodig is waarmee men vanuit de intentio-
neel afl eidbare manifeste zinstructuren naar de latente zinstructuren kan doorstoten; 
naar de laag waarvan men zich helemaal niet zo bewust is. Men noemt dat de me-
thode van de  Strukturale Hermeneutik (Feige, 2000: 37-38). In die laag gaat men uit 
van een eigen structuur in de persoon, waar alle bijzonderheden tot zijn terug te bren-
gen. ‘Fallrekonstruktionen zielen auf die strukturelle Eigenlogik eines Falles in seiner 
Besonderheit. Ist die Fallstruktur gefunden, kann auf den modus operandi [de orga-
niserende structuur, ADM] geschlossen werden.’ (a.w. 38) Er wordt hier dus van uit-
gegaan dat er sprake is van een benoembare organiserende structuur. De eigen logica 
hiervan kan hiermee dus onder woorden gebracht worden.

2.7 Afsluitende opmerkingen

In dit hoofdstuk hebben we een verkenning uitgevoerd naar de begrippen ‘spirituali-
teit’, ‘zingeving’ en ‘geloof’. Uit de vergelijking van de begrippen is duidelijk geworden 
waardoor het begrip ‘spiritualiteit’ zich vooral onderscheidt. Ervaringen van inspira-
tie (kortweg op te vatten als de ervaringen die energie en elan geven) en ervaringen van 
transcendentie (ervaringen die de alledaagse werkelijkheid overstijgen), blijken het 
meest typerend voor spiritualiteit. Op grond van de begripsanalyses hebben we een 
eigen defi nitie geformuleerd. Behalve de defi nitie is er in dit hoofdstuk ook een con-
ceptueel kader beschreven dat voldoende dekkend is om de vragen uit hoofdstuk 1 te 
beantwoorden. In dit conceptueel kader hebben we globaal in beeld gebracht hoe de 
ervaringen van inspiratie en transcendentie verband kunnen houden met de concrete 
alledaagse ervaring van leerkrachten in de klas. Het kader is van algemene aard en 
maakt het een en ander duidelijk over de structuur van spiritualiteit. Over de inhoud 
van spiritualiteit bij leerkrachten in orthodoxe scholen hebben we ons tot dusver nog 
nauwelijks uitgesproken. Dit gebeurt in het volgende hoofdstuk. Ik zal dan een schets 
geven van de spiritualiteit zoals die zich voordoet in de orthodoxe gemeenschappen 
waartoe de leerkrachten behoren. Ook geven we inzicht in de kenmerken en de achter-

82 Cursiveringen oorspronkelijk bij Baart.
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gronden van de scholen waar zij werken. Als we ook dat gedaan hebben, beschikken 
we zowel formeel als inhoudelijk over een aantal inzichten met betrekking tot spiritu-
aliteit en de expressies daarvan in het orthodox protestantisme. Met die bagage zullen 
we de daadwerkelijke ervaringen van leerkrachten gaan bevragen.

Een goddelijk beroep.indb   87Een goddelijk beroep.indb   87 05-02-2008   14:08:0105-02-2008   14:08:01



88

HOOFDSTUK 3

PROTESTANTSE ORTHODOXIE 
EN ORTHODOX-PROTESTANTS 
BASISONDERWIJS

‘Tot deze bediening der scholen zal niemand dan die een lidmaat 
is der Gereformeerde Kerk, en versierd met getuigenissen van 

een oprecht geloof en vroom leven en in de catechetische leer wel 
geoefend, gebruikt worden.’

(Acta  Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619, 17e zitting)

3.1 Inleiding

Het doel van dit hoofdstuk is inzicht te geven in relevante achtergronden van de doel-
groep, zowel wat betreft het spirituele klimaat waarin de te onderzoeken leerkrachten 
zich bevinden als wat betreft de maatschappelijke en organisatorische kanten van de 
orthodoxe denominaties. Ik beperk mij tot een oriëntatie, zodanig dat het mogelijk 
is om veronderstellingen te formuleren waarmee ik het empirische deel van de studie 
kan inzetten. Het hoofdstuk bestaat uit drie hoofdonderdelen. In paragraaf 3.2 begin 
ik met een korte beschrijving van het orthodox protestantisme. In de daaropvolgende 
paragraaf (3.3) geef ik een schets van de spiritualiteit in de twee orthodoxe doelgroe-
pen. Vervolgens beschrijf ik de onderwijsomgeving van de doelgroepen aan de hand 
van een kort historisch overzicht van respectievelijk het reformatorische en het gere-
formeerd-vrijgemaakte onderwijs (paragraaf 3.4). Ik sluit het hoofdstuk af met enkele 
opmerkingen (paragraaf 3.5).

3.2 De orthodox-protestantse bevolkingsgroepen

De orthodoxie en het protestantse onderwijs
In dit onderzoek richt ik mij op leraren in een klein segment van de ‘familie’ van pro-
testantse basisscholen, namelijk op die scholen die volgens hun  grondslag de ortho-
doxe opvattingen in het onderwijs willen laten doorklinken. In hun onderzoek naar 
opvattingen van vragers en dragers van  confessioneel onderwijs, constateren Dijks-
tra en Miedema (2003) dat de  religieuze dimensie in orthodox-protestantse scholen 
beduidend sterker aanwezig is dan in de hoofdstroom van het protestants-christelij-
ke onderwijs. Een onderdeel van het onderzoek van Dijkstra en Miedema betreft de 
vraag in hoeverre de  religieuze dimensie van een school van belang geacht wordt bij 
de dragers en vragers van deze scholen. Het blijkt nu dat weliswaar deze dimensie over 
de gehele breedte van het confessionele onderwijs als wenselijk gezien wordt, maar dat 
dit in verhouding het sterkst geldt in de beide orthodoxe richtingen.
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‘Het verschil tussen protestants-christelijke scholen en de beide kleine orthodox-
protestantse richtingen komt kort gezegd neer op de verschillende balans tussen de 
intensiteit waarmee de religieuze identiteit vertaling krijgt in het onderwijs, en de 
mate waarin van een open opstelling naar andere levensbeschouwelijke tradities 
sprake is.’ (Dijkstra & Miedema, 2003: 89)

Bakker en Rigg (2004: 34) concluderen over de leerkrachten in deze groepen:

‘Hoewel zonder twijfel bij nauwkeuriger toekijken ook binnen de geleding leer-
krachten verschillen in waardenoriëntaties vast te stellen zijn, kunnen we er veilig 
van uitgaan dat kerkelijkheid en kerksheid onder deze leerkrachten hoog is (allen 
kernleden) en velen – in termen van Vreeburg – ‘deductief  theologisch’ zijn te posi-
tioneren (immers, men onderschrijft de belijdenis der traditie, waarin het absoluut 
gezag van de Bijbel voor leer en leven wordt erkend).’

Voor de orthodoxe leerkrachten geldt dat ze veelal reformatorisch of gereformeerd-
vrijgemaakt basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben gevolgd en aan de ‘eigen’ 
reformatorische of gereformeerd-vrijgemaakte  pabo hun opleiding hebben gehad83. 
In deze opleidingen spelen het orthodoxe theologische gedachtegoed en de kerkelijke 
tradities een belangrijke rol, niet alleen in de kennisgebieden godsdienst en levensbe-
schouwing, maar ook in bijvoorbeeld  dagopeningen en gezamenlijke vieringen. De 
 socialisatie heeft voornamelijk plaatsgevonden in de  waardengemeenschap84 waarvan 
ook de basisschool waarop de leerkrachten werken, deel uitmaakt. Van de leerkrach-
ten in de doelgroep kan dan inderdaad worden aangenomen dat ze na hun opleiding 
veel van het religieuze gedachtegoed in zich op hebben genomen (Vreeburg, 1997: 
208-211). Dat de  religieuze dimensie in de orthodoxe scholen van groot belang wordt 
geacht, kan in verband gebracht worden met de idealen die de stichters van de scholen 
hebben gehad. Zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken, is er bij de oprichting van 
de scholen een expliciete theologische onderbouwing die ‘eigen’ scholen legitimeert. 
De  theologische keuzen hebben bij beide groepen te maken met de visie op kinderen 
en de betekenis van de doop. Omdat theologische keuzen en de bronnen hierbij (de 
Bijbel en de belijdenis) zo’n belangrijke rol spelen, is het bij de orthodoxe scholen mo-
gelijk leraren rechtstreeks te bevragen op de betekenis van deze bronnen in de praktijk 
van hun onderwijs. Onderzoek naar de wijze waarop men met de bronnen omgaat, is 
ook van belang omdat orthodoxe leraren zich in een veranderende context bevinden. 
De vraag is dan op welke wijze men zich verstaat met de veranderingen in de samen-
leving en met de veranderingen in de eigen orthodoxe achterban.

83 Omgekeerd geldt niet dat afgestudeerden van de reformatorische pabo en de gereformeerde pabo 
geheel in de scholen van de eigen achterban werk vinden. Getalsmatige gegevens hierover zijn bij 
de reformatorische opleiding Hogeschool Driestar educatief en de Gereformeerde Hogeschool in 
Zwolle niet bekend. 

84 Voor de term ‘ waardengemeenschap’ en de rol daarvan in het verzuilde onderwijsbestel zie Dijk-
stra (1997). 
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Soorten  orthodoxie
Onder religieuze orthodoxie wordt een stroming verstaan die ‘vast wil houden aan 
de  zuivere leer’85. Orthodoxe protestanten kunnen afgezet worden tegen vrijzinnige 
of meer liberaal denkende protestanten. Het is daarbij van belang om de grote hoe-
veelheid schakeringen in het protestantisme tussen orthodox en vrijzinnig in het oog 
te houden (Dekker & Peters, 1989: 40). Stoffels (1995: 18) geeft een omschrijving 
van orthodoxie, maar stelt met nadruk dat dit een ideaaltypische verwoording be-
treft, dat wil zeggen: ‘een bewuste overdrijving van datgene wat zich in de werkelijk-
heid voordoet.’ Niettemin is een dergelijke omschrijving van belang om positionering 
van religieuze groepen of bewegingen mogelijk te maken. De omschrijving luidt als 
volgt: religieuze orthodoxie is ‘een geloofssysteem dat onder verwijzing naar een hei-
lig geschrift of een bovennatuurlijke openbaring, een exclusieve, absolute en univer-
sele  waarheidsclaim behelst inzake uiteindelijk heil en onheil van mens en wereld’. In 
de orthodox-gereformeerde kerken en instituten is de  waarheidsclaim terug te vin-
den in de verwijzing naar de  Bijbel als de betrouwbare Heilige Schrift en naar de 
drie klassieke  belijdenisgeschriften zoals die in kerken van gereformeerde signatuur 
in Nederland gebruikt worden (Aalders, 1981; Noordegraaf, z.j.: 9)86. In de  statuten 
van orthodox-protestantse scholen worden de Bijbel en de belijdenisformulieren als 
grondslag genoemd. De verwijzingen naar de Bijbel en de  belijdenisgeschriften wor-
den in de bevindelijke en gereformeerd-vrijgemaakte kringen soms wel aangevuld met 
eigen toevoegingen. Kenmerkend voor de reformatorische toevoegingen is de autorisa-
tie van de  Statenvertaling87 als betrouwbare vertaling en de nauwkeurige historische 
lokalisatie daarvan (1618-1619). Bij de gereformeerd-vrijgemaakte scholen komen we 
articulaties tegen die betrekking hebben op het verbond88.

85 Christelijke Encyclopedie (2006), p. 1363, lemma door W. Verboom. 
86 Deze zijn de  Heidelberger Catechismus, de  Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Vijf artikelen 

tegen de Remonstranten (of  Dordtse Leerregels) en worden samen ook benoemd als de ‘ Drie 
formulieren van eenheid’.

87 Een reformatorische school waarvan leerkrachten aan het onderzoek deelnamen, vraagt de ou-
ders het volgende te ondertekenen: ‘Alle bij deze school betrokkenen verplichten zich niets voor te 
staan of te leren in strijd met het onfeilbaar Woord van God, vastgesteld in de Nationale Synode 
van Dordrecht in de jaren 1618/1619; zij verwerpen alle daarmee in strijd zijnde beschouwingen. 
Zij stellen zich derhalve op het standpunt dat de mens dood is door de misdaden en de zonden, 
tenzij hij door de Geest Gods wedergeboren wordt. Betrokkenen hechten grote waarde aan de 
eenheid van gezin, kerk en school. (…) Slechts vanuit de levende gemeenschap met Christus kan 
de christen zijn houding in dit leven bepalen. De christelijke levensstijl zal, wanneer het andere 
innerlijk aanwezig is, als vanzelf een ander ‘uiterlijk’ vertonen.’

88 Een gereformeerd-vrijgemaakte school waarvan leerkrachten aan het onderzoek deelnamen, ver-
woordt in haar schoolgids een van de uitgangspunten als volgt: ‘In de weg van het geloof in Jezus 
Christus, de Redder van de wereld, verbindt God zich aan ouders en hun kinderen en biedt Hij 
hen het enige perspectief voor nu en de toekomst: vergeving van het kwaad en een nieuwe schep-
ping waarin alles en iedereen eeuwig volmaakt zal functioneren. Als je gelooft in dat verbond, 
ga je God en de medemens liefhebben en dienen. Dat is het uitgangspunt waartoe wij willen 
opvoeden. Op grond daarvan willen wij kinderen toerusten tot een plaats in de samenleving. 
Ouders hebben dat beloofd bij de doop van hun kinderen in de kerk als geloofsgemeenschap, en 
de school sluit daar bij aan. Dat bepaalt ook onze identiteit: wij zijn een gereformeerde school’. 
(De woorden ‘verbond’ en ‘doop’ zijn in de schoolgids vetgedrukt.)
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De orthodox-protestantse scholen bevinden zich voornamelijk in de twee – in de voor-
afgaande hoofdstukken reeds herhaaldelijk genoemde – minizuilen in de Nederlandse 
samenleving89. Het betreft scholen die zich rekenen tot de reformatorische richting90 
en scholen die zich rekenen tot de gereformeerde richting (nauw gelieerd aan de Ge-
reformeerde Kerken vrijgemaakt). Deze minizuilen hebben (als  zuil) een relatief jon-
ge historie. De reformatorische of bevindelijk-gereformeerde groep heeft een lange 
periode gekend als informele  piëtistische vroomheidsbeweging (Op ’t Hoff, 2005). 
Daarna is er een periode geweest waarin de groepering herkenbaar werd in kerkelijke 
structuren, die met name ontstonden in het begin van de 20e eeuw, het duidelijkst in 
de  Gereformeerde Gemeenten91. Maatschappelijke herkenbaarheid kwam er pas bij 
de oprichting van de  SGP in 1918, terwijl de groepering sociaal-cultureel pas een her-
kenbare groep werd na de ontwikkeling van het reformatorische onderwijs (voor de 
fasen zie Snel, 2007). Op de gereformeerde doelgroep kan een enigszins vergelijkbare 
fasering worden toegepast, zij het dat deze een veel sneller verloop heeft gehad. Er kan 
gesproken worden van een aanloopperiode in het interbellum, tot uiting komend in 
polemieken onder leiding van dr. K. Schilder (Koerselman, z.j.: 23-35). Na de  vrijma-
king in 1944 en de vorming van een eigen kerkgenootschap, volgde in de jaren vijftig 
en zestig van de 20e eeuw een maatschappelijk en sociaal-cultureel stadium. De ge-
reformeerd-vrijgemaakte subgroep heeft in deze periode een stevige organisatiegraad 
bereikt, maar is in de samenleving relatief weinig herkenbaar gebleven, doordat de le-
den zich niet duidelijk onderscheidden door uiterlijke kenmerken zoals dat bij de be-
vindelijke groepering wel het geval was.

Niet alle protestantse scholen die als orthodox beschouwd kunnen worden, zijn 
precies in de twee subgroepen te plaatsen. Stoffels (1995: 127-152) onderscheidt drie 
kernen van orthodoxie: de bevindelijk-gereformeerde kern, de gereformeerd-vrijge-
maakte kern en de evangelisch-reformatorische kern. De eerste twee kernen zijn te-
rug te vinden in de genoemde richtingen. De evangelisch-reformatorische kern is wat 
betreft het onderwijs niet als een aparte grootheid aan te wijzen, zij het dat ook het 
 evangelisch onderwijs sinds de jaren negentig van de vorige eeuw als richting is er-
kend92. Dit kwam tot voor kort niet tot uitdrukking in ondersteunende organisaties. 

89 Dekker en Peters (1989) spreken van ‘bevindelijk gereformeerden’ en ‘orthodox gereformeerden’. 
De indeling van Dekker en Peters is van iets andere aard dan de hierna te noemen indeling van 
Stoffels, met name vanwege een verschillend gebruik van het woord ‘orthodox’. Zij onderschei-
den de twee doelgroepen van de ‘modern gereformeerden’, waarvan de hoofdstroom zich bevond 
in de Gereformeerde Kerken (synodaal) – vanaf 1 mei 2004 behorend tot de Protestantse Kerk 
in Nederland. In deze groep is er sprake van een grote groep randkerkelijken en infrequente 
kerkgangers. De instemming met het christelijk geloof en met een expliciet christelijke levens-
beschouwing is verhoudingsgewijs minder sterk aanwezig. De bevindelijk gereformeerden en de 
orthodox gereformeerden (in onze terminologie beiden als orthodox aangeduid), onderscheiden 
zich van de eerste groep doordat ze zich kenmerken door levensbeschouwelijke orthodoxie, wei-
nig randkerkelijkheid, frequent kerkbezoek en de opbouw van eigen minizuilen.

90 In het Nederlandse onderwijsbestel wordt sinds 1917 gesproken van ‘ scholen naar richting’. Zie 
hierover Postma (1992) en Kessel & Van Wieringen (1997).

91 Een aanzienlijk deel van de  Gereformeerde Gemeenten is ontstaan uit een gezelschap of vereni-
ging. Zie Golverdingen (2004: 18-25).

92 Golverdingen (1996a: 112, 84) noemt op grond van brieven van de Onderwijsraad 1990 als 
erkenningsjaar; het  PEON noemt 1998 als jaar van landelijke erkenning.
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Sinds maart 2003 is er een landelijk platform waar evangelische scholen elkaar ont-
moeten93. Verder zijn er scholen die zich rekenen tot de hoofdstroom van het protes-
tants-christelijke onderwijs en die als orthodox aangemerkt kunnen worden. Deze 
scholen zullen doorgaans te plaatsen zijn in de evangelisch-reformatorische kern of 
in de bevindelijk-gereformeerde kern94. Ik concentreer mij – om inhoudelijke en prak-
tisch-methodologische redenen, zoals reeds verantwoord in het eerste hoofdstuk – op 
de scholen die zich in de bevindelijk-gereformeerde kern en de gereformeerd-vrijge-
maakte kern bevinden.

De  regionale spreiding van de twee doelgroepen verschilt enigszins. De vrijge-
maakt gereformeerden zijn terug te vinden in alle gebieden waarin het protestantisme 
in Nederland dominant aanwezig is. Snel (2007) is van mening dat doelgroepen als de 
vrijgemaakt gereformeerden en de bevindelijken slechts kunnen bestaan bij de gratie 
van een grotere protestantse meerderheid. Zij vertegenwoordigen gelovigen die strik-
ter in leer en leven zijn dan gemiddeld. Voor de bevindelijk gereformeerden geldt ech-
ter (in tegenstelling tot de vrijgemaakt gereformeerden), dat zij in de drie noordelijke 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe nauwelijks zijn vertegenwoordigd. Ken-
nelijk heeft een piëtistische spiritualiteit in deze gebieden relatief weinig ingang gevon-
den. Snel (2007) verklaart dit door te beweren dat in deze gebieden de materialistische 
moderniteit vroeg en indringend aanwezig was. Een  piëtistische gezindheid verdraagt 
zich niet goed met een dergelijke moderniteit en kan zich in een dergelijke omgeving 
moeizaam ontwikkelen. Een tweede hypothetische verklaring95 is volgens Snel dat de 
invloed van het neogereformeerde gedachtegoed van Abraham Kuyper in die gebie-
den overheersend aanwezig was (zoals dit met name op de Gereformeerde Synode van 
1905 geformaliseerd werd wat betreft de leerstukken van de  veronderstelde wederge-
boorte en het  cultuurmandaat). Snel (2007) spreekt van ‘materiële antimoderniteit in 
modern jasje’. De neogereformeerden gingen actief de confrontatie aan met de moder-
niteit, terwijl de bevindelijken dit beschouwden als een verloren strijd.

93  Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON). Historisch ziet de evangelische zuil haar 
wortels liggen in het  piëtisme in de 18e- en 19e-eeuwse opwekkingsbewegingen. Ten dele is 
er dus een vergelijkbare oorsprong als bij de bevindelijk gereformeerden. Ter onderscheiding 
formuleert men als volgt: ‘De  evangelische zuil onderscheidt zichzelf van andere gevestigde ker-
kelijke stromingen door niet het accent te leggen op zogenoemde belijdenisgeschriften maar op 
de persoonlijke relatie met God door  Jezus Christus en de  wedergeboorte met de  Heilige Geest.’ 
Zie www.peon.nl, bezocht op 13 december 2006.

94 In het scholenveld zijn er verschillende varianten van richtingen of denominaties. Er zijn  Chris-
telijk Nationale Scholen en  Scholen met de Bijbel, bestuurlijk doorgaans aangesloten bij de  Be-
sturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Verder wijs ik op de  Scholen van Gereformeerde 
Belijdenis, een klein verband van scholen voor primair onderwijs met een eigen besturenorga-
nisatie ( VSGB) en een eigen orgaan. Bij deze laatstgenoemde organisatie zijn ook evangelische 
basisscholen aangesloten. Organisatorische diensten worden door de  VSGB uitbesteed aan de 
gereformeerde besturenorganisatie  Concent/LVGS te Zwolle. 

95 De verklaring is mijns inziens slechts in combinatie met de eerste verklaring aannemelijk. In Zee-
land (waar het hoogste percentage bevindelijken woont), kan sinds de 19e eeuw een groot deel 
van de protestanten tot de neogereformeerden worden gerekend, terwijl daarnaast de bevindelijk 
gereformeerden relatief sterk vertegenwoordigd waren.
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Sociologische afbakening
Over de ‘ bevindelijk gereformeerden’ is inmiddels een omvangrijke hoeveelheid litera-
tuur beschikbaar. Er zijn enkele gezaghebbende sociologische analyses (Janse, 1985; 
Zwemer, 1992) en meer populairwetenschappelijke of journalistieke beschrijvingen, 
zoals Van der Meiden (1981), Stoffels (1993), Janse (1993) en Zwemer (1994 en 2001). 
Ook antropologen buigen zich over de bevindelijk gereformeerden, zoals het onder-
zoek van Baars-Blom (2006) naar reformatorische meisjes laat zien. De term ‘ bevin-
delijk’ is vanaf de dissertatie van Janse (1985) een algemeen gangbare term geworden. 
Sinds de erkenning van het reformatorisch96 onderwijs als aparte denominatie97 is 
het begrip ‘ reformatorisch’ een gangbare aanduiding. Van Lieburg (2007) is van me-
ning dat ‘bevindelijk’ en ‘reformatorisch’ veilig als synoniem gebruikt kunnen wor-
den. Ook vindt hij dat de beschrijving van Janse, die inmiddels al enkele tientallen ja-
ren oud is, nog steeds een adequate omschrijving is van de groep. Volgens Janse (1985: 
62-66) kunnen onder bevindelijk gereformeerden die protestanten verstaan worden 
die zich verbonden voelen met de calvinistische  reformatie uit de 16e eeuw en tevens 
veel nadruk leggen op de noodzaak van persoonlijke bekering en innerlijke doorleving 
van geloofswaarheden. De groep is op te vatten als een ‘ sociaal collectief’ (Hijweege, 
2004) of ‘ waardengemeenschap’ (Dijkstra, 1997). Zij bestaat uit leden van diverse 
kerkverbanden die elkaar herkennen in eenzelfde levensbeschouwelijk referentiekader 
‘van waaruit een veelheid aan situaties, ervaringen, emoties en handelingen gestuurd 
en begrepen kan worden’ (Hijweege, 2004: 79). Een groot deel van de bevindelijken 
is lid van de (voormalige)  Nederlandse Hervormde Kerk, momenteel verdeeld over 
de  Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de  Hersteld Hervormde Kerk (HHK). 
Ook een deel van de leden van de  Christelijke Gereformeerde Kerken kunnen tot de 
reformatorische groep gerekend worden. Een ander deel van de bevindelijken is te 
vinden in de  Gereformeerde Gemeenten, de  Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
en de  Oud Gereformeerde Gemeenten, en verschillende deelgroepen en zelfstandige 
gemeenten. Er is binnen de reformatorische groepering een diversiteit aan opvattin-
gen98 over de leer en over levensstijl. Dit maakt dat er in reformatorische organisaties 

96 De term ‘reformatorisch’ werd geïntroduceerd door de heer P. Kuijt, oprichter van de onderwij-
zersopleiding ‘De Driestar’. Hij sprak van een ‘christelijke opleiding op reformatorische grond-
slag’. Aanvankelijk was de oprichting van De Driestar een initiatief binnen de Gereformeerde 
Gemeenten. De term ‘reformatorisch’ werd een herkenningspunt voor gelijkgezinden uit andere 
kerkelijke groeperingen die al in andere verbanden met elkaar samenwerkten (zie Bosland e.a. 
(red.), 1985: 39-76). Het begrip ‘reformatorisch’ als sociologische aanduiding bestaat sinds de 
oprichting van het Reformatorisch Dagblad in 1971. Van der Schans (1996: 112) noemt dit het 
beginpunt van de ‘ herzuiling’.

97 Het reformatorische onderwijs is een als apart erkende  denominatie sinds 20 oktober 1977 (Van 
den Berg, 1992: 71).

98 Hoe sterk men de bevindelijken duidelijk af wil bakenen en lokaliseren, loopt uiteen. Bij Janse 
lijkt de sterke neiging tot afbakening ingegeven door zijn sociologische analyse op grond van 
opvattingen en uiterlijke kenmerken (Janse, 1985). Deze neiging komt ook tot uitdrukking in de 
poging om schattingen te doen over aantallen in kerkverbanden. In werkelijkheid lijkt door de 
genoemde kerken heen een vloeiende lijn te lopen van meer naar minder bevindelijk. 
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steeds zorgvuldig gekeken wordt naar het toewijzen van bestuursposten99. De  Gere-
formeerde Gemeenten100 nemen een centrale positie in. De grondtrekken van het be-
vindelijke leven hebben zij in de loop van de geschiedenis van het kerkelijk leven in de 
leer verankerd (Golverdingen, 2004). Binnen dit kerkverband is er enige, zij het zeer 
beperkte, ruimte voor diversiteit naar links en naar rechts. De latente spanningen met 
betrekking tot de ruimte in de leer en de vrijheid van levensstijl komen ook in  Neder-
lands-hervormde gemeenten van gereformeerde signatuur en in de  Christelijke Gere-
formeerde Kerken voor, maar worden daar minder op de spits gedreven, omdat men 
in mindere mate de zuiverheid van de kerk in haar geheel nastreeft. De centrale positie 
van de  Gereformeerde Gemeenten kan ook benoemd worden in termen van macht, als 
het gaat om bijvoorbeeld het toewijzen van belangrijke posities (Janse, 1985: 67; Van 
der Schans, 1996). De herkenbaarheid voor buitenstaanders van de reformatorische 
groep als  sociaal collectief (Hijweege, 2004: 79) heeft vooral te maken met uitingen in 
 levensstijl. De levensoriëntatie komt tot uiting in het uiterlijk van met name vrouwen 
(lange rokken, bij voorkeur lang haar), sober gebruik van media (liever geen televisie, 
gefi lterd internet), kerkgang op zondag, een terughoudend omgaan met verzekeringen 
en inentingen. De diversiteit in striktheid op deze punten is echter groot. De verhou-
ding tot de culturele ontwikkelingen in de samenleving wordt over het algemeen als 
confronterend of confl icterend ervaren.

Voor de gereformeerd-vrijgemaakte doelgroep is de omschrijving gemakkelijk te 
maken, omdat deze tot voor kort vrijwel samenviel met het kerkgenootschap ‘ Gere-
formeerde Kerken vrijgemaakt’ (GKV), dat in 1944101 ontstond uit de Gereformeerde 
Kerken in Nederland102. Onder leiding van voornamelijk prof. dr. K. Schilder maakte 
een groot aantal kerken zich toen vrij van binding aan besluiten, onder andere over 
verbond en doop, van de generale synode van deze Gereformeerde Kerken. Laatst-
genoemd kerkverband was ontstaan uit een samenvoeging van oorspronkelijk afge-
scheidenen van 1834 en de zogenoemde dolerende kerken van 1892. Het zo gevorm-
de kerkverband, ‘de Gereformeerde Kerken in Nederland’, was sterk gestempeld door 

99 Men is doorgaans erg voorzichtig in het buitensluiten van deelgroepen. Als dit wel gebeurt, leidt 
dit tot grote verontwaardiging in de achterban. Dit was bijvoorbeeld het geval in 2006, toen het 
bestuur van het Hoornbeeck College (een reformatorische school voor middelbaar beroepson-
derwijs) na het ontstaan van de PKN besloot om geen vertegenwoordiging vanuit de  PKN in 
het bestuur toe te staan, maar wel uit de  HHK (Reformatorisch Dagblad, 29 september 2006; 
Nederlands Dagblad, 19 december 2006). Het overgrote deel van het personeel kon zich in dit 
besluit niet vinden. Op de achtergrond lijken ook regionale verschillen een rol te spelen. Het Van 
Lodensteincollege (school voor voortgezet onderwijs te Amersfoort) heeft een duidelijk striktere 
afbakening van zijn leerlingenpopulatie dan de andere reformatorische scholen voor voortgezet 
onderwijs. 

100 De volledige naam is ‘Gereformeerde Gemeenten in Nederland’. Na de scheuring in 1953 ont-
stonden hieruit de ‘Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika’ en de ‘Gerefor-
meerde Gemeenten in Nederland’.

101 De offi ciële naam van het kerkverband is ‘Gereformeerde Kerken, onderhoudende artikel 31 der 
Kerkorde’, momenteel meestal aangeduid als ‘ Gereformeerde Kerken vrijgemaakt’.

102 Sociologische literatuur over de vrijgemaakt gereformeerden is aanzienlijk schaarser dan over 
de bevindelijk gereformeerden. De typering van de groep is gebaseerd op de historische schetsen 
zoals die te vinden zijn in de bundels van Kuiper & Bouwman (1994 en 2004), van Deddens & 
Te Velde (1994) en van Te Velde & Werkman (2007).
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het gedachtegoed van Abraham Kuyper, die doorgaans verantwoordelijk geacht werd 
voor de emancipatie van het gereformeerde volksdeel en de ontwikkeling van de ge-
reformeerde zuil. Kenmerkend element in de  dogmatiek van Kuyper was de  veronder-
stelde wedergeboorte. Iedere gedoopte werd geacht tot het verbond te horen, waarbij 
de mogelijkheid dat dit niet in het leven tot uitdrukking zou komen, dogmatisch op 
formule was gebracht: ‘tenzij het tegendeel blijkt’. In dat geval werd men geacht niet 
tot het verbond te behoren. Schilder103 was een representant van verontruste gerefor-
meerden die meenden dat deze gedachtegang in strijd was met de  Bijbel en een bron 
zou zijn van twijfel onder gereformeerde gelovigen. Het vertrouwen in de beloften van 
God diende immers zo sterk te zijn dat overwegingen met betrekking tot een eventueel 
‘tegendeel’ niet aan de orde behoorden te zijn. Het bezwaar tegen het bindend opleg-
gen van  synodebesluiten ging gepaard met kritiek op het eigenmachtig optreden van 
de synode. De synode bepaalde steeds meer haar eigen agenda en nam tuchtmaatre-
gelen tegen predikanten die zich daartegen verzetten104. De jaren na de  vrijmaking in 
1944 kwamen er allerlei initiatieven voor eigen bladen en organisaties, onder ande-
re op het gebied van onderwijs, politiek en vakbeweging (Kuiper, 1994: 26-27). Een 
eigen theologische opleiding had de hoogste prioriteit. Reeds in 1946 werden naast 
Schilder drie hoogleraren benoemd die de eigen opleiding tot predikant gingen vorm-
geven.

Kenmerkend voor de gereformeerd-vrijgemaakte groepering is dat ze een positie-
ve houding heeft ten opzichte van de cultuur. Een actieve  antithetische houding ten 
opzichte van de  moderniteit was traditioneel in een groot deel van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland (synodaal) aanwezig. Men wilde zich niet alleen defensief opstel-
len, maar ook actief op de cultuur inwerken. In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
was dit niet anders. Uit de door hen opgerichte  organisaties op vrijwel alle terreinen 
van het leven, spreekt een groot  maatschappelijk engagement. Kenmerkend voor de 
vrijgemaakt gereformeerden was verder dat ze het nauw namen met de zuiverheid van 
de kerk. Wanneer men het niet eens was met de kerkelijke lijn, kwam men in confl ict 
met de kerkelijke autoriteiten, hetgeen niet zelden gepaard ging met sociale en fami-
lieconfl icten (Amelink, 2002: 196-211). In de jaren zestig ontstond spanning tussen 
degenen die in de neiging tot afbakening precies waren, en degenen die een meer ‘rek-
kelijke’ houding hadden, wat uiteindelijk leidde tot een splitsing, waaruit in 1966 de 
Nederlands Gereformeerde Kerken ontstonden. Wat levensstijl betreft, waren vrijge-
maakt gereformeerden aanvankelijk strikt in de zondagsheiliging, mijding van dans, 
bioscoop en theater. Veel zaken die in de eerste decennia na de Vrijmaking voor de 
vrijgemaakt gereformeerden typerend waren, hebben recent veel van hun betekenis 
verloren. Te denken valt aan de opvatting over het  ware-kerk-zijn, de antithese en sa-
menwerking met andersdenkenden en de noodzaak van de zogenaamde  doorgaande 

103 Schilder was op 23 maart 1944 geschorst door de synode omdat hij zich niet wilde conformeren 
aan de synodebesluiten vanaf 1942. 

104 Kuiper (1994: 12) ziet het voorlezen van de ‘Acte van vrijmaking en wederkeer’ door prof. Schil-
der als een uiting van de klassiek Nederlandse vrijheidsgeest. ‘De bijeenkomst in Den Haag < 
waar de acte werd voorgelezen > was, bezien in het licht van de eeuwenoude gereformeerde tra-
ditie in de Nederlanden, een reformatorische roep om geestelijke vrijheid tegenover welke macht 
of welk kerkbelang dan ook.’
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reformatie105. Door de moderne media heeft men een nauw contact met de wereld. 
Sommigen leiden hieruit de voorspelling af dat deze groep niet bestand zal zijn tegen 
de  secularisatie (zie Amelink, 2002: 209). In 2003 heeft een groep verontruste leden 
in het kerkverband een nieuwe Vrijmaking uitgeroepen, omdat de koers van het kerk-
verband in hun ogen ging afwijken van de belijdenisgeschriften. Deze groep vormt nu 
een klein kerkverband met dertien streekgemeenten.

 Kwantitatieve gegevens
De getalsmatige omvang van de groepen is in de tweede helft van de 20e eeuw steeds 
toegenomen, voornamelijk door een geboorteoverschot. De gereformeerd-vrijgemaak-
te doelgroep had in 2005 omstreeks 125.000 leden106 (Selderhuis, 2006: 889). Voor de 
reformatorische doelgroep is de omvang moeilijker vast te stellen. De Gereformeerde 
Gemeenten – die als kerngroep beschouwd kunnen worden – telden in 2005 ongeveer 
100.000 leden (a.w. 889). De totale omvang van de populatie die het reformatorische 
onderwijs bedient, wordt door onderzoekers vaak geschat op basis van het aantal  SGP-
stemmers. In 2006 was dit 1,56% van het aantal kiesgerechtigden, wat overeenkomt 
met ongeveer 260.000 personen107. Als we afgaan op de tellingen van het  Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS), ligt het totaal iets hoger. In 2004 bedroeg het percentage 
leerlingen op reformatorische basisscholen 1,8% van het totaal aantal basisschoolleer-
lingen in Nederland108. Voor de gereformeerde scholen ligt dit op 1,14%109.

Aan het reeds genoemde onderzoek van Dijkstra en Miedema (2003) zijn enkele 
empirische gegevens te ontlenen over de opvattingen van vragers en dragers van het 
orthodox-protestantse onderwijs. Ik noem deze informatie, omdat ze een deel van 
de context beschrijft waarin de leraren in dit onderzoek hun werk verrichten. Bij de 
twee groepen is er allereerst een vergelijkbaar sterke correlatie tussen kerkelijke ach-
tergrond en schoolbezoek (a.w. 11). ‘Binnen beide groepen [gereformeerd-vrijgemaakt 
en reformatorisch, ADM] (...) zijn vrijwel alle betrokkenen [dus uit de vier geledingen: 
bestuur, schoolleiders, ouders, leerkrachten, ADM] modaal- of kern kerkelijk, onder-
steunen deze in sterke mate de traditionele christelijke wereldbeschouwing en vinden 
ze godsdienst erg belangrijk voor opvoeding en onderwijs.’ (a.w. 83) Vervolgens wordt 
door 82% van de  ouders in de orthodoxe denominatie bij het  kiezen van een school de 
richting van de school als belangrijkste criterium genoemd. In de gemiddelde popula-

105 Zie ook de recente eigen typering op de site van het kerkgenootschap: www.gkv.nl. 
106 De achterban van het scholenveld is formeel altijd iets groter geweest, omdat ook leerlingen 

uit de  Christelijke Gereformeerde Kerken werden toegelaten. De laatste jaren is de verruiming 
toegenomen, omdat ook de ouders van genoemde leerlingen lid kunnen worden van de school-
verenigingen. Verder hebben schoolbesturen veelal hun toelatingsbeleid verbreed naar kinderen 
van ouders die zich ‘christen’ noemen. Er worden in die gevallen doorgaans toelatingsgesprekken 
gevoerd. 

107 De norm van het aantal  SGP-stemmers is waarschijnlijk een minimumschatting, omdat het be-
reik van het reformatorische onderwijs verder gaat dan de gereformeerde gezindte. De op het 
lemma ‘bevindelijk gereformeerden’ goed gedocumenteerde Wikipedia encyclopedie gaat uit van 
3% van de bevolking, wat overeenkomt met 500.000 personen.

108 http://www.cbs.nl/.../jaarboekonderwijs2005.pdf; bezocht op 13 december 2006.
109 Gegevens van het  LVGS-bureau. De  CBS gegevens van 2004 vermelden hier een onjuist percen-

tage van 1,4%. 
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tie ouders zijn kwaliteit en afstand belangrijker redenen voor  schoolkeuze. Verder is er 
een sterke aansluiting tussen  gezin en school. ’De beide orthodox-protestantse groe-
pen’, zo zeggen Dijkstra en Miedema, ‘vinden het daarbij bovendien erg belangrijk dat 
school en gezin en de opvoeding thuis bij elkaar aansluiten, en dat ook de leerlingen-
populatie de eigen (aan de geloofsovertuiging gerelateerde) achtergrond weerspiegelt.’ 
(a.w. 74) De auteurs verwijzen op dit punt naar onderzoek van Dijkstra en Veenstra 
(2000). Zij noemen de reformatorische en gereformeerde onderwijsrichtingen ‘functi-
onele en  waardegemeenschappen’, waarin meer dan in andere richtingen ideële en so-
ciale bindingen zichtbaar zijn. Beide groepen hebben hier ook eigen woorden voor. In 
reformatorische kring staat de naam ‘ Driestar’ (naam van respectievelijk een scholen-
gemeenschap en een lerarenopleiding te Gouda) symbool voor de relatie van de school 
met gezin, kerk en samenleving110. In gereformeerd-vrijgemaakte kring spreekt men 
van de ‘ triangelgedachte’, die verwijst naar de eenheid tussen kerk, gezin en school111. 
Dijkstra en Miedema vonden als verschillen met het protestants-christelijke en het 
rooms-katholieke onderwijs dat er een grote waarde wordt gehecht aan klassieke  re-
ligieuze socialisatie (a.w. 85) en dat er relatief veel belang wordt gehecht aan de over-
dracht van waarden en normen en aan orde en  discipline (a.w. 75).

Op twee punten bleken er verschillen tussen de twee denominaties. Allereerst be-
treft dat het  opleidingsniveau. Dijkstra en Miedema citeren een onderzoek van Bank 
uit 1992. Op dat moment was het opleidingsniveau van ouders in gereformeerd-vrij-
gemaakte kring hoger dan gemiddeld, terwijl in de reformatorische denominatie het 
percentage sociaal-economisch lagere milieus was oververtegenwoordigd112 ten op-
zichte van het gemiddelde (a.w. 12). Onderzoek in de reformatorische doelgroep lijkt 
erop te wijzen dat dit verschil inmiddels is afgenomen (zie hierover uitvoeriger in pa-
ragraaf 3.3.2 bij de bespreking van de ontwikkelingen in de reformatorische spiritu-
aliteit). Een ander verschil betreft de opvatting met betrekking tot de  participatie van 
ouders. In het reformatorische onderwijs wordt relatief weinig belang gehecht aan de 
inbreng van ouders. Bij de vrijgemaakt gereformeerden wordt dit juist erg belangrijk 
gevonden (a.w. 86).

Uit een vragenlijst die afgenomen is onder de leerkrachten van de zes door ons gese-
lecteerde en als representatief aangemerkte scholen113, kan afgeleid worden dat het per-
centage vrouwen in beide doelgroepen hoger ligt dan het aantal mannen (73%-69%). 
Een hoog percentage is op de  pabo in de eigen zuil opgeleid (respectievelijk 92% en 
86%). Wat betreft de  schoolloopbaan, heeft een iets hoger percentage leerkrachten 

110 In het symbool is de school in het midden gedacht met drie verbindingslijnen naar gezin, kerk en 
samenleving. 

111 Zie over de gedachte van eenheid van opvoeding als legitimatie voor christelijk onderwijs 
L. Kruithof (1995: 86-89).

112 De percentages zijn op dat moment (1992) vergelijkbaar met die van het rooms-katholieke volks-
deel.

113 Deze gegevens geven vanwege de beperkte steekproef (voor de reformatorische scholen N = 75 
en voor de vrijgemaakte scholen N = 29) geen representatief beeld van de doelgroep en hebben 
daarom slechts een indicatieve functie. Alleen de opvallendste overeenkomsten en verschillen 
worden hier weergegeven. De percentages hebben wat betreft volgorde betrekking op respec-
tievelijk de reformatorische en de gereformeerd-vrijgemaakte doelgroep. Zie voor een overzicht 
bijlage 4.
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vroeger op een school voor voortgezet onderwijs in de zuil gezeten (respectievelijk 76% 
en 80%) dan dat dit het geval is voor de bezochte basisschool (respectievelijk 60% en 
59%). Enkele opmerkelijke verschillen betreffen de persoonskenmerken en de  kerkelij-
ke betrokkenheid. Voor de persoonskenmerken geldt dat de gemiddelde leeftijd van ge-
reformeerd-vrijgemaakte leerkrachten gemiddeld acht jaar hoger ligt en dat gemiddeld 
meer van de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten kinderen hebben (37%-62%). Van 
de leerkrachten met kinderen ligt het kinderaantal bij gereformeerd-vrijgemaakte leer-
krachten hoger (bij reformatorischen gemiddeld 1,2; voor gereformeerd-vrijgemaakten 
gemiddeld 2,8). Wat betreft de  kerkelijke betrokkenheid, geldt dat reformatorische 
leerkrachten zich iets meer betrokken voelen bij hun kerk (89%-76% sterk betrokken), 
maar dat de deelname aan het  vrijwilligerswerk bij reformatorische leerkrachten be-
duidend lager ligt dan bij hun gereformeerd-vrijgemaakte collega’s (43%-97%).

3.3 Orthodox-protestantse spiritualiteit

3.3.1 Spiritualiteit in de protestantse traditie

Orthodox en protestants
In het voorgaande hoofdstuk is een analyse en een omschrijving van het begrip ‘spiri-
tualiteit’ gegeven. Het ging erom tot een afbakening te komen van het verschijnsel dat 
ik nader wil onderzoeken bij leerkrachten basisonderwijs. Over de mogelijke inhoud 
van de spiritualiteit zijn daarmee nog geen uitspraken gedaan. In verband met het on-
derzoek, wil ik nu zicht krijgen op spiritualiteit in de orthodox-protestantse geloofs-
gemeenschappen. Dit is, zoals reeds eerder opgemerkt, van belang om te komen tot 
passende veronderstellingen die we op hun houdbaarheid willen beproeven. Ik geef in 
deze paragraaf een schets van de spiritualiteit in de protestantse traditie en werk deze 
nader uit voor de orthodoxe gemeenschappen waarbinnen leraren van onze doelgroe-
pen hun werk verrichten. In onderstaande beschrijving is er vrijwel alleen sprake van 
religieuze spiritualiteit, omdat in de bronnen over orthodox-protestantse spiritualiteit 
het begrip ook op deze manier wordt opgevat. Dit sluit vanzelfsprekend de aanwezig-
heid van andere inspiratiebronnen en andere transcendente oriëntaties niet uit. In het 
empirische deel – waar we kijken naar spiritualiteit in brede zin – zal bij de leraren in 
de doelgroep blijken of en zo ja hoe de bredere oriëntaties voorkomen.

Volgens Aalders (1980: 9) is in de protestantse kerken het begrip ‘spiritualiteit’ pas 
recent in gebruik gekomen114. Was het woord in  rooms-katholieke kringen gemeen-
goed, eerst in de laatste twintig jaar werd het tot een meer algemeen aanvaarde aan-

114 Ook McGrath (2000) wijst erop dat protestanten de term pas in de tweede helft van de 20e eeuw 
hebben overgenomen. In de Winkler Prins wordt het woord overwegend met  rooms-katholieke 
geloofservaring in verband gebracht. Eveneens in de voorlaatste editie van de Christelijke En-
cyclopedie. Van der Linde (1961) verwoordt de asssociatie met het katholicisme in het lemma 
‘spiritualiteit’ als volgt: ‘De protestanten kennen het zo niet, wel komt bij Puriteinen en Piëtisten 
iets ervan aan de orde, als men de vraag stelt naar de ‘praktijk der godzaligheid’. Deze pleegt een 
meer ‘wettisch’ karakter te vertonen dan bij de Rooms Katholieke spiritualiteit het geval is.’ In 
de nieuwste editie (2005) wordt de specifi eke verbinding met het rooms-katholicisme niet meer 
genoemd. 
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duiding voor de beoefening van het innerlijk of geestelijk leven, ‘waarbij bovendien 
een element van  discipline duidelijk is verondersteld, en zelfs op de voorgrond kan 
treden’ (a.w. 9). Van Dam (2003: 50-51) verklaart de huiver voor het woord ‘spiritua-
liteit’ in de protestantse traditie door de concentratie op het geloof. In het geloof ver-
trouwt men zich toe aan God. Het toe-eigenen van de genade is echter verbonden met 
een zeker wantrouwen jegens zichzelf, omdat men zich maar al te snel begeeft op het 
spoor van God, Die de Eerste en de Laatste is in de genade. De huiver kan ook voort-
komen uit een traditioneel cognitieve gerichtheid van het protestantisme115. Van Dam 
vat de positie van spiritualiteit in de gereformeerde wereld als volgt samen:

‘Wie de geschiedenis van de protestantse kerken volgt, merkt dat reformatie en be-
vindelijkheid samen kunnen gaan. Maar vaak knettert het tussen die polen: het 
spreken van God en de taal van de ervaring; het initiatief van de Eeuwige en de in-
zet in de vorm van een geloofspraktijk.’ (a.w. 51)

Borst constateert in zijn studie naar spiritualiteit bij studenten in de gereformeerde ge-
zindte een overlap met het begrip ‘ bevinding’. ‘Het begrip ‘bevinding’, zo zegt Borst 
(2006: 48), ‘is gekleurd door het  piëtisme, dat een smallere en verinnerlijkte versie is 
van de calvinistische reformatie, terwijl het begrip ‘spiritualiteit’ in onze tijd vaak een 
bredere betekenis heeft en niet alleen op het christendom betrekking hoeft te hebben.’ 
Het gebruik van de term ‘bevinding’ is vooral gebruikelijk in het reformatorische deel 
van de door ons bestudeerde doelgroep, en wordt sociologisch ook gebruikt om deze 
groepering aan te duiden (‘bevindelijk gereformeerden’, zie paragraaf 3.2).

Gereformeerde spiritualiteit in de huidige context
De geschiedenis van het Nederlandse protestantisme is sinds de Reformatie voor een 
belangrijk deel getekend door het  calvinisme (Van Deursen & Schutte, 1996; Selder-
huis, 2006: 391-393). De gereformeerde kerk werd in Nederland gezien als de nati-
onale kerk en de gereformeerde religie was vanaf de 16e eeuw de godsdienst van de 
natie. In de 19e eeuw is deze nationale gereformeerde kerk in vele deelgroeperingen 
uiteengevallen. De groepen die in deze studie aan de orde komen, zijn enkele exponen-
ten van deze groeperingen. Wanneer ik dus spreek over het orthodox protestantisme, 
dan bedoel ik daarmee het gereformeerde orthodoxe protestantisme. Omdat er zoveel 
deelgroeperingen binnen de Nederlandse gereformeerde wereld ontstaan zijn, verwijst 
 gereformeerde spiritualiteit allesbehalve naar  vroomheid binnen een specifi eke groe-
pering of kerkelijke richting. De diversiteit in spiritualiteit in het gereformeerde pro-
testantisme is groot. Diversiteit geldt zelfs ook voor de relatief beperkte doelgroepen 

115 Verboom (1986) heeft in zijn studie naar  catechesemethoden in de  Reformatie en  Nadere Refor-
matie aangetoond dat er gaandeweg een verschuiving is opgetreden van geloofskennis, die zowel 
cognitieve als affectieve aspecten in zich had, naar een meer  intellectualistisch verstaan van 
het geloof. Ook op een andere wijze kan het geloofsbegrip tot intellectualisme getransformeerd 
worden, bijvoorbeeld door de refl ectie op de geloofsweg (‘bevinding’) te abstraheren zodanig dat 
de refl ectie op de bevinding zelf als eerste noodzakelijke object van kennis wordt voorgesteld 
voordat het geloof ervaren kan worden (zie hierover Graafl and, 1991). 
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van onze studie, de bevindelijk gereformeerden en de vrijgemaakt gereformeerden, 
waarbinnen zich de onderwijsdenominaties hebben gevormd.

Voor orthodox gereformeerden is het kenmerkend dat zij  gezag toekennen aan de 
 Bijbel en de  belijdenisgeschriften. Deze bronnen acht men ook leidend te zijn voor de 
spiritualiteit. Nu is deze verbinding tussen dogma, neergelegd in geschriften, en ge-
loofsbeleving in een geseculariseerde wereld allerminst vanzelfsprekend. Verschillen-
de theologen in de orthodoxie hebben geprobeerd in deze context een positie te for-
muleren. Ik noem als voorbeeld de benadering van Van ’t Spijker (1993: 323-324). 
Deze zoekt naar een kritische beoordeling van spiritualiteit in de breedte van de ker-
ken. Hij ziet twee tendensen, die zijns inziens ook de orthodoxie raken. De ene is de 
spiritualiteit van het humanum. Daarin gaat het om ‘geestelijke vorming van alle le-
venssituaties’. De menselijke ervaring en de uitwisseling daarvan met elkaar staan 
centraal. Openbaring of belijdenis heeft in dit type spiritualiteit geen plaats. Bij de 
andere tendens is er de invloed van de  charismatische beweging. Kenmerkend is een 
sterke nadruk op het werk van de  Geest en op de  authentieke ervaring daarvan. Deze 
beweging stelt de orthodoxie voor vragen die te maken hebben met ‘de verhouding 
van ambt en gemeente, de plaats van de ervaring ten opzichte van het geloof, het chris-
tologisch karakter van het werk van de Geest’. Van ’t Spijker meent dat er vanuit de 
 gereformeerde traditie drie kenmerkende elementen zijn die ook een nieuw perspectief 
kunnen bieden voor vandaag116. ‘Men kan ze als gereformeerd typeren, omdat ze in 
zekere zin boven het reformatorische uitgaan. In de lutherse traditie zijn zij niet zo-
zeer tot ontplooiing gekomen.’ (a.w. 325) Het eerste is dat  gereformeerde vroomheid 
zich richt op de Schriften. Het gaat daarbij om het gebruik van de héle Schrift, waar-
bij de leer niet mag gaan heersen over het Woord van God. Bij de erkenning van het 
schriftgezag hoort tegelijk de verwachting dat de Geest werkt door de Schrift. Zowel 
voor de enkeling als voor de gemeente. ‘Het verstaan van de Schrift (het hermeneuti-
sche vraagstuk) is een zaak van zeer persoonlijk gegrepen zijn.’ Het tweede kenmer-
kende is de genade.  Genade is een verhoudingsbegrip. ‘Daarom stolt zij nooit tot een 
systeem.’ (a.w. 326) De  uitverkiezing is in de gereformeerde opvatting een positief be-
grip, omdat zij duidt op een genadige toewending van God naar de mens. Men mag 
erbij horen, omdat God de eerste is. Het derde kenmerkende element is het vasthouden 
aan de eenheid van  de kerk. Van ‘t Spijker betreurt het dat de gereformeerde wereld 
zoveel van dit kenmerk heeft verloren, maar noemt het toch als een essentieel element. 
In het gereformeerde denken is de kerk niet een middelmatige zaak. De structuren in 
de kerkelijke gemeenten dienen namelijk allemaal bij te dragen aan de opbouw van de 
gemeente als ‘het lichaam van  Christus’.

116 Het boek waarin de tekst van Van ’t Spijker is opgenomen, is een bundeling opstellen van theolo-
gen uit de breedte van de protestantse orthodoxie. Er zijn bijdragen opgenomen van theologen uit 
de bevindelijke traditie, uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en van behoudende theologen 
uit de  Nederlandse Hervormde Kerk en de  Gereformeerde Kerken synodaal (momenteel  Protes-
tantse Kerk in Nederland). 
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Hoewel de drie door Van ’t Spijker genoemde kenmerken zowel historisch als gere-
formeerd117 zijn op te vatten, zijn ze in geen geval eenduidig leidend voor spiritualiteit 
van alle orthodoxen. In de gereformeerd-vrijgemaakte kerken valt traditioneel de na-
druk op de vastheid van de uitverkiezing118. Bij de bevindelijk gereformeerden zijn met 
name begrippen uit het tweede kenmerk (genade, uitverkiezing) gekoppeld aan de be-
weeglijkheid en de ongewisheid van het geloofsleven. Graafl and (1971: 32-35) spreekt 
van twee accenten in de spiritualiteit. Het ene betreft de nadruk op de objectieve kant 
van het heilsgebeuren in  Jezus Christus. De heilsgeschiedenis is in  Christus voltooid. 
Daar kan men defi nitief van uitgaan en zich volledig op verlaten. ‘Wat de Geest in 
het heden doet, is feitelijk niet meer dan de gelovige met zijn hart op deze feitelijk-
heid drukken. Dat is het geloof.’ (a.w. 33) Een objectief accent wil niet zeggen dat er 
geen sprake is van existentiële beleving. Van belang is dat deze ‘niet ident is met aller-
lei geestelijke ervaringen, maar dat het juist tegen al deze ervaringen in gaat of zonder 
deze bestaat, omdat de gelovige uitsluitend zijn houvast vindt buiten zichzelf in Jezus 
Christus’. Het andere accent betreft de persoonlijke beleving van het heil.

’Het geloof wordt dan niet ervaren als een sterke en exclusieve concentratie op het 
heil, dat eenmaal verworven is en waarin de gelovige nu deelt, zonder meer. Maar 
het geloven wordt nu zelf ook een geschiedenis met vele momenten, waarin het 
heilsgebeuren zich opnieuw voltrekt.’ (a.w. 34)

In de bevindelijk-gereformeerde traditie wordt dit de ‘ orde des heils’ genoemd, die 
soms rechtstreeks in verband gebracht wordt met de geloofsstappen die bijbelheiligen 
meemaakten119.

Een kenmerk van de orthodox-gereformeerde spiritualiteit in beide doelgroepen is 
de nadruk op  levensheiliging. Bij de bevindelijke groepering krijgt deze hier en daar 
een concrete invulling wat betreft ‘praat, daad en gewaad’, die doorgaans wel erkend 
worden als adiafora of als ondergeschikte cultuurkenmerken, maar niettemin streng 
gehanteerd worden, zoals blijkt uit censuur op tv-bezit in sommige kerken en de kle-
dingregels in de reformatorische scholen. In de gereformeerd-vrijgemaakte groepering 
zijn deze kleine tradities minder nadrukkelijk aanwezig. Dat wil echter niet zeggen 

117 Ook andere auteurs proberen in kenmerken weer te geven wat onder ‘gereformeerde’ spiritua-
liteit verstaan moet worden. Velema (1990: 82-83) noemt er vijf: (1) de soevereiniteit van God 
en de gedachte dat alles gericht moet zijn op de eer van God, (2) wij mensen zijn aangewezen op 
de openbaring van God, (3) de radicale verdorvenheid van ons mensen en de absolute noodzaak 
van genade, in Christus, (4) de verwerkelijking van het heil in de mens, en (5) de verwachting 
van Christus’ wederkomst. Graafl and (1990: 94-148) stelt twee zaken centraal: het leven met de 
 Bijbel (‘de gereformeerde spiritualiteit wil zich uitsluitend laven aan de Schrift’, a.w. 99) en de 
 rechtvaardiging door het  geloof.

118 De laatste decennia is dit accent langzaam verschoven naar het accent op de persoonlijke relatie 
en verbondenheid met God in Christus.

119 Het vinden van de eigen geloofsweg is niet een vanzelfsprekendheid. Graafl and merkt in een 
ander verband (1990) op dat de belevingswereld van de moderne mens en die van de subjectief 
gerichte orthodoxie overlap heeft. De vraag naar het bestaan van God en de god-loosheid zoals 
die blijkt in de moderne cultuur, zou aan kunnen sluiten bij de in de gereformeerde traditie be-
kende afstand die men tot God ervaart.
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dat levensstijl van ondergeschikt belang is. Wat betreft huwelijkstrouw, zondagsheili-
ging en gezagsgetrouwheid wordt op een vergelijkbare manier tegen normen aangeke-
ken als in de bevindelijke kring. Verder is er een sterke herkenning in de standpunten 
die men inneemt ten opzichte van medisch-ethische ontwikkelingen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van abortus en euthanasie. De christelijke partijen SGP en ChristenUnie, die 
voor een groot deel als politieke spreekbuis gelden voor respectievelijk de reformatori-
sche en gereformeerd-vrijgemaakte kring, treden hierover vaak gezamenlijk naar bui-
ten. Trouw aan het gezag van de Schrift is uitgangspunt van het ethisch denken.

In het hiernavolgende geef ik een schets van de religieuze spiritualiteit in beide 
groepen. Zoals we zullen zien, ligt er bij de bevindelijk gereformeerden een accent op 
het tweede door Graafl and genoemde aspect (het heil als subjectief gebeuren) en bij de 
vrijgemaakt gereformeerden op het eerste aspect (het objectieve karakter van heil). Ik 
bouw de beschrijving op volgens de hoofdbegrippen uit de omschrijving van spiritua-
liteit zoals deze in hoofdstuk 2 is gegeven, namelijk: inspiratie en transcendentie, spi-
ritualiteit als zoekproces, en methodische elementen en het gebruik van bronnen.

3.3.2 Spiritualiteit van bevindelijk gereformeerden

Inspiratie en transcendentie
In de sociologische beschrijvingen van de reformatorische doelgroep wordt doorgaans 
verwezen naar de aard van de  geloofsbeleving. Stereotiepe woorden daarvoor zijn 
‘zwaar’ en ‘somber’, hoewel Zwemer (2001: 12) met het voorbeeld van de Urkers rela-
tiveert, dat er in het volksleven eerder een mengeling is van ernst en luim dan van een 
loodzware sfeer. In de spiritualiteit verstrengelen zich kennelijk leerstellige uitgangs-
punten,  vroomheid en  volkstradities. Hoe men geïnspireerd is, zal dus niet altijd sa-
menhangen met religie of theologie, maar ook met de cultuur en het  leefklimaat van 
alledag. Bij de bevindelijk gereformeerden worden onverwachte gebeurtenissen niet 
als toevalligheden beschouwd, maar probeert men er de hand van God in terug te 
vinden. In hetgeen men meemaakt, kan men de ‘ leidingen van God’ ontdekken. Deze 
worden echter overstegen door de bijzondere geestelijke ervaringen. Kenmerkend voor 
de bevindelijke vroomheid is dat deze een  onmiddellijk karakter kan hebben. Men 
krijgt een ingeving of een tekst tijdens het werk, ’s nachts of in de eenzaamheid, die 
geldt als een geestelijke les. Ook gebeurtenissen in de natuur of in de politiek worden 
geestelijk geduid. In het mislukken van een oogst, of in een ziekte onder het vee kan 
men het  oordeel van God herkennen (zie voor een historische lijn hierin bij de Lede-
boerianen Florijn, 1991: 57)120. Dat men het concrete leven steeds in verband brengt 

120 Deze voorbeelden van het plattelandsleven betekenen niet dat bevindelijke spiritualiteit zich be-
perkt tot het agrarische leven. Ook in de verstedelijkte gebieden in Zuid-Holland kwamen en 
komen aanzienlijke groepen reformatorischen voor. Wel zijn met de toenemende welvaart in de 
naoorlogse periode de reformatorisch-orthodoxe kerken uit de centra van de steden goeddeels 
verdwenen. De categorieën ‘stad of platteland’ en ‘sociaal-economisch hogere of lagere status’ 
zijn historiografi sch overigens ingewikkeld (Van Lieburg, 2007; Snel, 2007). Sommigen menen 
dat het piëtisme in de 17e en 18e eeuw vooral in de steden en bij de aristocratie bloeide en later 
vooral een meer volks karakter kreeg. Zie voor een bespreking hiervan Op ’t Hof (2005: 80–82), 
die overigens van mening is dat de piëtistische geestesstroming van meet af aan gelijkwaardig-
heid kende tussen de meer- en minderbedeelden.
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met godsdienstige begrippen of gedachten, hangt samen met het geloof in de  voorzie-
nigheid van God (zondag 10 van de  Heidelberger Catechismus; zie Janse, 1985: 86; 
Van der Meiden, 1981: 28–34). In de spiritualiteit is een passieve en berustende ten-
dens aanwezig. Met de erkenning dat God alle dingen regeert en in Zijn hand heeft, 
is het vertrouwen in actief menselijk ingrijpen beperkt. Dit neemt niet weg dat er wel 
betrokkenheid is op de wereld. Traditioneel is er ook betrokkenheid op wat er zich 
nationaal en internationaal voordoet121. Het engagement is echter meer beschouwend 
van karakter, dan dat het zich vertaalt in maatschappelijke actie.

De grootste aandacht gaat bij de reformatorischen niet uit naar de wereld en de 
cultuur, maar naar de geestelijke ervaring. Het woord ‘ bevinding’ wordt gebruikt om 
het belang van de persoonlijke ervaring van het geloof aan te geven. Bevinding staat 
in tegenstelling tot een verstandelijke aanvaarding van waarheden. Geloofservaring 
ligt echter niet voor het grijpen. Er is een sterke spanning vanwege de overtuiging dat 
er slechts weinigen122 uitverkoren zijn. De spanning wordt gevoed door de spilfunc-
tie die de leer van de  uitverkiezing in en na de  Reformatie heeft gekregen. Graafl and 
wijst er in zijn standaardwerk over de geschiedenis van de verkiezingsleer op dat ds. 
G.H. Kersten in zijn prediking in de  Gereformeerde Gemeenten een diepgaande in-
vloed heeft uitgeoefend op het geestelijk klimaat van de bevindelijk gereformeerden 
(Graafl and: 1987: 287). Deze leer is in de andere kerkverbanden waar zich bevinde-
lijk gereformeerden bevinden, ook duidelijk aanwezig. In dogmatische zin is de uit-
verkiezingsleer echter het meest op formule gebracht in de  Gereformeerde Gemeenten 
en in de  Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ze komt echter evenzeer voor in 
de rechterfl ank van de oorspronkelijk hervormde gemeenten in de  Protestantse Kerk 
in Nederland. Hervormden vonden hun standpunt bijvoorbeeld verwoord door ds. I. 
Kievit in zijn in 1936 verschenen boek Tweeërlei kinderen des verbonds (Graafl and 
1987: 370-383).

Zwemer (1992: 174 e.v.; 2001: 19; 2005: 25) positioneert de bevindelijk gerefor-
meerden tussen het ‘labadisme’123 en de orthodoxie. Met labadisme bedoelt hij (mo-
delmatig) een scheiding tussen natuur en genade, waarbij de ware gelovigen in de sfeer 

121 De  Nadere Reformatie streefde naar heiliging van het volksleven. Die gedachte leeft nog steeds 
voort in het gedachtegoed van de  SGP.

122 Men zal in dogmatische geschriften niet snel zeggen dat het er maar weinig zijn, omdat er ook 
andere bijbelse gegevens zijn die men niet graag tegenspreekt (‘Een grote schare die niemand tel-
len kan’), en omdat een dergelijke uitspraak strijdig is met het feit dat mensen geen inzicht hebben 
in de hoeveelheid uitverkorenen. In de pastorale omgang en in de prediking is de veronderstelling 
dat het er slechts weinigen zijn, wel aanwezig (Van der Meiden, 1981: 40-67; Van der Zwaag, 
2003). 

123 Opmerkelijk is dat de offi ciële publicaties van theologen bij de bevindelijk gereformeerden zich 
afzetten tegen ‘doperse gedachten’ als van Jean de Labadie (1610-1674), bekend geworden van-
wege zijn radicalisme, dat ertoe leidde dat hij werd afgezet als predikant van de Gereformeerde 
Kerken. Met name ds. G.H. Kersten heeft zich veel moeite getroost om zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke calvinistische theologie te blijven (Golverdingen, 2004: 35 en 73). In zijn theo-
logie en in zijn geschriften blijft er echter een sterke spanning met het meer doperse sentiment, 
zoals vooral blijkt uit het omgaan met vragen over belijdenis doen en toegang tot het Heilig 
Avondmaal. Enerzijds wordt steeds gewezen op de plicht om persoonlijk belijdenis te doen van 
de gereformeerde leer en ‘de doop over te nemen’; anderzijds wordt de onmogelijkheid ervan 
benadrukt.
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van de genade geplaatst worden en de ongelovigen (onder wie de ongelovige kerkle-
den) in het gebied van de natuur. Ten dele is dit model in de bevindelijke spiritualiteit 
te herkennen. Het uitverkoren-zijn van de wedergeborenen blijkt uit hetgeen zij over 
hun ervaringen kunnen melden. Het ‘geestelijke werk in hen’ valt samen met een vast-
omlijnd patroon dat vanuit de geloofsweg van de bijbelheiligen geabstraheerd is en 
van eeuwigheid is vastgelegd. Bij een strikte toepassing van het  labadistisch model zou 
de zichtbare kerk slechts bestaan uit de uitverkorenen. Er wordt echter bij de bevinde-
lijken geen radicale  scheiding tussen natuur en genade gemaakt. Vandaar dat Zwemer 
spreekt van een positie tussen ‘labadisme’ en orthodoxie. Deze positie blijkt hieruit 
dat in het zichtbare kerkelijke instituut of de gemeente een tweedeling valt van de ware 
kerk en degenen die daar (nog) niet bij horen. In de beleving van het gemiddelde ge-
meentelid zijn er dus twee scheidslijnen. Een is de scheidslijn in de gemeente: ‘een bui-
tenste kring met ‘gewone’ kerkleden en een binnenste kring van ‘ware gelovigen’’. De 
andere scheidslijn is die tussen de buitenwereld en de gemeente in haar geheel. Deze is 
niet onbelangrijk, omdat het grote deel van de gemeente dat zich niet bij de kinderen 
van God (de binnenste kring) kan voegen, zich wel houdt aan de codes van de binnen-
kring124. Op die manier ervaart men in de bevindelijk gereformeerde richting toch een 
sterke betrokkenheid op het ‘éígenlijke’ geestelijke leven.

Een ander type scheiding is voor de ervaring van het transcendente van belang. 
In de bevindelijk gereformeerde praxis wordt een scherp  onderscheid gemaakt tus-
sen het  objectieve en het subjectieve, het   voorwerpelijke en het onderwerpelijke. Dit 
onderscheid valt ongeveer samen met het onderscheid tussen verstandelijk kennen en 
het subjectieve authentieke kennen. Het eerste heeft relatieve waarde en heeft voor de 
eeuwigheid geen betekenis (‘het zit een voet te hoog’), het tweede is het echte kennen, 
vaak gekenschetst door het onmiddellijke ervaren. Zelfbedrog is hier gemakkelijk mo-
gelijk, zodat men de ervaringen tijdens gebed, schriftlezing of andere godsdienstige 
handelingen kan blijven wantrouwen. Dit wantrouwen, de drang om op de eigen er-
varingen weer te refl ecteren, werkt als een rem op het toestaan van directe ervarin-
gen. De huiver om zich iets toe te eigenen heeft ook te maken met het volstrekt ernstig 
nemen van de ‘gevallen staat’ van de mens. Men is door de zondeval (Genesis 3) door 
en door zondig geworden en men kan slechts door een bijzonder goddelijk ingrijpen 
hiervan iets gaan beseffen. In de prediking komen de zwaarte van het oordeel van 
God over de  zonde en de eigen verantwoordelijkheid van de mens voor zijn zondig-
heid veel voor. De boodschap dat men voor de rechterstoel van God zal moeten ver-
schijnen om eens verantwoording voor alle daden af te leggen, geeft een grote klem 
in de geloofsbeleving.

Over de  Heilige Geest is men in reformatorische kringen terughoudend. Deze Per-
soon in de Drie-eenheid is de toepasser van het werk van  Christus. Alle geloofserva-
ringen kunnen dan ook aan de  Geest worden toegeschreven. Het kennen van de  Hei-
lige Geest als persoon wordt als een bijzondere en weinig besproken mogelijkheid in 
de geloofsgroei gezien. Dit stadium op de geloofsweg heeft meer het karakter van een 
hoog  mystiek ideaal dan dat het uitgelokt of bevorderd kan worden. Er is een gro-

124 Er is in de bevindelijk gereformeerde kring een grote diversiteit in de mate waarin de scheids-
lijnen getrokken worden en ervaren worden. Zie bijlage 1 en 2 in de dissertatie van Hijweege 
(2004: 299-324).
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te terughoudendheid om te streven naar de bijzondere  gaven van de Geest, zoals het 
spreken in tongen en gebedsgenezing. Hier is in de breedte van de reformatorische 
kring – mede door de invloed van de  evangelische beweging – overigens wel discus-
sie over125.

Spiritualiteit als zoekproces
Wil men tot de kleine groep gelovigen horen, dan gaat daar doorgaans veel strijd 
mee gepaard, de strijd om de ‘ toe-eigening van het heil’. Er is in de bevindelijk-gere-
formeerde vroomheid dan ook een voortdurende worsteling of er sprake is van een 
‘waar’ geestelijk leven of van ervaringen die erop lijken. Het gaat erom dat men een 
ander leven kent, bekeerd is, en bij de kinderen van God mag horen (Hijweege, 2004). 
Men tracht zich zo veel mogelijk aan de code te houden dat de  wedergeboorte plotse-
ling en duidelijk plaatsvindt. Men moet hierover een ‘verhaal’ kunnen vertellen, een 
verantwoording die ook door anderen uit de geloofsgemeenschap getoetst kan wor-
den. Hijweege meent op grond van haar onderzoek naar bekering in bevindelijk-gere-
formeerde kring, dat het bezig zijn met het persoonlijk heil leidt tot een ‘rijk spiritueel 
leven’ (Posthumus 2004). Men is immers veel aan het bidden, nadenken en worstelen 
over de verhouding tot God.

In de bevindelijke traditie is de ervaring van de gelovigen zelf object van beschrij-
ving geworden. De onmacht en de beleving van de  doodsstaat van de mens is hierin 
een belangrijk beginpunt (Florijn, 1991: 53). In preken van predikanten uit de  Na-
dere Reformatie (de zogeheten  oudvaders of oude schrijvers) wordt de geloofsweg in 
stadia beschreven, doorgaans ‘ standen in het genadeleven’ genoemd. De geloofsweg 
geldt globaal als sjabloon voor de ervaringen die de onbekeerde nog te wachten staan. 
Men kan dus niet onbevangen afwachten wat er zal gebeuren. Een grondige kennis 
van ‘hoe God een mens bekeert’ wordt als een belangrijk vormingsdoel van gewone 
gemeenteleden gezien126. Baseerden ‘de oude schrijvers’ zich voor het beschrijven van 
de geloofsweg nog in hoofdzaak op bijbelse gegevens, met de opkomst van het gezel-
schapsleven in de 19e eeuw werd het gevoelsleven van de gelovigen (Gods volk) sterk 
bepalend voor de communicatie over het geloof. Niet alleen predikanten vertelden 
over de bijzondere leidingen Gods die ze in hun leven meemaakten, ook de gewone 
man sprak hierover. Dit gebeurde in netwerken die regionaal en bovenregionaal aan-
wezig waren. Mensen correspondeerden met elkaar en vertelden elkaar op gezelschap-
pen, gaven elkaar raad en scherpten elkaar op (Golverdingen, 2004: 69-77). Gelovi-
gen hadden de neiging hun zekerheid vooral te baseren op hun gevoel en op bijzondere 
ervaringen. Sommige predikanten zagen zich geroepen om corrigerend op te treden 
tegen gemoedelijkheid en  ervaringstheologie. Met name ds. G.H. Kersten, de voor-
man van de Gereformeerde Gemeenten, stond hierom bekend. In latere theologische 
verwikkelingen speelt voortdurend de vraag welke plaats  Christus in het geloofsleven 

125 Zie bijvoorbeeld Doornenbal & Siebesma (2005) en de documentatie op: http://www.nd.nl/htm/
dossier/Geest/index.htm.

126 Zwemer (1992: 169) wijst er – in navolging van Graafl and en Van Ruler – op dat een ‘bevin-
delijk geloofsleven’ en een ‘strak rationeel dogmatisch systeem’ innnerlijk op elkaar betrokken 
tegenpolen zijn. Deze zouden diepe wortels hebben in de middeleeuwse mystiek en de Griekse 
denkwereld.

Een goddelijk beroep.indb   105Een goddelijk beroep.indb   105 05-02-2008   14:08:0405-02-2008   14:08:04



106

EEN GODDELIJK BEROEP

in mag nemen. Doorgaans werd en wordt de kennis van  Christus in bevindelijke krin-
gen voorgesteld als een stadium dat men niet snel bereikt. De  zekerheid van het geloof 
wordt meer uitzondering dan regel geacht. Hoewel deelname aan het  Heilig Avond-
maal formeel niet strikt aan verzekerde gelovigen is voorbehouden, neemt doorgaans 
slechts een klein aantal mensen hieraan deel (Hijweege, 2004: 85-86).

Methodische elementen en bronnen
In het bevindelijk-gereformeerde leefklimaat is er een aantal religieuze tradities dat 
het leven van alledag stempelt. Deze tradities hebben hun wortels in het  puritanisme 
(Op ’t Hof, 2005), waarin een nauwgezet leven voor iedere christen van belang werd 
geacht. Heel het leven dient geheiligd te worden, en dat zal ook blijken uit  de rituelen 
van iedere dag. Men wordt geacht persoonlijk regelmatig te bidden. In het gezinsleven 
is het gebruikelijk voor en na de maaltijd te bidden. Aan het eind van iedere maaltijd 
wordt uit de Bijbel gelezen. Dit gebeurt soms ook bij een gezamenlijke afsluiting van 
de dag. Sommige gewoonten raken in onbruik. Was in de 17e en 18e eeuw het  vasten 
bijvoorbeeld een middel om het geestelijk leven te bevorderen (Golverdingen, 1993a: 
98-110), bij de huidige bevindelijken wordt dit al snel uitgelegd als  werkheiligheid. Op 
andere punten lijkt er pas de laatste decennia een methodisering van de vroomheid 
plaats te vinden. Was er vroeger slechts de gebruikelijke scheurkalender, waarvan men 
dagelijks een stichtelijk stukje las (Dane, 1996: 8), op dit moment zijn er voor bijna 
elke leeftijdscategorie dagboekjes beschikbaar die op de markt gebracht worden door 
de  reformatorische uitgevers. In de  religieuze socialisatie van kinderen is de  kinderbij-
bel van belang. De eerste  kinderbijbels127 in bevindelijke kring waren die van de Kam-
pense onderwijzer Johannes Vreugdenhil (1912-1981)128 en van de Haarlemmer B.J. 
van Wijk (pseudoniem). Ze verschenen beide in 1948. Die van Vreugdenhil is door de 
jaren heen de meest gebruikte. De kinderbijbel kenmerkt zich door een directe toon, 
passend taalgebruik en een toepassing voor de kinderen. In de toepassing wordt vaak 
een denkvraag opgenomen, een morele boodschap of een aansporing om veel te bid-
den om bekering. Deze kinderbijbel heeft vele herdrukken beleefd tot op de dag van 
vandaag129. In een enquête onder 300 RD-lezers130 blijkt dat ruim de helft van de ou-
ders van huis uit werd voorgelezen uit Vreugdenhil. Op dit moment bezit 58% van de-
zelfde ouders deze kinderbijbel. Er kan gesteld worden dat er een grote continuïteit is 
in de traditie om deze bron te gebruiken. Het is aannemelijk dat taalgebruik, beelden 
en gedachtegangen zich hebben ingeslepen in de hoofden en harten van de leerkrach-
ten die in het reformatorische onderwijs lesgeven. Door een grote meerderheid van de 
ouders in de genoemde enquête (87%) wordt het heel belangrijk gevonden dat de kin-

127 Met dank aan de heer A. Bel, uitgever bij Den Hertog, Houten, die deze informatie verstrekte.
128 Vreugdenhil was een vruchtbaar schrijver. Van zijn hand verscheen ook een vierdelige serie over 

de kerkgeschiedenis, die in 2006 de 13e druk beleefde. Van de ‘Bijbelsche Geschiedenis’ ver-
scheen in 2006 de 15e druk.

129 Het duurde ongeveer 30 jaar voordat een alternatief verscheen in de kinderbijbel van Evert Kuijt, 
een kinderbijbel waarin de vertellingen soberder zijn en met een minder uitdrukkelijke toepas-
sing naar de kinderen toe dan in de kinderbijbels van Vreugdenhil en Van Wijk. Daarna versche-
nen met zekere regelmaat nieuwe kinderbijbels. Op dit moment is er voor ouders een heel scala 
aan mogelijkheden om kinderen bijbelse verhalen voor te lezen.

130 Bijlage bij het Reformatorisch Dagblad, 15 november 2006.
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deren persoonlijk aangesproken worden op het belang van geloof en bekering. Slechts 
11% van de respondenten vindt dat het uitsluitend navertellen van de tekst genoeg is. 
Hier vinden we een reeds eerder genoemd kenmerk van de bevindelijke spiritualiteit 
terug. De kennis van het ‘objectieve’ is niet voldoende en zal niet vanzelf leiden tot 
geloofskennis. Er is een aparte aanspraak nodig die appelleert aan de noodzaak van 
persoonlijke geloofskennis.

De  zondag is een speciale dag, waarop men niet werkt en twee keer naar de kerk 
gaat, leest en ook vertier zo veel mogelijk vermijdt. In de reformatorische richting is er 
nog steeds een levendige  leescultuur. Deze zet de traditie voort die in de 19e en in een 
groot deel van de 20e eeuw aanwezig was in de breedte van het gereformeerde protes-
tantisme (Dane, 1996). In de bevindelijk gereformeerde spiritualiteit zijn verder theo-
logische bronnen en bronnen met een meer  narratief karakter, zoals bekeringsgeschie-
denissen en stichtelijk-pastorale geschriften, van belang (Hijweege, 2004: 106-107). 
De zogeheten  oudvaders (Nederlandse predikanten en soms lekentheologen) uit de 
piëtistische traditie, hebben groot gezag. Aan voorbeelden van anderen kan men af-
lezen hoe de weg van de bekering verloopt. Er zijn wel verschillen tussen de diverse 
kerken en geloofsgemeenschappen over de vraag welke geschriften acceptabel zijn. Be-
langrijk is het oordeel dat kerkelijke leiders hierover geven.  Zuiverheid van de leer is 
belangrijk, evenals de zuiverheid van de scheidslijnen tussen binnen- en buitenkring. 
Publieke uitingen van personen die een iets andere (doorgaans ruimere) interpretatie 
van geschriften voorstellen (zie bijvoorbeeld Blaauwendraad, 1997 en 2000; Van der 
Zwaag, 2003) worden met wantrouwen bejegend. Zij leiden ook tot discussie in ker-
kelijke bladen. Door de offi ciële organen wordt een publieke discussie niet gewaar-
deerd. De mogelijke angst voor het onbeheersbare karakter daarvan gaat samen met 
een beroep op de orde die er in de kerk moet zijn131.

In zekere zin kan gezegd worden dat er in de bevindelijk-gereformeerde groepering 
een eigen  vormingsklimaat132 heerst. Het grootste deel van de leerkrachten uit dit deel 
van de doelgroep is in dit klimaat opgegroeid en gesocialiseerd. Globaal kan men zeg-
gen dat het belang dat aan opleiding en vorming gehecht werd, aanvankelijk gering 
was133 en in de periode na de Tweede Wereldoorlog met name door de groei van het 
reformatorische onderwijs is toegenomen. Voor een deel had de terughoudendheid ten 
opzichte van vorming te maken met de lagere sociaal-economische klasse waar een 

131 In de gereformeerde traditie (met haar synodaal-presbyteriaanse kerkstructuur) is de regel dat 
gemeenteleden protesten kenbaar kunnen maken respectievelijk bij de kerkenraad en vervolgens 
indien nodig bij de classis of de synode. Indien men zich in de pers of in publicaties kritisch 
uitlaat over het eigen kerkverband, kan dit beoordeeld worden als onkerkrechtelijk handelen of 
zonde tegen het negende gebod (‘Gij zult geen vals getuigenis spreken’).

132 Onder het begrip ‘ vormingsklimaat’ verstaan wij het geheel van factoren en actoren die van 
invloed zijn op de vorming en socialisatie van kinderen en jongeren. Het gaat hier niet alleen om 
de bewuste beïnvloeding van opvoeders, maar ook om de niet-intentionele factoren die bepalend 
zijn voor de vorming. Omdat hierover onder de bevindelijk gereformeerden geen systematisch 
onderzoek is verricht, volstaan we met de verwijzing naar enkele eigen waarnemingen en samen-
vattingen van onderzoeken die betrekking hebben op deelaspecten van vorming.

133 Het heeft in de Gereformeerde Gemeenten moeite gekost om jeugdwerk van de grond te krij-
gen omdat men vreesde dat hier ‘verstandschristenen’ gekweekt zouden worden (Golverdingen, 
2004: 66). 
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deel van de bevindelijk gereformeerden tot in de jaren negentig toe behoorde (zie over 
het  welvaartsniveau in paragraaf 3.2). Verder speelt op de achtergrond de theologi-
sche overweging mee dat studie en geleerdheid van relatieve betekenis zijn. Het komt 
er in het leven op aan dat men God leert kennen. Dit belang overstijgt het nastreven 
van aardse idealen. Wedergeboorte en bekering zijn geen zaken die men door studie 
verwerft, maar die door  genade geschonken worden. Deze overweging lijkt diepge-
worteld in het geestelijk klimaat van de bevindelijk gereformeerden en heeft tot ge-
volg dat men, wanneer men onderwijs, studie en vorming ter sprake brengt, de nei-
ging heeft om het relatieve belang daarvan te onderstrepen134. Wel werd en wordt er 
doorgaans veel gelezen. De kennis van de gereformeerde belijdenis en de verstande-
lijke kennis van het bevindelijke leven wordt immers van groot belang geacht. Ook 
de kennis van de kerkgeschiedenis en de vaderlandse geschiedenis135 wordt bevor-
derd. In boeken en tijdschriften kan men veel onderwerpen aantreffen die op eniger-
lei wijze betrekking hebben op de Bijbel, de belijdenis en de kerkgeschiedenis en va-
derlandse geschiedenis. In de periode tussen de Tweede Wereldoorlog en heden is het 
aantal boeken en tijdschriften aanzienlijk uitgebreid. Enkele categorieën uitgaven zijn 
zeer verspreid en in het gezinsleven waarin kinderen en jongeren opgroeiden, gemeen-
goed geworden (Hijweege, 2004: 108). Reformatorische uitgevers hebben hun eigen 
romanlijnen. Verder zijn er aansprekende en modern uitgegeven gezinsbladen als  Ter-
dege en  Gezinsgids.

Ontwikkeling in de bevindelijke spiritualiteit
De spiritualiteit van de bevindelijk gereformeerden is voortdurend in beweging. Van 
der Meiden concludeerde al in 1976136 dat er veel verandert in de reformatorische 
kring. Hij nam een toenemende openheid waar en tegelijk een sterkere bundeling 
van krachten. In de reformatorische populatie vindt intern regelmatig een kritisch ge-
sprek plaats over wenselijke en onwenselijke vormen van gereformeerde spiritualiteit 
(Graafl and, 1991; Kieskamp, 2003). Dit gebeurt doorgaans met behulp van het theo-
logische begrippenapparaat137 of aan de hand van het vergelijken van opvattingen tij-

134 In de ledeboeriaanse traditie kan men een paradoxale houding opmerken ten opzichte van studie 
en vorming. Enerzijds is het zo dat studie er niet toe doet, wat betreft het geestelijk leven. Ander-
zijds moet men zijn talenten gebruiken en deze in dienst stellen van kerk en samenleving. Men 
kan daarbij steunen op gaven die men krijgt in de sfeer van de algemene genade. Een radicale 
opvatting is verwoord door Steenblok (1941), die meende dat de logische denkfunctie van de 
mens niet door de zondeval is aangetast. 

135 In de vaderlandse geschiedenis heeft men al vroeg in de gereformeerde orthodoxie de  hand Gods 
gezien. Men zag een continuïteit vanuit de vroege kerk via de Reformatie en de strijd rondom het 
remonstrantisme (de synode van Dordrecht 1618-1619) naar het handhaven van de zuivere leer 
in de Nederlandse Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond) en in de kleine afgescheiden kerken 
en groepen, waarvan in de Gereformeerde Gemeenten door het werk van ds. G.H. Kersten het 
krachtigst de lijnen zijn uitgezet.

136 De inleiding in de door mij gebruikte vijfde editie van Welzalig is het volk uit 1981, is gelijk aan 
die van de vierde uit 1976.

137 Kieskamp (2003: 363-364) vat een aantal zwaktes samen. Hij noemt de volgende dingen: het niet 
meer in het oog houden van het geheel van de kerk, de verdeeldheid in opvattingen over ware 
bevinding, het geringe accent op Gods beloften en de aanvaarding ervan in geloofsvertrouwen, 
en het ontbreken van liefde.
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dens meerdere meetmomenten138. Niet alleen hoogleraren of predikanten uit de kring 
doen hieraan mee, maar ook belezen gemeenteleden discussiëren mee in de vorm van 
ingezonden brieven. Nu zeggen deze discussies nog niet zo veel over de ontwikkeling 
van de spiritualiteit bij leden van de reformatorische zuil. In die spiritualiteit is ook 
een voortdurende dynamiek werkzaam. Zwemer (2007) constateert op grond van het 
onderzoek van Hijweege dat het inhoudelijk patroon van de geloofsweg gelijk blijft, 
maar dat er zich door de tijd heen verschuivingen voordoen. Hij noemt als voorbeeld 
de geestelijke keurmeesterij, het verschijnsel dat gelovigen elkaar beoordelen en corri-
geren. Deze manier van omgaan met elkaar blijkt nauwelijks meer voor te komen en 
juist plaats te maken voor een meer ondersteunende omgang met elkaar. De toetsing 
en beoordeling van het geloofsleven is geformaliseerd en ondergebracht bij de ambts-
dragers. Een dergelijke ontwikkeling vindt onder de oppervlakte plaats en is pas waar 
te nemen bij nauwkeurige observatie en kwalitatief onderzoek. Er zijn echter ook ont-
wikkelingen die meer in het oog springen en die ook in publicaties en kwantitatieve 
onderzoeken terug te vinden zijn. Het meest in het oog springen de stijging van de in-
vloed van de evangelische beweging en de stijging van de welvaart.

De invloed van de  evangelische beweging is onder andere werkzaam door de na-
drukkelijke aanwezigheid van de  Evangelische Omroep in reformatorische gezinnen. 
Verder is er een toenemende acceptatie van  gospelmuziek door jongeren. De geleide-
lijke verschuiving in oriëntatie komt bijvoorbeeld tot uiting in het gebruik van  opwek-
kingsliederen en het belang dat steeds meer gehecht wordt aan persoonlijke  bijbelstu-
die en het vrije gebed. Theologisch is er onder invloed van de evangelische beweging 
een debat over de waarde van de bijzondere  geestesgaven als  gebedsgenezing en  ton-
gentaal. Traditioneel werden deze gaven in de gereformeerde traditie voorbehouden 
geacht aan de eerste christengemeenten. Na het afsluiten van de canon zouden deze 
verschijnselen zijn opgehouden. In meer open gemeenten lijken de meningen op dit 
punt te verschuiven en wil men ruimte geven aan bijzondere  geestesgaven. De leidende 
visies, met name in de Gereformeerde Gemeenten, wijzen deze openheid af. Jongeren 
ontlenen aan  bijbelstudie- en  gebedsgroepen en aan  evangelische muziek inspiratie. 
Door de kerkelijke autoriteiten wordt in de evaluatie hiervan doorgaans niet een link 
gelegd met de eigen traditie, hetgeen mogelijk zou zijn, gezien het sterke accent dat er 
in de reformatorische spiritualiteit al ligt op authenticiteit, persoonlijke toewijding en 
individuele betrokkenheid bij kerk en samenleving139.

Wat betreft het  welvaartspeil, was het lange tijd zo dat de bevindelijk gereformeer-
den grotendeels behoorden tot de arbeidersklasse en kleine middenstanders. Janse 
(1985: 106) schatte in zijn onderzoek het  welvaartspeil ongeveer gelijk aan dat van de 

138 Dit is uitvoerig gebeurd in het vergelijkend onderzoek van Coster (1998). Opvattingen van de 
reformatorischen worden vergeleken met het onderzoek van Janse uit 1985.

139 Zowel de evangelische beweging als de bevindelijk gereformeerden hebben hun wortels in het 
piëtisme. Een punt van herkenning is bijvoorbeeld de grote waardering van de  onmiddellijke 
ervaring. Het ontbreken van sympathie voor het evangelische type van ervaringsgerichtheid en 
zelfs het uitspreken van zorg hierover (bijvoorbeeld in Coster, 1998), komt voort uit de gedachte 
‘dat het niet te makkelijk kan gaan’, ‘dat men zelf het geloof niet kan maken’ en dat men af kan 
gaan wijken van de ‘leer der vaderen’ (vergelijk Zwemer, 1994).
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gemiddelde beroepsbevolking140. Exacte gegevens over het  welvaartspeil van dit mo-
ment zijn moeilijk te achterhalen. Algemeen bestaat echter de indruk dat er de laatste 
decennia sprake is van een  welvaartsstijging141. Hijweege bijvoorbeeld meent – overi-
gens zonder te verwijzen naar cijfers – dat de bevindelijk gereformeerden een sociaal-
economische opgang hebben doorgemaakt en dat ze qua inkomensniveau niet onder-
doen voor de gemiddelde Nederlander (Hijweege, 2004: 88). Het  opleidingsniveau 
is in de periode tussen 1978 en 1998 in ieder geval duidelijk gestegen (Coster, 1998: 
24). De grotere welvaart leidt ook tot meer vrije tijd, middelen voor luxeartikelen en 
vakanties en ontspanning. Een grotere  openheid naar de omringende wereld ligt dan 
voor de hand (Coster, 1998: 28-33). In het kielzog van de toegenomen welvaart ligt 
ook de grotere acceptatie van de media142. Het onderzoek van Coster (1998) toont aan 
dat de weerstand tegen televisiebezit af is genomen. Onderzoek naar  mediagebruik in 
reformatorische kring143 laat zien dat in een hoog percentage van de gezinnen internet 
aanwezig is en dat daar door de gezinsleden gretig gebruik van wordt gemaakt. Ook 
het bekijken van dvd’s lijkt in gezinnen gemeengoed te zijn geworden. De weerstand 
tegen televisiegebruik wordt kennelijk links ingehaald door het onbelemmerd gebruik 
van de nieuwe media. Dit lijkt ook gevolgen te hebben voor de sociale structuren in 
de reformatorische kring. Verliep vroeger de communicatie tussen gewone gemeen-
teleden en de kerkelijke autoriteiten veelal in stilte – of in uitzonderingsgevallen via 

140 Op een aantal andere indicatoren van de sociale positie, zoals marktpositie, beroep en onderwijs, 
concludeert hij dat de bevindelijk gereformeerden onderbedeeld zijn. 

141 Janse spreekt in 1985 (95) het vermoeden uit dat op het gebied van het aardse goed leer en leven 
gemakkelijk uit elkaar lopen. ‘Onder vele bevindelijk gereformeerden is ongetwijfeld een meer 
‘weltbejahende’ levenshouding te bespeuren dan met de notie van het vreemdelingschap verenig-
baar is.’

142 Een trend die ook samengaat met de welvaartsstijging en het overvloedig kunnen gebruiken van 
de media, is de ‘nadruk op de directe ervaring’. Een insider signaleert het volgende: ‘Ook in de 
gereformeerde gezindte is er in alle fl anken volop participatie aan de beleveniseconomie. Reële 
ervaringen, uiteenlopend van een geheel verzorgde trip naar de geboortestreek van een reforma-
tor of puritein tot een vakantie waar je je eigen potje kookt op een bijeengesprokkeld hout in de 
binnenlanden van Peru. Virtuele ervaringen, via een blog van de locale JV of een biografi e van 
een overleden plaatselijke pastor’ (www.dereformatorischeschool.nl/artikel.php?ID=293)

143 Het Reformatorisch Dagblad heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd naar het  mediagebruik 
van jongeren in het reformatorische onderwijs. In het onderzoek van november 2006 (RD, 3 de-
cember 2006) blijkt dat het steeds meer gemeengoed wordt dat jongeren met elkaar dvd’s bekij-
ken. Zes van de tien jongeren kijken wekelijks een fi lm. Drie jaar eerder, in 2003, was dat bij een 
vergelijkbaar onderzoek nog vier op de tien jongeren. De drempel tot het bekijken van fi lms is dus 
lager geworden. Humorfi lms zijn het meest populair. Christelijke fi lms zijn minder gewild; 35% 
vindt deze belangrijk. Meer dan de helft van de jongeren zegt dat een deel van de fi lms eigenlijk 
niet door de beugel kan. Ze storen zich het meest aan fi lms waarin gespot wordt met het geloof of 
waarin occultisme een rol speelt. Er is weinig controle door de ouders. Een derde van de jongeren 
geeft aan dat er controle door de ouders gepleegd wordt. In het RD-commentaar van 3 december 
2006 wordt de conclusie getrokken dat de weerstand tegen toneel en speelfi lm geruisloos aan het 
verdwijnen is. ‘Maar wie niet leert dat het christelijk geloof invloed heeft op het persoonlijk ge-
drag op alle terreinen van het leven, blijft hoogstens uit angst of sociale wenselijkheid vasthouden 
aan de normen van vroeger. En daarmee is dan de  innerlijke uitholling van het reformatorische 
christendom begonnen. Een systeem van gedragsregels is immers niet voldoende, het gaat om de 
persoonlijke verhouding tot God – en dat vertaalt zich dan vanzelf naar praktische keuzes.’
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openlijke publicaties (Hofman, Blaauwendraad) – momenteel wordt er zonder gêne op 
websites kritiek geleverd op de koers van de kerk144. De jongere generatie raakt ken-
nelijk gewend aan een meer open wijze van communiceren.

3.3.3 Spiritualiteit van vrijgemaakt gereformeerden

Inspiratie en transcendentie
Voor de beschrijving van de spiritualiteit van de gereformeerd-vrijgemaakte doel-
groep kunnen we niet steunen op omvangrijk studiemateriaal zoals dat bij de refor-
matorische doelgroep het geval is. In de journalistieke analyse van Agnes Amelink 
(2002: 196-211) komen de vrijgemaakt gereformeerden naar voren als een belangrij-
ke, maar aanvankelijk niet als afwijkende exponent van het gereformeerde volksdeel, 
zoals voortgekomen uit de 19e-eeuwse  Afscheiding en  Doleantie. ‘Vrijgemaakten le-
ken in hun leefwijze sprekend op hun synodaal-gereformeerde broeders en zusters, 
zeker in de eerste jaren na de oorlog.’ (Amelink, 2002: 197) De  Vrijmaking is echter 
niet toevallig ontstaan, en heeft – afgaande op bronnen van binnenuit en van buitenaf 
– zeker te maken met de mentaliteit van de groep die de dragers waren van deze af-
scheiding. Zo lijkt de spiritualiteit duidelijk in verband te staan met de oorsprong van 
het kerkverband (zie paragraaf 3.2).

Hoewel er meer oorzaken voor de  Vrijmaking waren, werd de visie op doop en ver-
bond steeds als belangrijkste reden gezien (Kuiper, 1994). Men benadrukte voor alles 
de  vastheid van het verbond en het belang van het vasthouden aan de  zuiverheid van 
de leer. Intern waren er behoorlijke verschillen in hoeverre men de eigenheid moest 
doorvertalen in maatschappelijke betrokkenheid. Sommigen meenden dat er een ster-
ke ‘ doorgaande reformatie’ moest plaatsvinden, dat wil zeggen dat vrijgemaakt gere-
formeerden zouden moeten streven naar eigen organisaties op zo veel mogelijk ter-
reinen. Anderen waarschuwden voor hoogmoed en waren beducht voor zelfstandige 
institutionalisering145. Er bleek bij de gereformeerden echter een grote gevoeligheid 
voor de eis om het gereformeerde geloofsgoed zo concreet mogelijk te vertalen. ‘De 
theologie van Schilder’, zo schrijft Kuiper in zijn historisch overzicht, ‘wortelde in een 
spiritualiteit die de inhoud van de gereformeerde confessie ook concreet wilde benoe-
men en beleven.’ (Kuiper, 1994: 19) Schilder wees telkens op de concrete relevantie 
van de belijdenis. In zijn sinds de jaren twintig geleverde strijd tegen het barthianisme 
had Schilder gefulmineerd tegen iedere opvatting die afstand schiep tussen het ‘ho-
gere’ geloofsleven en de concrete werkelijkheid van alledag. Het onderwerp ‘ de kerk’ 
had een centrale plaats in zijn theologie. Daarbij ging het hem niet om de onzichtbare, 
pluriforme kerk waarover Abraham Kuyper sprak, maar over de zichtbare, plaatse-
lijke gestalte van de kerk (Kuiper, 1994: 19). Gevoed door dit denken, lag er bij het 

144 Dit gebeurt bijvoorbeeld op www.refoweb.nl. De publicatie van het boek van K. van der Zwaag 
(lid van de  gereformeerde gemeente te Barneveld) heeft veel ophef onder het kerkvolk teweeg-
gebracht, onder andere vanwege een veroordelende bespreking van dit boek door ds. D. de Wit 
in het kerkelijk orgaan de  Saambinder. Op de website www.afwachtenofverwachten.nl wordt de 
kritiek op de kerkelijke autoriteiten gebundeld en openlijk besproken.

145 Voorbeeld hiervan is de opstelling van de invloedrijke A. Janse, hoofdonderwijzer te Biggekerke. 
Hij pleitte vooral voor verootmoediging in plaats van activisme. Zie hierover A. Janse (1994).

Een goddelijk beroep.indb   111Een goddelijk beroep.indb   111 05-02-2008   14:08:0505-02-2008   14:08:05



112

EEN GODDELIJK BEROEP

 kerkvolk een sterk accent op ‘het verrichten van kerkelijke daden, als uiting van ge-
loofsgehoorzaamheid’ (Kuiper, 1994: 20; Kuiper, 2004: 367-368). Het uitgangspunt 
dat men met elkaar de  ware kerk vormde en dat men het kerkelijk leven met God op 
alle maatschappelijke terreinen tot ontplooiing moest brengen, leidde tot een groot 
gevoel van eensgezindheid. Men was op elkaar aangewezen, had een grote solidari-
teit met elkaar, ‘warme saamhorigheid en kameraadschap’ (Kuiper, 2004: 372). In de 
spiritualiteit nam de  diaconale gerichtheid (vergelijk paragraaf 2.2 bij de bespreking 
van Aalders, 1980), het verrichten van de liefdedienst aan elkaar, dan ook een grote 
plaats in.

Spiritualiteit als zoekproces
De diepe worteling van het gereformeerd-vrijgemaakte gedachtegoed in de objectivi-
teit van het  verbond, betekend en verzegeld bij de bediening van de doop aan de kin-
deren, maakt dat in de spiritualiteit geen nadruk ligt op het geloof als een zoekproces. 
Het geloofsleven wordt vooral gekenmerkt door het nazeggen en het beamen van de 
 beloften van God. Uit de interviews die Amelink (2004) met vrijgemaakt gereformeer-
den heeft gehouden, blijkt dat de  religieuze socialisering gekenmerkt werd door de te-
rugverwijzing naar de realiteit van de doop. Kinderen worden erop gewezen ‘kinderen 
van God’ of ‘ verbondskinderen’ te zijn en worden gemaand hieraan vast te houden. De 
vanzelfsprekende opeenvolging van doop,  belijdenis en  avondmaal is daarmee in over-
eenstemming. Het participeren in de gemeente betekent een logische inkadering in een 
van God gegeven gemeenschap waar men niet geacht werd vraagtekens bij te stellen. 
Bij de generaties van eind 20e eeuw riep dit de klacht op dat er niet over het geloof en 
zijn vragen gesproken mocht worden.

Toch wil dit alles niet zeggen dat er in de spiritualiteit helemaal geen sprake is van 
een zoekproces. Dit ligt echter niet zozeer in de sfeer van de individuele geloofsworste-
ling, maar op het gebied van het vasthouden van de leer. De kerk als verbondsgemeen-
schap ervaart men als gegeven, maar het zuiver houden van de kerk is een voortdu-
rende opdracht die men zowel plaatselijk als bovenplaatselijk in het oog moet houden. 
Dit leidde tot een zekere cognitieve gerichtheid van de spiritualiteit. Omdat iedere ge-
reformeerde kerk gezien wordt als relatief zelfstandig, ligt in de praktijk de nadruk op 
de  zuiverheid van leer en leven in de gemeenschap van de  plaatselijke kerk. Het huis-
bezoek wordt belangrijk gevonden (Deddens, 1994: 170). Het toezicht houden op el-
kaar is een wezenlijk bestanddeel van de geloofspraxis. De beleving van onvrijheid die 
daarmee gepaard gaat, komt in de interviews van Amelink ook duidelijk naar voren. 
Een ander onderdeel van het zoekproces is de nadruk op de daad. Weliswaar kan men 
overtuigd zijn van de heilsbeloften van God, maar men is wel geroepen tot activiteit 
in het hier en nu. Vrijgemaakt gereformeerden hebben in de ogen van buitenstaanders 
door deze karakteristieken een rationele inslag en zijn ook  activistisch (Stoffels, 1995: 
140). Zij hechten aan de bijbelse  cultuuropdracht en zien de gelovige als ‘medearbei-
der Gods’146. Volgens Kuiper (2004: 367) is de nadruk op activiteit (zie hierover on-
der ‘Inspiratie en transcendentie’) een gevolg van een van de belangrijkste motieven 

146 Amelink beschrijft de gereformeerde mentaliteit als cognitief en gericht op het zelfstandig en kri-
tisch denken. Maatschappelijke betrokkenheid is belangrijker dan het spreken over de beleving 
van het geloof (‘Het binnenste van de mens werd hermetisch afgesloten’, a.w. 235).
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voor de Vrijmaking, namelijk de kritiek op het subjectivisme. Er kwam ‘een scherp 
accent te liggen op het vervullen van geloofsplicht en  geloofsgehoorzaamheid’. De be-
nadering van het geloof is nuchter en de praktische inzet voor de kerk is een belangrijk 
kenmerk van de gelovige. Ten slotte geeft de overtuiging als kerklid een kind van God 
te zijn een positieve gerichtheid, waarin ruimte is voor blijdschap en een optimistische 
levenshouding. Dijkstra neemt die ook waar bij de jongere generatie en typeert het ge-
loof van gereformeerde jongeren als ‘een geloof waarvan je zeker bent, niet persé sterk 
betrokken bij voelt, maar evenmin veel reden geeft voor bezorgdheid over een teveel 
aan ‘weet geloof’ (Dijkstra, 2002: 69).

Methodische aspecten en bronnen
Evenals bij de bevindelijk gereformeerden, neemt de  Bijbel als gezaghebbend Woord 
van God een belangrijke plaats in bij de vrijgemaakt gereformeerden. Dit komt tot 
uiting in het belang van tweemaal kerkbezoek op  zondag. Dan laat men de ervaring 
‘vullen’ door de prediking van Gods Woord (Trimp, 1989). Ook in het gezinsleven en 
in de schoolcultuur is de Bijbel belangrijk. In het gezin wordt aan tafel gebeden en uit 
de Bijbel gelezen; op de gereformeerd-vrijgemaakte school wordt vrijwel iedere dag 
uit de Bijbel verteld. In de gezinnen kan men niet – zoals de bevindelijken – beschik-
ken over een kinderbijbel uit eigen kring. De kinderbijbels van mevrouw G. Ingwersen 
(1938) en van Anne de Vries (1948) waren het meest populair. Zoals reeds gemeld, 
waren de voormannen van de Vrijmaking beducht voor een scheiding van een ‘hoog 
theologisch denken’ en het concrete leven. Het leven met God moest concreet tot ui-
ting komen in het leven van alledag. Dat beginsel vertaalde zich in de ontwikkeling 
van materiaal voor het ‘geestelijk leven’ voor alle leeftijdscategorieën. Ook deelname 
aan verenigingen van jongs af kan tot de gereformeerd-vrijgemaakte spiritualiteit ge-
rekend worden (Niemeijer, 1994). Op verenigingen en clubs wordt men gevormd in 
de praktijk van het leven met God. Theologie is niet iets voor dominees en academi-
ci alleen, maar evenzeer voor de gewone man. Men is geabonneerd op de bladen De 
Reformatie en het Nederlands Dagblad. Laatstgenoemd dagblad heeft weliswaar in 
de jaren negentig een opener profi el gekregen en heet een krant te zijn voor ‘betrok-
ken christenen’, maar wordt door vrijgemaakt gereformeerden toch nog gezien als 
hun krant. In sommige opzichten stelt men zich beslist niet exclusief op. Dat geldt bij-
voorbeeld ten aanzien van de  Nieuwe Bijbelvertaling van 2004, die in kerk en school 
voor gebruik is vrijgegeven. Ook zingt men een selectie liederen uit het  Liedboek voor 
de kerken. Overeenkomstig de sterke  cultuurparticiperende gerichtheid van de vrij-
gemaakt gereformeerden heeft de  vorming van kinderen en jongeren grote aandacht. 
Meer dan bij de bevindelijk gereformeerden worden  maatschappelijke participatie en 
scholing als een opdracht gezien. Kinderen en jongeren worden dan ook gestimuleerd 
om hun gaven ten volle in te zetten en zich voor te bereiden op toekomstige christelijke 
participatie in de cultuur (Heek, 2007).

Ontwikkelingen in de gereformeerd-vrijgemaakte spiritualiteit
De aanvankelijk sterke nadruk op de eigen zuil en de overtuiging dat men de eigen 
kerk als ware kerk zag, leidde tot zelfgenoegzaamheid. Kuiper (2004: 369) spreekt 
van een  triomfantalistische geest die in de kerk tot ontwikkeling kwam. Toen men 
in de jaren negentig geleidelijk aan een opener houding kreeg naar andere kerken en 
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naar andere christelijke organisaties, leidde dit tot een bescheidener houding147. In 
hoeverre dit zich ook heeft vertaald in de persoonlijke spiritualiteit van vrijgemaakt 
gereformeerden, is moeilijk te zeggen. Het feit dat er zo breed in de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt geworsteld wordt met de eigen identiteit en de heroriëntatie op 
de toekomst, maakt dit wel aannemelijk. Er komen veranderingen in de liturgie en 
er ontstaat een minder ‘hoge’ ambtsopvatting. De  levensstijl verandert eveneens, af-
gaande op het uitbundiger uitgaansgedrag van jongeren en de vrijere zondagsbeste-
ding. Het verschil tussen de gereformeerd-vrijgemaakte wereld en andere orthodoxe 
gelovigen (met name degenen die zich – volgens de begrippen van Stoffels, 1995 – in 
de evangelisch-reformatorische kern bevinden), lijkt minder te worden (Kuiper, 2007: 
41). Een persoonlijke impressie van de worsteling met de identiteit geeft C.J. de Rui-
ter148, hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit van de Gere-
formeerde Kerken vrijgemaakt. Hij gebruikt de metafoor van de tuinbouwkas. Het 
 geestelijk klimaat in zijn kerken heeft hij aanvankelijk ervaren als warm, voedend, 
verzorgend en beschermend. Zoals in een tuinbouwkas was er echter sprake van een 
klimaat dat men kon beheersen. Nu door de secularisatie en de houding van de kerk-
leden de ramen opengaan, komen de plantjes in de koude grond te staan. Van belang 
is volgens hem te erkennen dat de tuinbouwkas verleden tijd is en ‘dat de plant slechts 
groeit door te wortelen in goede aarde’ (De Ruiter, 2003: 181). Het ‘wortelen in goede 
aarde’ (in tegenstelling tot het gekoesterd worden door de kas) geeft iets aan van het 
verlangen naar meer aandacht voor de subjectiviteit in het geloof en het werk van de 
 Heilige Geest. Aanvaard zou moeten worden dat men in de kerken niet automatisch 
de goede antwoorden heeft. Dat betekent een toestaan van een meer zoekende hou-
ding en het openstaan voor  bijzondere ervaringen. Kerkleden en met name jongeren, 
lijken hier sterk naar te verlangen getuige conferenties over de  gaven van de Geest, 
meer vrijheid in de liturgie en het ontstaan van jeugdkerken.

De heroriëntatie in de jaren negentig van de vorige eeuw ging dus vooral samen 
met een pleidooi voor een meer sprankelende spiritualiteit in het kerkelijk leven. Een 
schrale spiritualiteit werd toegeschreven aan de verzuiling, de zelfgenoegzaamheid, 
de secularisering en het steunen op de leer. De heroriëntatie heeft vanzelfsprekend 
ook heftige reacties opgeleverd van kerkleden die de kritiek als een bedreiging ervaren 
voor de identiteit van hun kerk. De ontwikkelingen wijst men af als komend uit een 
doperse geesteshouding. Aandacht voor het ‘extra’ bovenop het aanvaarden van het 
geloof, wordt als een ongewenst surplus gezien.

147 In de jongste geschiedschrijving van de gereformeerd-vrijgemaakte wereld (Kuiper & Bouwman, 
2004) wordt geconstateerd dat de gereformeerd-vrijgemaakte organisaties hun exclusieve karak-
ter hebben verloren.

148 In De Reformatie, 79/10, 6 december 2003, pp. 178-181.
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3.4 Het orthodox-protestantse onderwijs

3.4.1 Het reformatorische onderwijs

Ontstaansgeschiedenis van de  reformatorische scholen
De reformatorische scholen149 zijn aan het begin van de vorige eeuw ontstaan door 
met name het werk van ds. G.H. Kersten. Hij was in 1907 de drijvende kracht achter 
de eenwording van kruisgezinde gemeenten en ledeboerianen. De  Gereformeerde Ge-
meenten die toen ontstonden, bundelden gelijkgezinden die afkomstig waren uit het 
gezelschapsleven en degenen die hechtten aan een bevindelijke prediking (Zwemer, 
1992: 17 e.v.). Ds. Kersten stimuleerde vanaf het begin van de 20e eeuw het stichten 
van eigen scholen. Een van de motieven om vanuit de plaatselijke gereformeerde ge-
meente een school te stichten, was dat onderwijs niet neutraal kon zijn. Men keerde 
zich tegen degenen die meenden dat kinderen gewoon onderwijs konden ontvangen 
op de openbare school. In dat verband werd de gelijkenis van het  zuurdeeg gebruikt: 
‘Wij hebben dus de roeping, dat eeuwigblijvend Woord als een  zuurdeeg ook in onze 
scholen te brengen’. Een openbare school met wat godsdienstonderwijs beschouwde 
men als niet voldoende. Het gaat om ‘een school waar het onderwijs doorzuurd is van 
het zuurdeeg des Woords’ (citaten bij Golverdingen, 1996: 17). Het idee dat de school 
nooit een neutraal instituut kan zijn, is al sinds het ontstaan van de ledeboeriaanse ge-
meenten in de 19e eeuw aanwezig (Vogelaar, 2006). Het oorspronkelijke streven naar 
eigen scholen is dan ook op te vatten als een cultuurprotest tegen de dominantie van 
het liberale klimaat in het onderwijs. Het tweede motief, dat vanaf 1907 speelde, was 
theologisch van aard en had te maken met de positionering ten opzichte van de neoge-
reformeerden. Hun leer werd door ds. Kersten ‘zielsmisleidend’ genoemd, omdat men 
vanwege Kuypers150  veronderstelde wedergeboorte ervan uitging dat alle gedoopten 
als Gods erfgenamen moesten worden beschouwd. Ds. Kersten noemde dit een ‘in-
slaap-wiegende-leer’151. Kinderen kunnen niet zalig worden zonder dat er ‘iets bijzon-
ders’ (de wedergeboorte) in hun leven plaatsvindt.

Het stichten van scholen stond in de beginfase in een spanningsvolle verhouding 
tot de bevindelijke spiritualiteit. Het begrip ‘middellijkheid’ en het begrip ‘ onmiddel-
lijkheid’, zoals dat in de voorgaande paragraaf naar voren kwam, zijn te herkennen in 
de manier waarop men stond en staat ten opzichte van de actieve rol van de mens in 
de cultuur. Voor het geestelijk leven is men afhankelijk van onmiddellijke inwerkin-
gen van God. Dit zorgde ervoor dat men niet erg actief was in het stichten van scho-
len of andere instituties. Toen ds. Fraanje een rede uitsprak bij de opening van een 
school van een gereformeerde gemeente, wees hij erop dat hij zelf geen onderwijs, zelfs 
geen lager onderwijs, genoten had. Er was een directe leiding van God voor nodig om 
hem te laten inzien dat een school – een ‘middellijke’ zaak – toch opgericht diende te 

149 Voor de beschrijving van de geschiedenis van het reformatorische onderwijs baseer ik mij voor-
namelijk op de uitvoerige beschrijving van Golverdingen (1996). Voor een beknoptere samenvat-
ting zie De Muynck & Stam (1993).

150 Abraham Kuyper (1837-1920).
151 Het theologische motief was zo sterk aanwezig dat Kersten sterk gekant was tegen vertegenwoor-

digers van de neogereformeerden in het schoolbestuur.
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worden. ‘Doordat ik zooveel onmiddellijk van God mocht verkrijgen, was ik een 
voorstander van het onmiddellijke leven en een tegenstander van het middellijke le-
ven. Maar het behaagde God mij in B. in een stillen nacht, eens te doen overwegen, 
dat kerk en school toch niet gescheiden kunnen wezen.’152 Het leven uit directe inge-
vingen en persoonlijk mediteren staat in contrast met de mentaliteit van ds. Kersten, 
die organisatorisch zeer actief was en soms tegen de klippen op pleitte voor oprichting 
van scholen (Golverdingen, 1996: 43). De spanning tussen het onmiddellijke en het 
middellijke wordt sinds de vanzelfsprekende aanwezigheid van het reformatorische 
onderwijs voor zover mij bekend nauwelijks meer op die manier aangetroffen. Wel is 
in de reformatorische schoolcultuur nog steeds een terughoudendheid merkbaar ten 
aanzien van vernieuwingen in het onderwijs. Men is meer volgzaam in de ontwikke-
lingen dan dat men vooroploopt.

Omvang van het reformatorische onderwijs
Het reformatorische onderwijs als duidelijk omschreven groepering is pas ontstaan na 
de Tweede Wereldoorlog, toen de samenwerking met hervormde en andere bevindelij-
ke groeperingen leidde tot het oprichten van scholen voor voortgezet onderwijs. In het 
spraakgebruik bleef men waarde hechten aan de termen christelijk onderwijs of ge-
reformeerd onderwijs153. Het reformatorische onderwijs heeft zich inmiddels ontwik-
keld tot een ‘volwassen’ richting, met154 149 basisscholen155, zeven scholengemeen-
schappen voor voortgezet onderwijs, vijf scholen voor speciaal onderwijs (sbo en zml), 
één mbo-school en één hbo-instelling voor de opleiding van leraren. Laatstgenoemde 
opleiding is in 2005 gefuseerd met de in 1981 opgerichte schoolbegeleidingsdiensten 

152 Ds. J. Fraanje: rede uitgesproken bij de opening der school van de gereformeerde gemeente te 
Barneveld op 29 februari 1932.

153 Bregman en Kole (1981: 5) typeren de bedoelde groep scholen als ‘christelijk onderwijs dat met 
nadruk aan de Schrift en de belijdenis wil vasthouden (...). We bedoelen het zo genoemde refor-
matorische onderwijs. Deze term heeft algemene erkenning gevonden, al dreigt het gevaar dat 
men al te gemakkelijk de term ‘reformatorisch’ aan allerlei zaken verbindt, waardoor het woord 
aan kracht verliest. Bovendien behoeven we het woord ‘gereformeerd’ ook niet als niet meer ter 
zake doende aan de kant te schuiven. (...) Met het vasthouden aan het woord ‘gereformeerd’ 
willen we tevens benadrukken dat we in de kring van het reformatorische onderwijs dienstbaar 
wensen te zijn aan het geheel van het christelijk onderwijs, ook al verheugt het ons dat meer en 
meer het besef blijkt door te dringen dat reformatorische onderwijs om redenen van eerlijkheid 
wel als een aparte denominatie behoort te worden beschouwd.’ (Cursivering in oorspronkelijke 
tekst bij Bregman en Kole.) Ook Golverdingen houdt in zijn publicaties (1996, 2003) nadruk-
kelijk vast aan de term ‘gereformeerd’. 

154 Gegevens verstrekt door het bureau van de  VGS te Ridderkerk (7 december 2004). Als criterium 
om van reformatorische scholen te spreken, wordt hier het lidmaatschap van de  VGS gebruikt. 
De kleine denominatie van scholen die tot de besturenorganisatie  VBSO (Vereniging tot Be-
vordering van Schoolonderwijs op gereformeerde grondslag, gevestigd te Veenendaal) behoren, 
wordt doorgaans ook tot de reformatorische richting gerekend. De  VBSO verricht haar diensten 
voor besturen van negentien scholen voor primair onderwijs. Daarnaast zijn er enkele scholen 
voor speciaal basisonderwijs, voor zmlk en voor praktijkonderwijs, die zowel bij de VGS als bij 
de VBSO zijn aangesloten. In totaal bezochten in 2004 ongeveer 27.600 leerlingen het reforma-
torische basisonderwijs (bron: website  CBS, Jaarboek Onderwijs 2005).

155 De gemiddelde schoolgrootte ligt op 227 leerlingen (in 2004 is het landelijk gemiddelde 216 
leerlingen, bron:  CBS).
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 BGS en  DGS tot  Driestar educatief. Het afgelopen decennium hebben veel groepen 
van scholen zich gebundeld in federaties, soms uitlopend in fusies. De besturenorgani-
satie ‘ Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs’ (VGS) heeft een eigen bureau, 
waar tevens een – voorheen zelfstandig – administratiekantoor is ondergebracht. De 
lerarenvereniging  GOLV (Gereformeerde Onderwijzers en Lerarenvereniging) is in 
2005 gefuseerd met de  Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). Door de VGS, 
Driestar educatief en de RMU wordt het blad  DRS-Magazine uitgegeven.

Ontwikkelingen in het reformatorische onderwijs
Baars-Blom (2006) verrichtte in 2005 een antropologisch onderzoek onder vrouwelij-
ke eindexamenkandidaten van een reformatorische scholengemeenschap voor voort-
gezet onderwijs. Op grond van interviews en enquêtegegevens verkreeg zij een beeld 
over opvattingen en leefwijzen van reformatorische jongeren. Zij komt tot een typo-
logie die ze baseert op twee dimensies: de dimensie van open naar gesloten communi-
catie en de dimensie van zwaar orthodox naar licht orthodox. Er blijken vier duide-
lijk van elkaar te onderscheiden typen te bestaan. Van de 226 ondervraagde meisjes 
behoort 51% tot de bewuste belijders, 12% tot de behoudende bewakers, 15% tot de 
verre vreemden en 22% tot de vlotte vernieuwers. Kennelijk is de  open communica-
tie in reformatorische gezinnen de dominante omgangsstijl geworden (de eerste en de 
laatste categorie maken samen 73% van de populatie uit). De reformatorische cultuur 
(opvattingen over leer en leven, gecombineerd met gedrag zoals dit tot uiting komt 
in het uitgaanspatroon en het gebruik van media) blijkt in de eerste groep het sterkst 
overgedragen te worden. Deze meisjes onderschrijven op een serieuze manier allerlei 
aspecten van de geloofsleer, en leven ook naar de tradities die in de zuil gelden. Het 
merendeel van de meisjes uit deze categorie komt uit de  Christelijke Gereformeerde 
Kerken en uit de  Gereformeerde Gemeenten. Uit deze gegevens valt af te leiden dat de 
cultuur van de leerlingenpopulatie weliswaar opener lijkt te zijn geworden, maar dat 
tegelijk ook de  religieuze socialisatie sterk is. Als we ervan uitgaan dat (a) de reforma-
torische lerarenopleiding een groot deel van de studenten van dergelijke scholen voor 
voortgezet onderwijs betrekt en (b) dat deze ontwikkeling al enige jaren gaande is, 
dan is te verwachten dat de huidige en komende generatie leraren op reformatorische 
scholen religieus sterk gesocialiseerd is én een open wijze van communiceren heeft.

3.4.2 Het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs

Ontstaansgeschiedenis van de gereformeerd-vrijgemaakte scholen
Het ontstaan van de gereformeerd-vrijgemaakte scholen156 is rechtstreeks verbon-
den met de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Er waren op een 
aantal plaatsen scholen waarvan het overgrote deel van de leden van de schoolver-
eniging meeging met de Vrijmaking. In dat geval kreeg de bestaande gereformeerde 
school geruisloos een gereformeerd-vrijgemaakt karakter (Veldman & Hoksbergen, 
1994: 313). In de jaren na 1944 werden geleidelijk aan ook nieuwe  schoolverenigingen 

156 Gegevens ontleend aan Kuiper (1994), Veldman & Hoksbergen (1994), Van den Berg (1992) en 
Gunnink (1994). Detailinformatie is te vinden in Messelink (1994), Van Leeuwen (1999) en Bak-
ker (2000).

Een goddelijk beroep.indb   117Een goddelijk beroep.indb   117 05-02-2008   14:08:0605-02-2008   14:08:06



118

EEN GODDELIJK BEROEP

opgericht. Dat gebeurde voor het eerst in 1949 te Bedum en later op veel andere plaat-
sen. De uitspraak van dr. K. Schilder was richtinggevend dat er eigen scholen opge-
richt zouden moeten worden indien leeruitspraken confl icten zouden geven in de be-
staande gereformeerde  schoolverenigingen (Gunnink, 1994: 107). Het was voor veel 
ouders overigens allerminst vanzelfsprekend dat er aparte scholen gesticht moesten 
worden. Opmerkelijk is dat onderwijzers die hadden gekozen voor de Vrijmaking, 
eigen structuren vormden, die vervolgens aanjagers werden voor het stichten van nieu-
we scholen157.

Een aantal schoolverenigingen richtte in 1951 het LVGS, het  Landelijk Verband 
van Gereformeerde Schoolverenigingen op (Van den Berg, 1992: 73). In 1950 werd 
met zeven studenten gestart met een eigen  Gereformeerde Onderwijzersopleiding te 
Enschede. In datzelfde jaar werd ook een onderwijzersvereniging opgericht. De eerste 
gereformeerd-vrijgemaakte lagere school ontstond daadwerkelijk in 1952 (Kampen). 
Vanaf 1960 werden de gereformeerd-vrijgemaakte scholen erkend als een eigen rich-
ting (Van den Berg, 1992: 71)158.

Gunnink noemt de inhoud van het leergeschil een belangrijke reden voor het op-
richten van eigen scholen. In de jaren na de Vrijmaking ging men zich afvragen wat de 
gevolgen zouden zijn voor de geloofsopvoeding op school. ‘Op welke wijze mochten 
kinderen worden aangesproken: als verondersteld wedergeboren of als  verbondskin-
deren? Beloofden de ouders niet bij de doopvont dat ze hun kinderen zouden onder-
wijzen en doen onderwijzen in de leer van de kerk? Betekende het gestand doen van 
die gelofte nu ook dat de vrijgemaakten eigen scholen moesten oprichten?’ (Gunnink, 
1994: 106). De laatste vraag werd vanaf de jaren vijftig door steeds meer ouders be-
vestigend beantwoord. Daarnaast159 speelde echter ook een algemenere verontrusting 
over de vervlakking van het protestants-christelijk onderwijs. De door Karl Barth ge-
inspireerde  doorbraakgedachte voedde de idee dat christelijke scholen zich minder ex-
clusief op zouden moeten stellen. Hierin zagen de vrijgemaakt gereformeerden teke-
nen van geestelijk verval. Men wilde de kinderen behoeden voor deze invloedssfeer.

157 Bijvoorbeeld het  Verbond voor voorstanders van de Vrije Christelijke School, zie Veldman & 
Hoksbergen (1994: 319).

158 De erkenning kwam er pas naar aanleiding van een klein incident over leerlingenvervoer (infor-
matie bureau  LVGS, september 2006).

159 Van den Berg noemt in zijn bijdrage aan de herdenkingsbundel van de  onderwijspacifi catie drie 
motieven voor het stichten van eigen scholen. In de breedte van het protestants-christelijk on-
derwijs wordt niet zonder meer het gezag van de Bijbel erkend en worden ook de belijdenisge-
schriften makkelijk onder kritiek gesteld (Van den Berg, 1992: 75). Wat het verbond en de doop 
betreft, merkt Van den Berg het volgende op: ‘Bedacht moet worden, dat het in de strijd, die op 
de Vrijmaking is uitgelopen, is gegaan om de grote zaak van het Verbond dat de HERE met Abra-
ham, de vader van alle gelovigen, heeft gesloten. Het Verbond dat in Christus de gelovigen en hun 
kinderen omsluit. Het ging hun <de  ouders die de scholen oprichtten, ADM> om de troost en de 
betrouwbaarheid van de beloften van het Verbond, die in de doop aan hun kinderen betekend en 
verzegeld zijn’ (Van den Berg, 1992: 76). Als derde motief noemt Van den Berg nog de eenheid 
van belijden in gezin, kerk en school. Zie voor de motieven van schooloprichting ook Messelink 
(1994).
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Omvang van het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs
In de loop der jaren zijn steeds meer eigen scholen gesticht. Momenteel bestaat het 
gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs160 uit 120 basisscholen161, vijf scholen voor spe-
ciaal basisonderwijs, één school voor zml, vier scholengemeenschappen voor voortge-
zet onderwijs en één mbo-school. Verder is er een eigen hbo-instelling ( Gereformeer-
de Hogeschool), een eigen schoolbegeleidingsdienst (GPC) en een eigen kantoor voor 
bestuurlijke en administratieve ondersteuning ( Landelijk Verband van Gereformeerde 
Schoolverenigingen/Concent). Sinds de jaren vijftig bestond er een gereformeerde on-
derwijzersvereniging met gereformeerd-vrijgemaakte leden, die na de breuk van 1967 
voortgezet werd in de Gereformeerde Vereniging van Onderwijzers, Leraren en Kleu-
terleidsters ( GVOLK). Deze vereniging gaf het verenigingsblad Woord en School uit, 
totdat ze opging in het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond ( GMV).

Ontwikkelingen in het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs
In de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw is er een discussie ontstaan over 
het lidmaatschap van gereformeerd-vrijgemaakte  schoolverenigingen en over het be-
noemingsbeleid. De schoolverenigingen hebben in die periode het lidmaatschap ook 
opengesteld voor leden van de  Christelijke Gereformeerde Kerken. Leden van die ker-
ken kunnen ook als personeel worden benoemd, en bij sommige scholen ook leden 
van een kerk die de gereformeerde confessie onderschrijft. Dit heeft er bij een aantal 
leden van de zogenoemde nieuwe vrijgemaakt gereformeerden toe geleid dat men er-
aan denkt eigen scholen te stichten162. Door de toelating van kinderen van christelij-
ke gereformeerde ouders op gereformeerd-vrijgemaakte scholen, ontstaat onverwacht 
een overlap met het reformatorische onderwijs, dat door een deel van de christelijke 
gereformeerde kinderen bezocht wordt. Ook  evangelische kinderen worden na een 
procedure, waarbij door het bestuur de motieven van de  ouders om voor deze school 
te kiezen, worden onderzocht, toegelaten tot een aantal scholen.

Een belangrijke principiële belemmering is dat de meeste evangelische groeperin-
gen de  kinderdoop niet toepassen, terwijl de gereformeerd-vrijgemaakte visie op de 
kinderdoop een van de belangrijkste fundamenten van het gereformeerd-vrijgemaakte 
onderwijs is. Theologische ruimte hiervoor vindt men door erop te wijzen dat kinde-
ren door de geboorte uit gelovige ouders al deelhebben aan de beloften van God. Im-
pliciet zouden evangelische ouders die vast geloven dat de beloften voor hun kinderen 
zijn, toch van het verbond uitgaan, terwijl ze de volwassendoop dan niet zien als een 
vrije keus, maar als een amen-zeggen op de beloften.

De discussie over de identiteit van het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs wil 
men niet beperken tot het  toelatingsbeleid. Ook inhoudelijk zoekt men wel naar een 
nieuwe invulling van het begrip ‘gereformeerd’. In een kritisch gesprek met de eigen 
traditie geeft de predikant dr. Jos Douma een nieuwe invulling aan de begrippen ‘ver-
bond’, ‘doop’ en ‘kerk’. Deze begrippen ‘nemen ten opzichte van de Persoon en het 
werk van de Here  Jezus Christus een ‘secundaire’ plaats in, waarmee ik bedoel: ze 

160 Gegevens verstrekt door  LVGS/Concent, september 2006.
161 De gemiddelde schoolgrootte ligt vergeleken met het landelijk gemiddelde vrij laag: 165 leerlin-

gen in 2004 (het landelijk gemiddelde ligt op 216 leerlingen, bron:  CBS).
162 Bericht Reformatorisch Dagblad, 3 mei 2006.
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kunnen alleen werkelijk begrepen en beleefd worden vanuit  Jezus Christus’ (Douma, 
2004: 1). Redenerend vanuit Christus zal men de identiteit volgens Douma niet zoe-
ken in normen en regels, maar in de  atmosfeer op school. De  persoon van de leer-
kracht komt daardoor heel direct in beeld: (…) zij of hij is vóór alles degene die een 
geur van  Christus mag verspreiden en vooral ook mag zijn. (Douma, 2004: 3) De con-
centratie op Christus heeft sommigen op het idee gebracht de  triangelgedachte kerk-
gezin-school te vervangen door Christus-gezin-kerk. Naar aanleiding van een discus-
sie hierover in het voorjaar van 2007 in het Nederlands Dagblad en De Reformatie, 
erkent De Bruijne dat het goed is om Christus centraal te stellen, maar dat Hij bo-
ven de triangel moet staan en niet een gelijkwaardige grootheid is naast de instituten 
gezin en kerk. ‘Onbedoeld suggereert de nieuwe  triangel dat Christus [de kerkelijke 
vorming] zelf ter hand neemt en daarbij voorganger en catecheet niet nodig heeft. In 
plaats van de centrale inhoud van alle vorming en het grote doel op wie al die vorming 
is gericht, wordt Hij één van de drie vormende instanties.’ (De Bruijne, 2007: 392) In 
hetzelfde artikel stelt De Bruijne dat hij graag wil vasthouden aan de klassieke trian-
gelgedachte en tegelijk andere bijbelse motieven wil honoreren, namelijk het gemeen-
schappelijke christelijke motief (in andere kerken zitten ook christelijke kinderen) en 
het missionaire motief (de liefde voor de naaste vereist ook inzet voor niet-christenen). 
In de praktijk zou dit een verruiming van het  toelatingsbeleid kunnen betekenen.

De kerken die ontstaan zijn door de nieuwe Vrijmaking van 2003, bezinnen zich 
actief op onderwijs. Op de website www.reformanda.nl zijn uitgebreide artikelen te 
lezen over het onderwijs. Men toont zich verontrust over de  levensstijl op de scholen.

‘Waar school, kerk en gezin zo nauw aan elkaar verbonden waren, daar kan het 
niet anders dan dat verval en afdwaling in de kerk wezenlijke gevolgen heeft voor 
gezin en school. En we moeten constateren dat dit inderdaad zo is. In het spoor 
van het verval van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn ook de gereformeer-
de scholen veranderd.’163

Ik geef de drie punten van verontrusting weer die genoemd worden als kern. Omdat 
men pretendeert het wezenlijke van de oorspronkelijke Vrijmaking voort te zetten, is 
het te begrijpen dat deze punten overeenkomen met de oorspronkelijke (hiervoor ge-
noemde) motieven om gereformeerd-vrijgemaakte scholen te stichten. Het eerste punt 
betreft het loslaten van de formele band tussen kerk en school. Ook christelijke gere-
formeerde kinderen worden toegelaten. Verontrusten menen daar niet in mee te kun-
nen gaan. Als tweede wordt de inhoud van het onderwijs genoemd. In de liedkeuze 
zijn evangelische invloeden merkbaar. Er zou te weinig meer benadrukt worden dat 
het gaat om gehoorzaamheid: ‘Leerkrachten moeten zich meer ‘neutraal’ opstellen en 
kunnen nog wel hun persoonlijke mening geven maar niet meer zeggen: dit is wat de 
Here ons leert. Net als in de kerken neemt de persoonlijke band met God de plaats in 
van het samen gehoorzaam leven in het Verbond.’ Als derde wordt de  levensstijl ge-
noemd, die vooral in de scholen voor voortgezet onderwijs steeds meer wereldgelijk-
vormig wordt. Opmerkelijk is dat bij de alternatieven voor schoolkeuze nadrukkelijk 
ook het reformatorische onderwijs als mogelijkheid genoemd wordt:

163 http://www.reformanda.nl/artikelen_view.php?id=124 bezocht op 13 december 2006.

Een goddelijk beroep.indb   120Een goddelijk beroep.indb   120 05-02-2008   14:08:0705-02-2008   14:08:07



121

PROTESTANTSE ORTHODOXIE EN ORTHODOX-PROTESTANTS BASISONDERWIJS

‘Reformatorische scholen kenmerken zich vaak o.a. door een eerbiedige en gelovige 
omgang met de Bijbel en heel veel aandacht voor een christelijke levensstijl. Men 
durft vaak ook zo’n levensstijl op school nog af te dwingen. En uit eigen ervaring 
weten we dat bijbellessen vaak veel diepgang hebben en heel serieus genomen wor-
den. Soms is een kind op zo’n school inderdaad veel ‘veiliger’ dan op een gerefor-
meerde school.’164

Wel wordt erop gewezen dat er belangrijke verschillen zijn met betrekking tot het ver-
bond, zodat er wellicht in het gezin wel wat rechtgezet zal moeten worden. Dit weegt 
echter niet op tegen een positieve instelling ten opzichte van de reformatorische scho-
len.

3.5 Afsluitende opmerkingen

Verwante orthodoxen
In de omschrijving in dit hoofdstuk is gebleken dat de gereformeerde traditie die zich 
sinds de Reformatie in Nederland ontwikkeld heeft, een grote diversiteit in spiritua-
liteit kent. Overeenkomst in de orthodoxe varianten is dat er duidelijke verbindingen 
zijn tussen enerzijds het  geleefde geloof en de  leefstijl, en anderzijds de theologische 
bezinning. Er is veel nadruk op de leer en de zuiverheid daarvan, op de ernst van Gods 
geboden en op de directe gevolgen daarvan voor de heiliging van het concrete leven. 
Verder is er overeenkomst in de hoge organisatiegraad van sociale verbanden bij de 
reformatorischen en de vrijgemaakt gereformeerden. Wat betreft het onderwijs, zijn 
er vergelijkbare typen ondersteunende en educatieve organisaties. De organisaties zor-
gen intern voor informatie (bestuurlijk en organisatorisch) en voor materialen (onder-
wijsinhoudelijk); extern functioneren ze vaak als belangenbehartigers voor de eigen 
doelgroep. Bij reformatorischen en bij vrijgemaakt gereformeerden wordt een nauwe 
band tussen gezin, kerk en school als ideaal gezien.

Er zijn ook belangrijke verschillen. De uiteenlopende interpretaties van de belijde-
nis165 uit zich in verschillende accenten in de spiritualiteit. In het empirische deel van 
deze studie zal moeten blijken of deze verschillen zich ook vertalen in de werksituatie 
van de leraren. Het meest in het oog lopende verschil tussen de bevindelijk gerefor-
meerden en de vrijgemaakt gereformeerden betreft de spanning tussen de subjectivi-
teit en de objectiviteit van het heil. Bij de bevindelijk gereformeerden is er een sterke 
hang naar subjectiviteit die paradoxaal gekoppeld is aan het bewaren van de zuiver-
heid van de leer. De sterke aandacht voor het innerlijke leven verklaart het feit dat de 
literatuur over spiritualiteit en  vroomheid in deze kring zo omvangrijk is. Niettemin 
is er in de beleving van religie een grote diversiteit. Er is een vloeiend continuüm van 
zeer strikt dogmatische bevindelijken naar een meer open variant, waarin men zich 

164 Website Reformanda, als boven.
165 De verschillen in interpretaties en beleving van de belijdenis verhinderen niet dat er tussen vrij-

gemaakt gereformeerden en bevindelijk gereformeerden samengewerkt wordt. Bijvoorbeeld in 
Eleos, een landelijke instelling voor geestelijke gezondheidszorg, vergelijkbaar met een regionale 
Riagg. 

Een goddelijk beroep.indb   121Een goddelijk beroep.indb   121 05-02-2008   14:08:0705-02-2008   14:08:07



122

EEN GODDELIJK BEROEP

spanningslozer verhoudt tot evangelische en modern-theologische invloeden. De zelf-
percepties binnen de groep lopen uiteen van het deel uit willen maken van de grote 
protestants-christelijke denominatie tot het koesteren van een vrij strikt isolement. De 
kleinere gereformeerd-vrijgemaakte groepering kende aanvankelijk een grotere geslo-
tenheid dan de reformatorische doelgroep. Dit hangt samen met de vrij sterke kop-
peling van de eigen leer met kerkelijke en maatschappelijke organisatievormen. De 
orthodoxe uitgangspunten hebben zich in de gereformeerd-vrijgemaakte groepering 
meer vertaald in exclusiviteit dan bij de bevindelijken. Het laatste decennium wordt 
deze exclusiviteit doorbroken, hetgeen door vrijgemaakten onder andere op het conto 
geschreven wordt van evangelische invloeden. Vrij breed lijkt er een nieuw klimaat te 
ontstaan waarin het subjectieve element in de geloofsbeleving een grote plek krijgt. 
Het onderscheid tussen bevindelijken en vrijgemaakt gereformeerden op het conti-
nuüm van objectiviteit naar subjectiviteit lijkt daarmee verder gerelativeerd. Op het 
punt van de accentverschillen was er ook op een andere manier reeds overlap tussen 
de twee orthodoxe doelgroepen. Binnen de bevindelijke kring is de spanning tussen 
‘het objectieve van Gods beloften’ en ‘het zoeken naar bijzondere ervaringen’ van-
ouds altijd aanwezig geweest166. Er kan van verwantschap gesproken worden tussen 
het meer verbondsmatig denkende deel van de bevindelijk gereformeerden en de vrij-
gemaakt gereformeerden.

Niettemin kunnen we vaststellen dat de verschillen in religieuze cultuur tussen be-
vindelijken en vrijgemaakt gereformeerden vrijwel alle te maken hebben met het ac-
centverschil op het continuüm subjectief en objectief. Bij de bevindelijken is de bete-
kenis van de doop relatief gering en wordt de geloofsweg als een zoektocht ervaren 
met veel twijfel en onzekerheid. Bij de vrijgemaakt gereformeerden wordt aan de doop 
hoge betekenis toegekend en is de geloofsweg een beamen van de kerkelijke belijdenis, 
waarbij zekerheid de norm is. De grondstemming in de geloofsbeleving is bij bevin-
delijken somberder en meer tobberig van karakter; terwijl bij de vrijgemaakt gerefor-
meerden de vreugde en de viering belangrijk zijn. Andere verschillen hebben te maken 
met de houding ten opzichte van de cultuur. De cultuurmijdende houding van de be-
vindelijken is terug te vinden in meer passieve dan in actieve maatschappelijke parti-
cipatie; het grote maatschappelijke engagement van de vrijgemaakt gereformeerden is 
te herkennen in de nadruk op vorming en de geringe schroom om deel te nemen aan 
culturele en wetenschappelijke activiteiten.

Beide orthodoxe groeperingen zoeken hun eigen weg in de bredere ontwikkelingen 
in kerk en samenleving. Als belangrijkste bedreigende invloeden worden doorgaans 
gezien: de secularisatie, de toegenomen welvaart, de evangelische beweging en de mo-
derne theologie. De manier waarop de sociologische invloeden hun werk doen, lij-
ken ook weer samen te hangen met de specifi eke overtuigingen die in de groep leven. 
Zo lijkt de verwereldlijking onder gereformeerd-vrijgemaakte jongeren gemakkelijker 
plaats te vinden dan bij reformatorische jongeren, omdat in de eerstgenoemde groep 
de openheid naar media en cultuuruitingen sterk is (Dijkstra, 2002).

166 Illustratief zijn de verschillende posities tussen de hervormd-gereformeerde predikanten I. Kievit 
en J.G. Woelderink (zie Zwemer, 1992: 133). 
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Het onderwijsveld
De scholen waar de leraren uit de onderzoekspopulatie werken, hebben een tamelijk 
uiteenlopende historie. De motivatie voor schoolstichting houdt in beide denomina-
ties verband met weerstand tegen de theologie van Abraham Kuyper, zij het in precies 
tegengestelde richting. In het bevindelijk gereformeerde scholenveld was men beducht 
voor een te positief spreken over verbond en doop en lag en ligt het accent op de per-
soonlijke  geloofsbeleving. In de gereformeerd-vrijgemaakte scholen zag men juist een 
gevaar in het te voorwaardelijk spreken over het verbond. De formulering ‘totdat het 
tegendeel blijkt’ zou een oorzaak zijn van  geloofstwijfel.

Er is een aantal maatschappelijke ontwikkelingen waarin het orthodoxe onderwijs 
positie moet kiezen. Zo steekt zo nu en dan een discussie over de  vrijheid van onder-
wijs de kop op. Dit is een vrij complexe discussie, waarin oudere tegenstellingen weer 
actueel blijken te zijn. Zo is de liberale ideologie van neutraal onderwijs springlevend 
gebleken (Bierens & Van Schie, 2006). Orthodoxe scholen lopen het gevaar vergele-
ken te worden met islamscholen en een negatief imago te krijgen (De Wolff, 2006; 
Miedema, 2006). Binnen de orthodoxe scholen heerst een zekere angst dat met een 
veranderende visie op  onderwijsvrijheid het bestaan van de eigen scholen onder druk 
komt te staan. Verder staan de scholen voor nieuwe uitdagingen ten gevolge van een 
nieuwe wetgeving, waardoor men zich uitgedaagd weet zijn positie te bepalen. Voor-
beelden hiervan zijn: de nieuwe kerndoelen voor burgerschap, de verplichting om  me-
dezeggenschapsraden toe te staan en de verplichting om, indien ouders dit wensen, 
buitenschoolse opvang te organiseren.
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HOOFDSTUK 4

VERONDERSTELLINGEN OP GROND 
VAN HET THEORETISCHE DEEL

‘Das Glück trifft immer nur den vorbereiteten Geist.’167

(J. Reichertz, 1999)

4.1 Inleiding

Een onderdeel van de gekozen  onderzoeksmethode is dat op grond van de reeds be-
schikbare theorie een aantal veronderstellingen geformuleerd wordt. In deze uitspra-
ken wordt – aanduidenderwijs – verwoord wat er aangetroffen zou kunnen worden 
in het empirische onderzoek. Met ‘aanduidenderwijs’ wordt bedoeld dat de uitspra-
ken een bepaalde richting aangeven waarin gezocht wordt. Het verloop van het on-
derzoek kan echter aanleiding zijn om de richting te nuanceren, andere richtingen na 
te gaan of aanvullende verwachtingen te formuleren. In dit hoofdstuk wordt een aan-
tal veronderstellingen geformuleerd. De uitspraken zijn tot stand gekomen op grond 
van het conceptuele kader met betrekking tot spiritualiteit en handelen van leerkrach-
ten (hoofdstuk 2) en op grond van de achtergrondinformatie over protestantse ortho-
doxie en het orthodox-protestantse basisonderwijs (hoofdstuk 3). Nu is het zo dat de 
informatie en de inzichten uit de voorgaande twee hoofdstukken aanleiding geven 
voor een lange lijst van verwachtingen. In het keuzeproces van welke gegevens aan-
leiding zijn voor een veronderstelling, heb ik mij laten leiden door de  vraagstellingen 
van het onderzoek en door de elementen van de  werkdefi nitie van spiritualiteit. Het 
ordeningskader zal ik in paragraaf 4.2 toelichten. De lijst met uitspraken wordt weer-
gegeven in paragraaf 4.3. Ik sluit af met enkele opmerkingen over het verdere gebruik 
van de veronderstellingen.

167 Deze uitspraak is een variant op een uitspraak van de Franse bacterioloog Louis Pasteur 
(1922-1895): ‘Het geluk [bij het wetenschappelijk onderzoek] bevoordeelt alleen de goed voor-
bereide geesten.’ De spreuk bedoelt aan te geven dat wetenschappelijke ontdekkingen niet uit de 
lucht komen vallen, maar slechts gedaan worden indien men zich terdege in de bestaande kennis 
heeft verdiept. Ook bij kwalitatief onderzoek, waarbij men de ervaringen van mensen zo nauw-
keurig mogelijk zélf wil volgen, is dat het geval. Het uitgangspunt dat bij het waarnemen de geest 
voorbereid moet zijn, is ook van toepassing op de methode die in deze studie is gevolgd. De in 
dit hoofdstuk gepresenteerde veronderstellingen geven een samenvatting van de ‘voorbereiding’. 
In de slotparagraaf bij ieder hoofdstuk wordt een terugblik gegeven op wat er is ‘gevonden’. Het 
geheel van de bevindingen wordt samengevat in hoofdstuk 12. 
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4.2 Ordening van veronderstellingen

In deze paragraaf licht ik toe op welke manier de lijst met veronderstellingen tot stand 
is gekomen. Ik heb mij laten leiden door vier perspectieven. In de eerste plaats zijn dat 
de eerste drie  deelvragen van het onderzoek, waarin geformuleerd staat waarnaar we 
op zoek zijn. In de tweede plaats is dat de  werkdefi nitie waarin is verwoord hoe we te-
gen spiritualiteit aankijken. In de derde plaats is dat de inhoud van de orthodox-pro-
testantse spiritualiteit zoals die in hoofdstuk 3 is beschreven. In de vierde plaats let ik 
op de context waarin de onderzoeksvragen zijn geformuleerd; deze is terug te vinden 
in het eerste hoofdstuk. Door rekening te houden met deze perspectieven, komen we 
tot een matrix waarin de deelvragen gekruist worden met de begrippen uit de werkde-
fi nitie en waarbij de inhoud van de cellen gevuld wordt door wat we al weten over de 
orthodox-protestantse spiritualiteit.

Ik herhaal hier voor het overzicht zowel de deelvragen (zie paragraaf 1.6.1) als de 
defi nitie van spiritualiteit (paragraaf 2.6). De deelvragen voor het empirisch onder-
zoek luiden:

Hoe heeft spiritualiteit een plaats in de 1. professionele identiteit van de leraar in het 
orthodox-protestantse onderwijs?
Welke aspecten of facetten zijn te onderscheiden in de (ontwikkeling van de) spiri-2. 
tualiteit gedurende de professionele ontwikkeling (voorbereiding, opleiding en na-
scholing) van leraren?
Hoe krijgt de spiritualiteit van de leraar gestalte in het3.  professionele handelen van 
de leraar?

De deelvragen 4 en 5, zoals in paragraaf 1.6.1 geformuleerd, zullen pas in de conclu-
sies aan de orde komen (paragraaf 12.7 en paragraaf 12.8). Voor de omschrijving van 
de begrippen in de vraagstellingen verwijs ik naar paragraaf 1.6.1.

De  werkdefi nitie van spiritualiteit is in hoofdstuk 2 als volgt verwoord: ‘de wijze 
waarop men – zich oriënterend aan bronnen – ervaringen van inspiratie en/of trans-
cendentie (dat wil zeggen: ervaringen die de alledaagse werkelijkheid overstijgen) 
meer of minder methodisch, verbindt met het concrete leven.’ De hoofdaspecten van 
de werkdefi nitie zijn dus:
– ‘de wijze waarop men …’ en ‘verbindt met …’ ( zoekproces)
– ervaringen van inspiratie (en de verwijzing daarin naar  bronnen)
– ervaringen van  transcendentie (en de verwijzing daarin naar bronnen)
–  methodische aspecten.
De bedoelde matrix heeft een as waarin aspecten van spiritualiteit zijn opgenomen 
en een as met de deelvragen. In deze matrix zijn alle in paragraaf 4.3 geformuleerde 
veronderstellingen te plaatsen. De cellen zijn overigens niet allemaal op dezelfde wijze 
gevuld. De ene cel geeft op basis van de informatie meer aanleiding tot het formule-
ren van veronderstellingen dan de andere. De letteraanduidingen zijn bedoeld voor de 
herkenbaarheid van de verschillende veronderstellingen.
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Afbeelding 4.1

Zoek proces
(Z)

Ervaringen 
van 

inspiratie
(I)

Ervaringen 
van trans-
cendentie

(T)

Methodische 
aspecten

(M)

1. Professionele 
identiteit (PI)

2. Professionele 
ontwikkeling (PO)

3. Professioneel 
handelen (PH)

Voor de veronderstellingen die ik formuleer, houd ik mij aan de aandachtspunten die 
hiervoor in paragraaf 5.4.2 worden gegeven: ze mogen zoekend of meer concreet ge-
formuleerd zijn, ze kunnen enkelvoudig van karakter zijn of ze kunnen een verband 
aanduiden, en ten slotte moet redelijkerwijs te verwachten zijn dat er informatie over 
aangetroffen zal worden tijdens de gegevensverzameling.

Zoals gezegd, is de inhoud van de veronderstellingen zelf afgeleid uit de informatie 
die we hebben over spiritualiteit in zijn algemeenheid (hoofdstuk 2) en spiritualiteit 
in de doelgroep (hoofdstuk 3). Bij de formulering sluiten we aan bij de actuele situ-
atie van de leerkracht in het orthodox-protestantse onderwijs. We proberen ons een 
beeld te vormen van de wijze waarop leerkrachten  drager zijn van de identiteit van 
hun school in de huidige sociaal-maatschappelijke context. De  religieuze dimensie in 
de spiritualiteit krijgt een sterk accent, omdat we daarover veel gegevens hebben. Hoe 
het religieuze een plek heeft te midden van als niet-religieus aan te duiden elementen, 
zal moeten blijken uit de empirische gegevens. De bevindingen zullen de veronderstel-
lingen daarop corrigeren en aanvullen. Op enkele plaatsen (PH-I en PH-M(b)) wordt 
in de formulering ingegaan op de verschillen tussen reformatorische en gereformeerd-
vrijgemaakte leerkrachten.

4.3 Overzicht van de eerste reeks veronderstellingen

Hieronder worden per deelvraag van het onderzoek de  veronderstellingen weergege-
ven. Ten behoeve van de leesbaarheid in de rapportage van het empirische deel, wor-
den de veronderstellingen genummerd met Romeinse cijfers. Verder wordt achter iede-
re veronderstelling tussen haakjes vermeld in welk hoofdstuk van het empirische deel 
op de desbetreffende uitspraak wordt teruggegrepen.

Ad vraag 1 ( professionele identiteit)

 Identiteit en zoekproces (PI-Z)
 Orthodox-protestantse leerkrachten ervaren hun identiteit los van de school-I. 

identiteit en laten zich niet beïnvloeden door opvattingen van collega’s, het team 
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of de school (vergelijk Van Hardeveld, 2003, besproken in paragraaf 1.2.5). In 
de refl ecties ten aanzien van zichzelf en ten aanzien van de inspiratie voor hun 
werk (het zoekproces), wordt weinig gerefereerd aan de levensbeschouwelijke 
identiteit van de school. (7)

Identiteit en inspiratie (PI-I)
 De leraar doet gemotiveerd zijn werk omdat hij zijn opvattingen, refl ectiepatro-II. 

nen en zelfbeeld in verband kan brengen met de orthodox-protestantse identi-
teit van de school. De leerkracht ontleent zijn motivatie aan de convergentie van 
de eigen identiteit met die van de school. (7)

Identiteit en transcendentie (PI-T)
De leraar refereert in zijn taakopvatting aan III. transcendente bronnen – met 
name die bronnen die in de orthodoxe scholen belangrijk worden gevonden. 
De  Bijbel, de  belijdenisgeschriften en gezaghebbende auteurs zullen vaak ge-
noemd worden. De leerkracht zal zich ook op andere bronnen oriënteren, zie 
IV en V. (7)
Orthodox-protestantse leerkrachten laten zich inspireren door de IV.  evangelische 
 beweging. Vergelijk Bakker en Rigg, 2004: 60, genoemd in paragraaf 1.2.2. (7)
Orthodox-protestantse leerkrachten staan onder ‘V.  assimilatiedruk’ en ontlenen 
vanwege toenemende openheid en toenemend gebruik van media andere, niet-
religieuze inspiratiebronnen die verschillen met die bronnen die in de ortho-
doxie als wenselijk worden gezien. (7)
Leraren in reformatorische kring zullen – vanwege de nadruk op de ervaring – VI. 
meer nadenken over  roeping en  levensleiding dan hun collega’s in de gerefor-
meerd-vrijgemaakte scholen. (10)
Orthodoxe leraren zijn ervan overtuigd VII. vaststaande waarheden over te moe-
ten dragen. Vanwege de  assimilatiedruk in de zuil zal er bij de leerkrachten ook 
twijfel zijn over leerstellige waarheden. (7)
De VIII. religieuze interpretatierasters zullen bij de deelgroepen verschillende ac-
centen hebben. (7)
We verwachten de volgende zaken aan te treffen:
Bij bevindelijk-gereformeerde leerkrachten:
• onderscheid voorwerpelijk en onderwerpelijk (objectief en subjectief)
• strak onderscheid of mensen al dan niet bekeerd zijn
• mijdende cultuurhouding.
Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten:
• nadruk op uitgangspunt van ‘de gelovige’
• eenheid van geloof en leven
• open cultuurhouding.

Identiteit en methodische aspecten (PI-M)
Participatie aan IX.  bezinningsmomenten of ‘ rituelen’ binnen de school, als geza-
menlijke gebeden en vieringen vindt men horen bij het orthodox-protestants le-
raarschap en ervaart men als inspirerend. (10)
Men zal in de X. persoonlijke bezinningsmomenten of ‘ rituelen’ (gebed, bijbelle-
zen) het werk op school een plaats geven. Vanwege de nauwe verbinding tussen 
het religieuze leven en het concrete leven in de orthodoxie, zullen het privéleven 
en het beroepsleven op deze momenten elkaar kruisen. (10)
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Ad vraag 2 (professionele ontwikkeling)

 Professionele ontwikkeling en zoekproces (PO-Z)
In de socialisatie heeft men gedachtegoed van de eigen ‘zuil’ in zich opgenomen. XI. 
In  kritische incidenten en  fasen en bij personen in de groei naar en in het beroep 
van leraar, is de socialisatie binnen de eigen  waardegemeenschap te herkennen. 
Het is te verwachten dat de inhoud van de  religieuze socialisatie van invloed is 
op de overtuigingen die men heeft en de manier waarop men refl ecteert in het 
werk. (8)

Professionele ontwikkeling, inspiratie en transcendentie (PO-I en PO-T)
Te verwachten is dat men de eigen religieuze ontwikkeling in rapport brengt XII. 
met de theologische en kerkelijke ontwikkelingen in de eigen ‘zuil’ en dat dit 
vervolgens weer van invloed is op hoe men het leraarschap in de reformatori-
sche en in de gereformeerd-vrijgemaakte school beleeft. (8)

Ad vraag 3 (professioneel handelen)

Professioneel handelen en zoekproces (PH-Z)
Men zoekt in de refl ectie op het werk naar verbindingslijnen tussen religieuze XIII. 
ervaringen en het dagelijks handelen op school. Gezien de sterke  religieuze be-
tekenisgeving in orthodoxe kring – de neiging om ook de alledaagse dingen met 
religieuze woorden te benoemen – is te verwachten dat men in de refl ecties ver-
wijst naar religieuze drijfveren. (11)

Professioneel handelen en inspiratie (PH-I)
Vanwege de sterke aanwezigheid van de XIV.  religieuze dimensie in het orthodoxe on-
derwijs, zullen leerkrachten eigen ervaringen van transcendentie willen doorge-
ven. Vanwege het grotere accent op de beleving, verwachten we dit bij bevindelij-
ke leerkrachten in grotere mate aan te treffen dan bij gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten. Laatstgenoemden zullen gezien hun socialisatie (geslotenheid over 
ervaringen), minder geneigd zijn persoonlijke ervaringen mee te delen. Bij be-
vindelijk gereformeerden zullen deze belevingen het karakter hebben van een 
‘worsteling’. Bij de uitingen die mogelijk bij de gereformeerd-vrijgemaakte leer-
krachten aangetroffen worden, zullen ze meer het karakter hebben van vreugde 
en zekerheid. (11)

Professioneel handelen en methodische aspecten (PH-M)
Men probeert kinderen te inspireren door middel van XV.  rituelen zoals vieringen, 
dagopeningen. (10)
De boodschap die men naar de kinderen toe brengt, past bij het theologisch ka-XVI. 
der van de school waar men werkt. (11)
• Bij bevindelijk gereformeerden zal het appèl op het ‘ bekeerd worden’ een 

sterk accent hebben, terwijl bij gereformeerd-vrijgemaakten het accent zal 
liggen op ‘het  erbij horen’. De positionering van de kinderen zal blijken uit 
de wijze waarop de kinderen worden aangesproken en de manier waarop de 
leerkrachten hierover refl ecteren. 
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• Bij bevindelijke leerkrachten zullen de geloofservaringen (waarover men in 
het bijbelverhaal en in het gebed spreekt) meer in de toekomst liggen (het 
proces is belangrijk – men zoekt naar iets wat men nog niet heeft). Bij de ge-
reformeerd-vrijgemaakte leerkrachten verwachten we dat het geloof in het 
hier en nu naar voren komt.

• Bij bevindelijken zal het accent (in het bijbelverhaal en in het gebed) meer 
liggen op het gevoel, datgene wat God teweegbrengt bij mensen; bij gerefor-
meerd-vrijgemaakten zal het accent meer liggen op de objectiviteit van het 
heil dat kinderen mogen aanvaarden.

  Op geplande of ongeplande momenten deelt men iets over het geloof met col-XVII. 
 lega-leerkrachten. (9)

4.4 Afsluitende opmerkingen

De lijst met uitspraken in de voorgaande paragraaf zal in de loop van het onderzoek 
gewijzigd en aangevuld worden. De functie van de lijst met veronderstellingen binnen 
het geheel van de gevolgde onderzoeksmethode licht ik toe in het volgende hoofdstuk. 
In dat hoofdstuk is ook terug te vinden op welke manier de lijst met veronderstellin-
gen zich wijzigt. Ik beschrijf een voorbeeld, waarin zichtbaar is hoe het ontwikke-
lingsproces van één veronderstelling verloopt (paragraaf 5.6.6). De resultaten van het 
gehele onderzoek worden gepresenteerd in de hoofdstukken 6 tot en met 11. In de sa-
menvattingen aan het slot van deze hoofdstukken is steeds terug te vinden hoe elk van 
de veronderstellingen uit paragraaf 4.3 zich uiteindelijk heeft gewijzigd en uitgebreid. 
Ook bij de uiteindelijk geformuleerde versie naar aanleiding van dit onderzoek staan 
de veronderstellingen weer open voor nuancering op grond van nieuw onderzoek.
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HOOFDSTUK 5

METHODOLOGISCHE 
VERANTWOORDING, OPZET EN 
VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

‘Wil men een opvoedingssituatie verstaan, dan dient men, niet 
alleen hypothetisch of als theoretisch ‘waarnemer’ (...) maar als 
mee-levende zich te verplaatsen in de ‘grond-axioma’s’ waarop 
de levens- en wereldbeschouwing berust, die zich in hoofdzaak 

onbewust in die opvoeding uitdrukt.’
(Ph.A. Kohnstamm, 1951: 106)

5.1 Inleiding

In het theoriedeel heb ik aan twee onderwerpen uitvoerig aandacht besteed. In het 
tweede hoofdstuk heb ik een theoretische verkenning uitgevoerd naar het begrip ‘spi-
ritualiteit’. Die verkenning heeft geleid tot een defi nitie en een (tweeledig) conceptueel 
kader. Het gaat daarin om de structuur van spiritualiteit en om kenmerken van de be-
roepspraktijk van leraren basisonderwijs. In het derde hoofdstuk ben ik op zoek ge-
gaan naar de spiritualiteit zoals deze zich voordoet in de orthodox-protestantse doel-
groepen van het onderzoek. Als afsluiting van het theoretische deel zijn in hoofdstuk 
4 veronderstellingen gepresenteerd, die gebruikt zijn bij de start van het empirisch on-
derzoek. In dit vijfde hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd van de gekozen me-
thodologie. Onder methodologie worden hier zowel de hoofdgedachte die leidend is 
in het verloop van het onderzoek verstaan, als de praktische consequenties die deze 
heeft voor de benadering van spiritualiteit bij leraren basisonderwijs. In de eerstvol-
gende paragrafen (5.2, 5.3 en 5.4) zet ik uiteen waarom er gekozen wordt voor kwa-
litatief onderzoek en voor een bepaalde benadering binnen dit type onderzoek. In pa-
ragraaf 5.5 vat ik de geplande procedure samen en in paragraaf 5.6 schets ik hoe het 
onderzoek daadwerkelijk is verlopen. In de laatste paragraaf maak ik enkele afslui-
tende opmerkingen (5.7).

5.2 Keuze voor  kwalitatief onderzoek

Waarom  kwalitatief onderzoek?
In dit onderzoek kies ik ervoor om de vragen te beantwoorden met behulp van kwa-
litatief onderzoek. De redenen hiervoor hebben te maken met de beoogde opbrengst 
van het onderzoek, met het type uitspraken dat we kunnen doen, en met de wens aan 
te sluiten bij de eigen aard van het verschijnsel ‘spiritualiteit’.
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In de eerste plaats is er gezien de vraagstelling behoefte aan  kennisgericht onderzoek 
(Maso & Smaling 1998: 9, 26). We kennen met betrekking tot spiritualiteit bij lera ren 
nog niet ‘de  relevante variabelen of de relaties daartussen’ (Maso & Smaling, 1998: 
11). Er is daarom een exploratie nodig naar de betekenissen achter ‘gedragingen, hou-
dingen, gevoelens en ervaringen’ en het begrip moet eerst ‘uitvoerig in de empirische 
werkelijkheid in kaart (...) worden gebracht.’ (a.w. 11) Met dit onderzoek wil ik bij-
dragen aan  theorievorming aangaande de pedagogische beroepspraktijk op het punt 
van spiritualiteit. We hoeven daarmee niet blanco te starten. In de voorgaande hoofd-
stukken is de aanwezige kennis reeds samengevat. In die hoofdstukken is een aantal 
aandachtspunten met betrekking tot de structuur en de inhoud van (orthodox-protes-
tantse) spiritualiteit en de relatie met het werk van leraren naar voren gekomen. In pa-
ragraaf 5.3 zal ik toelichten waarom de weergave van de theoretische gegevens voor-
afgaat aan het empirische deel.

In de tweede plaats wordt met de keuze voor kwalitatief onderzoek aangegeven dat 
we een bepaald  type uitspraken willen doen over de  populatie. Dinklo (2006) meent 
dat het onderscheidende karakter van kwalitatief onderzoek ten opzichte van kwan-
titatief onderzoek vooral hierin tot uiting komt. Kwantitatief onderzoek bedoelt met 
het onderzoek betrouwbare getalsmatige  schattingen te geven over bepaalde  kenmer-
ken in een populatie. Met kwalitatief onderzoek is men er juist op uit om een beeld te 
geven van de varianten die in de populatie aanwezig zijn ten aanzien van meningen, 
houdingen en gedrag. Hoe een verschijnsel zich voordoet, is belangrijker dan hoe vaak 
het zich voordoet. Het verschil in soorten uitspraken die men wil doen, bepaalt ook 
de manier waarop men respondenten zoekt. Bij kwantitatief onderzoek zoekt men een 
 steekproef waarin de verschillende kenmerken van de populatie zo veel mogelijk ver-
houdingsgewijs overeenstemmen met de manier waarop de kenmerken verdeeld zijn 
in de daadwerkelijke populatie. Om de uitspraken over de populatie zo betrouwbaar 
mogelijk te maken, neemt men doorgaans een  aselecte steekproef. Bij kwalitatief on-
derzoek zoekt men juist  varianten van kenmerken168 op, zodat een beeld gegeven kan 
worden van wat er in de doelgroep leeft. Er is dan meestal sprake van een selecte of 
 doelgerichte steekproeftrekking. Concreet kan dat betekenen dat men op een ken-
merk waar slechts weinig mensen uit de doelgroep aan voldoen, toch respondenten se-
lecteert. De uitspraak van één persoon kan soms veel duidelijk maken over achterlig-
gende motieven, gedachten of gevoelens van die uitspraak, die door de groep gedeeld 
worden. De nadruk ligt op  mogelijkheden en niet op  feitelijkheden (Levering, Pols, & 
Miedema, 1995: 16).

Een derde reden voor kwalitatief onderzoek is dat we met de methode van onder-
zoek aan willen sluiten bij de  aard van het verschijnsel. ‘Spiritualiteit van leraren’ is in 
eerste instantie moeilijk in meetbare categorieën om te zetten. Als hiernaar gestreefd 
wordt, is er het gevaar dat de essentie niet in beeld komt of zelfs verloren gaat. Wil 

168 Hoe en welke varianten gezocht worden, is afhankelijk van de manier van werken. Dinklo lijkt 
in haar betoog te doelen op het werken met  doelgerichte steekproeftrekking. Men zoekt in dat 
geval alle mogelijke varianten op (ook de extreme varianten) om het beeld zo volledig mogelijk 
te laten zijn. In het hier gerapporteerde onderzoek wordt gekozen voor een specifi eke variant 
van doelgerichte steekproeftrekking, namelijk  theoriegerichte steekproeftrekking (zie hierover 
paragraaf 5.5.).

Een goddelijk beroep.indb   134Een goddelijk beroep.indb   134 05-02-2008   14:08:0905-02-2008   14:08:09



135

METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING, OPZET EN VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

men recht doen aan het verschijnsel, dan is een  interpretatieve benadering nodig (Le-
vering & Smeyers, 1999); een benadering waarbij de nadruk meer ligt op het begrij-
pen dan op het verklaren. Spiritualiteit in de pedagogische en onderwijskundige prak-
tijk laat zich niet in de eerste plaats verstaan met behulp van correlerende of  causale 
verbanden. In dat geval is er sprake van een redeneerschema met bijvoorbeeld de fac-
toren X en Y: ‘indien (aspect van spiritualiteit) X – dan (handelen van de leraar) Y’. 
Het gaat daarentegen om zingeving en betekenis die gegeven wordt aan de eigen con-
text van de leraar en aan diens handelen. Bij betekenisgeving spelen  onvoorspelbaar-
heid, onbeheersbaarheid en spontaniteit een rol. Natuurlijk is het niet uitgesloten dat 
er in interpreterend onderzoek ook verbanden worden gelegd. Dit gebeurt dan echter 
meer vanuit de  hermeneutiek dan dat bedoeld wordt om causale verklaringen te ge-
ven. Het belang van een  interpretatieve benadering wordt vaak in verband gebracht 
met het unieke en constructieve karakter van betekenisgeving. Reconstructie van die 
unieke werkelijkheid moet aansluiten ‘bij het alledaagse doen en laten om de  actor-
defi nities en het perspectief van de onderzochten te kunnen reconstrueren’ (Hijmans, 
1997: 36). Dit betekent dat waarnemen op afstand, bijvoorbeeld via gestandaardi-
seerde vragenlijsten, niet voldoet. In de kwalitatieve traditie wordt de mens gezien als 
een wezen ‘dat betekenis verleent aan zijn relatie tot de wereld’ (Wardekker, 1999: 57; 
Wester, 2000: 21-22). Wester (2000: 38) spreekt over een ‘voorgeïnterpreteerde wer-
kelijkheid, omdat zij als leefwereld al betekenis gekregen heeft voor en door de be-
trokkenen’. Betekenisgeving staat niet los van een voorgegeven werkelijkheid, niet los 
van door anderen kenbare aspecten van de sociale werkelijkheid, en ook niet los van 
de context waarin de leraar werkt. ‘In het proces van zingeven aan de wereld’, zo zegt 
Wardekker (1999: 58),

‘dat in principe gedurende het hele leven kan doorgaan, stemmen we onze eigen 
zingeving ook af op die van anderen, en worden betekenissen ook door anderen 
gesuggereerd: anders zou samen handelen niet mogelijk zijn. Mensen construeren 
ook een gezamenlijke ‘leefwereld’.’

Voor de methode van onderzoek betekent dit dat we weliswaar de persoon van de le-
raar als ‘ onderzoekseenheid’ nemen, maar het onderzoek laten plaatsvinden binnen 
diens context (de school). We gaan ervan uit dat in deze context de betekenisgeving 
met betrekking tot het eigen handelen het meest adequaat begrepen kan worden (Sma-
ling, 1994: 244).

Praktische consequenties
Uit het gegeven dat mensen betekenisgevend in de werkelijkheid staan, trekt Wester 
(2000: 22-23) een drietal praktische conclusies voor het doen van onderzoek. De con-
clusies betreffen achtereenvolgens de aard van de gegevens, de relatie tussen gegevens 
en begrippen, en de onderzoeksmethode. In de aard van de gegevens moet de ‘ beteke-
nisverlening door de betrokkenen’ zo duidelijk mogelijk tot uiting komen. In ons geval 
betreft dit interviews waarin weergave van de beleving in de eigen taal van de leraar 
tot uitdrukking komt. Ten aanzien van de relatie tussen gegevens en de aanvankelijk 
geformuleerde veronderstellingen, geldt dat de relatie open is. Er moet met een open 
blik gekeken worden, zodat de bevindingen ‘ tentatief’ ingepast kunnen worden in de 
te ontwikkelen theorie. Ten slotte moet de onderzoeker naar een zo direct  mogelijk 
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contact streven met de werkelijkheid zoals de betrokkenen dat zelf ook doen. De on-
derzoeker moet open waarnemingstechnieken gebruiken en ‘vooral deelnemen aan 
die werkelijkheid’. Verderop in dit hoofdstuk, bij de bespreking van de onderzoeks-
procedure, zullen deze praktische consequenties te herkennen zijn.

5.3 Typering van het onderzoek

 Analytische inductie
Binnen het kwalitatief onderzoek kies ik voor een benadering waarbij aan de ene kant 
voortgebouwd wordt op bestaande kennis omtrent spiritualiteit en aan de andere kant 
recht gedaan wordt aan een open manier van kennisverzameling. De methode van 
 analytische inductie, zoals voorgesteld door Maso en Smaling (1998)169, biedt hier-
voor goede mogelijkheden. Wat deze methode inhoudt, kan duidelijk gemaakt worden 
door haar te vergelijken met de zogeheten ‘ gefundeerde theoriebenadering’. Ik geef 
hieronder kort weer wat deze benadering inhoudt en plaats de analytische inductie er-
tegenover. Dit gebeurt hier nog in grote lijnen. Verderop in dit hoofdstuk (met name 
in paragraaf 5.4.2). leg ik uit hoe de methode concreet toegepast wordt.

De ‘ gefundeerde theoriebenadering’ is een belangrijke stroming in het kwalitatieve 
onderzoek. Het ideaal is dat men de theorie rechtstreeks voort laat komen uit de em-
pirie. Men heeft zich voor dit standpunt de afgelopen decennia georiënteerd op de be-
nadering van Glaser en Strauss (1967), (zie ook Wester, 1987). Kelchtermans (1994: 
112-114) bijvoorbeeld baseert zijn  biografi sche onderzoek op deze methode. Kenmer-
kend voor de benadering van Glaser en Strauss is dat de onderzoeker in de theorie-
vorming zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid zelf wil blijven. Kennis ontstaat in-
ductief, zo is de redenering, vanuit de  constante vergelijking van gegevens die men in 
de werkelijkheid waarneemt (Maso & Smaling, 1998: 29). Men begint met een aan-
tal begrippen, ook wel ‘ sensitizing concepts’ genoemd. Deze zijn opzettelijk niet wel-
omschreven. De begrippen bouwt men geleidelijk aan uit tot een theorie170. In de  ge-
fundeerde theoriebenadering (Maso & Smaling, 1998: 28; Kelchtermans, 1994: 112) 
wordt de vraagstelling opzettelijk opengehouden, omdat men op die manier niet de 
kans loopt het contact met de nog onbekende werkelijkheid te verliezen.

Maso en Smaling (1998: 29) geven een kritische bespreking van de gefundeerde 
theoriebenadering. Zij noemen als nadelen dat deze aanpak zeer inductivistisch is, 
vaak niet lukt en zeer tijdrovend is. Ze noemen ook een fundamenteler punt van kri-
tiek. Dit betreft het gegeven dat theorie altijd al meekomt in de manier waarop de on-
derzoeker zijn onderzoek construeert. Wester (1984) heeft onderkend dat ook in de 
benadering van Glaser en Strauss al in het begin van het onderzoek uitgegaan kan 
worden van algemene theoretische noties. Maso en Smaling zijn echter van oordeel 
dat, ook bij een realistische interpretatie van Glaser en Strauss door bijvoorbeeld Wes-
ter, de theorie niet de juiste plaats krijgt (Maso & Smaling, 1998: 29). Men komt met 

169 De methode die Maso en Smaling beschrijven, is gebaseerd op de ideeën van Znaniecki (1934).
170 Kelchtermans (1994) blijkt deze methode echter niet systematisch te volgen, omdat hij (a) werkt 

vanuit een conceptueel kader, dat meer is dan alleen sensitizing concepts, en omdat hij (b) zijn 
materiaal niet gaandeweg het proces, maar achteraf analyseert.
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de methode van constante vergelijking niet tot ‘een dekkende en verklarende theorie 
van waaruit men antwoorden kan afl eiden op waarom- en waardoorvragen’. Er wordt 
volgens hen in de gefundeerde theoriebenadering te weinig rekening gehouden met het 
hedendaagse wetenschapstheoretische inzicht dat wetenschappelijke theorieën ‘in veel 
grotere mate constructies zijn van de kant van de onderzoeker dan ontdekkingen van 
wat alreeds, los van de onderzoeker, verborgen aanwezig zou zijn (...). In theorievor-
ming speelt juist denken, creativiteit, intuïtie en onbewuste kennis een aanzienlijke 
rol’ (Maso & Smaling, 1998: 29-30).

Wanneer men strikt en vooringenomen vanuit de empirie wil redeneren, moeten 
deze aspecten van het onderzoeksproces buitengesloten worden. Dat kan echter niet. 
‘Kennelijk’, zo besluiten Maso en Smaling (a.w. 30), ‘is het permanente onderverde-
len, herordenen en vergelijken van het verzamelde onderzoeksmateriaal alleen niet 
voldoende om tot een verklarende theorie te komen.’ Deze kanttekening bij de gefun-
deerde theoriebenadering is verdisconteerd in de opzet van het onderzoek. Ik heb ge-
probeerd vooraf te omschrijven hoe ik het verschijnsel ‘spiritualiteit’ zie. Daarin ko-
men veronderstellingen mee die in het conceptuele kader zijn uiteengezet. Het is de 
‘ heuristiek’ die het uitgangspunt vormt van het empirische deel. Op die manier wordt 
het verschijnsel ‘spiritualiteit’ bestudeerd. Dat betekent dus ook dat we het conceptu-
ele kader op grond van de waarnemingen in het empirische deel kunnen aanpassen. 
Het is immers de bedoeling een zo passend mogelijk theoretisch kader te ontwerpen 
voor spiritualiteit in het leraarsberoep. We streven niet in de eerste plaats naar  typolo-
gieën, zoals die vaak als resultaat naar voren komen bij het gebruik van de ‘ grounded 
theory’ (Maso & Smaling, 1998: 29), maar we zoeken ook naar verbanden tussen de 
spiritualiteit en het handelen van de leraar. We willen de mogelijkheid openhouden 
eveneens antwoorden te kunnen vinden op ‘ waarom- en waardoorvragen’.

Typerend voor de methode van analytische inductie is dat er niet slechts sprake is 
van een alternerend proces van  inductie en  deductie, maar dat er ook een redenering 
plaatsvindt die aangeduid kan worden met het begrip ‘ abductie’ (Smaling, 1987: 192; 
Maso & Smaling, 1998: 28-32). Met ‘abductie’ wordt gedoeld op de creatieve of  in-
tuïtieve sprong die de onderzoeker maakt, als deze met het te bestuderen materiaal 
bezig is. Wetenschappelijke vondsten worden meestal door middel van ‘ abductie’ ge-
daan. Smaling (1987: 192) maakt duidelijk dat ‘ abductie’ niet slechts een kwestie van 
 creativiteit en  intuïtie is, maar dat er een redeneerwijze aan ten grondslag ligt. Deze 
redeneerwijze is te positioneren tussen de inductieve en de deductieve logica in. Even-
als bij inductie is er sprake van  generalisatie uit waarnemingen. Bij ‘abductie’ is dat 
echter niet slechts een kwantitatieve generalisatie (uit meerdere waarnemingen volgt 
een algemene regel), maar is er ook een intuïtieve sprong, waarbij men vanuit verschil-
lende waarnemingen een mogelijke algemene regel afl eidt. Vergeleken met de deduc-
tieve benadering (uit een algemene regel kunnen concrete premissen worden afgeleid) 
is de redenering net omgekeerd: er wordt een conclusie verondersteld waarbij men nog 
premissen moet vinden. In de methode van  analytische inductie wordt verondersteld 
dat deze redeneerwijze door de onderzoeker wordt gebruikt. Concreet blijkt dat in de 
manier waarop iedere keer nieuwe gegevens vergeleken worden met de veronderstel-
lingen die al op grond van de theorie waren geformuleerd. De correcties op de veron-
derstellingen en de formulering van mogelijk nieuwe veronderstellingen kunnen het 
resultaat zijn van ‘ abductie’. Voor een uitvoeriger bespreking van deze thematiek ver-
wijs ik naar Maso en Smaling (1998: 28-32).
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 Collectieve gevalsstudie
Wester (2000: 27) noemt drie hoofdtypen van kwalitatief onderzoek: de  etnografi -
sche studie, het  kwalitatieve survey en de  casestudie. Een onderzoeksopzet die past 
bij ‘spiritualiteit van leraren’, is moeilijk op voorhand in een van deze drie categorieën 
onder te brengen. In dit onderzoek wordt een aantal individuele leraren bevraagd op 
hun denken en handelen, binnen een bepaald type scholen. Het onderzoek waarvoor 
ik kies, komt nog het dichtst in de buurt van de  casestudie. Feitelijk wordt een aantal 
casestudies verricht binnen één type context. In de casestudie wordt volgens Wester 
(2000: 27) een concreet onderzoeksgeval tijdens het natuurlijk functioneren onder-
zocht. In ons geval betreft het iedere keer een leraar die nauwkeurig in de beroepssitu-
atie wordt gevolgd. Ghesquière en Staessens (1999: 192) omschrijven casestudies als 
‘grondige studies van afzonderlijke cases met als globale bedoeling enerzijds fenome-
nen te identifi ceren en te beschrijven en anderzijds bij te dragen aan  theorievorming’.

Stake (1994) onderscheidt drie, heuristisch bedoelde, typen van casestudies. De  in-
trinsieke gevalsstudie is alleen maar bedoeld om meer inzicht te krijgen in het geval 
op zich en heeft geen bredere bedoeling. De tweede soort, de  instrumentele gevalsstu-
die, heeft wel de bedoeling kennis te verschaffen voor vergelijkbare gevallen171. Bij dit 
type moet dus sterk gelet worden op de externe validiteit. Eén case staat model voor 
andere en ‘it is expected to advance our understanding of that other interests’ (Stake, 
1994: 237). Het derde type is de  collective case study. Hier wordt een aantal gevallen 
bestudeerd. De instrumentele gevalsstudie wordt uitgebreid naar meerdere gevallen, 
‘because it is believed that understanding them will lead to better understanding, per-
haps better theorizing, about a still larger collection of cases’. Mijn onderzoek is aan 
te duiden als een  collectieve gevalsstudie. Ik heb gekozen voor meer gevallen, omdat 
ik verwacht dat één geval nog onvoldoende rijke gegevens biedt om de vraagstelling 
te beantwoorden. Spiritualiteit is een zo persoonlijke zaak, dat het beter is meer ge-
vallen te analyseren om een redelijke spreiding van inhouden te verkrijgen. Er zullen 
daarom leraren van orthodoxe scholen in verschillende contexten bevraagd worden. 
De ‘onderzoekseenheid’ is iedere keer de leraar die werkzaam is in een orthodox-pro-
testantse school.

Het onderzoek zal vanwege de vraagstelling ten slotte ook kenmerken hebben van 
een specifi ek type casestudie, namelijk het  biografi sch onderzoek. Een voorbeeld van 
het biografi sch onderzoek is dat van Kelchtermans (1994), die een aantal leraren heeft 
bevraagd op hun biografi e en professionele identiteit. Het biografi sche element is in 
ons onderzoek weliswaar geen hoofdthema, maar wel een onderdeel van de vraagstel-
ling.

5.4 De onderzoeksopzet

In deze paragraaf komt aan de orde hoe het onderzoeksdesign er in grote lijnen uit-
ziet. Ik volg de door Maso en Smaling (1998: 37 e.v.) voorgestelde methode van ana-
lytische inductie, waarin de reeds in het voorgaande hoofdstuk verzamelde kennis als 

171 Het ‘instrumentele’ duidt erop dat het niet zozeer gaat om deze specifi eke case op zichzelf, maar 
om de condities te verstaan waarom het er in deze case op deze manier aan toegaat. 
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uitgangspunt genomen wordt. Bij de beschrijving van het  design dienen we allereerst 
de vraag te beantwoorden welke manier van informatieverzameling we kiezen. Maso 
en Smaling (a.w. 37) benadrukken dat er voor het beantwoorden van een vraag, si-
tuaties gevonden moeten worden waaruit het antwoord duidelijk kan worden afge-
leid. Die situaties moeten passen bij het desbetreffende probleem. Wanneer we kijken 
naar de aard van spiritualiteit bij leraren zoals die in de voorgaande hoofdstukken is 
uiteengezet, dan zijn er twee manieren die zich vooral lijken te lenen voor het beant-
woorden van de vraagstelling: het interviewen van de betrokkenen, en participerende 
observatie. Deze twee methoden zullen we hieronder als eerste bespreken (paragraaf 
5.4.1). Vervolgens dient aan de orde te komen wie er als respondenten in aanmerking 
komen. Voor het bepalen daarvan maken we gebruik van de ideeën die Maso en Sma-
ling ontwikkeld hebben in de zogeheten  kaderanalyse. We kunnen deze opvatten als 
een concretisering van de hiervoor besproken analytische inductie. Belangrijk is dat 
er een constante wisselwerking is tussen de theorievorming en de informatieverzame-
ling. De wisselwerking zal gericht en weloverwogen moeten gebeuren. Die gerichtheid 
en weloverwogenheid komen het sterkst tot uiting in de wijze waarop gedurende het 
onderzoek respondenten gezocht worden en in de wijze waarop de analyse plaats-
vindt. De kaderanalyse bespreek ik hieronder in paragraaf 5.4.2. Ten slotte besteed 
ik aandacht aan de maatregelen die genomen zijn om de betrouwbaarheid en validi-
teit van het onderzoek zo groot mogelijk te maken. Bij ieder type onderzoek zijn deze 
maatregelen van belang. In paragraaf 5.4.3 ga ik na welke maatregelen in dit kwalita-
tieve onderzoek genomen moeten worden.

5.4.1 Informatieverzameling

 Interviews
Het gesprek is het meest voor de hand liggende en het meest geschikte middel om zicht 
te krijgen op ervaringen in spiritualiteit en de plaats daarvan in het handelen. In het 
gesprek kunnen we immers toegang krijgen tot betekenissen die in het denken van de 
leerkracht een rol spelen. Maso (geciteerd in Maso & Smaling, 1998: 50) omschrijft 
het  interview als een gesprek ‘waarin één iemand – de interviewer – zich bepaalt tot 
het stellen van vragen over gedragingen [gevoelens], opvattingen, houdingen en erva-
ringen […] aan één of meer anderen – de respondenten – die zich voornamelijk beper-
ken tot het geven van antwoorden op die vragen’. In ons onderzoek zijn we op zoek 
naar ‘gedragingen, gevoelens, opvattingen, houdingen en ervaringen’ met betrekking 
tot spiritualiteit. In het gesprek kan ook de zich ontwikkelende ‘interpretatie’ van de 
onderzoeker tot zijn recht komen. Ik kies in dit onderzoek voor  diepte-interviews die 
vooraf enigszins gestructureerd zijn vanuit het reeds ontwikkelde theoretische kader. 
De interviews richt ik zo in dat nagegaan kan worden op welke wijze en op welke in-
houd de spiritualiteit gestalte krijgt en waar ze haar bronnen heeft.

 Participerende observatie
In dit onderzoek maak ik ook gebruik van observaties. Maso en Smaling (1998: 49) 
omschrijven ‘participerende observatie’ als ‘het deelnemen aan de dagelijkse activitei-
ten van de onderzochten, om op die manier door meeleving, meebeleving, observa-
tie, interviews en de bestudering van documenten inzicht te krijgen in hun, voor het 
onderzoek interessante [processen], gedragingen, interacties, opvattingen, houdingen 
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[gevoelens], ervaringen of sociale relaties’. Onder ‘ participerende observatie’ wordt 
doorgaans verstaan dat de onderzoeker daadwerkelijk meedoet in het desbetreffende 
veld van onderzoek, zodat hij zich des te beter kan inleven in wat de onderzochten 
meemaken. De onderzoeker vervult tijdens de observatie een rol die vergelijkbaar is 
met die van de onderzochten. Deze wijze van participeren is vaak niet mogelijk. Eg-
germont (1999) noemt als voorbeeld het onderzoek naar strafbeleving van jongeren. 
In dat geval woont de onderzoeker allerlei situaties bij waarin de straf een rol speelt 
(bijvoorbeeld op het politiebureau en bij de rechtbank). Aansluitend aan deze situaties 
worden interviews afgenomen. Strikt genomen is er in dat geval geen sprake van parti-
ciperende observatie: de onderzoeker neemt niet een soortgelijke rol aan als de onder-
zochten. Ook in ons onderzoek is dat niet het geval. Als onderzoeker probeer ik in de 
situatie waarin de onderzochten zich bevinden, zo veel mogelijk mee te doen, maar ik 
zal de rol van collega-leraar of van leerling niet vervullen. De rol van de onderzoeker 
is die van ‘participatieve observeerder’. Ik bevind mij in de situatie, maak de context 
van het werk mee en gebruik de waarnemingen voor de interviews. Door te participe-
ren in de werksituatie moet ik rekening houden met een relatieve  onvoorspelbaarheid 
van gebeurtenissen. Er wordt een groot beroep gedaan op de sociale vaardigheden van 
de onderzoeker en op diens vermogen om het evenwicht tussen afstand en nabijheid te 
bewaren (Maso & Smaling, 1998: 95-102).

Voor de vraagstelling is  participerende observatie om meer redenen van belang. In 
de eerste plaats omdat de vraagstelling bedoelt interne processen bij de onderzochte 
aan het licht te brengen. Deze interne processen doen zich voor in een specifi eke con-
text en zijn ook alleen in die  context te verstaan. De onderzoeker zal de leraar het 
beste kunnen bevragen wanneer hij zich in de  context van de leraar bevindt. Er wordt 
dan terdege rekening gehouden met de constante interactie tussen de leraar en zijn 
omgeving, terwijl toch het perspectief voor de kennisverwerving eenzijdig gezocht 
wordt in het ‘mentale proces’ van de leraar. In de tweede plaats is het onderzoek be-
doeld om processen op verschillende ‘dieptelagen’ te onderzoeken. Het gaat niet alleen 
om het handelen van de leerkracht, maar ook om de motieven daarachter. Dit bete-
kent dat de onderzoeker moet investeren in een  vertrouwensrelatie bij de onderzochte 
(vergelijk Kelchtermans, 1994: 137-141). Deze relatie kan goed tot stand komen wan-
neer men zich begeeft in de context van de onderzochte.

Andere manieren van informatieverzameling
Maso en Smaling laten de mogelijkheid open om voor de informatieverzameling ook 
bronnen buiten de situatie te gebruiken. Zo is het denkbaar om in een  gevalsstudie 
met betrekking tot de spiritualiteit van een leraar, collega’s, ouders, directie en even-
tueel een bestuur te bevragen. Doorgaans wordt dan gesproken van  triangulatie. Ge-
gevens uit verschillende bronnen worden gebruikt om de betrouwbaarheid van het 
onderzoek te vergroten (Ghesquière & Staessens, 1999: 193; Stake, 1994: 241; Van 
der Kamp, 2000: 180; Maso & Smaling, 1998: 69, 72). Iets dergelijks heeft De Wolff 
(2000) gedaan in haar onderzoek naar de identiteit van protestants-christelijke scho-
len. Zij volgt in haar onderzoek echter niet de methode van de  analytische inductie. 
Zij hanteert een aantal onderzoeksinstrumenten van verschillende origine, waaronder 
een semigestructureerde vragenlijst voor ouders, een interview aan de hand van kriti-
sche situaties, een schriftelijke vragenlijst voor ouders en een schriftelijke vragenlijst 
voor leerlingen. Het voordeel van een dergelijke benadering is dat er vanuit verschil-
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lende perspectieven gekeken wordt naar het verschijnsel dat men wil onderzoeken. 
Enkele nadelen zijn dat men op relatieve afstand van de situatie blijft staan en er een 
vrij sterke subject-object-scheiding in stand blijft (de onderzoeker kijkt van buitenaf 
naar de onderzochte). Het is in kwalitatief onderzoek ook mogelijk meer participe-
rend te werk te gaan, zodat men de activiteiten van de onderzochte meebeleeft (Maso 
& Smaling, 1998: 49; Gesquière & Staessens, 1999: 196-197) en in het ‘ taalveld’ van 
de onderzochte komt. Ten aanzien van de te onderzoeken spiritualiteit, is bekendheid 
van de onderzoeker met de (sub)culturele betekenissen van de taal van de onderzoch-
ten van belang. Het is te verwachten dat vertrouwdheid met semantische nuances gro-
tere toegang geeft tot gegevens over de ‘doorwerking’ van spiritualiteit in de school. 
Een ‘klik’ tussen onderzoeker en onderzochte wordt in interpretatief onderzoek als 
gunstig ervaren172.

 De persoon van de onderzoeker
Gesquière & Staessens (1999: 195-196) benadrukken in verband met de kwalitatieve 
gevalsstudie dat de  persoon van de onderzoeker het onderzoeksinstrument bij uitstek 
is. ‘De data in kwalitatieve gevalsstudies zijn niet te beschouwen als louter geïsoleer-
de informatie-eenheden die elk afzonderlijk ook door andere onderzoekers kunnen 
waargenomen worden. In de persoon van de onderzoeker functioneren deze data als 
cumulatieve informatie.’ (a.w. 196) Er hangt dus veel af van de persoon, en van de be-
trokkenheid van de persoon op het onderzoeksobject. Het onvermijdelijke karakter 
van  subjectiviteit in dit proces mag echter niet leiden tot willekeur. Gesquière en Staes-
sens (a.w. 196) spreken van de  gecontroleerde ontmoeting. Het controleaspect komt 
tot uiting in de refl ectie na ieder onderzoeksmoment en in de explicatie van de sub-
jectiviteit die daarin plaatsvindt. Het uitgangspunt van de gecontroleerde ontmoeting 
vereist volgens Gesquière en Staessens (a.w. 198) onder andere dat de onderzoeker ge-
voelig en alert is ‘voor de context, de mensen, het verbale en het non-verbale’. In kwa-
litatief onderzoek bestaat het ‘meten’ niet uit het kwantitatief verzamelen van gege-
vens, maar meer uit het ‘oproepen, beschrijven, beoordelen, vergelijken en creëren van 
beelden waardoor de lezer het gevoel krijgt ook aanwezig te zijn geweest’ (a.w. 198).

Interviews, observatie en context
In mijn onderzoek concentreer ik me op de  verbale uitingen van de onderzochten 
in de interviews. Voor het opbouwen van een relatie met de onderzochten wordt er 
op verschillende momenten – verspreid over een langere periode – meegelopen in de 
schoolsituatie. De observaties dienen met name om tijdens de interviews op een an-
dere manier door te kunnen vragen. De onderzoeker heeft de vrijheid om de onder-
zochte te confronteren met zijn waarnemingen en met behulp van deze gegevens vra-
gen te stellen. Aan het begin van het onderzoek heb ik mij voorgenomen om op één 
manier gebruik te maken van de mogelijkheid om bronnen buiten de onderzochte te 
benutten. Ik wilde de vrijheid houden om tijdens de participerende observaties andere 

172 Vanuit  positivistisch gezichtspunt wordt wel betwijfeld of de betrokkenheid van de onderzoeker 
op de onderzochte een meerwaarde biedt. De belangrijkste tegenwerping is echter dat men dit 
type onderzoek niet kan uitvoeren indien men de subjectiviteit van de onderzoeker buiten wil 
sluiten.
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 betrokkenen in de school vragen te stellen. Dit kan alleen op voorwaarde dat de on-
derzochte vooraf op de hoogte is van (a) de reden van de vraag en (b) de inhoud van de 
vraag. Verder zal de onderzoeker steeds de informatie die van een andere informant 
verkregen is, voor moeten leggen aan de onderzochte en deze gebruiken voor het ver-
volg van het interview. Uiteindelijk heb ik van de mogelijkheid om anderen te bevra-
gen geen gebruikgemaakt.

5.4.2  Kaderanalyse

Opbouw vanuit theoretische uitspraken
Het conceptueel kader van spiritualiteit bestaat uit een raster van begrippen en veron-
derstellingen. Begrippen zijn woorden waarmee een bepaald verschijnsel zo goed mo-
gelijk benaderd wordt. Onder een  veronderstelling versta ik een bepaalde bewering 
aangaande spiritualiteit. Maso en Smaling omschrijven een veronderstelling als ‘een 
idee dat nog zo weinig precies is dat we dat nog niet als een  hypothese willen formule-
ren’ (Maso & Smaling, 1998: 21). Ik vat in dit onderzoek een veronderstelling op als 
een  tentatieve uitspraak, die onderscheiden van aard kan zijn. Het kan gaan om een 
 enkelvoudige uitspraak, maar het kan ook gaan om een  meervoudige uitspraak waar-
in ook een verband of een  conditie wordt genoemd. Veronderstellingen kunnen in dit 
laatste geval als een voorstadium van een hypothese opgevat worden. Verder kunnen 
veronderstellingen ook concurrerend geformuleerd worden, zodat zowel bevestiging 
als verwerping mogelijk is. De uitspraken dienen geformuleerd te worden met één 
praktisch criterium, namelijk of we redelijkerwijs kunnen verwachten dat we tijdens 
de gegevensverzameling relevante informatie zullen aantreffen. Met een  hypothese 
bedoelen we een bewering die ook een enigszins  plausibel verband aangeeft. Dat zal 
meestal een bewering zijn met een ‘indien X … dan Y’-karakter. Overigens hoeft een 
hypothese niet een  oorzakelijk verband aan te duiden (bijvoorbeeld uit X volgt Y). In-
dien nodig zal de aard van het verband dat in de hypothese wordt uitgedrukt, worden 
toegelicht. Kenmerkend voor alle veronderstellingen is dat ze ‘zoekend’ geformuleerd 
worden. De lijst van veronderstellingen (hoofdstuk 4) is afgeleid uit het conceptuele 
kader zoals samengevat in hoofdstuk 2, en de informatie over de inhoud van de spiri-
tualiteit in de doelgroep zoals verwoord in hoofdstuk 3.

Kaderanalyse
Door Maso en Smaling wordt een cumulatief proces van theorievorming op grond van 
empirisch onderzoek benoemd als ‘kaderanalyse’. Hiermee bedoelen zij dat de aan-
vankelijk opgestelde theorie – die bestaat uit veronderstellingen – gaandeweg verder 
verfi jnd wordt, door deze bloot te stellen aan het verschijnsel dat onderzocht wordt. 
De veronderstellingen worden iedere keer nadat men gegevens verzameld heeft, ‘be-
vestigd, ontkend, veranderd of aangevuld’ (Maso & Smaling, 1998: 117). Vervolgens 
wordt opnieuw bekeken welke informatie daarna verzameld moet worden. Men kan 
volgens deze gedachtegang dus niet in één keer een grote hoeveelheid gegevens ver-
zamelen, waarna men analyseert. De gegevensverzameling is een interactie tussen de 
theorie en werkelijkheid. Dit proces van toetsing duurt zolang tot er  verzadiging173 

173 Er wordt een punt van ‘verzadiging’ bereikt als dezelfde soort informatie zich gaat herhalen.
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optreedt in de informatie. Maso en Smaling onderscheiden in het proces van gege-
vensanalyse drie fasen: een incubatiefase, een confrontatiefase en een generatiefase 
(a.w. 117).

In de  incubatiefase blijkt de zorgvuldigheid waarmee men de gegevens wil behan-
delen. Het script van het interview of van de observatie wordt nauwkeurig gelezen. 
Er wordt precies nagegaan of alles correct weergegeven is, ook wat betreft de context 
waarin het gebeurde of het gezegde plaatsvindt. In de herinnering kan dan nagegaan 
worden hoe en wat nog aangevuld dient te worden. Bij het lezen en bekijken van het 
materiaal wordt ook nagegaan of alles begrepen is: wat er precies gezegd is, of het te 
plaatsen is in het hele verhaal en of het te begrijpen is in de context. Van groot belang 
in deze fase is dat men de eigen waarnemingen en gedachten in notities vastlegt (het 
logboek). De volgende fase, de  confrontatiefase, is bedoeld om de gegevens te con-
fronteren met de theorie. Dit kan gevolgen hebben voor de veronderstellingen. De ver-
kregen informatie kan aanleiding zijn om een omschrijving te herzien. Soms zal het 
verstandig zijn, zo zeggen Maso en Smaling (a.w. 119), om een alternatief te formu-
leren en de oude formulering te laten staan tot aan de afronding van het onderzoek. 
Er kan zich immers nog nieuwe informatie aandienen die iets te zeggen heeft over de 
oorspronkelijke omschrijving. Ook kan besloten worden om de veronderstelling te 
ontkennen en terzijde te schuiven. De confrontatie met de theorie kan echter ook hier 
weer leiden tot een  alternatieve formulering. Een andere mogelijkheid is dat een veron-
derstelling omgezet wordt in een  hypothese. Of en hoe dit gebeurt, zal ook afhangen 
van de theoretische informatie waarmee men werkt. Gegevens uit ander onderzoek 
of uit eigen ervaring zullen bepalen op welke manier geherformuleerd wordt. Keuzen 
zijn dus niet willekeurig. ‘De keuze die we voorlopig expliciet maken’, zo zeggen Maso 
en Smaling, ‘laten we echter afhangen van hetgeen we daarover in de bestudeerde li-
teratuur (of eventueel op grond van eigen kennis, ervaring, inspiratie en gezond ver-
stand) hebben begrepen.’ (a.w. 119) Een  hypothese kan aanleiding geven tot bevesti-
ging. Het kan echter ook verstandiger zijn om een bepaalde conditie toe te voegen aan 
de eerdere hypothese. Maso en Smaling (a.w. 120) waarschuwen hierbij voor voorba-
rige conclusies en adviseren om bij theoriegerichte steekproeftrekking ook mensen te 
interviewen die het tegenovergestelde aan het licht zouden kunnen brengen van wat 
men in de hypothese heeft verwoord. Een bepaald gegeven of kenmerk doet zich bij 
deze personen wel voor, maar het is mogelijk dat het niet de aanleiding was waarvan 
aanvankelijk vermoed werd dat het de aanleiding of een oorzaak was van het ver-
schijnsel waarover de hypothese gaat.

De  generatiefase kan men niet strikt scheiden van de  confrontatiefase. Ging het 
in de confrontatiefase vooral om het herformuleren, hier vindt de afweging plaats of 
er een nieuwe  veronderstelling geformuleerd kan worden174. Soms kan de gevonden 
informatie aanleiding geven om een nieuwe veronderstelling te vermoeden. Niet alle 
elementen die we min of meer toevallig op het spoor komen, lenen zich voor het for-
muleren van nieuwe veronderstellingen. Sturend hiervoor is de  vraagstelling van het 
onderzoek. Het zoek- en evaluatieproces dat in deze drie genoemde fasen plaatsvindt, 

174 Vooral hier is sprake van het moment van ‘abductie’. Door het in verband brengen van eerdere 
veronderstellingen met wat men gezien heeft, kan er een creatief inzicht optreden, dat leidt tot 
een nieuwe veronderstelling.
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zal ik in de loop van het onderzoek verschillende malen doorlopen. Het resultaat is 
uiteindelijk een theoretisch kader waarmee voorlopig de spiritualiteit van leraren in 
het orthodox-protestantse onderwijs geïnterpreteerd kan worden. Het woord ‘voorlo-
pig’ duidt erop dat het openstaat voor nadere verkenning en analyse.

5.4.3 Maatregelen in verband met  betrouwbaarheid en  validiteit

Kwalitatief onderzoek heeft zijn eigen criteria voor de betrouwbaarheid en validiteit 
van de manier waarop uitspraken gedaan worden over het object van onderzoek. Ik 
volg hiervoor in grote lijnen de aanwijzingen die Maso en Smaling hiervoor geven 
(1998: 63–86) en noem de maatregelen die specifi ek van belang zijn voor dit onder-
zoek. Sommige maatregelen zijn al aangestipt of komen verderop in dit hoofdstuk nog 
terug, maar voor het overzicht kies ik ervoor om ze hier op te sommen.

Met het streven naar  betrouwbaarheid wordt bedoeld dat  niet-systematische ver-
tekeningen zo veel mogelijk worden voorkomen.  Externe betrouwbaarheid gaat over 
de  navolgbaarheid van het onderzoek als geheel. Fictief zou op grond van de verant-
woording van de gevolgde onderzoeksroute het onderzoek herhaald kunnen worden, 
ware het niet dat de situatie waarin de onderzochten verkeren, niet gelijk blijft. In 
mijn onderzoek streef ik naar het zo precies mogelijk beschrijven van wat de onder-
zoeker doet, van de manier waarop de scholen en de leerkrachten gekozen worden, en 
van de technieken die ik gebruik voor de analyse van de gegevens. De beschrijving van 
dit hoofdstuk, met de beschrijving van de opzet en het daadwerkelijk verloop van het 
onderzoek, kan gezien worden als de belangrijkste maatregel met betrekking tot de 
 externe betrouwbaarheid. Verder probeer ik op grond van de begripsanalyse in hoofd-
stuk 2 en de beschrijving van de doelgroep in hoofdstuk 3, zo navolgbaar mogelijk toe 
te werken naar de veronderstellingen die ik heb bij het begin van het empirische deel 
van het onderzoek. De boekhouding van alle gegevens ( logboek,  memo’s, aantekenin-
gen, observatieaantekeningen en uitgetypte interviews) is voor een onderzoeker die 
soortgelijk onderzoek wil doen, inzichtelijk. Omdat vergelijkbaar vervolgonderzoek 
tot de mogelijkheden behoort, is deze maatregel van praktisch belang.

 Interne betrouwbaarheid betreft de   consistentie van begrippen en methoden bin-
nen het onderzoek. Het gaat erom dat begrippen op dezelfde manier gebruikt worden 
en dat feit en interpretatie zo consequent mogelijk uit elkaar gehouden worden. Een 
van de belangrijkste maatregelen is het gebruik van het computerprogramma  Atlas-
ti (Muhr & Friese, 2004). Met dit hulpmiddel is het mogelijk om op een consequente 
en navolgbare manier codes toe te kennen aan uitspraken van respondenten. De zoge-
heten ruimte voor  comments heb ik benut, om steeds te omschrijven wat ik met een 
bepaalde code bedoel. Dit voorkomt dat er met het toekennen van een code aan meer-
dere citaten verschillende betekenissen worden aangeduid. De omschrijvingen maken 
het ook mogelijk om binnen de uiteindelijk omvangrijke hoeveelheid codes de over-
eenkomsten en verschillen na te gaan.

Voordat het computerprogramma in beeld is, zijn enkele andere maatregelen van 
belang. Ook de ‘administratie’ van de directe waarnemingen moet betrouwbaar zijn. 
De interviews werden alle op dezelfde manier opgenomen met een digitale  audio-
recorder en met behulp van een afspeelapparaat uitgetypt. Zelf heb ik de eerste tien 
interviews uitgetypt. Ik schreef op grond van de ervaringen een instructie. De typis-
tes die daarna  typten, gebruikten allen dezelfde instructie. De participerende momenten/
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observaties heb ik steeds in een kolommenblad uitgewerkt, waarin gebeurtenissen, 
interpretaties en vragen consequent uit elkaar gehouden konden worden. Dat bleek 
vooral van belang bij het later vergelijken van interviewgegevens met wat er op een 
eerder moment gezegd was. Een veelgenoemde maatregel is die van  triangulatie. Een 
vorm van triangulatie175 is het gebruik van verschillende methoden die informatie ge-
ven over het te bestuderen verschijnsel. In dit onderzoek is hiervan in beperkte mate 
sprake. De twee manieren van informatieverzameling (interview en observatie) heb-
ben beide te maken met uitingen van de respondent (mondelinge mededelingen en 
handelingen in de klas). Het gebruik van beide manieren is van belang voor de  interne 
betrouwbaarheid, omdat ze beide verwijzen naar de ‘ ervaringswereld’ van de respon-
dent. Door de observaties stelde ik de respondent in staat om de eigen  ervaringswereld 
vanuit een andere invalshoek te benaderen. Opvallend gemakkelijk legden responden-
ten verbanden vanuit hun handelen met wat ze al eerder hadden gezegd. De aanwe-
zigheid van de onderzoeker was voor de leerkracht vaak aanleiding om iets te zeggen 
over de lastige aspecten van het werk, die in het eerdere gesprek nog niet aan de orde 
waren geweest.

Met het streven naar  validiteit gaat het om het zo veel mogelijk uitschakelen van 
factoren die tot  systematische vertekeningen kunnen leiden. De  interne validiteit be-
treft de deugdelijkheid van de verzamelde gegevens waarop de conclusies zijn geba-
seerd en de deugdelijkheid van de onderzoeksopzet en de analyse. De belangrijkste 
maatregel die hieraan bijdraagt, is een vooraf uitgewerkte onderzoeksopzet. In dit 
onderzoek is gekozen voor de methode van analytische inductie, die zorgt voor een 
planmatige en eenduidige manier van werken. Verder is er op alle dagen van het on-
derzoek een refl ectief dagboek bijgehouden, dat vertekeningen van het selectieve ge-
heugen voorkomt. Tijdens het verwerken van de gegevens zijn er methodologische en 
theoretische  memo’s geschreven met aantekeningen over mogelijke analyses en in-
terpretaties. Op basis van deze memo’s was het mogelijk te herleiden hoe de analyse 
gaandeweg tot stand kwam en welke  interpretatiebeslissingen hiermee gemoeid wa-
ren. In deze memo’s werd ook genoteerd welke interpretaties tegen elkaar werden af-
gewogen (‘mentale triangulatie’, Maso & Smaling, 1998: 72). Om de scholen te leren 
kennen, heb ik aan de desbetreffende directeuren inzage gevraagd in de  schoolplan-
nen en andere actuele documenten, en heb ik iedere directeur uitvoerig geïnterviewd 
(zie paragraaf 5.6.3 en hoofdstuk 6). Om voldoende ‘ rapport’ op te bouwen, was ik 
als onderzoeker vaak hele dagen of dagdelen op school, zodat ik ook momenten in de 
personeelskamer, in de gang of op het speelplein meemaakte. Daardoor was het ook 
mogelijk om een  dialogische relatie met de respondenten op te bouwen. Er kwamen 
spontaan gesprekken op gang die het mij makkelijker maakten om thuis te raken in de 
alledaagse leefwereld van de respondent. Doordat ik herhaaldelijk met de responden-
ten sprak, kon ik nagaan of interpretaties uit voorgaande gesprekken overeenstem-
den met hun eigen interpretatie. Bijvoorbeeld: ‘Klopt het dat ik concludeer dat je zelf-
vertrouwen vooral gegroeid is in het bestuur van de studentenvereniging?’ Dergelijke 
vragen leidden tot nuanceringen en tot het verder exploreren van de thematiek. Ik ben 

175 Methodetriangulatie is een van de vier vormen die Denzin (1978) onderscheidt: bronnentriangu-
latie, onderzoekertriangulatie, methodetriangulatie en theoretische triangulatie (Maso & Sma-
ling, 1998: 72).
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ervan uitgegaan dat ook respondenten kunnen oordelen of de onderzoeker recht heeft 
gedaan aan wat zij inhoudelijk te melden hadden. Om dit te meten, werden de respon-
denten kort na de interviews door een secretaresse telefonisch benaderd met enkele 
vragen over de wijze van interviewen. Aan de respondenten werd verteld dat de gege-
vens anoniem werden verzameld. De tijd tussen het afsluiten van de interviews en het 
uittypen ervan, varieerde van een week tot enkele maanden. De secretaresse verzamel-
de en bewaarde de gegevens anoniem, zodat ik als onderzoeker niet kon herleiden wie 
welke waardering had gegeven. Na de afsluiting van de interviews kreeg ik inzage in 
deze gegevens (zie paragraaf 5.6.4). In beperkte mate is sprake geweest van ‘ commu-
nicatieve validatie’ (Maso & Smaling, 1998: 72) door middel van het doornemen van 
interviews en de coderingen met andere onderzoekers, en het presenteren van waarne-
mingen aan kenners van de doelgroepen.

De  externe validiteit gaat over de vraag in hoeverre de conclusies van het onder-
zoek iets zeggen over spiritualiteit van leraren in het geheel van de orthodoxe doel-
groep. Daarnaast gaat  externe validiteit over de vraag in hoeverre de conclusies ook 
te  generaliseren zijn naar leraren op andere dan orthodox-protestantse basisscholen. 
Wat betreft de eerste vraag, is er bij de start van het onderzoek gekozen voor het be-
naderen van een select aantal scholen die representatief zijn voor de doelgroep. Het 
onderzoek had immers een duidelijk afgebakende doelgroep. Voor de argumentatie 
bij deze keuze verwijs ik naar paragraaf 1.1 De praktische uitwerking van de selectie 
is beschreven in paragraaf 5.6 Vervolgens is binnen de  doelgroep een  theoriegerich-
te steekproef genomen. Die steekproef was mogelijk door een vragenlijst af te nemen 
waarmee de leerkrachten op (theoretisch) relevante criteria werden bevraagd. De mo-
gelijkheid om ‘ negative cases’ te nemen, werd helaas bemoeilijkt doordat de groep res-
pondenten die ik kon benaderen, uiteindelijk toch vrij klein was. Het zoeken van een 
onderbouwleerkracht die geen  schoolloopbaan in de eigen zuil had gehad, lukte bij-
voorbeeld niet, omdat er weinig leerkrachten een schoolloopbaan hebben gehad bui-
ten het reformatorische of gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs. In paragraaf 5.6.2 
kom ik op dit punt terug.

5.5 Van plan tot uitvoering

 Theoriegericht steekproef trekken
De lijst met  veronderstellingen die aan het einde van het theoretische deel is gefor-
muleerd, vormt de opmaat voor het empirische deel. Daarna volgt het zoeken van le-
raren in de doelgroepen. In deze paragraaf bespreek ik kort de overwegingen bij het 
plannen van de onderzoeksprocedure. Dit betreft vooral het theoriegericht steekproef 
trekken. Het daadwerkelijke verloop van het onderzoek wordt beschreven in de vol-
gende paragraaf.

De methode van  analytische inductie kenmerkt zich onder andere door de wijze 
waarop men de  casuïstiek verwerft. Ik volg de gedachtegang die Maso en Smaling 
(1998: 37 e.v.) hierover hebben ontwikkeld. De methode begint met een eerste ronde 
waarbij men één persoon of groep bestudeert. Daarna gaat men op grond van wat 
men heeft gevonden naar een andere, specifi ekere groep. Het onderzoek bij deze groep 
kan de eerdere bevindingen verscherpen, bevestigen of corrigeren. Op grond van het 
theoretisch kader – dat tot dusver ontwikkeld is – kan de onderzoeker op zoek gaan 
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naar andersoortige gevallen, die aan andere kenmerken voldoen dan de eerste onder-
zochten. We spreken dan van  theoriegericht steekproef trekken176. Er kan gezocht 
worden naar personen die van het voorgaande afwijken, die in andere omstandighe-
den verkeren of die zich in nieuwe omstandigheden bevinden die vergelijkbaar zijn 
met die men reeds eerder had gevonden. Ook kan men zoeken naar andere omstan-
digheden die nog in het geheel niet aan de orde zijn geweest.

Het onderzoek naar spiritualiteit bij leerkrachten is volgens deze principes gepland 
in twee vergelijkbare cycli. De eerste cyclus wordt uitgevoerd bij leerkrachten van 
reformatorische scholen, de tweede cyclus bij leerkrachten van gereformeerd-vrijge-
maakte scholen. In elk van deze groepen is een sterke samenhang tussen  socialisatie, 
beroepsopleiding en werksituatie (zie hoofdstuk 3), maar onderling zijn er duidelijke 
verschillen. Te verwachten is dat de tweede cyclus met de kaderanalyse nieuwe infor-
matie over spiritualiteit van leraren oplevert. Nu zou het, consequent geredeneerd vol-
gens het principe van  analytische inductie, denkbaar zijn om in iedere cyclus stap voor 
stap nieuwe scholen te zoeken die wellicht aan bepaalde criteria voldoen. Dit zou ech-
ter een zeer lang (en niet realistisch) tijdsverloop van het onderzoek vereisen. Daarom 
is ervoor gekozen binnen iedere cyclus eerst te zoeken naar representatieve scholen. 
Het theoriegericht selecteren beperkt zich dus tot de leerkrachten.

Het concrete plan voor het onderzoek was als volgt. Er zou worden gestart met 
drie geselecteerde leraren binnen een reformatorische school. Op grond van de be-
vindingen met deze leerkrachten zouden een of enkele andere leerkrachten worden 
geselecteerd, mogelijk binnen dezelfde school, mogelijk op een andere reformatori-
sche school. Met de methode van  theoriegerichte steekproeftrekking (afhankelijk dus 
van bevestigde, gewijzigde en/of verworpen veronderstellingen) zou het selecteren van 
leerkrachten zich enkele malen herhalen. Op een zeker moment zou besloten worden 
over te gaan op de tweede cyclus.

Twee cycli in de praktijk
Gaandeweg de selectieprocedure bleek dat drie scholen voldoende  representativiteit 
gaf, voldoende keus voor het zoeken van respondenten garandeerde en tevens een 
praktisch haalbaar aantal177 was. Wat betreft het aantal respondenten, lag dat in-
gewikkelder. Uit het voorgaande is af te leiden dat in de gekozen werkwijze niet op 
voorhand was vast te stellen, hoeveel respondenten geïnterviewd zouden worden. 

176  Theoriegericht steekproef trekken is een vorm van  doelgericht steekproef trekken. Bij een theo-
riegerichte steekproef wordt gekeken naar kenmerken die er volgens de theorie toe doen, of die er 
op grond van de eerste bevindingen toe lijken te doen. Ik start het empirisch onderzoek met een 
naar verwachting onderscheidend kenmerk in de populatie, namelijk het aantal jaren ervaring. 
Andere onderscheidende kenmerken zullen gaande het onderzoek blijken. Een indeling vooraf in 
‘cellen’ om de variatie te dekken (een andere, niet-selectieve vorm van doelgericht steekproeftrek-
ken zoals Dinklo, 2006, beschrijft), is hier dus niet aan de orde.

177 Met ‘praktisch haalbaar’ bedoel ik dat rekening gehouden moest worden met zowel de investe-
ring van de onderzoeker als de investering door de school. Bij een eerste verkenning bleek al dat 
de belasting in het schoolteam een belangrijk punt was voor het al dan niet mee willen doen met 
het onderzoek. Deelname aan het project kostte voor het team een deel van een teamvergadering, 
het invullen van een vragenlijst, de bereidheid van leerkrachten om aan interviews mee te doen 
en het accepteren dat er iemand op school mee zou kijken. 
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 Afhankelijk van de uitkomsten van de eerste ronde zocht ik leraren binnen dezelfde 
school of binnen de andere reformatorische scholen. In de eerste ronde, waarbij al-
leen ervaren leerkrachten waren gekozen (zie de volgende paragraaf voor de toelich-
ting), bleek dat na drie leerkrachten enige verzadiging optrad. Daarna werden voor de 
volgende ronde steeds drie of vier leerkrachten gekozen. Uiteindelijk hebben in totaal 
twintig leerkrachten aan het onderzoek meegedaan. In de daadwerkelijke uitvoering 
bleek het het meest praktisch om iedere nieuwe stap (dus ieder moment van confron-
tatie en generatie van veronderstellingen) gelijk te laten vallen met de keus voor een 
volgende school.

Stappenplan
Het voorgaande vat ik nu samen in een overzicht van zes stappen:

 selectie van de scholen binnen de doelgroepenI. 
 selectie van de leraren binnen de scholenII. 

 kennismaking met de scholenIII. 
 uitvoering van het onderzoek: interviews en observatiesIV. 

 analyse van de gegevensV. 
rapportage.VI. 

In de hierna volgende paragrafen wordt het verloop van de procedurestappen afzon-
derlijk beschreven. De stappen zijn logisch geordend en geven niet het tijdsverloop 
weer. Wat betreft de chronologie, is stap I voorafgegaan aan alle andere stappen. Ver-
der kent het onderzoek een cumulatieve opbouw, waarbij onderzoek en analyse cy-
clisch plaatsvinden. De stappen II t/m VI hebben voor een deel gelijktijdig plaatsge-
vonden.

5.6 Het verloop van het onderzoek

5.6.1 De  selectie van scholen binnen de doelgroep (stap I)

Argumenten voor representativiteit
De selectie van de scholen werd voor een deel gemaakt met behulp van beschikbare 
kwantitatieve gegevens. Voor een ander deel ontleende ik inhoudelijke argumenten 
voor de selectie aan een vooronderzoek bij kenners van het scholenveld. Wat betreft de 
 kwantitatieve gegevens, waren er slechts enkele indicatoren van belang, namelijk de 
 schoolgrootte en de  geografi sche ligging (spreiding over Nederland en ligging in een 
al dan niet verstedelijkte omgeving). De gemiddelde schoolgrootte ligt in Nederland 
op ongeveer 227 leerlingen178. Extreem kleine scholen vielen dus buiten de doelgroep. 
De geografi sche spreiding van de scholen was voor de doelgroepen verschillend. De 
grootste concentratie reformatorische scholen ligt in Zuid-Holland, de grootste con-
centratie gereformeerd-vrijgemaakte scholen bevindt zich in de vier noordelijke pro-
vincies179. Beide doelgroepen hebben meer scholen die in een plattelandsgebied liggen 
dan in een stedelijk gebied.

178 Bron: jaarboek CBS, 2004. 
179 Bronnen: www.vgs.nl en Van Middelkoop (2001). Zie ook paragraaf 3.2.
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Wat betreft de inhoudelijke argumentatie van representativiteit, heb ik een apart on-
derzoek uitgevoerd. Bij het begin van het onderzoek had ik onvoldoende zicht op ar-
gumenten waarmee representativiteit vastgesteld zou kunnen worden. Om aanwijzin-
gen hiervoor te krijgen, heb ik een screening uitgevoerd met behulp van een aantal 
vertegenwoordigers van de verschillende deelpopulaties. Het gaat om personen die de 
scholen goed kennen. Voor zowel de reformatorische doelgroep als de gereformeerd-
vrijgemaakte doelgroep benaderde ik één medewerker van de besturenorganisatie, 
twee medewerkers van de hogescholen (pabo) en vier medewerkers van de begelei-
dingsdiensten180. Aan hen werden twee eenvoudige vragen voorgelegd. In de eerste 
plaats werd hun gevraagd vijf scholen te kiezen die zij representatief achtten voor hun 
achterban. In de tweede plaats werd bij de keuze gevraagd aan te geven op grond van 
welke argumenten men de desbetreffende school representatief vond. De beoordelaars 
werden allen persoonlijk benaderd (eerst telefonisch en daarna schriftelijk of via e-
mail met de vragen, zie bijlage 1). Alle benaderde personen gaven direct hun mede-
werking. Slechts een enkeling heb ik een herhalingsmail gestuurd, waarna ik alsnog 
een reactie kreeg. Bij de vraagstelling ging het vooral om het duidelijk krijgen van ar-
gumenten. Niettemin bleken zowel bij de reformatorische als bij de gereformeerd-vrij-
gemaakte doelgroep duidelijk enkele scholen boven te komen drijven die als represen-
tatief werden aangemerkt.

Waarom vinden kenners een orthodoxe school  representatief?
In de reformatorische doelgroep kozen de zeven beoordelaars in totaal 26 scholen 
(van de 149). Van deze 26 scholen werden 18 scholen één keer gekozen, vier scholen 
twee keer en vier scholen drie keer. Opmerkelijk was dat van de vier scholen die twee 
keer gekozen waren, er één een sbo-school was, terwijl in de brief was verzocht om 
alleen reguliere basisscholen te kiezen. In de gereformeerd-vrijgemaakte doelgroep 
werden er door de zeven beoordelaars in totaal 27 scholen gekozen (van de 113). Van 
deze scholen werden er 23 één keer gekozen, 3 twee keer en 1 drie keer. De spreiding 
van keuzes lag voor de gereformeerd-vrijgemaakte doelgroep relatief dus iets hoger 
dan voor de reformatorische doelgroep.

De vraag naar representativiteit werd open gesteld. Men had de vrije keuze om per 
school een eigen argumentatie te geven. De redenen die men noemde voor representa-
tiviteit, bleken zeer uiteen te lopen. Soms werden redenen genoemd waarom scholen 
wel representatief waren, maar waarbij werd vermeld dat onderzoek op dat moment 
slecht uitkwam, bijvoorbeeld door ‘een hoge werkdruk’ en ‘veel uitval van personeel’. 
Lastig was dat soms tegengestelde argumenten als kenmerk van representativiteit wer-
den gegeven. De één noemde ‘actief vernieuwend en goed nadenkend over beleid’ een 
kenmerk van representativiteit, iemand anders noemde ‘traditionele didactische denk-
wijzen’ een kenmerk. Ondanks deze tegenstrijdigheden vielen er door clustering van 

180 Ik heb gestreefd naar vertegenwoordigers die verschillende invalshoeken konden aangeven. De 
besturenorganisatie kent de scholen vanuit organisatieperspectief. De opleiding kent de scholen 
vanwege de begeleidingen van stages en de afspraken daarover. De begeleidingsdienst kent de 
scholen omdat deze in de scholen helpt bij kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Schoolbege-
leiders kennen de scholen het beste, omdat zij relatief veel ín de scholen aanwezig zijn. Vandaar 
dat van de schoolbegeleidingsdiensten meer vertegenwoordigers zijn benaderd.
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argumenten wel enkele duidelijke lijnen te trekken die voor beide doelgroepen toe-
pasbaar waren. Ik noem nu de meest plausibele argumenten die ik bij de keuze van 
de scholen heb gebruikt, met weglating van de nuances. De argumenten betreffen de 
breedte van de populatie, de omgang met de identiteit en de onderwijskundige visie. 
Bij de  breedte van de populatie gaat het om de evenwichtigheid met betrekking tot de 
participerende kerkgenootschappen, zoals die tot uiting komt in participatie van  ou-
ders in de  schoolverenigingen, de samenstelling van het team en het toelatingsbeleid 
van leerlingen. Ook gaat het om het evenwicht in de populatie tussen ‘degelijk en be-
houdend’ en ‘vernieuwingsgezind’. Wat betreft omgang met de  identiteit, gaat het om 
de vraag of de school daadwerkelijk aandacht besteedt aan de identiteit, of er een his-
torische band is met de besturenorganisatie en met de ‘eigen’ begeleidingsdienst, en of 
men een grote betrokkenheid toont op de ‘eigen gezindte’. Wat betreft de  onderwijs-
kundige visie, kunnen scholen als representatief genoemd worden wanneer zij goed 
nadenken over de onderwijskundige koers van de school, dit vertalen in innovatie, en 
tegelijk ook weer niet een te sterk progressieve lijn volgen.

Met dit vooronderzoek is gemeten welke punten de kenners van de scholen belang-
rijk achten voor representativiteit. Het resultaat zegt dus iets over het imago van de 
desbetreffende scholen. Op grond van de kwantitatieve gegevens en op grond van in-
houdelijke argumenten, waarvoor de kenners ideeën hebben aangereikt, zijn de vol-
gende zes argumenten gebruikt. Ik geef bij ieder criterium het streven aan van de ver-
deling over drie scholen.
1.  Schoolgrootte (verdeling groot en klein)
 Gezocht wordt naar ten minste één relatief grote school en ten minste één relatief 

kleine of gemiddelde school.
2.  Ligging school (stedelijk gebied of platteland)
 Er wordt naar ten minste één school gezocht in een landelijk gebied en ten minste 

één in een stedelijk gebied.
3.  Geografi sche spreiding (concentratie van de scholen)
 Het streven is om twee van de drie scholen per doelgroep in de gebieden met de 

hoogste concentratie te zoeken. Voor de reformatorische doelgroep is dat Zuid-
Holland en voor de gereformeerd-vrijgemaakte doelgroep zijn dat de vier noorde-
lijke provincies.

4.  Populatie (homogeen of heterogeen)
 Er wordt bij voorkeur één school gekozen met een heterogene populatie. Daarmee 

wordt een school bedoeld waarop kinderen uit meerdere kerkgenootschappen af-
komstig zijn.

5.  Identiteit
 Bij voorkeur worden er scholen gekozen die actief met hun identiteit bezig zijn. 

Hier moeten we afgaan op de voorkeur zoals die door de kenners van de scholen is 
aangegeven.

6.  Onderwijskundige visie
 De scholen die gekozen worden, geven vorm aan onderwijskundig beleid en werken 

er praktisch aan om dit gestalte te geven.
De overwegingen van deze criteria vormden het uitgangspunt voor een lijst met 

scholen die benaderd konden worden voor het onderzoek. Het bleek niet mogelijk om 
aan alle criteria te voldoen. Dat gold bijvoorbeeld voor de schoolgrootte. Het bleek 
niet mogelijk scholen te selecteren op het criterium ‘gemiddeld’, zodanig dat ze tege-
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lijk ook aan de andere criteria voldeden. Dit heeft tot gevolg dat twee van de reforma-
torische scholen bovengemiddeld groot zijn en één gereformeerd-vrijgemaakte school 
beneden gemiddeld klein is. Wat betreft de geografi sche ligging, kon de verdeling 
worden gerealiseerd zoals nagestreefd. Bij het vierde criterium (homogeniteit) was dit 
wat lastiger, omdat in de meeste reformatorische scholen kinderen uit meerdere kerk-
genootschappen participeren en in de meeste gereformeerd-vrijgemaakte scholen de 
populatie homogeen is. Ook daar waar een bestuur na een gesprek kinderen van an-
dere protestantse geloofsgemeenschappen op wil nemen, blijkt het aantal niet-gere-
formeerd-vrijgemaakte kinderen meestal minimaal. Voor het vijfde en zesde criterium 
kan bij vijf scholen direct gekozen worden uit de scholen die door de deskundigen wa-
ren genoemd. De scholen die gekozen zijn, komen dus globaal gesproken overeen wat 
betreft de criteria van het actief werken aan de identiteit en het werken vanuit een  on-
derwijskundige visie (vijfde en zesde criterium). De verschillen tussen de scholen zijn 
samengevat in het onderstaande schema.

Schema 5.1 Kenmerken van de geselecteerde scholen

Schoolgrootte Ligging school Geografi sch Populatie

I. Reformatorisch Gemiddeld Stedelijk In concentratie Heterogeen

II. Reformatorisch Groot Landelijk In concentratie Heterogeen

III. Reformatorisch Groot Landelijk Buiten 
concentratie

Homogeen

IV. Gereformeerd-
vrijgem.

Gemiddeld Landelijk In concentratie Homogeen

V. Gereformeerd-
vrijgem.

Gemiddeld Landelijk In concentratie Homogeen

VI. Gereformeerd-
vrijgem.

Klein Stedelijk Buiten 
concentratie

Heterogeen

Toelichting bij Schema 5.1
In deze tabel kan afgelezen worden hoe de kenmerken van representatie verdeeld zijn over de 
scholen waarvan leerkrachten hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Bij de start van de eerste cyclus, is uit de lijst met reformatorische scholen gekozen 
voor een school die qua grootte vergelijkbaar is met een gemiddelde basisschool in 
Nederland en een  heterogene populatie heeft. De tweede school heeft eveneens een he-
terogene populatie en de derde is een homogene school. In de tweede cyclus zijn eerst 
twee scholen met een homogene populatie gekozen en als laatste een school met een 
heterogene populatie.

Het benaderen van de scholen
Na het selecteren van de school, werd de directeur telefonisch benaderd met de vraag 
of de school mee wilde doen aan het onderzoek en of ik als onderzoeker tijdens een 
vergadering mocht uitleggen waar het onderzoek over ging. De  directeuren toonden 
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zich nieuwsgierig, maar het merendeel van hen wilde eerst overleggen met hun team, 
voordat ze mij wilden uitnodigen op een vergadering. Op vijf scholen kwam deze uit-
nodiging na ruggespraak met het team. Eén school gaf aan in een lastige situatie te 
verkeren en om die reden niet mee te willen doen. Een volgende op de lijst gaf aan wel 
mee te willen doen. Op alle zes de scholen is vervolgens het onderzoek globaal gepre-
senteerd tijdens een  personeelsvergadering (zie bijlage 2). Er werd in deze vergadering 
een aanduiding gegeven van het onderwerp en de hoeveelheid tijd die het ongeveer zou 
vergen van de personen die zichzelf voor het onderzoek beschikbaar zouden stellen. 
Op dat moment werd aangegeven dat dit naar schatting twee tot vijf personen zouden 
zijn. Benadrukt werd dat men geheel vrij was om al dan niet mee te doen en dat men 
voor ‘niet mee doen’ geen reden hoefde aan te geven. Over het algemeen reageerde 
men tijdens het bezoek belangstellend en welwillend. Twee reacties herhaalden zich 
bij ieder bezoek: ‘interessant’ en ‘wel heftig’ (men doelde daarmee op het persoonlijke 
karakter van de interviews). De leerkrachten hadden de gelegenheid vragen te stellen 
over de aard en de bedoeling van het onderzoek. Sommige vragen kwamen steeds te-
rug: ‘Wat is het doel van het onderzoek?’ ‘Wat gebeurt er met de gegevens?’, ‘Ben ik 
herkenbaar als er gepubliceerd wordt?’, ‘Worden ook parttimers bevraagd?’, ‘Waar-
om heb je onze school uitgekozen?’, ‘Hoeveel tijd kost het mij?’, ‘Wanneer begint het?’ 
In mijn reacties heb ik steeds uitgelegd dat de gegevens  anoniem bewerkt worden. De 
respondenten krijgen de uitgetypte tekst ter inzage. Zij krijgen de gelegenheid hierop 
te reageren. Bij twijfel over herkenbaarheid in de uiteindelijke rapportage van het on-
derzoek zal ik de persoon in kwestie met een stuk tekst benaderen. Na de beantwoor-
ding van de vragen werd, tijdens de vergadering, door de leerkrachten een  vragenlijst 
ingevuld. De personen die niet aanwezig waren (bijvoorbeeld de parttime-leerkrach-
ten) kregen de vragenlijst per e-mail of per post thuisgestuurd. Enkele personen kre-
gen een herhaald verzoek om de lijst in de sturen. Een en ander leidde tot een vrijwel 
volledige  respons op de vragenlijst. Er ontstond op die manier een vrij volledig beeld 
van de populatie in de gekozen scholen. Slechts 3 van de in totaal 104 leerkrachten ga-
ven direct aan niet mee te willen doen. Met dit beeld kon ik de tweede stap in de pro-
cedure makkelijker nemen, namelijk de selectie van de leerkrachten.

5.6.2 Selectie van leerkrachten binnen de scholen (stap II)

De functie van de vragenlijst
In overeenstemming met wat hiervoor werd betoogd over de methode van analytische 
inductie, was het van belang dat ik gaandeweg het onderzoek kon variëren. Om dit 
mogelijk te maken, moest ik in ieder geval informatie hebben over de potentieel te kie-
zen respondenten. Anders was  theoriegericht steekproef trekken niet mogelijk. Daar-
om is de hierboven genoemde vragenlijst ontwikkeld (zie bijlage 3), waarin enkele 
op voorhand relevante variabelen, waarop leraren kunnen verschillen, zijn verwerkt. 
Ook zijn er variabelen in opgenomen die in een latere fase van belang kunnen zijn. 
Bij elkaar gaat het om een aantal persoongegevens (zoals sekse en burgerlijke staat), 
gegevens over de socialisatie, de motivatie voor onderzoeksdeelname, de mate van er-
varing en de mate van refl ectieve geneigdheid. De relevantie van de variabelen is voor 
een deel gebaseerd op de redeneringen in dit hoofdstuk en in de voorgaande hoofd-
stukken (bijvoorbeeld ‘ socialisatie’ en ‘motivatie’). Deels is ze ook ontleend aan ge-
gevens in de literatuur die hieronder nog samengevat wordt (‘ refl ectieve geneigdheid’ 
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en ‘mate van ervaring’). De verbindingen met spiritualiteit zijn hier niet systematisch 
uitgewerkt, maar zullen mogelijk van toepassing blijken in de verschillende stadia van 
gegevensverwerking. Het gaat dus om mogelijke variabelen die een rol kunnen gaan 
spelen bij het (her)formuleren van de veronderstellingen gaandeweg het onderzoek. 
Bij de beschrijving hieronder geef ik ook de resultaten van de vragenlijst weer. Ik be-
nadruk in dit verband dat de vragenlijst afgenomen is met de beperkte doelstelling 
om respondenten te kunnen selecteren. De lijst is niet getoetst op betrouwbaarheid. 
De resultaten zijn niet onderworpen aan statistische analyses en worden eenvoudig in 
procenten weergegeven. Daarbij gaat het om de uitkomsten van de gehele groep. Al-
leen opvallende verschillen tussen de reformatorische en de gereformeerd-vrijgemaak-
te doelgroep worden in een noot aangegeven181.

 Persoonsgegevens
Bij de persoonsgegevens wordt onder andere gevraagd naar het  geslacht, de  burgerlij-
ke staat en de vraag of men kinderen heeft. Uit het onderzoek van Hoogeveen (1999: 
282) blijkt dat voor zowel mannen als vrouwen de zorg om het welbevinden van leer-
lingen het meest centraal staat. Ook laat zij zien dat ervaringen in het privéleven ge-
volgen hebben voor de opvattingen en idealen in het onderwijs (a.w. 278). Wanneer 
men  eigen kinderen krijgt, heeft dat tot gevolg dat men meer begrip voor kinderen 
heeft, minder op zijn strepen staat en ouders beter begrijpt. Voor vrouwen geldt (a.w. 
25) dat de  subjectieve carrière (de wijze waarop iemands loopbaan beleefd wordt) an-
ders is dan bij mannen. Is loopbaanopklimming bij mannelijke leerkrachten een te-
rugkerend motief in het beroep, bij vrouwen is het belangrijkste motief een zinvolle 
combinatie van werk en gezin. De inspiratie voor het werk bij vrouwen met kinderen 
‘werkt’ dus op een andere manier dan bij de mannelijke collega’s. Uit de vragenlijst 
blijkt dat 72% van de totale populatie bestaat uit vrouwen en dat 44% van alle leer-
krachten kinderen heeft182. Het gemiddelde van het aantal kinderen is 1,6183. De ge-
middelde leeftijd van de totale populatie leerkrachten ligt op 34 jaar184.

 Mate van ervaring
Bakker en Rigg (1999: 70) veronderstellen op grond van onderzoek naar de relatie 
tussen leeftijd en aantal jaren ervaring dat leraren met meer ervaring meer invloed 
zullen hebben op de identiteit van de school. Zij komen meer in de richting van de 
‘ extended professional’ en zullen minder in beslag genomen worden door het ‘micro-
taakveld’ (zie over beroepservaring en fasen Huberman, 1995 en Kelchtermans, 1994: 
131). Kelchtermans gaat uit van de middenfase in de loopbaan; leraren zijn dan tus-
sen de 35 en 45 jaar oud. In dit onderzoek sluiten we aan bij het onderscheid tussen 
de jongere en de oudere leerkracht, omdat refl ectie in de spiritualiteit een grote rol 

181 Voor een volledig overzicht van de resultaten zie bijlage 4. 
182 Van de reformatorische leerkrachten heeft 37% kinderen, van de gereformeerd-vrijgemaakte 

leerkrachten 62%.
183 Het kinderaantal van reformatorische leerkrachten ligt lager dan dat van de gereformeerd-vrijge-

maakte leerkrachten (1,2 respectievelijk 2,8), zie ook noot 2 in bijlage 4.
184 De gemiddelde leeftijd in de reformatorische doelgroep ligt iets lager dan in de gereformeerd-

vrijgemaakte doelgroep (32 jaar respectievelijk 40 jaar).
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speelt (zie het conceptuele kader in hoofdstuk 2). Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar 
dat jonge leraren zich op een andere wijze geïnspireerd weten voor hun beroep dan 
ervaren leraren. Overigens hoeft ervarenheid niet de enige bron te zijn van een sterk 
refl ectief vermogen. Daarom nemen we hierna ‘mate van refl ectieve geneigdheid’ op 
als een aparte variabele. Een ander punt dat bij mate van ervaring een rol speelt, is de 
tijd waarin men gestudeerd heeft. Uit een enquête onder ruim 1700 leerkrachten con-
cludeerde Hoogeveen (1999: 292) dat, naarmate de opleiding later in de tijd (na 1980) 
werd afgesloten, leerkrachten minder leerstofgericht waren185. Kennelijk is er beïn-
vloeding van beroepsmotivatie via de lerarenopleidingen. Het gemiddelde aantal jaren 
ervaring ligt tamelijk evenwichtig verspreid: 37% heeft minder dan vijf jaar  ervaring; 
29% heeft vijf tot tien jaar ervaring en 37% heeft meer dan tien jaar ervaring186.

 Variatie in werkervaringen
In de vragenlijst wordt ook gevraagd naar de variatie die men in ervaring heeft op-
gedaan en of men in bijzondere situaties heeft gewerkt, bijvoorbeeld in het speciaal 
onderwijs of in een geheel ander type onderwijs. Mogelijk dat deze variabelen van in-
vloed zijn op de spiritualiteit zoals die naar voren komt in de beroepspraktijk. Aan-
wijzingen hiervoor vinden we in het onderzoek van Zuidberg (2000). Deze vond dat 
pastores die in bijzondere situaties werkzaam waren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis 
of een gevangenis), een sterkere refl ectieve neiging hadden en meer tijd namen voor 
bezinning. Uit de antwoorden op de vragen hierover blijkt dat van de 104 leerkrach-
ten er 9 ervaring hebben op een school met een andere levensbeschouwing en 7 in het 
speciaal onderwijs.

 Kerkelijke betrokkenheid en socialisatie
Zowel bij de persoonlijke gegevens als onder het kopje ‘socialisatie’ wordt gevraagd 
naar kerkelijke betrokkenheid. Er wordt gevraagd naar het  kerkgenootschap, omdat 
dit voor de (ervaren of toegekende) status binnen de school of de gemeenschap van 
belang kan zijn. Binnen de reformatorische kerken, nemen bijvoorbeeld de  Gerefor-
meerde Gemeenten in sociologisch opzicht een middenpositie in. Andere kerkgenoot-
schappen worden ter linker- of ter rechterzijde gesitueerd (Van der Schans, 1996). In 
gereformeerd-vrijgemaakte scholen worden ook leerkrachten van een ander kerkge-
nootschap, namelijk de  Christelijke Gereformeerde Kerken, als leerkracht toegelaten. 
De status die binnen de school, of in de gemeenschap waarbinnen de school staat, aan 
de leerkracht wordt toegekend, kan hiermee samenhangen. Kerkelijke betrokkenheid 
kunnen we enigszins afmeten aan de mate waarin men actief is in het kerkgenoot-
schap. Felling, Peters en Schreuder (1981) – ontleend aan Dijkstra en Miedema (2003: 
30) – onderscheiden tussen kernleden, modale leden, randleden en onkerkelijken. Uit 

185 Hoogeveen vermeldt dat het tegengestelde te verwachten zou zijn. Men verwachtte dat leerkrach-
ten die hun opleiding in de jaren zestig en zeventig hadden gehad, juist sterk op de ontplooiing 
van kinderen zouden zijn gericht. Dat bleek echter vooral het geval bij leerkrachten die hun op-
leiding na 1980 hadden afgesloten. 

186 Op gereformeerd-vrijgemaakte scholen zijn er gemiddeld meer ervaren leerkrachten. De per-
centages liggen voor respectievelijk minder dan vijf jaar, tussen de vijf en tien jaar en meer 
dan tien jaar ervaring voor het reformatorische onderwijs op 39%, 30% en 31% en voor het 
gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs op 20%, 25% en 55%.
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het onderzoek van Dijkstra en Miedema (a.w. 32, 105) blijkt dat de randleden en de 
onkerkelijken in de orthodox-protestantse onderwijsrichtingen vrijwel geheel ontbre-
ken. De spreiding die desondanks in de overige groepen (kernleden en modale leden) 
mogelijk te vinden is, hangt dus af van de mate waarin men actief is. Men wordt als 
een modaal lid aangemerkt, wanneer men trouw is in het bijwonen van de kerkdien-
sten. Kernleden zijn actiever, hetgeen tot uiting komt in de mate waarin men verant-
woordelijkheid draagt, bijvoorbeeld in ambtelijk werk of in vrijwilligerswerk. Met de 
vragen naar  socialisatie proberen we inzicht te krijgen in de mate waarin men gewor-
teld is in de eigen orthodoxe richting en in hoeverre men hieraan  loyaal is. Mate van 
geworteldheid meten we af aan het al dan niet kerkelijk opgevoed zijn en het bezoe-
ken van scholen binnen de eigen richting. Uit de respons op de vragenlijst valt af te 
leiden dat 97% van de leerkrachten vindt dat men sterk of een beetje sterk godsdien-
stig is opgevoed. 88% voelt zich sterk of een beetje sterk thuis in de ‘eigen kring’ en 
93% vindt zichzelf ook representatief (sterk of een beetje sterk)187. Een hoog percen-
tage leeft sterk of een beetje sterk mee met de eigen kerkelijke gemeente (97%) en een 
iets minder groot percentage (86%) volgt intensief wat er in de eigen kerkelijke kring 
gebeurt188. 58% van de leerkrachten doet vrijwilligerswerk in de kerk189. Van alle leer-
krachten heeft 60% op een basisschool van dezelfde richting gezeten als de huidige 
school. Voor het voortgezet onderwijs ligt dit percentage hoger, namelijk op 77%.

Mate van  refl ectieve geneigdheid
Een volgende factor waarop leraren kunnen verschillen, is de ‘mate van refl ectieve ge-
neigdheid’. Hijmans (1997: 37) heeft er in een betoog over de verhouding zingeving, 
levensbeschouwing en religie190 op gewezen, dat niet alle mensen geneigd zijn tot, of 
behoefte hebben aan expliciete  refl ectie. Weinig refl ectie sluit  zingeving niet uit, maar 
betekent wel dat men deze niet zozeer articuleert. Bij personen met weinig refl ectie is 
sprake van gepraktiseerde, geleefde zingeving en niet zozeer van verwoorde, geëxpli-
citeerde zingeving. Er is een categorie praktisch ingestelde mensen die de zin vooral 
vindt in praktische levensdoelen en niet zozeer in refl ectie en introspectie. Het is niet 
ondenkbaar dat er een behoorlijk aantal leraren is dat tot deze categorie behoort. Le-
raren staan immers bekend als doeners: zij willen lesgeven, iets overdragen aan kinde-
ren en samen met leerlingen werken aan hun toekomst. Mogelijk vinden zij de zin niet 
zozeer in het weergeven en bespreken van refl ecties en het overwegen van handelen, 
maar meer in de concrete actie.

187 De percentages liggen voor de reformatorische leerkrachten hoger dan voor gereformeerd-vrijge-
maakte leerkrachten (voor zich thuisvoelen respectievelijk 95% en 72% en voor de representati-
viteit 97% en 83%).

188 Bij reformatorische leerkrachten is de betrokkenheid wat groter dan bij gereformeerd-vrijge-
maakte leerkrachten (respectievelijk 89% en 76%).

189 De participatie aan  ambtelijk werk en  vrijwilligerswerk is bij reformatorische leerkrachten be-
duidend minder dan bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten (respectievelijk 43% en 97%).

190 Het onderzoek van Hijmans richt zich op levensbeschouwing en niet specifi ek op spiritualiteit. 
De verwantschap in deze domeinen (spiritualiteit – religie – zingeving) is zo groot, zie hoofdstuk 
2, dat ik de gedachten die zij weergeeft over refl ectie, toepas op de selectie van de onderzoch-
ten. 
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Bij de vergelijking van de onderzochten kan ‘mate van  refl ectieve geneigdheid’ afge-
lezen worden uit de mate waarin men actief over het werk nadenkt. Dekker en Zijl-
stra hebben het refl ectief vermogen voor leraren-in-opleiding meetbaar gemaakt in 
verband met competentiegericht opleiden. Onder refl ectief vermogen verstaan zij ‘het 
terugblikken op de beroepservaring: van daaruit komen tot het onderscheiden van es-
sentiële aspecten, op grond daarvan conclusies trekken en keuze(s) maken voor ver-
volgaanpak’ (Dekker & Zijlstra, 2003: 145). Kenmerkend voor refl ectie is bij hen dus 
het terugblikken en analyseren, het formuleren van alternatieven en het maken van 
verantwoorde keuzes. Deze elementen worden in de vragenlijst aan de orde gesteld 
door na te gaan in hoeverre men het belangrijk vindt om over het werk na te denken, 
situaties te analyseren en na te denken over een andere aanpak. Deze behoefte kan zich 
vertalen in individuele refl ectiemomenten, maar evenzeer in het contact met collega’s. 
In het hierboven genoemde onderzoek van Zuidberg zijn er aanwijzingen dat  pasto-
res die meer op hun eigen ontwikkeling zijn gericht, een grote refl ectieve geneigdheid 
hebben. Vandaar dat in de vragenlijst ook enkele vragen zijn opgenomen waaruit men 
kan afl ezen in hoeverre men gericht is op de eigen ontwikkeling, zoals het volgen van 
cursussen, en of men in het verleden persoonlijke begeleiding heeft gehad.

De antwoorden op de vragenlijst blijken op het kenmerk ‘mate van refl ectiviteit’ 
weinig informatie te geven. Een groot percentage leerkrachten blijkt het volgen van 
cursussen, het lezen en praten met collega’s, het achteroverleunen en het deskundig 
analyseren belangrijk of erg belangrijk te vinden. Hieruit kunnen we niet concluderen 
dat de leerkrachten een grote mate van refl ectiviteit bezitten. Het meest waarschijn-
lijk is de gelijkheid in de respons te verklaren uit de geringe bewijskracht van de vra-
gen (ze verwijzen onvoldoende naar wat zich daadwerkelijk in refl ectie afspeelt). Ver-
der speelt mogelijk een rol dat juist deze vragen gevoelig zijn voor sociaal wenselijke 
antwoorden.

Meest relevante variabelen bij de start
Vanuit de theorie over professionaliteit en refl ectie is ervoor gekozen te beginnen met 
ervaren leerkrachten. Zoals gezegd, is ervaring een belangrijke variabele, omdat re-
fl ectie zo’n belangrijke rol speelt in de spiritualiteit, en ‘mate van ervaring’ en ‘mate 
van refl ectie’ volgens de theorie gelijk op zouden moeten lopen. In de eerste school 
ben ik begonnen met het interviewen van drie ervaren leerkrachten. Daarbij ben ik 
voor de verdeling man/vrouw afgegaan op de verhouding tussen mannelijke en vrou-
welijke leerkrachten in de basisschool: twee vrouwen en één man. Bij de eerste school 
heb ik ook gekeken naar spreiding over de kleuter-, onder- en bovenbouw: één leer-
kracht van groep 1, één leerkracht van groep 5 en één leerkracht van groep 8. Zoals 
ik hierna laat zien, hebben de andere criteria ten dele in de volgende fasen van het on-
derzoek een rol gespeeld.

De keuze van  respondenten in het vervolg van het onderzoek
Gedurende de interviews met de eerste drie leerkrachten en erna heb ik een analyse 
uitgevoerd op grond van de beginveronderstellingen en daarbij afgetast welke facto-
ren van belang kunnen zijn bij de selectie van de volgende leerkrachten. Dat aftasten 
bleef van belang bij alle volgende interviews bij de reformatorische doelgroep. Bij de 
eerste drie leerkrachten bleek er een hoge mate van refl ectie, wat ik kon afl eiden uit de 
hoeveelheid vermeldingen van ‘refl ection-in-action’ en ‘refl ection-on-action’ (zie para-
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graaf 10.7). De vraag was nu of dit patroon zich op dezelfde manier voor zou doen bij 
onervaren leerkrachten. Daarom zijn in de volgende fase leerkrachten benaderd met 
een relatief korte ervaring (tot vijf jaar). Daaruit bleek dat ‘mate van ervaring’ niet be-
slissend was voor de hoeveelheid refl ectie. In sommige opzichten was er zelfs sprake 
van meer refl ectie. Wel waren er aanwijzingen dat ‘mate van ervaring’ een beslissend 
criterium kon zijn voor de inhoud en de condities van de spiritualiteit. In de daarop-
volgende fasen is mate van ervaring daarom steeds zo veel mogelijk gespreid bij de se-
lectie van respondenten.

Er waren aanwijzingen dat drie variabelen bepalend konden zijn voor het type en/
of de inhoud van ervaringen van inspiratie en transcendentie. Daarop zouden we kun-
nen variëren in de keuze van de leerkrachten. Allereerst was dat de  socialisatie in de 
eigen zuil. Bij een van de leerkrachten bleek dat zij zich sterk het gedachtegoed van de 
reformatorische kring had eigen gemaakt. Dit bepaalde haar inspiratie om bepaalde 
boodschappen aan de kinderen over te willen dragen. Een tegenhanger hiervan (een 
‘ negative case’) zou meer zicht kunnen geven op de kracht van deze variabele. Op de 
derde school bleek er een leerkracht als ‘ negative case’ te kunnen gelden. Vervolgens 
leek ook de mate van kritisch staan in de zuil van belang. De leerkrachten hadden alle

Schema 5.2 Overzicht van selectiekenmerken

Selectie van leerkrachten in reformatorische scholen

School I – ervaren; spreiding groepen (onder-, midden- en bovenbouw).

School II – onervaren; spreiding groepen (onder-, midden- en bovenbouw)
– kritisch staan in de eigen zuil (één respondent gevonden).

School III – socialisatie in de eigen zuil (1x negative case) 
– ervaring in het sbo: respondenten niet gevonden
– 3x lid van een ander kerkgenootschap (op homogene school)
– spreiding groepen. 

Selectie van leerkrachten in gereformeerd-vrijgemaakte scholen

School IV/V – niet-alleenstaand.

School VI Besluit om niet op een nieuw criterium te selecteren.
Er is gebruikgemaakt van alle bestaande variabelen:
– spreiding over ervaren en onervaren
– spreiding over groepen in de basisschool (onder-, midden- en boven-

bouw)
– kritisch staan in eigen zuil: vier respondenten.
Op de volgende variabelen is gezocht, maar zijn geen respondenten gevonden:
– socialisatie buiten de eigen zuil
– ervaring in het sbo
– lid van ander kerkgenootschap.

Toelichting bij schema 5.2
In dit schema worden de scholen weergegeven waar het onderzoek achtereenvolgens is uitge-
voerd. Het onderzoek begon met school I en eindigde met school VI. Bij de scholen I tot en 
met V is vermeld welke nieuwe keuzes er zijn gemaakt in het selecteren van leerkrachten. 
Bij school VI is bovendien weergegeven welke keuzes er gemaakt zijn ten aanzien van de 
reeds eerder gebruikte variabelen.
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drie kritiek, maar deze kritiek was bijzonder mild en leek geen invloed te hebben op 
de aard en mate van ervaring van inspiratie en transcendentie. Ten slotte waren er dui-
delijke aanwijzingen dat ervaring tijdens een  stage in het  speciaal basisonderwijs heel 
indringend waren geweest. Vandaar dat het van belang bleek, om in het vervolg te zoe-
ken naar leerkrachten die reeds eerder in die context ervaring hadden opgedaan. Het 
lukte op de tweede school alleen om een leerkracht te vinden die tamelijk kritisch in 
de reformatorische zuil stond. Op de derde school bleek een leerkracht gevonden te 
kunnen worden die niet gesocialiseerd was in de eigen kring. Een leerkracht met er-
varing in het speciaal basisonderwijs bleek om persoonlijke redenen niet bereid te zijn 
om mee te doen. Bij de leerkrachten in de derde school waren er aanwijzingen dat het 
persoonskenmerk ‘ alleenstaand’ verband hield met het type inspiratie dat leerkrach-
ten in de school ervaren. Daarom is daarna ook gezocht naar leerkrachten die een ge-
zin hadden.

Opgeteld bleek na het onderzoek bij de eerste tien leerkrachten de variabele ‘erva-
ring’ alleen onderscheidend te zijn voor de inhoud van de refl ecties. Daarom was het 
wenselijk zowel ervaren als onervaren leerkrachten te interviewen. Verder bleken de 
variabelen ‘socialisatie in de eigen kring’, ‘kritisch staan in de eigen zuil’, ‘ervaring in 
het speciaal basisonderwijs’ en ‘al dan niet alleenstaand’ van belang voor de selectie. 
In het onderzoek op de gereformeerd-vrijgemaakte scholen zijn de leerkrachten op 
deze kenmerken geselecteerd. In deze fase is dus slechts één variabele toegevoegd, na-
melijk het hebben van een gezin met kinderen.

Het benaderen van de leerkrachten
De gekozen leerkrachten werden door mij persoonlijk benaderd. Dat gebeurde altijd 
na overleg met de directeur. In vier gevallen191 gaf de leerkracht aan bij nader inzien 
niet mee te willen doen. Drie leerkrachten noemden als oorzaak dat ze het op dat mo-
ment zwaar hadden met de groep, bijvoorbeeld omdat er een ernstig ziek kind in de 
klas zat dat veel van haar eiste, of omdat er veel gedragsproblemen waren. Een van 
hen meldde dat moeilijkheden in de privésfeer zo belastend waren dat ze gesprekken 
niet dacht aan te kunnen. Een vierde leerkracht noemde de zwangerschap als reden, 
waardoor ze in een van de komende maanden met verlof zou gaan.

5.6.3 Kennismaking met de scholen (stap III)

De eerste kennismaking met de school vond steeds plaats in een  teamvergadering 
waarin ik toelichting gaf op het onderzoek. Daarnaast heb ik verschillende manieren 
gebruikt om de scholen beter te leren kennen. Allereerst heb ik gevraagd de directeur 
te mogen interviewen. De  directeuren namen hier ruim de tijd voor en presenteerden 
het beeld van hun school openhartig. In de tweede plaats heb ik een aantal  documen-
ten van de school gelezen. Van alle scholen las ik de schoolgids en het schoolplan en 
afhankelijk van het gesprek ook andere documenten, zoals een inspectieverslag. Deze 

191 Het gaat in alle vier de gevallen om een vrouwelijke leerkracht. De drie leerkrachten die bij voor-
baat al hadden aangegeven niet mee te willen doen, waren mannen (zie paragraaf 5.6.1 laatste 
alinea).
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werden mij welwillend overhandigd, ook interne documenten zoals de uitslag van een 
ouder-enquête mocht ik inzien.

De gesprekken met de directeuren kregen meestal een persoonlijk karakter, omdat 
ik ook doorvroeg op hun idealen en hun eigen spiritualiteit. Na het gesprek op de eer-
ste school kwam ik tot een vast aantal gesprekspunten die bij alle volgende interviews 
werden gebruikt:

Hoe typeert u de school wat betreft a.  identiteit? Kunt u iets zeggen over de motieven 
voor de oprichting van de school, de populatie en over wat er gedaan wordt om de 
identiteit zichtbaar te maken?
Hoe typeert u de b.  ouders en de leerlingen?
Hoe typeert u het c.  pedagogisch klimaat op uw school?
Hoe typeert u uw school onderwijskundig?d. 
Hoe is de relatie met de e.  kerken?
Hoe typeert u uw rol als leider van de school? Waardoor wordt u geïnspireerd?f. 
Hoe typeert u het personeel van uw school? Wat zijn in uw waarneming belangrij-g. 
ke bronnen van inspiratie in uw team?
Welke idealen hebt u met uw school? Aan welke vernieuwingen wordt gewerkt?h. 
Zijn er knelpunten waar u op school tegenaan loopt?i. 

De werksituatie, betrouwbaarheid en validiteit
De kennismaking met de scholen had niet alleen als doel om als onderzoeker ver-
trouwd te raken met de werksituatie van de leerkrachten, maar ook om een beschrij-
ving van de scholen te kunnen geven. Een dergelijke beschrijving is van betekenis 
voor de  externe betrouwbaarheid. Op die manier is het (althans fi ctief) mogelijk iets 
te zeggen over de  herhaalbaarheid van het onderzoek. Voor de externe betrouwbaar-
heid van het onderzoek (ook wel aangeduid met ‘ navolgbaarheid’192) is het van belang 
informatie te bieden over de onderzochten en hun context. Daarnaast is de beschrij-
ving van betekenis voor de toepasbaarheid van de gegevens op vergelijkbare scho-
len. Ghesquière en Staessens (1999: 195) benadrukken – in verband met de gevals-
studie – het belang hiervan voor de externe validiteit. Het gaat hier met name om de 
vraag in hoeverre de gegevens ook generaliseerbaar zijn naar niet-onderzochte situ-
aties (op de  generaliseerbaarheid komen we in het discussiehoofdstuk nog terug). De 
 externe validiteit van de onderzoeksgegevens kan namelijk afhankelijk geacht worden 
van de grondigheid waarmee andere situaties vergeleken kunnen worden met de on-
derzoeksresultaten. De beschrijving van een levensecht beeld in de weergave van de 
onderzoeksresultaten is dan ook van belang voor de gebruikers van het onderzoek. 
Een  contextbeschrijving moet een passend beeld oproepen van de scholen waar de 

192 Met  navolgbaarheid wordt hier niet bedoeld dat het onderzoek exact herhaald zou kunnen wor-
den. Navolgbaarheid wordt in empirisch onderzoek doorgaans wel als ideaal bepleit. Voor alle 
soorten empirisch onderzoek geldt echter dat exacte navolgbaarheid onmogelijk is (zie Miedema 
& Biesta, 1994). In het type kwalitatief onderzoek dat wij uitvoeren, is feitelijke herhaalbaar-
heid niet aan de orde en niet gewenst, omdat we juist aansluiten bij de alledaagse werkelijkheid 
(die per defi nitie verandert). Externe betrouwbaarheid betekent hier dat ‘andere onderzoekers de 
gang van het onderzoek kunnen nagaan en hun eigen oordeel kunnen vormen’ (Maso & Smaling, 
1998: 70).
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leerkrachten werken. In deze studie is de  contextbeschrijving te vinden in hoofdstuk 
6, waarin de scholen en de respondenten geïntroduceerd worden.

5.6.4 Interviews en observaties (stap IV)

Observatie en onderzoek
De afspraken voor de schoolbezoeken en de interviews werden steeds via de  directeur 
gemaakt. De directeuren verleenden alle medewerking aan het onderzoek en boden 
aan om ook vervanging voor de leerkrachten te regelen indien dat nodig was. Men 
wilde het eigen personeel veelal niet belasten met extra werk na schooltijd. Om die 
reden konden veel interviews onder schooltijd gehouden worden. Er kon doorgaans 
vervangen worden door een klassenassistente, de directeur zelf of een invaller die 
speciaal voor deze gelegenheid werd gevraagd. Uit praktische overwegingen werden 
meestal meer klassenbezoeken en interviews op één dag gepland. Dat gaf ook de mo-
gelijkheid om  informele momenten in de school mee te maken, zoals het binnenkomen 
van de leerlingen, de  leswisselingen, de  koffi e- en lunchpauzes, het ‘ pleinwachtlopen’ 
en het oplossen van problemen in de wandelgangen. De planning bleek door de dyna-
miek van het schoolleven wel eens doorbroken te worden: een leerkracht bleek op de 
dag van het interview ziek te zijn, een leerkracht had een verkeerde tijd op het bord ge-
lezen, de directeur was vergeten de juiste tijd door te geven, een leerkracht bleek door 
ziekte van een collega twee groepen te hebben, de avond voor het interview was er een 
heftige contactavond of er bleken ook twee stagiaires in de klas te zijn, waardoor de 
aanwezigheid van een onderzoeker een beetje te veel werd. Met dit soort onverwachte 
zaken moest ik als onderzoeker rekening houden. Het vereiste fl exibiliteit in het wer-
ken met de agenda. Een aantal keren moest een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Bij de observaties in de klas is ernaar gestreefd zo veel mogelijk variatie in activi-
teiten bij te wonen. Ik streefde ernaar een begin van de dag mee te maken met de ont-
vangst van de leerlingen en vaak ook het bijbelverhaal. Daarnaast probeerde ik ook 
aanwezig te zijn bij een of meer andere lessen. Ik maakte systematisch  aantekeningen 
van wat ik waarnam193: verbale uitingen van de leerkracht, en reacties van individuele 
leerlingen en van de klas als geheel. Tegelijk maakte ik notities over mijn eigen inter-
pretaties van de waarnemingen, van associaties die tijdens de observatie bovenkwa-
men, en van mogelijke vragen die ik aan de leerkracht zou kunnen stellen.

Wat betreft de wijze van bevragen, is voor een open benadering gekozen. Er is 
steeds uitgegaan van één hoofdvraag, die afgeleid is van de thema’s in de drie hoofd-
vragen van het onderzoek (professionele identiteit, professionele ontwikkeling en pro-
fessioneel handelen). Om voldoende tijd te krijgen en te geven om op deze punten tot 
verdieping te komen, werd in het begin voor ieder onderwerp minimaal een uur uit-
getrokken. Maso en Smaling (a.w. 88-89) stellen voor de  beginvraag van het gesprek 
als eis, dat deze het gebied aanduidt waarbinnen het interview zich beweegt. Daarbij 
dient niet direct specifi ek gevraagd te worden naar zaken waarin men geïnteresseerd is 
en die gevoelig kunnen liggen. Tegelijk is het wel van belang om concreet te zijn in de 

193 Er werd gewerkt met een  driekolommennotatie, met in de kolommen ruimte voor respectievelijk 
‘waarnemingen’ (handelen leerkracht, reacties kinderen, gebeurtenissen in de omgeving), ‘inter-
pretaties’ en ‘vragen’. 
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vraagstelling, zodat de geïnterviewde uitgenodigd wordt om te vertellen. Een concrete 
vraag sluit aan bij de kennis en ervaring en is gesteld in taal die voor de onderzochte 
begrijpelijk is. We gebruikten in de interviews de volgende  startvragen: (a) ‘Waardoor 
word je in je werk geïnspireerd?’, (b) ‘Waarom heb je ervoor gekozen om leraar te wor-
den?’ en (c) ‘Hoe komt je inspiratie tot uiting in je professionele handelen?’ De onder-
werpen bleken makkelijk door elkaar te lopen. Vaak verwezen de leerkrachten al in 
het eerste interview naar hun biografi e en al vertellend over hun inspiratie, noemden 
ze voorbeelden van hun handelen.

De interviews werden zo snel mogelijk na het moment van afname uitgetypt, zo-
dat het mogelijk was op grond van het  verbatim door te vragen. In het begin is het 
verbatim voor het volgende gesprek opgestuurd. De leerkrachten reageerden hier in-
stemmend op (‘ja het klopt zoals het er staat’) en hadden er geen behoefte aan om cor-
recties of nuanceringen aan te brengen. De leerkrachten kregen alle  verbatims toege-
stuurd. Tijdens het volgende interview verwezen de leerkrachten vaak terug naar wat 
ze al eerder hadden gezegd of naar de ontdekking die ze tijdens een eerder gesprek 
hadden gedaan. Aan het einde van een interview kreeg de respondent de gelegenheid 
te reageren (‘hoe heb je het gesprek ervaren?’). Ten slotte volgde na enige tijd een kort 
interview door de secretaresse over de gevolgde methode en over het effect op zijn/
haar denken en handelen (zie hiervoor ook Kelchtermans, 1994: 129, waarin het me-
ten van de meta-refl ectie overigens niet verder uitgewerkt wordt). De reacties van de 
leerkrachten op de vragen worden aan het einde van deze paragraaf samengevat.

Kenmerken van de interviews
We zijn er voor ons onderzoek van uitgegaan dat spiritualiteit tot uiting komt in de 
‘Gestalts’ die men lopende de biografi e opbouwt. We gaan na op welke wijze de eigen 
spiritualiteit terug te vinden is in de ‘ Gestalts’ die een leraar tijdens zijn werk in de 
school gebruikt (vergelijk het conceptuele kader in hoofdstuk 2). Doel van de inter-
views is te ontdekken op welke wijze deze ‘Gestalts’ een plek hebben in de beroeps-
identiteit, wat de mogelijke wortels zijn in de biografi e en hoe ze ten slotte werkzaam 
zijn in de onderwijspraktijk. Voor de afname van de interviews kunnen we nu een 
aantal uitgangspunten formuleren.

In de eerste plaats wordt er in de interviews rekening gehouden met de  refl ectie-
niveaus en met de sequentie daarin: Gestaltvorming, schematiseren en theoretiseren 
(zie het conceptuele kader in hoofdstuk 2). Door te bevragen op de refl ecties op de ver-
schillende niveaus krijgen we inzicht in de ‘Gestalts’: welke spirituele elementen zijn 
aanwezig in de professionele identiteit, in de professionele biografi e en in het professi-
onele handelen? We vragen door op de refl ecties zoals die zich voordoen. Daarbij ne-
men we aan dat sommige ‘Gestalts’ nog niet eerder bevraagd zijn. Dat betekent voor 
het bevragen dat er soms geproblematiseerd moet worden. Bijvoorbeeld door naar de 
reden van een handeling of een uitspraak te vragen of door te confronteren met alter-
natieven (‘stel je voor dat de situatie net even anders was geweest, hoe had je dan ge-
reageerd?’). Als de interviewer een discrepantie signaleert tussen handelen en verbale 
uitingen, kan deze ook verwoord worden. Er wordt dan gevraagd of de discrepantie 
herkend wordt. Wat betreft de toepassing van de begrippen die in het derde hoofdstuk 
besproken zijn, merken we het volgende op:
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–  Theoretiseren: er kan nagegaan worden of de leraar zelf samenhang ziet in de ‘Ge-
stalts’, de elementen en de connecties. Mogelijk is er een logische argumentatie die 
door de leraar gehanteerd wordt en verwoord kan worden.

–  Tacit knowledge: deze stilzwijgende kennis komt in het bijzonder naar voren in die 
momenten waarop doorgevraagd wordt op observaties. De volgende vragen kun-
nen bijvoorbeeld gesteld worden: ‘Wat was de reden voor deze handeling op dat 
moment?’, ‘Was je je bewust van deze handeling?’, ‘Kun je proberen te verwoorden 
wat erachter zit?’, ‘Heb je enig idee waar het mee te maken heeft?’

–  Refl ection-in-action: het gaat hier om bewuste denkprocessen. Naar aanleiding 
van de observaties kan er bijvoorbeeld gevraagd worden: ‘Kun je nog terughalen 
waarom je deze beslissing nam?’, ‘Welk creatief proces was er toen werkzaam?’

–  Refl ection-on-action: dit refl ectieniveau zal in de interviews veelvuldig aan de orde 
zijn. Het betreft vragen als: ‘Hoe bereid je je voor?’, ‘Wat is de samenhang van je 
gedrag met wat je hebt voorbereid?’ Naar aanleiding van geobserveerde handelin-
gen in de klas kan gevraagd worden wat een ervaring achteraf met de leraar doet.

–  Refl ection-about-action: ook dit niveau is in de interviews vaak aan de orde. Het 
gaat hier om het bredere kader van moreel redeneren, de mensbeschouwing, de 
wereldbeschouwing en hoe deze meespelen in de ‘Gestalts’ die men heeft opge-
bouwd.

–  Refl ectie en context: Zeichner en Liston (1996: 18-20) hebben erop gewezen dat 
er in de refl ectiebenadering van Schön te weinig aandacht is voor het gegeven dat 
refl ectie ook opgevat kan worden als een sociale praktijk. Refl ectie heeft ook een 
dialogisch karakter, dat tot uiting komt in de invloed van het team. Verder zou een 
leraar volgens Zeichner en Liston niet alleen maar moeten refl ecteren op zichzelf, 
maar ook op de institutionele condities. Leraren dienen in hun opvatting ook kri-
tisch te staan in hun context. We zullen dus in de interviews ook ingaan op de wijze 
waarop gesprekken met collega’s een rol spelen en de gebeurtenissen in de school 
die zich in de periode van de onderzoeken voordoen. Praat men überhaupt met an-
deren?

In de tweede plaats moet er rekening gehouden worden met het sterk persoonlijke ka-
rakter, en mogelijk voor de persoon ook indringende karakter van de thematiek. Dit 
vraagt van de onderzoeker dat hij een veilig kader creëert voor de gesprekken. Daar-
in volgen we de basiscondities zoals die in de   Rogeriaans therapeutische traditie lei-
dend zijn. De interviewer moet  congruent zijn (echt en authentiek, wat hij voelt moet 
in overeenstemming zijn met zijn uitingen), een onvoorwaardelijke positieve gezind-
heid ten opzichte van de geïnterviewde tonen en een  empathische grondhouding heb-
ben (zich kunnen verplaatsen in de  belevingswereld van de onderzochte), (zie Siegers, 
2002: 367-405 ). In de literatuur wordt gewezen op het gevaar dat men te betrokken 
kan zijn op de onderzochte en zo de objectiviteit verliest. Maso en Smaling (1998: 
106-116) benadrukken dat men in de relatie die men aangaat, verschillende posities 
van  vertrouwelijkheid kan innemen. Op hun schaal zal de onderzoeker in het onder-
zoek naar de spiritualiteit vooral de positie innemen van ‘vertrouwelijkheid’, ‘weder-
zijds vertrouwen’ en ‘de dialoog’.

In de derde plaats heeft het open karakter van de gesprekken gevolgen voor de 
vraagtechniek. Er wordt doorgevraagd volgens de principes die gelden voor explora-
tieve gesprekken, zoals het samenvatten en het nader verkennen van het antwoord. 
Verder wordt gebruikgemaakt van  refl ectiebevorderende vragen. Deze vragen zijn (a) 
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persoonsgericht: gericht op het concretiseren, verhelderen, steunen en mogelijk ook 
confronterend met geconstateerde discrepanties of (b) gebeurtenisgericht: doelend op 
het aanvullen van informatie, verhelderen en verklaren (Alting von Geusau & Runia, 
1999). Indien er vragen gesteld worden over de observaties, wordt zo objectief moge-
lijk gespiegeld wat de onderzoeker heeft waargenomen. Bij verbale uitingen is het be-
langrijk zo precies mogelijk te herhalen wat gezegd is. Bij de vraag over de geobserveer-
de handeling of taaluiting wordt zo mogelijk ook uitgelegd waarom er doorgevraagd 
wordt (bijvoorbeeld door het eigen gevoel aan te geven of het effect te verduidelijken 
dat na de handeling in de klas is waargenomen). Steeds wordt als uitgangspunt geno-
men dat onderzoeker en onderzochte waarnemers zijn van dezelfde situatie, maar dat 
de waarneming en de interpretatie persoonlijk zijn en volstrekt kunnen verschillen. Bij 
het teruggeven van het waargenomene wordt altijd een slag om de arm gehouden en 
wordt het doel voor ogen gehouden, namelijk de respons van de onderzochte. Het gaat 
in het onderzoek om het exploreren van de betekenisgeving van de leraar in diens situ-
atie. Iedere verwijzing naar een oordeel dient vermeden te worden. Er is niet gekozen 
voor video-opnames die een ‘stimulated recall techniek’ mogelijk zouden maken. Het 
gebruik van deze registratiemethode zou de aandacht sterk vestigen op de ‘objectieve 
gebeurtenis’. Het gaat in dit onderzoek niet om de objectiviteit van de gebeurtenis of 
om het effect van het handelen als zodanig. Het gaat juist over de refl ecties van de on-
derzochte en de associaties die opgeroepen worden bij de situatie. Een aanduiding of 
spiegeling door de onderzoeker is hiervoor voldoende en maakt het mogelijk dat het 
gesprek zich volledig concentreert op het denkproces van de leraar.

Ervaringen met de observaties en de interviews
De leerkrachten waren zich ervan bewust dat ze mij in het begin in principe toestem-
ming hadden gegeven om, bij willekeurig welke activiteit ook, aanwezig te zijn in de 
klas. Dit gaf wel wat spanning. Vaak hoorde ik excuses dat het juist deze keer erg 
rommelig was in de klas, dat de kinderen erg druk waren of dat het deze keer anders 
liep dan normaal en dat mijn indrukken daarom niet representatief zouden zijn. Ik 
merkte al snel dat de leerkrachten het prettig en belangrijk vonden iets terug te ho-
ren. Daarom heb ik er bewust op gelet om in een contact in de wandelgangen of aan 
het begin van het daaropvolgende gesprek iets terug te geven van mijn ervaringen. Ik 
formuleerde daarbij in neutrale bewoordingen (‘Ik zag gebeuren dat…’), in waarde-
rende bewoordingen (‘Als kind zou ik mij op mijn gemak voelen’) en in empathische 
bewoordingen (‘Ik kan mij voorstellen dat dit een lastig moment was’).

Aan het begin van de gesprekken gaf ik nog een keer uitleg over de open manier 
van gespreksvoering, over de opnames en de verwerking, over de  vertrouwelijkheid 
en het zo anoniem mogelijk verwerken van de gegevens. Als onderzoeker had ik de 
ervaring dat de interviews soepel verliepen. Leerkrachten exploreerden de thematiek 
doorgaans zonder veel aarzelingen.  Non-verbale bevestigingen waren vaak voldoende 
om de leerkracht tot verdere refl ectie te brengen.  Stiltes waren soms zinvol om de leer-
kracht uit te nodigen andere belevingen weer te geven. De reacties gaven doorgaans 
veel mogelijkheden om verder te vragen. De leerkrachten werden in het eerste gesprek 
al behoorlijk persoonlijk. Soms kwamen moeilijke  existentiële ervaringen spontaan in 
het eerste gesprek aan de orde. Drie leerkrachten kwamen hier in het tweede gesprek 
op terug en gaven aan achteraf onaangename gevoelens te hebben gehad over de eigen 
 vertrouwelijkheid. ‘Ik baalde er wel van’ (…) ‘Een beetje zo dat je denkt van: je wilt 
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graag een andere indruk achterlaten.’ Toen we hierover doorspraken, bleek dit steeds 
te maken te hebben met de  ongelijkwaardigheid van de  vertrouwelijkheid. ‘Ik vertel 
heel erg veel, maar ik weet bijna niets van jou’, zo merkte een van de leerkrachten op. 
Ook andere leerkrachten kwamen tot de ontdekking dat ze erg vertrouwelijk waren 
geweest over persoonlijke ervaringen en vroegen opnieuw naar garanties met betrek-
king tot vertrouwelijkheid: ‘Blijft dit binnen deze muren?’, ‘Wat ga je ermee doen, nu 
ik dit verteld heb?’ Ik kreeg ook andere reacties. Een van de leerkrachten zei dat ze 
het pittige en prettige gesprekken vond: ‘Misschien ook omdat ik u helemaal niet ken 
verder. Dat praat eigenlijk veel makkelijker voor mij.’

Het was een voordeel dat er per leerkracht meerdere gesprekken werden gehou-
den. Als onderzoeker kon ik naar aanleiding van uitingen in het eerdere interview 
om verduidelijking vragen (vergelijk de  incubatiefase, beschreven in paragraaf 5.4.2). 
Voorafgaand aan het tweede, derde en soms vierde interview had ik een aantal aan-
dachtspunten genoteerd waar ik in het volgende interview op terug wilde komen. 
Soms kwam er in de loop van het gesprek al een verduidelijking of verdieping. Een en-
kele keer leek het mij dat er te weinig naar boven kwam en vroeg ik mij af of dit lag 
aan mijn manier van doorvragen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de uitingen over 
het persoonlijke gebedsleven. Bij volgende respondenten ontstond er ook bij een an-
dere manier van bevragen een vergelijkbaar patroon van reageren, waaruit ik afl eidde 
dat deze respons hoorde bij dit specifi eke onderwerp. Overigens bestaat natuurlijk al-
tijd de mogelijkheid dat respondenten belangrijke informatie achterhouden. De reden 
komt in de gesprekken dan niet naar voren.

Het  interpretatieve in de onderzoeksbenadering kwam tot uiting in de manier 
waarop ik iets teruggaf. In de meeste interviewpassages volstond ik met het samen-
vatten en het spiegelen van wat ik gehoord of gezien had. Soms gaf ik een samenvat-
tende duiding door het waargenomene te kenschetsen met een bepaald woord. In het 
derde interview bij een van de respondenten gaf ik uit de observatie terug dat ik een 
stuk creativiteit waarnam. Die interpretatie leidde tot herkenning en tot meer uitleg 
over haar handelen. Een  duiding kan ook leiden tot onverwachte wendingen in het 
gesprek. Het kan ook zo zijn dat de duiding van wat je ziet, leidt tot een ander, dieper 
gespreksonderwerp. Zo duidde ik een voorbeeld met ‘vertrouwen hebben in het kind’. 
Deze formulering gaf associaties naar de eigen persoon van de respondent: ze gaf aan 
dat het haar ontbrak aan zelfvertrouwen. Daarna kwam ze op een functionerings-
gesprek, waarin ze een bepaald onderdeel als erg belemmerend voor haar inspiratie 
had ervaren. Eenzelfde verdieping of de verkenning van een ander spoor kwam vaak 
ook tot stand naar aanleiding van observaties. Tijdens mijn aanwezigheid in een klas 
werd er gesproken over een ruzie die in die week had plaatsgevonden. De leerkracht 
kondigde aan het begin van de dag aan, net toen ik binnenkwam, dat hij die ruzie 
zou gaan uitpraten. Ik reageerde hier als onderzoeker als volgt op: ‘Als ik het zo hoor 
en me verplaats in een leerling, dan denk ik: dit vindt de meester heel erg belangrijk.’ 
Hierdoor kwamen we op zijn persoonlijke reactie op ruzies en wat hij er erg aan vond. 
Ook kwam de leerkracht tot een evaluatie van zijn eigen gedragsstijl en exploreerde hij 
waarom hij juist aan die ruzie zoveel tijd en aandacht besteedde.

De  vertrouwelijkheid bleek voor de respondenten zelf ook een probleem. Sommi-
gen wilden er graag met hun collega’s over praten, maar voelden zich daarin wel wat 
belemmerd, omdat in het interview zelf juist de vertrouwelijkheid een item was. Een 
van de leerkrachten wilde eigenlijk wel wat delen, maar voelde een rem bij de anderen 
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die ook geïnterviewd waren. ‘Je was weg en we hebben alle drie een gesprek gehad. 
[Dan zie je elkaar.] Je hoeft niks te zeggen, maar er is ook niemand die wat gezegd 
heeft. Dan hangt er toch iets. (...) Ikzelf heb gezegd: ‘Ah, is best wel heftig hè’, of zo. 
‘Ja’, zeggen ze [alleen maar] en tegen E. heb ik volgens mij helemaal niks gezegd.’

Meta-refl ectie: wat brengt een interview teweeg?
Aan het einde van het eerste interview en aan het einde van het laatste interview heb 
ik de leerkrachten gevraagd hoe ze de interviews hebben ervaren. Een van de leer-
krachten merkte bijvoorbeeld op: ‘Het waren niet echt gemakkelijke vragen die je uit 
je mouw schudt … Ook wel confronterend: je moet steeds even nadenken: Hoe vind 
ik dat eigenlijk? Hoe breng ik dat onder woorden? Heel veel dingen, daar zit toch een 
gevoel bij. En dan moet je het onder woorden brengen. Dat vind ik best pittig, maar 
niet vervelend.’ Uit de analyse van alle antwoorden, met behulp van de vergelijking 
van quotes in Atlas-ti, komen zes clusters van reacties naar voren. In de eerste plaats 
blijkt men in de interviews een hoog  energieniveau te ervaren: het is spannend om 
over jezelf te praten, heftig en pittig. In de tweede plaats ervaart men een sterk ap-
pèl op de emoties: het gaat over gevoelige dingen, wat je gaat zeggen is diepgaand en 
persoonlijk en soms is het ook confronterend om jezelf dingen te horen zeggen. In de 
derde plaats is er ook sprake van  bewustwording: je wordt aan het denken gezet, je 
praat over dingen waar je anders niet over nadenkt. In de vierde plaats ervaart men 
de interviews als een zoeken: je moet zoeken naar woorden, moeite doen om de goe-
de woorden te vinden voor wat je bedoelt. In de vijfde plaats wordt ook aangegeven 
dat er tijdens de interviews sprake is van leren. Het is een manier van  zelfontleding, je 
leert dingen zien van jezelf die je nog niet eerder had gezien. Je neemt er iets uit mee 
en daar ga je ook met anderen over praten. Ten slotte uit men een behoefte om wel 
vaker dit soort gesprekken te willen voeren, bijvoorbeeld met collega’s (‘we zouden 
vaker over dit soort dingen moeten praten’) of met een coach. Uit deze reacties kan 
afgeleid worden dat de open, terughoudende, volgende manier van bevragen een sterk 
 activerende werking heeft op het  denkproces van de geïnterviewde. Om ook een onaf-
hankelijk beeld194 te krijgen van de belevingen van de geïnterviewden, zijn zij achteraf 
telefonisch benaderd door de secretaresse. De reacties komen overeen met de hierbo-
ven samengevatte ervaringen. In deze telefonische enquête is ook gevraagd hoe men de 
aanwezigheid in de klas heeft beleefd en hoe dit functioneerde in de interviews. Men 
vond de klassenbezoeken spannend en men vond het plezierig dat de onderzoeker op 
de achtergrond bleef en op een later moment terugkwam op wat hij had gezien. Som-
mige leerkrachten vonden dat de onderzoeker scherp had opgelet en op een goede wij-
ze details teruggaf.

194 Tijdens de interviews was er in mijn ervaring een wederzijds  vertrouwen gegroeid (zie hierover 
Maso & Smaling, 1998: 109). Ik wilde weten hoe de respondenten de interviews beoordeelden 
als ze wat meer afstand hadden tot de interviews (wat betreft de afstand tot de relatie en wat 
betreft de afstand in tijd). Er werden twee gesloten vragen gesteld over de manier van bevragen 
door de onderzoeker. De stelling ‘de interviewer nodigde voldoende uit tot het geven van per-
soonlijke informatie’ werd gemiddeld beoordeeld met een 9 (op een tienpuntsschaal); de stelling 
‘de vragen werden onbevooroordeeld gesteld’ werd gemiddeld beoordeeld met een 8.
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5.6.5  Verwerking en  analyse van de gegevens (stap V)

De verwerking van de gegevens: het  coderen
Alle interviews werden woordelijk op schrift gesteld. Na ieder uur interview nam ik 
de tijd voor refl ectie over wat er gezegd was en bekeek ik de aantekeningen die ik ter 
plekke gemaakt had. De vragen die opkwamen, vormden de opmaat voor het daarop-
volgende interview. De verwerking van de gegevens vond systematisch plaats met be-
hulp van het computerprogramma  Atlas-ti. Iedere tekst werd doorgenomen en soms 
al op papier van kanttekeningen voorzien. Vervolgens werden  citaten voorzien van 
 codes. Ik deed dit vanuit twee invalshoeken, die samenhangen met de methode van 
 analytische inductie. De ene invalshoek was die van de hoofdcategorieën waaronder 
de veronderstellingen waren geordend. Met deze categorieën werd een  gesloten code-
ring uitgevoerd. Op die manier konden volgens de inhoud van de cellen corresponde-
rende citaten gelabeld worden. In het programma werden de zeven hoofdbegrippen als 
codes opgenomen (de drie begrippen uit de vraagstellingen: ‘professionele identiteit’, 
‘professionele biografi e’ en ‘professioneel handelen’; de vier begrippen uit de defi nitie: 
‘transcendentie’, ‘inspiratie’, ‘zoekproces’ en ‘methodische aspecten’). Daarnaast werd 
met afkortingen de inhoud van de twaalf cellen als code gemerkt. Ten slotte werden 
ook de  niveaus van refl ectie als aparte codes opgenomen195. De andere invalshoek was 
die van de  open codering. Ondanks het feit dat ik met veronderstellingen werkte, was 
het de bedoeling het materiaal onbevangen te behandelen, zodat ik ook nieuwe veron-
derstellingen op het spoor kon komen of nuances van de eerder gegeven veronderstel-
ling kon formuleren. Bij het open coderen is zo nauwkeurig mogelijk aangesloten bij 
de inhoud van de citaten en het verband waarin de uitspraken werden gedaan196. In 
 memo’s werden vragen, gedachten en waarnemingen van de onderzoeker vastgelegd, 
zonder dat eisen werden gesteld aan de ordening daarvan. Bij de eerste tien interviews 
(bij drie leerkrachten) bleek er een groot aantal ‘ vrije codes’197 te zijn ontstaan. Op dat 
moment heb ik een pas op de plaats gemaakt ten aanzien van het coderen. Dit moment 
viel samen met de confrontatie met de veronderstellingen (zie onder). Een aantal din-
gen werd duidelijk. De labels die toegekend waren met de gesloten codering, bleken op 
een aantal punten veel overlap te hebben. Bij het naast elkaar bestuderen van de codes 
per categorie bleek dat het toekennen van de twaalf categorieën niet zinvol was. Uit-
eindelijk bleek dat ik zes van de twaalf cellen betekenisvol van elkaar kon onderschei-
den. De drie hoofdbegrippen uit de vraagstelling (professionele identiteit, professione-
le biografi e en professioneel handelen) waren duidelijk onderscheidend. De begrippen 
‘inspiratie’ en ‘transcendentie’ bleken als hoofdcategorieën veel overlap te hebben. Zo 
bleven er zes kernwoorden over als hoofdlabels: ‘identiteit’, ‘biografi e’, ‘handelen’, ‘in-

195 In theorie ontstond zo een driedimensionale matrix met 60 cellen. De complexiteit die dit geeft, 
is als denkhulpmiddel zinvol, maar als het gaat om het opsporen van relevante betekenissen, 
zinloos. Hierna wordt duidelijk op welke manier deze complexiteit teruggebracht is.

196 Technisch hulpmiddel daarbij is het beschrijven van de voorlopige betekenis van de code in een 
‘ comment-box’. Interpretaties en associaties die voor de confrontatie en generatie van de veron-
derstellingen van belang waren en voor het uiteindelijk leggen van verbanden, werden vastgelegd 
in aparte memo’s. 

197  Codes die toegekend worden door middel van open codering worden met ‘ vrije codes’ aange-
duid. 
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spiratie/transcendentie’, ‘zoekproces’ en ‘methodische aspecten’. Dit zijn ook in het 
verdere verloop van het onderzoek goed werkbare en voldoende categorieën gebleken. 
Er was ook veel overlap van de coderingen op de refl ectieniveaus met de coderingen 
in de twaalf hoofdcategorieën. Deze overlap was niet storend voor de analyse, omdat 
het nagaan van de niveaus van refl ecteren een ander type codering is dan die op de in-
houd van spiritualiteit198.

Bij de volgende analyses is daarna de codering steeds in drie stappen toegepast:

(1) het toekennen van een van de zes hoofdbegrippen
(2) het toekennen van andere  codes en
(3) het coderen op  refl ectieniveau indien van toepassing.

Bij de refl ectieniveaus werden de volgende onderscheidingen gemaakt:

(a) niveau 5 (RR):  refl ectie-over-het-handelen
(b) niveau 4 (RO):  refl ectie-op-het-handelen
(c) niveau 3 (RH):  refl ectie-tijdens-het-handelen
(d) niveau 2 (RI): de  intuïtieve onberefl ecteerde handeling
(e) niveau 1 (RG): de ‘ Gestalt’.

De  verzadiging in het aantal en het type codes begon op te treden na de eerste twintig 
interviews. Daarna was het coderen voornamelijk een kwestie van verfi jning. Verza-
diging van het aantal codes is, in tegenstelling tot de techniek van constante vergelij-
king bij de  gefundeerde theoriebenadering, niet het enige criterium om al of niet door 
te gaan met volgende respondenten. In de door ons gekozen methode speelde daarin 
ook de overweging een rol of er voor het verder aanscherpen van de  veronderstellin-
gen nieuwe  respondenten gezocht moesten worden. Hierna leg ik uit hoe de kaderana-
lyse zich verder heeft afgespeeld.

De verwerking van de gegevens: de profi elen
Door het coderen van citaten en het vervolgens opnieuw samenvoegen, vergelijken en 
interpreteren daarvan, wordt betekenisgeving van verschillende personen bij elkaar 
gevoegd. De brokken informatie blijven echter deel uitmaken van het unieke verhaal 
van de respondent. Vaak kan een uitspraak alleen maar op waarde geschat worden 
binnen de context van het eigen verhaal. Gaandeweg het onderzoek bleek het van 
belang te worden om terug te kunnen vinden hoe bij één persoon gegevens met el-
kaar verbonden waren. Zo bleek op een zeker moment dat  stage-ervaringen soms als 
een inspiratiebelemmering gelden. Tegelijk waren er aanwijzingen dat die ervaringen 
verbonden waren met andere kenmerken van het verhaal van de desbetreffende leer-
kracht. Om dit te kunnen nagaan, was een overzicht nodig van de spiritualiteit van 
deze ene leraar. We kunnen dat een ‘ verticale analyse’ noemen, omdat alle gegevens 
over de ene persoon in een samenhangend geheel worden geplaatst (vergelijk Kelch-
termans, 1994: 161). Aan het einde van de eerste fase (drie leerkrachten op school I) 

198 In een latere fase heb ik geprobeerd de refl ectieniveaus te bestuderen op het punt van de inhouden 
(waarop wordt gerefl ecteerd), maar dat bleek te weinig onderscheidend.

Een goddelijk beroep.indb   167Een goddelijk beroep.indb   167 05-02-2008   14:08:1405-02-2008   14:08:14



168

EEN GODDELIJK BEROEP

bleek dat de zes hoofdbegrippen een bruikbaar ordeningskader voor deze beschrijving 
vormden. In de beschrijvingen werden alle kenmerken van de proefpersoon opgeno-
men (zie bijlage 5). Met behulp van de profi elen was het makkelijker om dichter bij de 
‘ Gestalts’ van de individuele leerkrachten te komen. We doen in dit onderzoek overi-
gens geen poging om alle ‘ centrale intenties’ (Baart, 2001) van de onderzochten breed-
voerig te belichten, omdat we ons niet concentreren op de afzonderlijke individuele 
gevallen, maar streven naar theorievorming over spiritualiteit in het handelen van de 
leraar in zijn algemeenheid. In paragraaf 10.7 volsta ik met een aanduiding. De  verti-
cale analyses helpen bij het interpreteren, en helpen om een genuanceerd beeld te krij-
gen van hoe de unieke betekenisgeving verbonden is met het totale ‘ narratieve weefsel’ 
(Kunneman, 2005) van de desbetreffende persoon.

Bij de confrontatie met de bestaande veronderstellingen en bij het genereren van 
nieuwe veronderstellingen kon ik vanuit twee perspectieven denken: vanuit het per-
spectief van de individuele leerkracht en vanuit een meer overall-perspectief van ci-
taten met een verwante betekenis. De wisselwerking die zo ontstond, heb ik als be-
vredigend ervaren. Het werken vanuit deze twee perspectieven kan ook als een extra 
maatregel voor de interne betrouwbaarheid gezien worden.

Ervaringen met de  kaderanalyse
Het analyseren van het materiaal was een zeer tijdsintensieve aangelegenheid199. De 
codering bij de kaderanalyse vereist een grote concentratie, omdat steeds nagegaan 
moet worden of het citaat door een reeds bestaande codering gedekt wordt, of er bij de 
codering een nuancering in de omschrijving moet worden aangebracht, en wat de be-
tekenissen zeggen over de bestaande veronderstellingen ( confrontatie en  generatie).

De kaderanalyse verliep in zes fasen. Aan het einde van iedere fase vond de c on-
frontatie- en de  generatiefase plaats, dat wil zeggen dat de veronderstellingen werden 
bijgewerkt, genuanceerd en verder uitgebreid. Aan het einde van iedere fase werd op 
grond van de gegevens een nieuwe beslissing genomen over de te selecteren leerkrach-
ten in de volgende fase (voor deze beslissingen verwijs ik naar paragraaf 5.6.2) Per 
fase breidde het netwerk van veronderstellingen zich uit tot uiteindelijk een document 
met een omvang van zo’n 40 pagina’s. Hoe de bewerking hiervan tot de defi nitieve 
rapportage in dit deel van deze studie tot stand is gekomen, licht ik toe in paragraaf 
5.6.7.

In de  veronderstellingen die aanvankelijk geformuleerd waren, bleek een aantal 
veel overlap met elkaar te vertonen. Andere leken weinig zinvol om te handhaven 
of moesten aangepast worden. Voor de veronderstellingen genoemd in hoofdstuk 4, 
kwamen we op grond van de analyses bij de eerste drie leerkrachten tot de conclu-
sie dat de ordening van de onderzoeksvragen onder de matrix van hoofdbegrippen 
te kunstmatig was. Geen van de veronderstellingen werd ongewijzigd overgenomen. 
In een gewijzigde formulering werden zes van de vijftien veronderstellingen overge-
nomen, aangevuld of genuanceerd. De veronderstellingen met overlap hielden voor-
al verband met de professionele identiteiten, zoals die nu geformuleerd waren (PI-Z 
en PI-T). Bij het beschrijven van het representeren van de reformatorische identiteit 
komt vanzelf ook ‘het overdragen van vaste waarheden naar voren’. Dezelfde dingen 

199 Het te coderen materiaal (70 uur interview) besloeg in totaal ruim 700 pagina’s A4.
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hebben weer te maken met hetgeen onder transcendentie beschreven wordt in de be-
roepsontwikkeling. De relaties die daarin met de reformatorische kring gelegd wer-
den, weerspiegelden een vergelijkbaar betekenisveld. Er bleek dus veel overlap tussen 
de veronderstellingen PI-Z, PI-T en PO-T.

Een andere, reeds eerder genoemde, conclusie was dat ‘transcendentie’ en ‘inspira-
tie’ als titels van de coderingen niet zinvol te onderscheiden waren. In het vervolg van 
de toekomstige veronderstellingen worden deze samen genomen. Later in het proces 
bleken ze in de veronderstellingen weer wel uiteen te vallen.

Terugkijkend blijkt dat de belangrijkste conclusies met betrekking tot de overlap 
in veronderstellingen getrokken konden worden in de eerste fase (na analyse bij drie 
leerkrachten). De ordening is daarna in grote lijnen dezelfde gebleven. Toch kwamen 
factoren die aanvankelijk niet van belang leken te zijn, later weer terug als wel van be-
lang. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan is de werkomgeving van de school. Deze leek 
aanvankelijk van weinig betekenis, omdat er weinig inspirerende momenten genoemd 
werden die samenhingen met het team waarvan men deel uitmaakte. Daaruit had ik 
de conclusie getrokken dat de persoonlijke ‘ Gestalts’ voor inspiratie in het werk van 
veel groter belang waren dan de werkcontext. Op de tweede en de derde school kwa-
men er echter aanwijzingen dat bepaalde typen leerkrachten voor het ervaren van in-
spiratie sterk afhankelijk waren van de school (met name onervaren en alleenstaande 
leerkrachten doen hun inspiratie voor hun werk op in school). Bij de leerkrachten op 
de tweede en derde school bleken ook  weekopeningen en andere  rituelen als bron van 
inspiratie genoemd te worden. Daaruit ontstond bij mij een grotere alertheid tijdens 
de interviews, juist op het punt van de betekenis van bijvoorbeeld dagopeningen.

Een probleem van het al zoekend ontwerpen en bijstellen van de  veronderstellingen 
is dat men plotseling nieuwe elementen op het spoor komt die vooralsnog niet van be-
lang zijn gebleken. Op wezenlijke punten was het daarom noodzakelijk om het reeds 
geanalyseerde materiaal nog een keer door te nemen. De zoekfuncties van het compu-
terprogramma waren daarbij behulpzaam.

Bij sommige veronderstellingen bleek een kwantitatief aspect een rol te spelen. Dit 
was vooral het geval bij de ervaringen van inspiratie en transcendentie in de biografi e. 
Als zich een patroon leek af te tekenen dat bij een bepaald type leerkracht een bepaal-
de ervaring wel voorkwam en een andere niet, was het een kwestie van nauwkeurig 
tellen en vaak in het verhaal nog eens nagaan of de veronderstelling ten aanzien van 
een bepaald kenmerk bij dat specifi eke type leerkracht klopte. De patronen worden 
aannemelijker als meer leerkrachten een gelijkende ervaring hebben. Vanwege het ge-
ringe aantal respondenten blijft het echter van belang om te benadrukken dat het in 
dit onderzoek niet gaat om een statistische  representativiteit van de doelgroep, maar 
om het onderkennen van hoe en waar het verschijnsel zich in ieder geval voordoet. 
Omdat er in de kaderanalyse steeds veronderstellingen afgetast worden bij een theo-
retische steekproef, is tellen soms echter nodig.

Van echte hypothesevorming in de zin van ‘als.. dan…’-redeneringen (vergelijk pa-
ragraaf 5.2) is weinig sprake geweest. De uiteindelijke veronderstellingen die we in de 
conclusies formuleren, zijn meer beschrijvend dan verklarend van aard. Formulerin-
gen als de volgende zijn nauwelijks voorgekomen: ‘indien er op een school veel ont-
moetingen zijn, zullen leerkrachten zich meer geïnspireerd voelen’ of ‘indien er een to-
lerant en helpend klimaat heerst jegens elkaar, zal men meer zoeken naar ervaringen 
van transcendentie’.
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Evaluatie van het werken met kaderanalyse
De principiële keus voor de  analytische inductie heeft geleid tot een praktisch uitvoer-
baar project. Terugkijkend op het gebruik van de kaderanalyse als methode, conclu-
deer ik dat de kracht ervan zit in de systematiek. De aanwezigheid en waarde van ver-
zamelde kennis wordt ten volle serieus genomen en blijkt ook dienstbaar te zijn aan 
het zoekproces naar nieuwe kennis. Van de methode gaat met andere woorden een 
 disciplinerende werking uit. De onderzoeker wordt gedwongen bij het begin al scherp 
te krijgen wat hij verwacht te zien, al is dit dan nog in open formuleringen. Daarmee 
blijft het vooraf gevormde interpretatiekader transparant. Aan de andere kant blijft 
er volop ruimte om de ervaringswereld van leerkrachten onbevangen tegemoet te tre-
den. Hoewel geen van de veronderstellingen zonder toevoegingen of wijzigingen werd 
overgenomen, heeft het zin om vooraf  veronderstellingen te articuleren. Ik heb erva-
ren dat het  deductief denken (vanuit veronderstellingen) en  inductief denken (vanuit 
waarnemingen) de creativiteit bevordert. Juist door de wisselwerking komt er ruimte 
voor het ‘abductieve moment’ (zie paragraaf 5.3). Enerzijds wordt men gedwongen 
om de overwegingen te meten aan wat eerder reeds werd bedacht, anderzijds is er een 
grote alertheid om andere aspecten die van betekenis zijn, op te sporen. De methode 
dwingt als het ware om het geheel van de ervaringswereld in beeld te houden. Dit ver-
eist een hoge concentratie tijdens het afnemen van de interviews en de participatie in 
de scholen. Vooral wat niet gezegd wordt, komt aan het licht, doordat vooraf aan mo-
gelijke uitkomsten een formulering is toegekend. Ik heb mij consequent gehouden aan 
een open en volgende interviewbenadering, volgens de beschrijving in paragraaf 5.6.4 
Vrijwel ieder gesprek bevatte verrassingen. Het interviewen was voor mij als onder-
zoeker een inspirerende bezigheid.

Vooral in de tweede helft van het onderzoek is mij duidelijk geworden dat de me-
thode van kaderanalyse zich goed leent voor ‘ mixed methods’. Steeds worden veron-
derstellingen geformuleerd en geherformuleerd. Op sommige punten ligt het voor de 
hand om mensen naar aanleiding van de interviews gericht te bevragen (bijvoorbeeld 
via e-mail of telefoon). De mogelijkheid ligt hiervoor open, omdat men toch al toe-
gang heeft tot de respondenten en het ook mogelijk is om hen opnieuw te bevragen. 
Meestal lijkt een gemixte toepassing van methoden een vooraf ingeplande zaak200. De 
zoektocht met behulp van kaderanalyse maakt het mogelijk om fl exibeler en genuan-
ceerder te werk te gaan. Vooraf is niet geheel te voorspellen wat er zich aan gegevens 
zal aandienen. Het bevragen op specifi eke punten kan nu snel en adequaat plaatsvin-
den. In dit onderzoek is van deze mogelijkheid geen gebruikgemaakt.

5.6.6 Voorbeeld van het verloop van de kaderanalyse

In het voorgaande is beschreven hoe ik met behulp van de kaderanalyse de gegevens 
heb bewerkt en geïnterpreteerd. Om deze werkwijze nog concreter te illustreren, licht 
ik in deze paragraaf een van de veronderstellingen er uit en laat ik zien wat er in de 
verschillende fasen van het onderzoek mee is gebeurd. Er ontstaat zo een ‘biografi e 
van een veronderstelling’. Duidelijk zal worden hoe er bewerkingen plaatsvinden, hoe 
er nieuwe ontdekkingen gedaan worden en hoe deze ontdekkingen doorwerken in de 

200 Zie de thematische bespreking hiervan in Kwalon, 2006, 11/2, pp. 5-15.
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keus voor volgende respondenten. Het gekozen voorbeeld is de eerste veronderstelling 
in de rij van vijftien. De formulering luidt als volgt (zie paragraaf 4.3, veronderstel-
ling I):

‘Identiteit en zoekproces (PI-Z). Orthodox-protestantse leerkrachten ervaren hun 
identiteit los van de schoolidentiteit en laten zich niet beïnvloeden door opvattin-
gen van collega’s, het team of de school (Van Hardeveld, 2004). In de refl ecties ten 
aanzien van zichzelf en ten aanzien van de inspiratie voor hun werk (het zoekpro-
ces) wordt niet gerefereerd aan de levensbeschouwelijke identiteit van de school.’

Uit de verwijzing is af te lezen dat de veronderstelling is gebaseerd op reeds bestaande 
kennis (onderzoek door Van Hardeveld). Ik ga nu in grote lijnen voor alle fasen na hoe 
deze veronderstelling zich heeft ontwikkeld. Er is sprake van nuancering, van uitbrei-
ding, van fusie met andere veronderstellingen en van splitsing.

Fase I (reformatorische school, ervaren leerkrachten).
Bij de leerkrachten blijkt dat ze hun inspiratie wel in verband brengen met de formele 
identiteit van de school (de identiteit zoals omschreven). Ik herformuleer op dat mo-
ment als volgt:

‘De leraar beschouwt zichzelf als een orthodox-protestantse leerkracht, dat wil 
zeggen: hij benoemt de eigen identiteit als  drager van de identiteit van de school en 
stelt daar weinig vragen bij. Het zoekproces kan omschreven worden als een zich 
zo goed mogelijk aanpassen aan de identiteit zoals omschreven. Hieruit blijkt dat 
een nuancering van de bevindingen van Van Hardeveld (2004) gemaakt moet wor-
den. Leraren refereren voor de inspiratie in hun professionele identiteit wel aan de 
schoolidentiteit en willen zich daartoe ook actief verhouden.’

In de eerste fase blijken leerkrachten ook kritiek op hun eigen zuil te geven en tege-
lijkertijd loyaal te zijn. Ik formuleer op dat moment twee nieuwe veronderstellingen 
over ‘kritiek’ en ‘loyaliteit’.

(a) ‘Men is zeer loyaal, maar tegelijk ook kritisch, zowel naar ‘rechts’ als naar ‘links’. 
Kritiek geldt het eigen kerkgenootschap (geldende statements worden voorzichtig 
bevraagd), de prediking, en de praktische invulling van identiteit door de school.

(b) Loyaliteit geldt met name het gedachtegoed en daarmee samenhangend ook het ge-
zag dat aan predikant en kerkenraad wordt toegekend. In de kritiek op de predi-
king en op de gezagsdragers is men mild en in zekere zin ook beschermend.’

Op dat moment stel ik mijzelf de vraag of de veronderstellingen zich niet te ver af be-
wegen van de hoofdvragen van het onderzoek. Later zal echter blijken dat ‘professio-
nele identiteit’ en ‘de manier van staan in de eigen kring’ wel degelijk van belang zijn. 
Daardoor is mij ook duidelijk geworden dat veronderstellingen in deze werkwijze on-
der het voorbehoud van voorlopigheid langer kunnen blijven staan.

Een volgend punt in deze fase is dat er wel loyaliteit is aan de formele identiteit van 
de school, maar dat de ervaren leerkrachten nauwelijks inspiratiebronnen melden in 
de organisatie (collega’s, team). Verder formuleerde ik op grond van de  bevindingen 
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twee nieuwe veronderstellingen, een met betrekking tot de sterke invloed van de  re-
ligieuze socialisatie (zij voelt zich door de leer geïnspireerd om haar orthodoxe over-
tuigingen over te dragen) en een met betrekking tot het werkklimaat (een veilig werk-
klimaat is een gunstige conditie voor het hebben van ervaringen van transcendentie). 
Ten slotte bleek dat de veronderstelling die geformuleerd was onder PI-I (paragraaf 
4.3,veronderstelling II) te veel overlap had met deze veronderstelling. Ik heb deze nog 
tot de derde fase laten staan en vervolgens geschrapt. Men kan niet over de eigen iden-
titeit spreken los van de omgeving of los van de bronnen waartoe men zich wil ver-
houden.

Fase II (reformatorische school, onervaren leerkrachten)
De vraag voor de volgende fase is nu of de veronderstellingen ook van toepassing zijn 
op onervaren leerkrachten. De veronderstelling is dat er bij hen minder loyaliteit en 
meer kritiek is (vanwege de assimilatiedruk die bij hen groter is). Dit bleek echter niet 
zo te zijn. Eén leerkracht bleek zich erg anders te voelen dan de overige teamleden, 
doordat ze over sommige dingen anders dacht. Dit had veel invloed op haar functio-
neren. Later trof ik dit ook bij anderen aan en heb ik dit benoemd als een ‘inspiratie-
belemmerende’ factor.

Fase III (reformatorische school, ervaren leerkrachten, een met afwijkende sociali-
satie)
In deze fase is gezocht naar iemand met sbo-ervaring, die bleek niet te vinden. Wel 
was er een persoon met een sterk afwijkende socialisatie (niet opgegroeid in een refor-
matorisch milieu). Dit bleek echter geen betekenis te hebben voor het patroon van in-
spiratie en de beleving van haar identiteit. Wel bleek zij als alleenstaande veel inspira-
tie te ontlenen aan momenten met het team en aan de pastorale steun van de directeur. 
Vooral voor haar professionele ontwikkeling bleek die inspiratie van belang. Hierover 
is toen onder dat kopje een nieuwe veronderstelling geformuleerd.

Fase IV/V (gereformeerd-vrijgemaakte scholen, ervaren en onervaren leerkrachten)
Op grond van de eerdere fasen was als veronderstelling geformuleerd dat het patroon 
van loyaliteit en kritiek bij de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten gelijk zou zijn 
aan dat van reformatorische leerkrachten, maar dat de verwijzingen naar religieuze 
bronnen anders zouden zijn. Dit laatste bleek inderdaad het geval. Als veronderstel-
ling kon toen aangevuld worden:

‘Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten dragen in sterke mate de identiteit van de 
school. Dit blijkt uit de sterke plek die het verbond inneemt in het spreken over het 
kind en het daadwerkelijk aanspreken van het kind. Al heeft men een open houding 
naar andere kerken, een andersoortige invulling van ‘christelijk’ dan een verbonds-
matige, kan men zich niet zo voorstellen. Het aanspreken van de kinderen als ‘van 
God’ is verweven met het bezig zijn de hele dag door. Men ervaart de automatische 
verbinding in de  triangel als positief. Het denken vanuit het verbond maakt het re-
latief gemakkelijk om religieuze identiteit in verband te brengen met de schoolcul-
tuur (makkelijker dan bij de reformatorische leerkrachten).’
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De kritiek bleek van andere aard dan bij reformatorische leerkrachten, maar was veel 
consistenter van aard. Op dat punt werd ook een nieuwe veronderstelling geformu-
leerd, die betrekking had op de relatie tussen ‘religieuze identiteit’ en ‘professionele 
overtuigingen’ (zichzelf als een kind van God ervaren en de kinderen zo zien, is ge-
makkelijk te vertalen in positief waarderen van kinderlijke initiatieven).

Fase VI (gereformeerd-vrijgemaakte school, schoolsituatie verschillend)
In de voorgaande fase was er geen aanleiding om een nieuwe selectie te maken. Deze 
school is gekozen vanwege de heterogene leerlingenpopulatie. Vergelijking met de re-
formatorische scholen met vergelijkbare heterogeniteit zou dan mogelijk zijn. Ten 
aanzien van de veronderstellingen onder het kopje ‘Identiteit’, bleken de leerkrachten 
op deze school belangrijke informatie te geven. We treffen namelijk bij twee van de 
vier leerkrachten bijzondere ervaringen van transcendentie aan. Behalve nuanceringen 
op de veronderstellingen over ‘kritiek’, ‘loyaliteit’ en ‘socialisatie leerkracht’ kon ik op 
grond van de interviews als volgt een nieuwe veronderstelling formuleren:

‘In een school met diversiteit is een werkklimaat dat gekenmerkt wordt door veel 
nieuwe en onverwachte situaties, veel moeilijkheden in de populatie kinderen en 
ouders én de aanwezigheid van teamgeest, een gunstige voedingsbodem voor erva-
ringen van transcendentie.’

Ondersteuning voor deze veronderstelling wat betreft ‘voedingsbodem voor ervarin-
gen van transcendentie’, kon ook nog teruggevonden worden in eerdere interviews.

5.6.7  Rapportage (stap VI)

Aan rapportage van kwalitatief onderzoek kunnen twee eisen gesteld worden. Ener-
zijds moet het verslag een retorisch en communicatief karakter hebben en behoort het 
een verhaal te zijn dat goed leesbaar is voor de doelgroep (Bogdan & Biklen, 1998: 
191-192). Aan de andere kant moet een wetenschappelijk betoog zo nauwkeurig zijn 
opgesteld, dat voor collega-onderzoekers duidelijk is hoe het onderzoek is verlopen. 
Smaling benadrukt dat een wetenschappelijk betoog voldoende  argumentatieve over-
tuigingskracht dient te hebben (Smaling, 2003: 36-37). De eerste eis zou betekenen 
dat het betoog niet te lang moet zijn en dat het ook onderhoudend geschreven is. De 
andere eis vraagt een grote nauwkeurigheid in het verantwoorden. In de  rapportage 
van onderzoek dat met de methode van de  kaderanalyse is uitgevoerd, zag ik mij voor 
een lastig probleem gesteld. De werkwijze was een proces van steeds bijstellen en op-
nieuw genereren van veronderstellingen. Indien dit proces integraal zou worden be-
schreven, zouden zich veel herhalingen voordoen. Die zouden het verhaal saai en on-
leesbaar maken. Verder is niet te verwachten dat de argumentatieve kracht van het 
betoog versterkt wordt door een integrale weergave. Bovendien zou er bij zo’n inte-
grale weergave geen ruimte meer zijn voor het opnemen van citaten, die juist van be-
lang zijn voor het verhalend karakter van het betoog. Ik heb er daarom voor gekozen 
om in de hoofdstukken 7 tot en met 11 alleen de eindresultaten te presenteren (dus het 
geheel van veronderstellingen na de laatste fase). De ruim 40 pagina’s met uitgewerk-
te en genuanceerde veronderstellingen moesten voor dat doel omgewerkt worden tot 
een leesbaar verslag. Daarvoor had ik twee voor de hand liggende mogelijkheden. De 
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eerste was het beschrijven van enkele persoonlijke profi elen en aan de hand daarvan 
de conclusies toelichten. De andere mogelijkheid was een  thematische ordening. Deze 
laatste aanpak heb ik gevolgd, omdat ik hierin de conclusies het meest volledig kon 
opnemen201. Er werd gekozen voor een zinvol ordeningskader voor ‘het verhaal’ over 
de spiritualiteit in de beroepspraktijk van de orthodoxe leraren. Die bestond uit de 
woorden ‘identiteit’, ‘levensloop’, ‘transcendentie en inspiratie’ en ‘zoekproces’. Alle 
veronderstellingen pasten daaronder. Daarna is er een tekst geschreven waarin de ver-
onderstellingen gekoppeld werden aan citaten van leerkrachten. Er gebeurde toen iets 
wat ik niet had voorzien. Het schrijfproces bleek namelijk een controlemechanisme 
voor het juist weergeven van de betekenissen. Soms bleek dat een citaat gecodeerd was 
op een manier die niet helemaal recht deed aan de uitspraak. Dat ontdekte ik op het 
moment waarop ik het citaat moest opnemen in mijn eigen ‘verhaal’; de rapportage 
van het geheel. Op enkele punten heb ik toen nog kleine correcties kunnen uitvoeren 
in de conclusies.

Een speciaal punt van aandacht vormde in de rapportage de  anonimiteit. Bij het be-
naderen van scholen en van leerkrachten heb ik steeds benadrukt dat anonimiteit zo 
veel mogelijk nagestreefd zou worden, en dat bij twijfel aan herkenbaarheid de tekst 
aan de desbetreffende persoon voorgelegd zou worden. In de interviews hebben de 
leerkrachten van hun kant nog eens benadrukt dat de informatie vertrouwelijk moest 
blijven. Dat betekende dat ik bij het schrijven alert moest zijn op de mogelijke herken-
baarheid voor derden. Ik heb bij het schrijven de regel aangehouden dat ik het min-
der herkenbare in de citaten de voorrang gaf boven het herkenbare. In verband met de 
leesbaarheid zijn wel redactionele wijzigingen doorgevoerd. Als ik eraan twijfelde of 
een citaat of het attenderen op persoonlijke kenmerken te veel herkenbaarheid op zou 
leveren, heb ik minder wezenlijke kenmerken licht gewijzigd202. De wijzigingen zijn 
op zo’n manier doorgevoerd dat de betekenis van de citaten niet verloren is gegaan. 
Met de keuze voor een thematische presentatie van het materiaal is een concessie ge-
daan aan het verhaalkarakter van de rapportage. Het was voor de lezer waarschijn-
lijk spannender geweest om van een aantal leerkrachten de profi elen te lezen (waarvan 
in paragraaf 5.6.5 sprake was). Deze mogelijkheid heb ik overwogen en weer terzij-
de gelegd, omdat het onmogelijk was om een profi el op een goede manier abstract te 
maken. Als een biografi sch verhaal vervormd wordt, mist het de gewenste zeggings-
kracht. Als het verhaal te veel zijn profi el houdt, blijft het herkenbaar. Om die reden 
is hiervan afgezien.

201 Er is ook nagedacht over de mogelijkheid om een samenvatting te presenteren van de spirituali-
teit bij respectievelijk reformatorische leerkrachten en gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten. 
Ook dat zou veel dubbelingen met zich meebrengen, die afbreuk zouden doen aan het ‘verhaal’.

202 Door de overvloedigheid van het materiaal kon voor de toelichting doorgaans gekozen worden 
uit meerdere citaten.
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5.7 Afsluitende opmerkingen

In dit hoofdstuk heb ik verantwoording afgelegd van de keuze voor kwalitatief on-
derzoek en het gebruik van de kaderanalyse. Met het beschrijven van de verschillende 
stappen in de onderzoeksprocedure is na te gaan hoe ik tot de resultaten van het on-
derzoek ben gekomen. Duidelijk is geworden dat het onderzoek naar spiritualiteit van 
leerkrachten in deze werkwijze tamelijk complex is, maar dat het ook veel heeft op-
geleverd. De kaderanalyse is behulpzaam gebleken bij het maken van goede keuzes in 
de selectie van scholen en leerkrachten. In de rapportage van de resultaten, zoals die 
in de volgende hoofdstukken worden beschreven, zijn deze stappen niet apart terug te 
vinden. De hoofdstukken 6 tot en met 11 dienen gelezen te worden tegen de achter-
grond van de gevolgde methode. De resultaten hebben grenzen voor wat ze kunnen 
zeggen over een grotere groep leerkrachten in het orthodox-protestantse onderwijs en 
over andere doelgroepen. In het laatste hoofdstuk zal ik voor de generalisatie enkele 
suggesties doen.
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HOOFDSTUK 6

INLEIDING OP DE BESCHRIJVING VAN 
DE ONDERZOEKSRESULTATEN

‘Een ideale leerkracht is voor mij iemand die een leven leidt 
dat gevoed wordt door de liefde tot God, die weet wie hijzelf is 

geworden door de zonde en hoe hij daarvan verlost is. Dit opent 
een weg naar het hart van het kind.’

(Directeur Evert)

‘Ik ben ervan overtuigd dat mijn leerkrachten de identiteit van de 
school dragen: een stel geïnspireerde leerkrachten.’

(Directeur Johan)

6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een typering van de scholen waar de respondenten werken die 
aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Door de beschrijving wordt inzicht gegeven 
in de  arbeidscontext van de leerkrachten. Dit gebeurt globaal en aan de hand van im-
pressies. Het doel is zo veel achtergrondinformatie te geven dat de interviews in hun 
context begrepen kunnen worden. De school als instituut vormt op zich niet het ob-
ject van studie. Om die reden is niet gestreefd naar een uitputtende beschrijving van 
de school. De gegevens zijn opgenomen voor zover ze van belang zijn voor de vraag 
naar de spiritualiteit in de beroepspraktijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat weinig aan-
dacht besteed wordt aan de kengetallen van de scholen (bijvoorbeeld aantallen leer-
lingen, aantallen leerkrachten, uitstroomgegevens). Wel is informatie opgenomen die 
een beeld geeft van het beleid van de school en van de  schoolcultuur. De beschrijving 
in dit hoofdstuk betreft dus niet het eigenlijke onderzoeksmateriaal, maar bevat wel 
gegevens die het interpretatiekader van de te verzamelen data verrijken.

In de beschrijving maak ik gebruik van  documenten (zoals het schoolplan, school-
kranten en indien aanwezig, een recent inspectierapport) van de observaties in de 
school en van een interview met de directeur. In dat interview met de directeuren is 
steeds een vast aantal onderwerpen naar voren gekomen: een algemene typering van 
de school, de ouders en de leerlingen, een typering van het pedagogisch klimaat, de re-
latie met de kerken, het personeelsbeleid, de idealen die men met de school heeft en ten 
slotte de knelpunten waar men op dit moment tegenaan loopt (zie paragraaf 5.6.3). In 
de beschrijving van de empirische gegevens in de hoofdstukken 7 tot en met 11 wordt 
hier en daar terugverwezen naar de informatie in dit hoofdstuk. Op enkele punten zal 
ik verbanden suggereren van de resultaten uit de interviews met de gegevens zoals ze 
in dit hoofdstuk zijn samengevat. Dat is het geval met de ‘heterogeniteit van de school’ 
en ‘het pedagogisch leiderschap van de directeur’.
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Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst geef ik op grond van het grote aantal 
bezoeken en observaties op school enkele impressies (paragraaf 6.2). Deze zijn vrij-
wel letterlijk afkomstig uit het  logboek. In de inleidende paragraaf (6.2.1) neem ik 
ook enkele waarnemingen op die niet bij de beschrijving in de volgende hoofdstukken 
voorkomen. Vervolgens schets ik een gestructureerder beeld van respectievelijk de re-
formatorische scholen en de gereformeerd-vrijgemaakte scholen (paragraaf 6.3). In-
formatiebronnen hiervoor zijn de reeds genoemde documenten en de interviews met 
de directeuren. Omdat de directeuren hier en daar ook letterlijk geciteerd worden, 
geef ik hier vast de gefi ngeerde namen weer. De directeuren van de reformatorische 
scholen noemen we Evert, Eduard en Eelco. De directeuren van de gereformeerd-vrij-
gemaakte scholen duiden we aan met Johan, Jelle en Jeroen. In paragraaf 6.4 wordt 
een overzicht gegeven van de respondenten die in de hoofdstukken 7 tot en met 11 
steeds aan het woord komen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer. 
Hierin wordt een aantal opmerkingen gemaakt over bijvoorbeeld de gebruikte termi-
nologie en het verband tussen de veronderstellingen in hoofdstuk 4 en de conclusies 
aan het einde van ieder hoofdstuk.

6.2 Impressies

6.2.1 Gewone scholen

De buitenkant
Orthodox-protestantse scholen zijn gewone scholen. Buiten is er ruimte om te spelen, 
in de lokalen is het gezellig en er is van acht tot vier leven in de brouwerij. Het maakt 
op het eerste gezicht weinig verschil of je een reformatorische of een gereformeerd-
vrijgemaakte school binnenkomt. De meisjes dragen op een reformatorische school 
rokken, de kleding van de kinderen en de leerkrachten is op een gereformeerd-vrijge-
maakte school wat speelser, maar behalve dat is er veel hetzelfde. Er wordt de hele dag 
hard gewerkt. Op een enkel rustmoment na in de pauzes, zie je de leerkrachten in de 
weer met kinderen, met ouders, met elkaar. Vooral met kinderen. De leerkracht staat 
bij de deur van het lokaal en de aandacht verspringt van de een naar de ander. Je ziet 
dat leerkrachten zich inspannen om aandacht te geven aan alle leerlingen. Aan tafel 
in de personeelskamer worden ervaringen gedeeld. Er worden grapjes gemaakt, ver-
jaardagen gevierd, complimentjes over kleding uitgewisseld, er wordt gediscussieerd 
over de kwaliteit van stagiaires, en het gedrag op het schoolplein wordt geëvalueerd. 
Er is veel beweging. De dingen volgen elkaar in een school dan ook snel op. Als er iets 
hapert in de organisatie, dan ontstaan irritaties. Bijvoorbeeld over een misverstand 
bij het invallen: ‘Zij zou toch eerst bij mij komen, zodat ik met dat groepje leerlingen 
even apart kon gaan zitten?’ Of over een collega die iets vergeet door te geven of te laat 
op school is. Verschillende keren maak ik mee dat een leerkracht in de pauze verslag 
doet van een gesprek dat hij met de kinderen had. Hij is daar zichtbaar van onder de 
indruk. De ‘gewone’ taak heeft hij laten liggen om in te kunnen gaan op wat de leer-
lingen op dat moment bezighield.

Op alle onderzochte scholen wordt ieder dagdeel begonnen met  bidden en meest-
al ook met  zingen. In ieder geval gebeurt dat ’s ochtends. Aan het begin van de dag 
wordt aandacht besteed aan  godsdienstige vorming, doorgaans door middel van een 
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 bijbelvertelling. Voor of na de vertelling wordt veel gezongen:  psalmen en andere 
godsdienstige liederen. De kinderen krijgen vaak de gelegenheid zelf een psalm of een 
lied op te geven. Een dagdeel wordt meestal ook afgesloten met een dankgebed. Ook 
dan wordt er vaak gezongen.

Na een aantal bezoeken op reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte scho-
len signaleer ik naast de overeenkomsten ook verschillen. De bijbelvertelling bij leer-
krachten op een gereformeerd-vrijgemaakte school verschilt van die van leerkrachten 
op een reformatorische school wat betreft het woordgebruik (zie paragraaf 7.2.2). 
Maar er zijn ook een paar andere verschillen. Bij de eerstgenoemde groep lijkt het 
verhaal belangrijker dan de feiten, bij de tweede groep passeren er vaak veel feiten en 
beslaat één bijbelverhaal een langer bijbelgedeelte. Een ander verschil is de sfeer. Bij 
leerkrachten op de reformatorische scholen is er tijdens en na het bijbelverhaal een ze-
kere gewijdheid, die ik bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten niet ervaar (verge-
lijk 11.3.4).

Beleving van de groep
Naar aanleiding van de observaties ontstaan vaak spontaan gesprekjes over hoe de 
leerkracht de groep ervaart. Een leerkracht blijkt soms de geschiedenis van een klas 
te kennen (‘Deze klas is al vanaf groep 3 een probleemklas’), of geeft een typering 
van de sfeer (‘Een gezellige klas’) of van de veranderingen in de afgelopen tijd (‘Ik ben 
nu aan ze gewend’). Leerkrachten brengen vaak opvallende leerlingen ter sprake; dat 
zijn doorgaans ook de kinderen met de medische of de  psychiatrische labels.  ADHD 
en  autisme (of aan autisme verwante stoornis) worden het meest genoemd. Maar ook 
heftige thuisproblemen komen ter sprake. Het valt op dat de schoolbeleving van leer-
krachten vaak door de aanwezigheid van deze kinderen gekleurd wordt. Franciska: 
‘Er zitten een paar kinderen in de klas die een stoornis hebben in het gedrag: een au-
tistisch jongetje, een meisje met het  syndroom van Down. Dat vergt allemaal energie, 
die vragen veel tijd van je. En er zit een heel aantal kinderen in met een heel vervelende 
thuissituatie. Eén jongetje dat illegaal in Nederland is en een jongetje dat al heel lang 
op een verblijfsvergunning wacht. Kinderen die het gewoon niet leuk hebben thuis, 
en dat merk je op school. Dat ze raar doen, niet tegen veranderingen kunnen en lelijk 
doen tegen elkaar. Dat soort dingen. Dus in deze klas moet je heel veel politieagentje 
spelen, en daar is niets aan. Dat vind ik niet leuk.’

Een enkele keer maak ik op een heel andere manier kennis met de groep. Harm 
stelt zijn groep – staande in de deuropening – aan mij voor: ‘Dit is onze klas, waar ik 
trots op ben! Wij hebben het heel erg goed met elkaar.’

6.2.2 Impressies op een reformatorische school

In de klas bij juf Claudia
Groep 0. De allerjongsten, die nog maar net op school komen. De juf zit in de kring. 
Een voor een druppelen ze binnen. Moeders en ook een paar vaders brengen de kin-
deren tot aan hun stoel. Een zoen, zwaaien, soms nog even wat met de juf delen. In de 
kring mogen alle kinderen iets vertellen. Iedereen heeft wel wat. Er is brand geweest 
gisteren. Sommige kinderen zijn erg onder de indruk. De juf is vol belangstelling en 
geeft volop ruimte. Dan gaan ze zingen. ‘Heere wil mij toch bekeren.’
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Tijdens een weekopening met de kinderen in de school van Evert
Maandagochtend, weekopening met de kinderen. Iedereen komt samen in de grote 
hal van de school. De kleuters zitten vooraan. Aan het begin en aan het einde van de 
bijeenkomst wordt gezongen. De directeur begeleidt de  psalmen op het orgel. De kin-
deren zijn rustig. Soms is er een leerkracht die een kind tot  stilte maant. De leerkracht 
die de leiding heeft, gaat bidden. ‘Nu ogen dicht … dat geldt voor allemaal.’ Hij heeft 
een gedragen stem. In het gebed wordt gebeden voor zorgen in allerlei opzicht, ziek-
ten en moeilijke situaties. Er wordt een zegen gevraagd voor de nieuwe week en gebe-
den om bekering van pesters en hulp voor geplaagden. De leerkracht bidt ook om een 
nieuw hart voor kinderen ‘als ze dat nog missen’. Het thema van de weekopening is: 
‘God spreekt in de natuur’. De leerkracht vraagt eerst naar voorbeelden van hoe God 
spreekt in de natuur en naar bijbelse voorbeelden. De bijbelvertelling gaat over Ne-
bukadnezar, die als straf gras moet gaan eten tussen de beesten. Aan het einde volgt 
een toepassing: ‘We vergeten zo gauw, hè, om aan God te denken. Ik hoop dat er ook 
zijn die hun knietjes buigen. Vraag er maar om hoor; hou maar vol. De Heere belooft 
het te geven aan wie Hem zoekt.’ Na afl oop gaan alle kinderen naar hun lokalen. Ze 
worden gemaand rustig te zijn.

Tijdens het gesprek met Evert
Tijdens een gesprek met Evert is er een plotselinge onderbreking. De jongens op het 
plein maken stenen kapot. De directeur ziet dit vanuit zijn kamer en gaat er even naar-
toe. Hij vindt dat hij zich ook met de alledaagse dingen bezig moet houden. Als het 
nodig is, wil hij ook op kunnen treden naar kinderen toe.

Daarna is het pauze; ik eet mee in de personeelskamer. De directeur maakt met ie-
dereen een praatje. Een moeder die pleinwacht heeft, beklaagt zich erover dat een leer-
kracht zich niet aan de afspraken houdt. Een leerling is door de leerkracht naar binnen 
gelaten, terwijl de afspraak was dat dit niet mocht. ’We zijn al het hele jaar bezig en nu 
zit hij toch weer achter de computer!’ De juf hoort het aan en biedt haar excuus aan.

Weeksluiting in de school van Eelco
Vrijdag. Einde van de lunchtijd. Het is gezellig in de personeelskamer. Alle leerkrach-
ten – meest jonge vrouwen – zijn aanwezig. Er is weeksluiting. Dat gebeurt in de mid-
dagpauze, want dan is iedereen aanwezig. Na schooltijd zijn er vaak nog kinderen of 
is er nog werk. De koffi e is op. Er worden psalmboekjes uitgedeeld. We gaan zingen. 
Psalm 145:6, eenstemmig, gedragen.

‘De HEER is recht in al zijn weg en werk,
Zijn goedheid kent in ’t gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht,
dat ongeveinsd in ’t midden der ellenden
zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden.
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen:
hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.’

Dan is het stil. Eerbiedig stil. De directeur leest uit het tweede hoofdstuk van de eerste 
Johannesbrief. ‘En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den 
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Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’ De directeur gaat voor in gebed. Hij dankt 
voor al het goede van deze week, onder andere voor de blijdschap dat er in een aan-
tal gezinnen kinderen zijn geboren. Hij bidt voor de zieken. Hij bidt ook voor het per-
soonlijk behoud van de leerkrachten, voor een zegen over de bijbelvertellingen. Na het 
‘Amen’ is het even stil. Dan gaat iedereen nog doen wat hem of haar te doen staat.

6.2.3 Impressies op een gereformeerd-vrijgemaakte school

In de klas bij meester Hans
Ik kom binnen in een zeer geordende klas (groep 7). Er hangt een vrolijke slinger met 
voetbalvlaggetjes. Bij de start zingen we een heleboel  psalmen, een herhaling van wat 
de kinderen al hebben geleerd. Iedereen zingt ze mee. Ik krijg ook een Gereformeerd 
Kerkboek, zodat ik mee kan zingen. De kinderen kennen de melodieën en de meeste 
psalmen uit het hoofd. Hans dankt voor de mooie dag. ‘Fijn, Vader, dat we hier weer 
mogen zijn.’ Hij bidt om hulp bij het werk. ‘We zijn afhankelijk van U. Zonder U kun-
nen we niets doen.’ Hij bidt ook om hulp in het omgaan met elkaar. ‘Het gaat elke 
keer weer mis. Dat ligt aan onze  zonden. Wilt U ons daarbij helpen?’ Dan volgt het 
bijbelverhaal. Het gaat over het laatste avondmaal. De leerkracht legt eerst een ver-
binding met Pascha – bloed aan de deurpost – Judas de verrader, die wegloopt. Dan 
komt hij terug op de gebeurtenis in de paaszaal. De discipelen gaan met vuile voeten 
aan tafel; niemand denkt eraan de voeten te wassen. Ze schamen zich dat ze het niet 
gedaan hebben en laten zich wassen. Petrus protesteert en wil zich niet laten wassen. 
De toepassing is: het is moeilijk om de minste te zijn. Als er moeilijke dingen zijn, dan 
moet je samen streven naar een oplossing. Dan volgt direct daarna de taalles.

In de klas bij juf Geertje
Van 8.45 tot 9.15 uur mogen de kinderen (groep 2) vertellen. Er komen allerlei verha-
len: van een vader die een spijker in zijn hand kreeg, van feestjes, van opa’s en oma’s, 
van het spelen met een vriendje, van een verbouwing van het huis. Een leerling zit op 
en onder tafel en is een behoorlijke stoorzender. Als een meisje haar roze jas laat zien, 
roept hij: ‘Stomme jas’. De juf blijft erg  geduldig, en negeert hem ook. Hij geeft een 
goed antwoord op een vraag. De leerkracht prijst hem: ‘Goed zo.’ Om 9.15 uur dankt 
en bidt de juf. Ze dankt ‘voor deze dag, voor het mooie weer, dat we kinderen van U 
mogen zijn’. Ze bidt voor het goed met elkaar omgaan, dat de kinderen hier hun best 
voor zullen doen. Ze bidt om  vergeving voor  zonden die we zo snel doen, ook omdat 
de Heere  Jezus gekomen is om ze ons te vergeven.

Er is deze keer uitgebreide aandacht voor  biddag203, naar aanleiding van een werk-
blad. In het kringgesprek wordt besproken waar je voor mag bidden. De kinderen noe-
men allerlei dingen: dat je goed kunt leven; God geeft alles, alles komt bij Hem van-
daan. De kinderen vertellen ook over de momenten en de manieren waarop ze bidden; 
bijvoorbeeld aan tafel thuis om beurten bidden en lezen, bidden op je knieën. Sommi-
ge kinderen vertellen over de kerk. ’s Middags en ’s avonds gaan ze naar de kerk waar 

203 Bedoeld wordt hier de jaarlijkse ‘ biddag voor gewas en arbeid’ (die in maart wordt gehouden). 
Deze dag kent in de Nederlandse protestantse kerken evenals de ‘ dankdag’ (november) een lange 
traditie. 
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ze ook bidden. De juf vertelt het verhaal van Hanna en Pennina en bespreekt dan met 
de kinderen ‘het Onze Vader dat  Jezus heeft geleerd’. Ze stelt ook aan de orde dat de 
Here niet alles geeft wat je vraagt. Een papa geeft ook niet alles wat je vraagt; dat doet 
onze Vader in de hemel ook niet. Ze noemt ook het voorbeeld van de Farizeeën: die 
vinden zich te goed, die halen hun neus op voor gewone mensen. ‘En wat betreft ons 
gedrag: het kan vanavond weer fout gaan. Wat geweldig dat God toch tegen ons alle-
maal zegt: “Jullie horen allemaal bij mij!”’ Dan wordt Psalm 121 gezongen.

Opening van een teamvergadering in de school van Jelle
Dinsdagmiddag, 16.00 uur.  Teamvergadering. De kinderen zijn naar huis. We zitten 
in een kring rond de tafels. Het gekopieerde liedbundeltje wordt uitgedeeld. Een van 
de leerkrachten haalt zijn gitaar. Er wordt enthousiast gezongen, lied 338 uit de bun-
del Evangelisatie & Recreatie.

’Ik kom in uw heiligdom binnen,
’t voorhangsel ga ik voorbij.
’k Breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
’t Gaat nu alleen om uw eer.
’t Reukwerk van mijn lofgezang stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot U,
’t lofl ied komt diep uit mijn hart.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht komen U toe,
God van ’t heelal voor eeuwig.’

De vergadering is geopend. Er staat een aantal punten op de agenda. Het gaat er de-
mocratisch aan toe. De directeur doet mededelingen: over de paasviering in de kerk, 
over de vervanging die geregeld moet worden.

 Teamvergadering in de school van Johan
Donderdagmiddag. Er staan een paar heikele onderwerpen op het programma. Moe-
ten we in de toekomst altijd alle kinderen laten overblijven tussen de middag? Er 
wordt een voorstel van de  medezeggenschapsraad ingebracht. Ouders willen steeds 
meer werken en dan de kinderen op school laten. Het idee is om de middagpauze terug 
te brengen tot 45 minuten. Dan komt iets heel anders aan de orde:  agressie en geweld. 
Twee meisjes uit groep 8 hebben seksueel getinte msn-chats gehad – fors en heftig. Het 
ene meisje is bedreigd. Zij wil echter het vriendinnetje dat haar bedreigt, niet kwijt. 
De ouders willen het liever ook niet met de andere ouders bespreken. De leerkracht is 
bang om het er in de klas over te hebben: de daders zijn gelijk herkenbaar. Hoe hier-
mee om te gaan? De leerkracht die tevens intern  vertrouwenspersoon is, legt het in-
dringend neer. Ze is er heel erg van geschrokken toen ze de uitdraai van de ouders las. 
Hoe besteden we hier aandacht aan in de klas? Ze maakt zich behoorlijke zorgen over 
de toekomst van de kinderen: ‘Je vergeeft het jezelf niet als je later hoort dat er lover-
boys in het spel zijn.’ ‘Moeten we iets aan kledingregels gaan doen?’
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6.3 De scholen door de ogen van de directeuren en in de documenten

6.3.1 Reformatorische scholen

Populatie leerlingen, ouders en leerkrachten
Twee van de reformatorische scholen bevinden zich in het westen van het land. De 
leerlingen komen uit een aantal kerkverbanden; bij één school worden negen kerkver-
banden genoemd. Het sterkst zijn vertegenwoordigd de  Gereformeerde Gemeenten, 
de  Protestantse Kerk in Nederland ( Gereformeerde Bond) en de  Christelijke Gerefor-
meerde Kerken. De derde school gaat uit van de  Gereformeerde Gemeente ter plaatse 
en wordt hoofdzakelijk bezocht door kinderen die daartoe behoren. Wat de leerkrach-
ten betreft: op alle drie de scholen zijn leerkrachten van de  Gereformeerde Gemeen-
ten in de meerderheid (gemiddeld 61%). Op de school die zich specifi ek richt op dit 
kerkgenootschap, werkt ook een aantal leerkrachten die tot andere kerkgenootschap-
pen behoren.

Van sommige  ouders krijgen de directeuren kritiek, bijvoorbeeld op de kleding die 
leerkrachten dragen of op de moderne onderwijsmiddelen die men gebruikt. De des-
betreffende ouders hebben het gevoel dat de school afglijdt. Een directeur vertelt dat 
sommige ouders er bezwaren tegen hebben dat ze voor het persoonsgebonden num-
mer informatie moesten doorgeven. Soms worden de bezwaren met bijbelteksten on-
derbouwd. Tegelijk is er bij de ouders een grote loyaliteit aan de school. Op de plat-
telandsschool is de geletterdheid onder de ouders gering. Sommige ouders praten over 
school als een noodzakelijk kwaad, maar toch spant men zich in voor de school, wat 
bijvoorbeeld blijkt uit de grote bereidheid om de school schoon te maken.

Band met de kerken
De band met de  kerken is vooral formeel. In de  schoolbesturen hebben  kerkenraads-
leden zitting. Deze zitten bij  sollicitatiegesprekken en komen zo nu en dan in de klas 
kijken. Op een van de scholen is er een jaaropening waarin wisselend een predikant 
uit een van de deelnemende kerkgenootschappen de meditatie verzorgt. Verder zijn er 
op geen van de scholen activiteiten waarin de band tussen school en kerk tot uiting 
komt. Evert vindt dat de relatie ook tot uiting komt in het gebed op de maandagoch-
tend. Het gebed begint dan met de zin: ‘De week is al begonnen in Uw huis…’ En aan 
het einde van de week worden de kerken in het gebed opgedragen: ‘Wilt U in het bij-
zonder op Uw dag Uw knechten ondersteunen’.

Op de school die uitgaat van de plaatselijke  gereformeerde gemeente (homogene 
school), zit een aantal kerkenraadsleden in het bestuur. De helft bestaat uit ouders. Bij 
een van de andere scholen signaleert de directeur de tendens dat er meer kerkenraads-
leden uit de kerken in het bestuur gekozen worden.

Spiritualiteit van de directeur en zijn socialisatie
De drie directeuren van reformatorische scholen zijn alle drie in een bevindelijk mi-
lieu opgegroeid. Evert typeert zijn affi niteit met het religieuze klimaat als volgt: ‘Ik 
ben opgegroeid met de kinderbijbel van Vreugdenhil. Die maakt de toepassing voor de 
kinderen en daarmee probeert hij het hart te raken. Dat vind ik nog steeds mooi. De 
leerkracht moet inwijden in de geheimen, laten smaken dat het goed is om de Heere 
te dienen; zo moet hij herder zijn. Dat moet ook in de bijbelverhalen aan de orde ko-
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men: wat het betekent voor je eigen leven. Het gaat om de gezindheid, het leven met de 
Heere. Leerkrachten moeten dus op het diepere, op het hart gericht zijn. Concreet be-
tekent dit ook tegen de zonde leren strijden; kinderen moeten zich leren beheersen.’

Eelco beschrijft het woord ‘ bevindelijk’ als volgt: ‘Het besef dat er in een mensen-
leven een wonder moet gebeuren. Dat de Heere de werkende oorzaak is van de beke-
ring en dat een mens in dat punt ten diepste lijdelijk is, ja lijdelijk, zelfs tegenstrevend. 
(...) De woorden ‘aannemen’ en ‘geloven’ zijn al gauw geladen (...) er wordt wel met 
omzichtigheid mee omgegaan. De nadruk ligt erop dat het aan de ene kant onmoge-
lijk is en aan de andere kant gelukkig ook wel mogelijk, maar wel door een wonder 
heen. Er is een heel wezenlijk verschil tussen het met het hoofd en de mond te weten 
en te zeggen hoe het allemaal moet, wat bekering is, en wat nou het werkelijk inleven 
van de bekering is.’

Zelf is hij vanaf zijn jeugd op een positieve manier betrokken geweest bij een bevin-
delijk klimaat. ‘Ik kom zelf ook uit heel sterk bevindelijke kring. Bij ons thuis kwamen 
er ook, wat we dan zeggen, gezelschapsmensen. Bij verschillende ooms en tantes, op 
verjaardagen. Vaak werd er op verjaardagen van m’n ouders over geestelijke dingen 
gesproken, echt open en wat ik daar van m’n gevoel nog van weet, mooi en goed. Ge-
woon echt intrinsiek was men daar met die geestelijke zaken bezig. Ik weet wel, dan 
zit je daar als kleine jongen eerst, later wat ouder, zelfs als puber met m’n neven. Ik 
weet nog heel goed dat wij daar op de grond zaten en de ouderen zaten om de tafel en 
daar ontspon zich gewoon een gesprek. Ik weet van heel wat jongens die onder de in-
druk waren. Dat je zegt van: hier gebeurt wat, wat wij missen en wat echt is. Je voelt 
dan gewoon: het is geen praatje, het is niet zomaar verzonnen, het is niet even napra-
ten van hoe het zou moeten, nee het is echt. Dat heeft mijn leven gestempeld.’

Spiritualiteit van de directeur en de missie van de school
De directeuren voelen zich heel gedreven voor hun school en weten ook te formuleren 
waar ze voor gaan. Evert vindt het heel belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zit-
ten. Maar hij vindt dat dit ook voor leerkrachten geldt: hij vindt het belangrijk dat de 
collega’s zich thuis voelen op school. ‘Ik ga bij iedereen een keer langs en let er dan op 
dat ik een pluim geef. Een schoolleider moet dit doen. Ik stel ook vragen: hoe voel jij 
je daar nu bij? Het gaat natuurlijk ook wel over resultaten, over cijfers.’ De missie op 
school is ‘met gaven leren leven’.

Eduard treedt de ouders soms met een duidelijke boodschap tegemoet. Een veront-
ruste ouder vond dat men veel ernstiger zou moeten leven, ook op school, ‘omdat de 
tijden zo donker zijn’. Eduard zei tegen haar: ‘Ik ben het helemaal met u eens dat we 
in een donkere tijd leven. Er zijn heel veel bedreigingen. Maar die God leeft nog steeds 
en in die zin is de tijd helemaal niet donker. De Heere regeert alles, Zijn raad zal be-
staan en Hij houdt alles in Zijn hand. Als je op die God mag  vertrouwen en als je mag 
geloven dat Hij je leven leidt, het schoolleven leidt en ook dat van uw kinderen, dan 
loopt het de Heere niet uit de hand.’

Opmerkelijk is dat de directeuren van de drie reformatorische scholen hun taak als 
een  roeping verstaan. Eelco: ‘Het is een ontzaglijk dankbare taak om gewoon mee te 
helpen met die kinderen en ze vorming te geven voor het leven.’ Eduard ervaart dat 
zijn baan zijn hele leven doortrekt: ‘Schoolleider op zo’n school is niet van: als ik de 
deur dichttrek, ben ik een ander mens. Het is niet een baan die je eventjes doet. Er 
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is een verwevenheid met je persoonlijk leven.’204 De directeuren hebben alle drie hun 
benoeming op deze school als een bijzondere leiding van God ervaren (vergelijk pa-
ragraaf 10.6). Eduard: ‘Wat ik wel vast en zeker geloof, is dat God elk leven leidt. En 
als je je ogen openhoudt – dan bedoel ik je geestelijke ogen – dat je die leiding ook 
kunt ervaren.’ Hij ervaart ook ‘ongelofelijk veel vertrouwen en sympathie en innerlij-
ke overeenstemming tussen bestuur, directeur en team’. De  functioneringsgesprekken 
van het bestuur met hem als directeur ervaart hij zelf als inspirerend. In de gesprek-
ken met de voorzitter zijn er gouden momenten geweest waardoor hij na een dip weer 
verder kon.

Spiritualiteit van het personeel door de ogen van de directeur
Evert geeft een typering van wat hij een ideale leerkracht vindt: ‘Iemand die een leven 
leidt dat gevoed wordt door de liefde tot God, die weet wie hijzelf is geworden door de 
zonde en hoe hij daarvan verlost is. Dit opent een weg naar het hart van het kind. Als 
je een vernieuwd leven hebt, wil dat niet zeggen dat je een goede leerkracht bent. Je 
kunt bijvoorbeeld een opvliegend karakter hebben. Maar liefde tot de naaste is breed, 
je hebt ook het zielenheil van de naaste op het oog. Je moet niet iedere dag aangeven 
dat kinderen nog een nieuw hartje moeten krijgen. Een kind zei: “Maar ik heb al een 
nieuw hartje.” Je moet heel voorzichtig zijn met hoe je hierover praat. Kinderen zijn 
hier heel gevoelig op.’

Eduard heeft het idee dat alle leerkrachten op zijn school ‘lekker in hun vel’ zitten. 
Over het  geestelijk klimaat merkt hij op: ‘Er is verschil in  godsdienstige overtuigin-
gen. Er is een aantal leerkrachten die de Heere vrezen. Men praat daar niet altijd even 
makkelijk over. Sommigen worstelen en laten in hun levenswijze zien dat ze God die-
nen. Anderen spreken er wel duidelijk over met de kinderen. Allen echter in de taal 
van hun eigen kerkelijke cultuur.’

Eelco typeert zijn personeel als volgt: ‘Principieel betrokken, bewogen – ik denk 
dat ik dat bijna zonder uitzondering kan zeggen. Ze spreken toch ook wel de taal die 
we graag willen dat ze spreken, ook richting kinderen. Er zijn wel wat verschillen in 
ligging in verwoording. Maar die verschillen zijn toch niet zodanig dat ouders of be-
stuursleden dat hinderlijk achten.’ Eelco merkt ook op dat leerkrachten nadenken over 
hun positie in de kerk. ‘Je ziet dat mensen zich aan het bezinnen zijn op het kerkenge-
bied, ook binnen de school. Dat merk je niet direct in de collegiale omgang, dat merk 
je zeker nog niet in de houding naar de kinderen en de verwoording van de bijbelse 
boodschap naar de kinderen, maar je merkt het wel eens in de wat meer persoonlijke 
gesprekken, dat ze echt worstelen met hun kerkelijke keuze.’

Wat inspireert in de school (door de ogen van de directeur)
Op de school van Evert doet men aan het begin van iedere vergadering een korte bij-
belstudie. ‘Nu doen we het zo dat we samen een korte  bijbelstudie doen met vier of 
vijf vragen. We praten hierover in tweetallen, dit rouleert spontaan. We praten samen 
over de vragen, vijf minuten over de tekst of lijnen in de tekst. Er is dan een plenaire 

204 Twee van de drie reformatorische directeuren voelen zich ook wel eens in ‘een glazen huisje’ 
zitten. Vanwege hun positie wordt er door de gemeenschap erg op hen gelet. Bij de gereformeerd-
vrijgemaakte directeuren heb ik dat niet aangetroffen.
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terugkoppeling. Men heeft aangegeven dat men deze manier zinvoller vindt. Ieder-
een leest mee. Andere voorbeelden van momenten van bezinning zijn de gezamenlijke 
weekopening en -sluiting. Ieder personeelslid doet daaraan mee. We doen het rond 
een thema, dat door de bovenbouwcoördinator wordt voorbereid. Daar gaat ook de 
weekopening met de kinderen over. De  weeksluiting en het  zingen ook.’ Er zijn vol-
gens Evert ook wel spontane gesprekken over het geloof. ‘Dat is niet iedere week zo, 
maar het komt wel regelmatig voor. We eten tussen de middag samen en lezen aan het 
einde ook een stukje uit de Bijbel. Het gebeurt meerdere keren dat er een gesprek ont-
staat over het bijbelstukje. Bijvoorbeeld: ‘Dat is toch wat, dat dit er zo staat…’ Over 
het ambt bijvoorbeeld bij Timótheüs: wat betekent dit voor ons als school? Dan denk 
je ook na over wat de kenmerken dan zijn die jou moeten typeren.’

Eduard verzorgt iedere week zelf de  weekopening. Hij ervaart daarin een stuk lei-
ding van God. Hij leest en bidt met de leerkrachten en stemt daarin af op de situatie 
van dat moment in de school.

Op de school van Eelco gebeurt het net andersom. Een van de mannelijke leer-
krachten verzorgt de weekopening. De directeur verzorgt de  weeksluiting. Eelco: ‘Wij 
openen met een stukje lezen en met het zingen van een psalmvers. En degene die de 
opening doet, probeert te bidden om een zegen voor de school, voor de kinderen en 
draagt de noden op. Je weet dat er veel nood is onder de collega’s, ziekten en psychi-
sche problemen. Eigenlijk proberen we toch wel op een zo eenvoudig mogelijke manier 
alle noden, alle zorgen, en alle vreugden ook als ze er zijn, in het gebed neer te leggen. 
Voor de school, voor de kinderen, voor de ouders. Een enkele keer is er iemand die 
wel eens wat over het bijbelgedeelte zegt, een paar zinsneden waarom hij het gekozen 
heeft. Maar verder is het vrij sober, in de zin van ‘de Bijbel laten spreken en het gebed’. 
En dat is bij de weeksluiting precies hetzelfde.’ Er wordt weinig inhoudelijk gedeeld 
over godsdienstige onderwerpen. Eelco: ‘Hier en daar gebeurt het wel eens in een in-
formeel gesprekje. Dat typeert ook wel de omgeving. Zo denken wij er nou eenmaal 
met elkaar over en daar praat je dan niet meer over.’ Op studiedagen wordt er aan het 
bezinningsaspect wel veel aandacht besteed. Eelco ziet het als zijn taak om hier zelf 
duidelijk inbreng in te hebben.

Op de school van Eduard heeft men zich met behulp van het  pedagogisch kwintet 
van Ter Horst205 bezonnen op de taak van de leraar. Ook de priesterfunctie heeft daar 
veel aandacht gehad. Mede door deze bezinning zijn ook oudere leerkrachten in be-
weging gekomen. Er zijn op de conferentie mooie dingen gebeurd rondom het begrip 
‘gouden momenten’. Eduard: ‘Een van de mooie opdrachten was: neem iets mee naar 
de studiedag wat voor jou een hele hoge emotionele waarde heeft. Een collega had een 
stukje steen ergens van een vakantie ooit meegenomen. Dat glinsterde aan alle kanten. 
Daar had ze mooie beelden bij. Dat stukje steen had impact op haar leven gehad. Ook 
op haar manier van denken. Hier vertelde ze in een groepje van vijf collega’s zo bevlo-
gen en bezielend over! Op de volgende manier: jij bent bezig om  gouden momenten te 
creëren. Jij laat je kinderen sprankelen door de manier waarop jij sprankelt en vanuit 
je innerlijke zijn hierover spreekt. Zo maak je kinderen gemotiveerd en enthousiast. 
Zo schep je eigenlijk alle voorwaarden om tot die gouden momenten te komen.’

205 Zie Ter Horst (1995).
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Eduard heeft een uitgesproken mening over  vernieuwingen. Vernieuwingen moeten 
bijdragen aan de vorming van leerkrachten. Hij geeft hier twee voorbeelden bij. In de 
school is er een project waarin met een divers samengestelde groep collega’s samenge-
werkt wordt. Ze moeten vooral leren te overleggen en gaan zien dat ze hun werk niet 
in een afgesloten stukje ruimte doen. Het overleg blijkt tot verrassend nieuw elan te 
leiden.

Eduard hoort van zijn leerkrachten dat hij inspirerend in de school aanwezig is. 
‘We hebben open, transparante en warme verhoudingen.’ Hij probeert hier zelf ac-
tief aan bij te dragen. Iedere dag is hij om 6.30 uur op school. Hij verwerkt dan eerst 
alle e-mails, en zodra de conciërge er om 7.45 uur is, is hij gereed om iedereen te be-
groeten. ‘Dan heb ik alles gedaan en dan is mijn hoofd rustig en dan begroet ik alle 
collega’s.’ Hij merkt dat door zijn open houding de collega’s ook makkelijk naar hem 
toekomen en hem in vertrouwen nemen.

Onderwijskundig
Alle scholen wekken de indruk de zaken  onderwijskundig goed op orde te hebben en 
daar ook beleid op te maken. Ze doen dit niet door van bovenaf dingen in te voeren, 
maar door samen met het team te werken aan ontwikkeling. Er wordt over het alge-
meen veel ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven. Tegelijk zorgt men ervoor dat de 
brede kaders helder blijven. Op een school is men bezig met  ontwikkelingsgericht on-
derwijs (OGO) en men vindt dit goed passen bij de identiteit van de school. Op een 
andere school heeft men sinds een jaar of vijf een omslag gemaakt van traditioneel 
klassikaal onderwijs naar een meer interactieve benadering. Dit heeft ook oudere leer-
krachten weer in beweging gezet. Het bestuur wil methoden gebruiken die vanuit de 
eigen identiteit ontwikkeld zijn. Toch hebben sommige van deze methoden in het ge-
heel geen ingang gevonden en gebruikt men reguliere lees- en taalmethoden.

Eelco geeft aan dat zijn school niet met elke hype mee wil gaan, maar wel veel 
ruimte geeft voor veranderingen. Men is op dit moment bezig met het werken aan so-
ciaal-emotionele ontwikkeling, aan nieuwe spel- en werkvormen die het samenwer-
kend leren bevorderen. Ook worden er experimenten gedaan met onderwijskunst.

6.3.2 Gereformeerd-vrijgemaakte scholen

Populatie leerlingen, ouders en leerkrachten
Op twee van de scholen bestaat de populatie van de leerlingen vrijwel uitsluitend uit 
kinderen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (homogene scholen, zie para-
graaf 5.6.1). Op de derde school is dat niet het geval en wordt de school bezocht door 
kinderen van wie de ouders tot diverse christelijke gemeenschappen behoren. Dat be-
treft een groot aantal kerkgenootschappen. De leerkrachten behoren op de drie scho-
len op slechts één uitzondering206 na tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Indien op de homogene scholen kinderen uit evangelische of andere gereformeerde 
kerkgenootschappen komen, wordt met deze ouders altijd een  toelatingsgesprek ge-

206 Deze uitzondering behoort niet tot de geïnterviewde leerkrachten. Alle respondenten die op ge-
reformeerd-vrijgemaakte scholen werken, zijn belijdend lid in een van de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt.
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voerd. Het valt Johan op dat deze  ouders veel enthousiaster en gedrevener zijn voor de 
school dan de gereformeerd-vrijgemaakte ouders. Die zeggen vaak: ‘We kiezen voor 
de school, omdat we hetzelfde willen als de kerk.’  Evangelische ouders zijn inhoudelijk 
gemotiveerd. Johan noemt een voorbeeld van evangelische ouders die zich aangespro-
ken voelen door de school, omdat er veel liederen gezongen worden.

Band met de  kerken
Op de twee landelijk gelegen scholen is er een nauwe band met de plaatselijke kerke-
lijke gemeente. Dat blijkt uit de verschillende vieringen waar kinderen een bijdrage 
aan leveren die op school is voorbereid. Gonda: ‘Er wordt veel samengewerkt op bij-
zondere dagen. Met Kerst, met Pasen, met  biddag en  dankdag. Er worden ook psal-
men aangeleerd. Deze hebben soms ook een functie in de dienst.’ Gonda: ‘De dominee 
krijgt die lijst en als hij vindt dat een psalm bij de preek past, dan kiest hij er een uit. 
Dan zegt hij het ook: “Deze psalm hebben de jongens en meisjes op school geleerd”. 
Op tweede paasdag wordt er ook een dienst georganiseerd die speciaal op kinderen is 
gericht. Dan krijgen we op school ook de lijst met liederen die daar gezongen worden. 
Dan kunnen we een beetje oefenen. Kinderen vinden het leuk om daarbij te worden 
betrokken. Dan kunnen ze meezingen.’ Ook wordt de te leren psalm wel afgestemd 
op wat er in de kerkdienst gezongen wordt. Op een van de scholen komt de predikant 
regelmatig op school. Op de school van Johan wordt door de kinderen de biddag- 
en dankdagdienst samen met de  predikant voorbereid. Voor de biddag wordt op de 
school van Johan schoolbreed een boekje met lessen over bidden behandeld. De hele 
week staat in het teken van het bidden. Op de school van Jelle is er een zeer hechte sa-
menwerking. Het lied van de week op school wordt altijd in de kerk gezongen. Jeroen 
probeert de band met de kerken te ervaren door in de verschillende kerkgenootschap-
pen diensten te bezoeken.

Spiritualiteit van de directeur en zijn socialisatie
De drie gereformeerd-vrijgemaakte directeuren zijn van huis uit overtuigd gerefor-
meerd-vrijgemaakt. Johan houdt van kinderen en noemt dat in zijn gebed ‘Uw talen-
ten’, ‘kinderen van U’. Hij kijkt naar de  schepping als ‘het mooie van God, de die-
ren, de planten, alles!’ Die liefde voor de  schepping heeft hij meegekregen van zijn 
ouders. Hij kan slecht tegen onenigheid en kan moeilijk mensen terechtwijzen. Ook 
dat herleidt hij tot zijn opvoeding, waarin hij leerde dat je altijd de minste moet kun-
nen zijn.

Van huis uit heeft hij ook een sterke binding met het gereformeerd-vrijgemaakte 
kerkverband. Met zijn verstand vindt hij het geen probleem om ook gereformeerde 
leerkrachten van een ander kerkgenootschap op school te hebben. Maar zijn gevoel 
is anders. Hij vindt het belangrijk dat leerkrachten met elkaar kunnen spreken vanuit 
dezelfde bron. Hij is er huiverig voor om zich te moeten verhouden tot bijvoorbeeld 
hervormde leerkrachten ‘die tot een kerk behoren waar maar alles kan’. Hij koestert 
zelf vraag en antwoord 1 van de  Heidelberger Catechismus en als hij voor de klas staat 
in groep 8, leert hij die de kinderen aan. ‘Dat is belangrijk, dat ze weten dat ze het ei-
gendom van  Christus zijn.’

Jelle heeft van jongs af in God geloofd en kan zich niet voorstellen dat mensen niet 
in Hem geloven. Het hoort zo door en door bij hem, dat geloofstwijfel niet aan de orde 
is. Dat heeft hij van zijn ouders. Zij waren diepgelovige mensen: voor het geloof deed 
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je alles. Hij heeft nog altijd het beeld voor ogen dat zijn  ouders met de Bijbel op schoot 
zaten. God geeft Zijn woorden en je gehoorzaamt Hem in alles. De ‘Drie formulieren 
van eenheid’ noemt hij ‘een stukje geschiedenis waarmee hij zich verbonden voelt’. Die 
beamen dat de Bijbel als Gods woorden gelezen worden.

Jeroen is in een ‘strak’ gereformeerd klimaat opgegroeid en heeft zich ontwikkeld 
tot iemand met een open houding. De diversiteit van kerken (via de kinderen) in zijn 
heterogene school ervaart hij als erg inspirerend. Als hij de gemeenten bezoekt waar-
toe de kinderen behoren, wordt hij hier steeds door aan het denken gezet.

Spiritualiteit van de directeur en de missie van de school
Johan is gedreven voor een goed  pedagogisch klimaat. Het team is op de slagzin uit-
gekomen ‘door schoolplezier ontstaat leerplezier’. De directeur kan deze keuze verbin-
den met waar hij zelf voor staat: ‘Ik heb wat met kinderen en ik ben zo blij dat ik ze 
van de Here krijg. Aan hen mag ik iets doorgeven.’ Het inzicht ‘kinderen zijn je gege-
ven’ is verdiept door een traumatische gebeurtenis in zijn gezin. Daardoor is hij heel 
afhankelijk geworden van God. Hij weet: ook al is het nog zo moeilijk om het verdriet 
te dragen, je voelt een muur van gebeden om je heen. ‘Je voelt als het ware dat je Gods 
hand ziet waarmee uitgedrukt wordt: “Jongen, Ik heb je al.’’’

Johan is ook vrolijk van aard en komt iedere dag fl uitend naar school. Als anderen 
zeggen: ‘Hoe kun je zó blij zijn elke dag weer?’, dan zegt hij: ‘Het is weer een dag om 
te leven. Ik mag nog een keer.’ Hij vindt het zelf belangrijk om contact met de kinde-
ren te kunnen houden. De stapels post op zijn bureau schuift hij graag naar de tweede 
plaats, omdat hij ervan overtuigd is dat het om de kinderen gaat. ‘Die moet je zo goed 
mogelijk begeleiden.’

Jelle voelt zich in zijn spiritualiteit helemaal gevoed door het klimaat in zijn kerk. 
‘Op gereformeerd-vrijgemaakte manier leven is ‘God op een goede manier dienen’. 
Het dienen en eren van God staat in alles centraal. Blijheid en vertrouwen op God zijn 
belangrijke kenmerken. Net zoals een man-vrouwrelatie zich verdiept, wordt ook het 
geloofsleven steeds verdiept. De liefde neemt alleen nog maar toe.’

De drie directeuren nemen hun taak hoog op. Het werk gaat verder dan het run-
nen van een school. Ieder van de drie voelt zich ‘ geroepen’ om het werk hier op deze 
school te doen.

Spiritualiteit van het personeel door de ogen van de directeur
De directeuren van de gereformeerd-vrijgemaakte scholen zijn alle drie enthousiast 
over hun personeel. Dit heeft te maken met onderlinge ‘herkenning’. Johan vindt het 
belangrijk dat de leerkrachten elkaar herkennen in dezelfde uitgangspunten. ‘Ik ben 
ervan overtuigd dat mijn leerkrachten de identiteit van de school dragen.’ ‘ Samen’ is 
voor hem een belangrijk woord. ‘Ik voel me goed in dingen waar we samen in kun-
nen zijn.’ Voor ieder personeelslid geldt: ik mag er zijn voor God. Daarom krijgt ook 
iedereen ruimte voor een eigen inbreng. Johan ervaart zijn team als een stel ‘geïnspi-
reerde leerkrachten’. Er wordt veel over het geloof gesproken. Bijvoorbeeld bij de te-
rugkoppeling naar de zondag op de maandag. Verder zijn er terloopse gesprekken met 
elkaar over het geloof.
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Wat inspireert in de school (door de ogen van de directeur)
Op de scholen van Johan, Jelle en Jeroen wordt een teamvergadering altijd met een 
stukje  bezinning geopend, of met een lied of met het lezen van een meditatief stuk-
je en gebed. Jeroen vindt dat je spiritualiteit niet in één oogopslag kunt zien. ‘Het is 
ook een kwestie van gevoel. Wie is God voor jou? Wie is Jezus in je leven?’ In de loop 
van de tijd is hij steeds meer gaan uitdagen in discussies. Bijvoorbeeld bij de weekope-
ning. Niet alleen op  vergaderingen, ook in de personeelsruimte, tussen de bedrijven 
door. Daardoor spreken de teamleden heel erg open met elkaar over wat hen bezig-
houdt. Openheid vindt Jeroen evenals zijn twee andere collega’s belangrijk. Dat is in-
spirerend. ‘Het mag niet bij leerstelligheden blijven.’ Er is een grote betrokkenheid op 
elkaar. Een paar keer per jaar is er expliciet een bijeenkomst over identiteit. Vroeger 
werd er volgens Jeroen in de  teamvergadering over de kerk gesproken en niet over het 
geloof; nu is dat andersom. Jeroen vindt dat de school de geur van  Christus moet ver-
spreiden. Wat kinderen ook meenemen, ze mogen allen de liefde van God ervaren. De 
ideale school vindt hij een school waar iedereen welkom is. Er moet ruimte zijn voor 
de mensen om hun verhaal te doen; als er maar gesprek is. Mensen moeten zelfstandig 
mee kunnen denken. Jeroen probeert het ideaal zo eenvoudig mogelijk te formuleren, 
ook naar de kinderen toe.  Christus is opgestaan, heeft de dood overwonnen en dat is 
heel concreet. ‘Als er iemand is naar wie je verlangt om weer te zien, dan kun je ervan 
uitgaan dat dit ook gaat gebeuren.’

Onderwijskundig
Op de school van Johan wordt veel gedaan aan toerusting voor de omgang met de 
kinderen. Men werkt nu met een project waarin iedere leerkracht  Video Interactie 
Begeleiding krijgt. Men maakt een verandering door van traditioneel klassikaal on-
derwijs naar vormen waarin leerlingen meer zelfstandig gaan werken en waarin meer 
interactief gewerkt wordt. School V wordt door de directeur getypeerd als tamelijk 
traditioneel. Men is nu bezig met een visietraject om in de toekomst beter de  vernieu-
wingen aan te kunnen sturen vanuit een visie. De school van Jeroen is ontwikkelings-
gericht in de onderbouw. De zorg voor de leerlingen vraagt op deze school heel veel 
aandacht. Daarom gaat men een  onderwijsvernieuwingstraject ‘zorg op maat’ volgen. 
Jeroen: ‘De veranderingen in de school houden je gaande. Ik houd van de weg van ge-
leidelijkheid.’

6.3.3 Overeenkomsten en verschillen

Uit de korte presentatie van de scholen valt af te leiden dat de beide groepen scholen 
(reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte scholen) in veel opzichten op elkaar 
lijken. In de eerste plaats betreft dat het onderwijskundig beleid. Op alle scholen is 
men bezig het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren en maakt men een open ge-
bruik van moderne inzichten. Dit gebeurt pas nadat men goed heeft nagedacht over 
het hoe en waarom. Vervolgens hebben de scholen hun eigenheid wat betreft religi-
euze cultuur en deze wordt door de  directeuren krachtig ondersteund. Op heterogene 
scholen is men gewend om te gaan met verschillen in de populatie en heeft men daarin 
een goede way of life gevonden. Opmerkelijk is dat  besturen niet zo vaak door blijken 
te vragen op de  beleefde identiteit. De  directeuren doen dit wel. Zij hebben wisselende 
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ervaringen. Soms is men teleurgesteld door oppervlakkigheid en soms erg verrast door 
de diepgang van de gesprekken. Alle directeuren van de scholen die bij het onderzoek 
zijn betrokken, presenteren zich als krachtige  dragers van de identiteit. Ze zijn  geso-
cialiseerd in de cultuur van de eigen zuil en herleiden hun inspiratie allemaal tot er-
varingen in de levensloop. Kenmerkend voor alle directeuren is verder dat zij zichzelf 
zien als schoolleider en niet als manager. Ze voelen een sterke verantwoordelijkheid 
bij het uitoefenen van hun taak. De baan van directeur hebben de meesten van hen 
als een roeping ervaren (roeping met een transcendent karakter)207. Zij beschrijven de 
komst op hun school als iets wat niet toevallig is gebeurd. De roeping heeft ook iets 
verhevens. De directeuren zijn heel positief over de betrokkenheid van de leerkrach-
ten bij de identiteit. Ze hebben ook wel het gevoel goed door te kunnen praten over 
de identiteit, en merken dan iets van de moeilijkheden waar leerkrachten mee wor-
stelen208. Een verschil tussen reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte scholen 
betreft de band met de kerk. Bij reformatorische scholen heeft deze meestal alleen 
een formele inhoud (op het niveau van het bestuur). In tegenstelling tot de homoge-
ne reformatorische school, is er bij de homogene gereformeerd-vrijgemaakte scholen 
wel sprake van een inhoudelijke afstemming tussen kerk en school. Deze afstemming 
komt tot uitdrukking in de gezamenlijke voorbereiding van kerkdiensten en het laten 
terugkomen van de op school geleerde liederen in de eredienst.

6.4 Introductie van de respondenten

In de hiernavolgende hoofdstukken worden steeds citaten gebruikt van leerkrachten 
die – vanzelfsprekend – gefi ngeerde namen hebben gekregen. In verband met de  the-
oriegerichte steekproeftrekking die we hebben toegepast, zijn de kenmerken van de 
personen die bepaalde uitspraken doen, van belang. Lopende het onderzoek zijn de 
respondenten geselecteerd op grond van inhoudelijke argumenten. Aan het einde van 
het onderzoek is het geheel te overzien.

In deze paragraaf wordt aan de hand van de kenmerken een opsomming gegeven 
van de geïnterviewden.

Leerkrachten op reformatorische scholen
De mannen die aan het onderzoek hebben meegedaan, worden in de rapportage aan-
geduid met Cor, Anthon en Bas. De vrouwen dragen de volgende namen: Dorien, Bea, 
Christien, Annet, Bertha, Annemarie en Claudia.

207 Op dit punt is er verschil met de leerkrachten die roeping wel in verband brengen met verant-
woordelijkheid (paragraaf 7.5.2.), maar geen ervaringen van transcendentie melden bij het aan-
vaarden van hun baan (zie hierover paragraaf 8.5.)

208 Wat er echt aan kritiek leeft, zoals uit de interviews naar voren komt, wordt door de directeuren 
althans naar mij toe niet aangegeven. Bij alle directeuren bespeur ik een tendens om de school 
rooskleurig voor te schilderen. Rooskleuriger dan reëel is, wat betreft het gehalte van spirituali-
teit, houding ten opzichte van de identiteit en de onderlinge verhoudingen. De knelpunten die ik 
tijdens de interviews tegenkom (zoals een confl ict in het team), worden door de directeuren in het 
gesprek vooraf niet genoemd, ook niet als daar nadrukkelijk naar is gevraagd.
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Leerkrachten op gereformeerd-vrijgemaakte scholen
De mannelijke leerkrachten op gereformeerd-vrijgemaakte scholen krijgen in de vol-
gende hoofdstukken de namen mee van Hans en Harm. De vrouwelijke leerkrachten 
heten: Geertje, Frannie, Ines, Femke, Gonda, Franciska, Hanneke en Geke.

Ervaren of niet-ervaren
De volgende leerkrachten hebben minder dan vijf jaar ervaring: Dorien, Annemarie, 
Cor, Bas, Femke, Franciska en Geke. De overige leerkrachten hebben meer ervaring.

Groepen
De volgende leerkrachten werken bij de kleuters (groep 0, 1 of 2): Bea, Annemarie, 
Claudia, Gonda, Geertje, Geke en Hanneke. In de onderbouw (groep 3 of 4) werken 
Dorien, Femke en Ines. In de middenbouw (groep 5 of 6) werken Cor, Bertha en Fran-
nie en in de bovenbouw Christien, Anthon, Bas, Annet, Hans, Harm en Franciska.

Kritisch in hun eigen zuil
In de reformatorische scholen komen we Annemarie en Claudia tegen als leerkrachten 
die meer dan de anderen kritisch staan in de zuil. Annemarie werkt op een heterogene 
school, Claudia op een homogene school. Op de gereformeerd-vrijgemaakte scholen 
zijn dat: Femke (werkzaam op homogene school), Franciska, Geke, Hanneke en Ines 
(allen werkzaam op een heterogene school).

Niet gesocialiseerd in eigen zuil
De enige respondent die niet van jongs af bekend is met de cultuur van de zuil waarin 
zij werkt, is de reformatorische leerkracht Bertha. Van de gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten zijn alle respondenten opgegroeid binnen de Gereformeerde Kerken vrij-
gemaakt.

Lid van ander kerkgenootschap
Drie leerkrachten op een homogene school zijn lid van een ander kerkverband dan dat 
waarvan de school uitgaat: Annet, Bertha en Claudia.

Burgerlijke staat
De volgende leerkrachten zijn alleenstaand: Annemarie, Dorien, Bertha, Claudia, 
Hanneke en Geke. De overige leerkrachten zijn getrouwd. Bea, Bas en Franciska zijn 
getrouwd, maar hebben geen kinderen. De overige leerkrachten hebben een gezin met 
kinderen.

6.5 Leeswijzer

Deze paragraaf bevat een aantal opmerkingen die van belang zijn bij het lezen van 
de gegevens uit het empirische deel. Het betreft allereerst de samenhang tussen de 
thema’s die op verschillende plaatsen behandeld worden. Vervolgens maak ik enke-
le opmerkingen over het bronnengebruik en over de veronderstellingen. Verder be-
steed ik aandacht aan de vraag hoe de kwalitatieve gegevens gelezen dienen te worden 
en aan keuzes die gemaakt zijn wat betreft de terminologie die in de beschrijvingen 
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gebruikt wordt. Ik licht ook toe op welke manier de reformatorische en gereformeerd-
vrijgemaakte leerkrachten met elkaar vergeleken worden. Ten slotte laat ik zien wat 
de structuur is van de beschrijvende hoofdstukken.

Samenhang
De verhalen over werk, overtuigingen en levensloop hebben voor iedere leerkracht een 
unieke samenhang. Voor de thema’s in de hoofdstukken 7 tot en met 11 geldt dat er 
voortdurend samenhangen zijn met onderwerpen die in andere hoofdstukken worden 
besproken. Als er bepaalde overtuigingen aan de orde zijn, liggen er vaak directe lij-
nen naar het handelen van de leerkracht. Wanneer een leerkracht vertelt over zijn in-
spiratie of over ervaringen van transcendentie, gaat dit samen met beschrijvingen van 
het handelen. Als algemene regel is het volgende aangehouden: als er een duidelijk ac-
cent ligt op handelen en op ‘refl ectie-op-het-handelen’, zijn de voorbeelden onderge-
bracht bij het ‘handelen’. Als het concrete voorbeeld uit het handelen als een krachtig 
voorbeeld kan gelden bij de besproken thematiek in een ander hoofdstuk, en het niet 
als een afzonderlijk thema in het hoofdstuk over spiritualiteit in het handelen (hoofd-
stuk 11) aan de orde is, wordt het in dat desbetreffende hoofdstuk opgenomen.

De onderlinge verbanden worden in de tekst zichtbaar gemaakt door middel van 
verwijzingen naar paragrafen in andere hoofdstukken waar een verwante thematiek 
aan de orde is. Een voorbeeld zien we in paragraaf 7.5.3, waar de thematiek van het 
‘zelfbeeld’ aan de orde is. In dat gedeelte komt ook een belangrijk biografi sch element 
aan de orde (de rol van studiegenoten). In dat geval wordt het biografi sche gegeven in 
paragraaf 7.5.3 genoemd en wordt er in hoofdstuk 8, waar het gaat over de levens-
loop, terugverwezen naar paragraaf 7.5.3. Een ander voorbeeld is het ‘omgaan met 
moeilijkheden als inspiratiebron’ in hoofdstuk 9.2.3 (in het omgaan met moeilijkhe-
den ontdekken we een ander type refl ectie). In paragraaf 11.8 wordt dit aspect nog 
een keer uitgebreid behandeld om inzicht te geven in de refl ectieprocessen. Op dat mo-
ment wordt terugverwezen naar paragraaf 9.2.3.

Soms is het wenselijk gebleken om hetzelfde fragment meerdere keren te citeren, 
omdat het bij verschillende thema’s een betekenisnuance aangaf. Er zijn ook verschil-
lende plaatsen in de tekst waar verwezen wordt naar uitspraken van dezelfde persoon 
in een ander hoofdstuk of een andere paragraaf.

Interviews en observaties
Vrijwel alle informatie die gepresenteerd wordt, is afkomstig uit de interviews. Slechts 
een enkele keer wordt er een verbinding gemaakt met de observaties tijdens de school-
bezoeken. In paragraaf 6.2.1 zijn opvallende waarnemingen reeds kort naar voren 
gehaald. De verbindingen die gemaakt worden, betreffen het taalgebruik (paragraaf 
7.2.2), de impressies tijdens en na het bijbelverhaal (paragraaf 11.3.4) en de aspecten 
die in het bijbelverhaal naar voren komen (paragraaf 11.3.2). De  interviewfragmen-
ten die in de tekst zijn opgenomen, geven een indruk van het daadwerkelijk verloop 
van de interviews. De interviews zijn redactioneel bewerkt, waarbij erop gelet is dat 
betekenissen behouden blijven. Soms is vanwege de kleur die de  spreektaal aanbrengt, 
bewust geen wijziging aangebracht.
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De relatie met de vraagstellingen
Bij de hoofdstukindeling wordt de volgorde van de vraagstellingen van het onder-
zoek aangehouden, dezelfde volgorde als bij het formuleren van veronderstellingen in 
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 7 komen aspecten met betrekking tot de professionele iden-
titeit aan de orde, in hoofdstuk 8 worden de gegevens met betrekking tot de biogra-
fi sche verhalen geordend en in hoofdstuk 11 gaat het expliciet over de wijze waarop 
spiritualiteit in het handelen naar voren komt. De hoofdstukken 9 en 10 hebben be-
trekking op bevindingen die te maken hebben met de kenmerken van de spiritualiteit 
zoals we die in de analyses gevonden hebben. De inhoud hiervan staat niet los van de 
vraagstellingen, maar is zodanig uitgebreid dat deze een zelfstandige bespreking ver-
eist. De verbinding met de vraagstellingen wordt in het slothoofdstuk gelegd.

In iedere slotparagraaf van de hoofdstukken 7 tot en met 11 vatten we de bevin-
dingen samen aan de hand van een aantal uitspraken. Het betreft de uiteindelijke lijst 
met veronderstellingen zoals die in de loop van de methode van de  analytische induc-
tie gegroeid is. Voor de duidelijkheid maken we in het commentaar verbindingen met 
de oorspronkelijke veronderstellingen. Dat gebeurt daar waar de conclusie nog een 
andere redenering behoeft dan in het hoofdstuk reeds gegeven. De uiteindelijke ver-
onderstellingen worden per hoofdstuk aangeduid met afkortingen: PI (professionele 
identiteit, hoofdstuk 7, PO (professionele ontwikkeling, hoofdstuk 8), IB (inspiratie-
bronnen en -belemmeringen, hoofdstuk 9), ZT (zoekproces en transcendentie, hoofd-
stuk 10) en PH (professioneel handelen, hoofdstuk 11).

De uiteindelijke veronderstellingen dekken soms stukken die in meerdere hoofd-
stukken staan. Als dat het geval is, wordt er tussen haakjes zo veel mogelijk verwezen. 
De conclusies worden dus niet alleen afgeleid uit de informatie van het desbetreffende 
hoofdstuk, maar slechts in samenhang met de informatie die in andere hoofdstukken 
is gegeven.

De veronderstellingen zijn overal in stellende zin geformuleerd. Daaruit kunnen 
geen pretenties worden afgeleid van geldigheid van de uitspraak voor een grote groep. 
Hoewel sommige formuleringen wellicht gemakkelijk als zodanig gelezen worden, 
mag aan de uitspraken geen betekenis gegeven worden in de zin van ‘statistische ge-
neralisaties’ (zie ook paragraaf 12.5). De uitspraken geven aan ‘dat’ de verschijnselen 
zich op deze manier voordoen, en dat deze zich wellicht ook algemener kunnen voor-
doen. Om misverstanden te voorkomen, gaan we nog wat uitgebreider in op het ver-
schil tussen ‘hoe’ en ‘hoe vaak’.

‘Hoe’ en ‘hoe vaak’
In hoofdstuk 5 is uitgelegd dat het in dit kwalitatieve onderzoek vooral gaat om de 
vraag hoe en wat er zich voordoet. Dat ‘hoe’ en ‘wat’ belangrijker is dan ‘hoe vaak’ 
blijkt uit het feit dat we bepaalde verschijnselen slechts één keer aantreffen, maar daar 
toch uitgebreid aandacht aan geven. Juist de casuïstiek blijkt dan veel inzicht te geven 
in de samenhang tussen verschillende aspecten in de spiritualiteit en kenmerken van 
de desbetreffende leerkracht. Dat is bijvoorbeeld het geval als we bij Bea ontdekken 
op welke manier zij overtuigingen en concepten in verband weet te brengen met haar 
beroepservaringen.

Soms komt een bepaald aspect slechts één keer voor in een citaat, maar blijkt het 
bij nader vergelijken een voorbeeld van een algemener patroon. In dat geval heeft het 
voorbeeld dat één keer voorkomt, net zo veel betekenis als de andere aspecten van die 
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categorie waarvan mogelijk meer voorbeelden genoemd worden. Dat is bijvoorbeeld 
het geval in paragraaf 8.2, bij de leerkracht die zich als kind in de uniciteit gekwetst 
voelde. Het is een voorbeeld van jeugdervaringen die nog steeds invloed hebben op 
het handelen. In dat geval wordt er slechts één korte alinea aan besteed, maar is het 
verschijnsel van even groot belang als de voorbeelden die uitgebreider worden bespro-
ken.

Hier en daar worden in de hoofdstukken in het empirische deel opmerkingen ge-
maakt in de trant van ‘drie van de twintig leerkrachten’. Als dat het geval is, duidt dat 
erop dat we een samenhang op het spoor lijken te komen tussen een bepaald kenmerk 
van leerkrachten en het verschijnsel dat beschreven wordt. Dat is bijvoorbeeld het ge-
val als er zich een verschil aftekent tussen ervaren en niet-ervaren leerkrachten of tus-
sen reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten. Het ‘tellen’ kon bij 
de analyse soms pas plaatsvinden op het moment dat de samenhang zich leek voor te 
doen bij enkele van de leerkrachten. In dat geval werd met terugwerkende kracht ‘ge-
toetst’ of de samenhang ook bij leerkrachten met hetzelfde kenmerk voorkwam.

Omdat we vooral kijken naar ‘hoe’ de spiritualiteit zich voordoet, zijn nuances be-
langrijk. De citaten zijn doorgaans zo gekozen dat iedere keer nieuwe nuances oplich-
ten. Om de aard van de nuance zichtbaar te maken, is vaak een kernwoord cursief 
gedrukt.

 Terminologie
Wat betreft de gehanteerde terminologie, hebben we hier en daar keuzen moeten ma-
ken. Wanneer we spreken over orthodox-protestantse leerkrachten, dan worden daar-
mee zowel de leerkrachten bedoeld die in het reformatorische onderwijs werken als de 
leerkrachten die in het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs werken. Kortheidshalve 
worden de leerkrachten uit de afzonderlijke doelgroepen soms aangeduid als ‘gerefor-
meerd-vrijgemaakte leerkrachten’ en ‘reformatorische leerkrachten’. Gezien de resul-
taten die in hoofdstuk 7 ten aanzien van de identiteit beschreven worden, kunnen we 
concluderen dat deze aanduidingen ook inhoudelijk juist zijn. Alle respondenten in 
het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs behoren immers tot de Gereformeerde Ker-
ken vrijgemaakt. De leerkrachten in het reformatorische onderwijs zijn allen lid van 
een van de kerken die tot de reformatorische achterban behoren. In de resultaten blijkt 
verder dat de professionele en persoonlijke identiteit gebonden is aan het gedachte-
goed dat in de desbetreffende zuilen leeft.

Vergelijking van reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten
Vanuit de analyse vinden we niet altijd aanleiding om verschil te maken tussen re-
formatorische leerkrachten en gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten. Daar waar in 
zijn algemeenheid over leerkrachten of over ‘leerkrachten in het orthodox-protestant-
se onderwijs’ gesproken wordt, hebben de uitspraken betrekking op beide orthodoxe 
doelgroepen. In het geval er kennelijk verschillen gearticuleerd dienen te worden, dan 
blijkt dit uit de expliciete onderscheidingen in de tekst óf in de subparagrafen die res-
pectievelijk aan de reformatorische en de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten ge-
wijd zijn.
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Opbouw van de beschrijvingen
De hoofdstukken 7 tot en met 11 hebben een vaste opbouw. In de eerste paragraaf 
wordt de thematiek van het hoofdstuk ingeleid, soms met terugverwijzing naar theo-
retische noties. Vervolgens wordt in een aantal paragrafen en subparagrafen de the-
matiek van het hoofdstuk besproken. In de slotparagraaf worden de conclusies sa-
mengevat. Dit gebeurt niet op de wijze van een overview gekoppeld aan een discussie, 
maar door middel van een opsomming van de uiteindelijke veronderstellingen. Op 
deze manier laten we de methodiek van de analytische inductie tot uiting komen. De 
discussie van de bevindingen vindt plaats in het afsluitende hoofdstuk. Daar worden 
de vraagstellingen beantwoord en worden verbanden met de theorie gelegd. In dat 
hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de vraag welke aspecten van spiritualiteit 
specifi ek zijn voor de orthodox-protestantse doelgroepen en welke generiek lijken te 
zijn voor meerdere doelgroepen.

6.6 Afsluitende opmerkingen

In dit hoofdstuk is een korte schets gegeven van de scholen waar de leerkrachten uit 
het onderzoek werken, en zijn ook de leerkrachten zelf geïntroduceerd. Dit biedt de 
lezer de noodzakelijke achtergrondinformatie bij het lezen van de hoofdstukken 7 tot 
en met 11. Dit hoofdstuk kan als opmaat gelden voor het ‘verhaal’ over de spiritua-
liteit in de beroepspraktijk van orthodox-protestantse leerkrachten. Er is geprobeerd 
zodanig te beschrijven dat de juiste beelden ontstaan bij de werking van spiritualiteit. 
In het afsluitende hoofdstuk nemen we afstand tot de verschillende hoofdstukken en 
proberen we de resultaten in een geheel samen te vatten.
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HOOFDSTUK 7

SPIRITUALITEIT IN DE PROFESSIONELE 
EN PERSOONLIJKE IDENTITEIT

‘Dat is iets wat je zo graag aan de kinderen wilt meegeven, omdat 
je hebt ervaren of gevoeld dat bij God het beste plekje is waar je 
zijn kunt. Dat je, ook als het leven niet altijd even makkelijk is, 

zeker weet: bij Hem moet ik zijn!’
(Cor, leerkracht groep 5)

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijf ik de resultaten van het onderzoek die betrekking hebben 
op ‘spiritualiteit in de  professionele identiteit van de leraar’ (deelvraag 1, zie para-
graaf 1.6.1). ‘Professionele identiteit’ is in het eerste hoofdstuk omschreven als ‘rela-
tief duurzame opvattingen en  refl ectiepatronen op het  beroepsmatig handelen en het 
bijbehorende  zelfbeeld’. Gelet op deze defi nitie, kunnen we op grond van de inter-
views zeggen dat op enkele punten de spiritualiteit nadrukkelijk tot uiting komt in de 
professionele identiteit. In de eerste plaats constateren we dat er in de ‘relatief duurza-
me overtuigingen’ sprake is van (religieus) transcendente oriëntaties. Vervolgens blij-
ken in de ‘refl ectiepatronen’ dat religieuze ‘Gestalts’ een rol spelen (zie daarvoor voor-
al ook hoofdstuk 10). Wat betreft het ‘zelfbeeld’, komen we overlap tegen in de manier 
van spreken over  authenticiteit en in de manier waarop  persoonlijkheidskenmerken 
verbonden zijn met inspirerende ervaringen. In dit hoofdstuk zal ik de genoemde sa-
menhangen aan de hand van allerlei uitspraken van leerkrachten nader toelichten.

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst bespreek ik de verbindingen die de 
orthodoxe leerkrachten leggen tussen de beleving van hun eigen identiteit en de iden-
titeit van de school (paragraaf 7.2). De eigen identiteit staat in het spanningsveld van 
enerzijds een kritische en anderzijds een loyale positie. In deze paragraaf wordt uitge-
legd welke (orthodoxe) overtuigingen de leerkrachten zelf hebben, wat de aard is van 
hun kritiek en op welke manier leerkrachten zich loyaal betonen aan de identiteit van 
hun ‘zuil’. De aard van de kritiek op de identiteit van de scholen loopt uiteen. Daarom 
worden de reformatorische en de gereformeerd-vrijgemaakte doelgroep op dit punt 
apart belicht. Ten tweede bespreek ik een aantal thema’s waarbij professionele over-
tuigingen en religieuze overtuigingen elkaar vaak blijken te raken (paragraaf 7.3). Ten 
derde behandel ik een aantal drijfveren voor het (geven van) onderwijs, die door de 
leerkrachten worden genoemd (paragraaf 7.4). Deze hebben niet steeds een religieus 
karakter, maar blijken wel sterk getekend te zijn door de eigen  socialisatie en door de 
context van de zuil. Er is op dit punt overeenkomst met de ‘inspiratiebronnen’ zoals 
die in hoofdstuk 9 aan de orde zullen komen. Ik heb ervoor gekozen om de drijf veren 
in dit hoofdstuk apart te benoemen, omdat ze deel uitmaken van de professionele 
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overtuigingen en niet slechts als ‘bron’ aangemerkt kunnen worden209. Als laatste zal 
ik ingaan op de vraag hoe orthodoxe leerkrachten zichzelf verstaan in relatie tot hun 
persoonlijkheid (paragraaf 7.5). In de afsluitende paragraaf geef ik de conclusies weer. 
Het betreft hier dan de uiteindelijke veronderstellingen zoals die na herhaaldelijke bij-
stelling tot stand zijn gekomen.

7.2 Identiteit tussen loyaliteit en kritiek

In deze paragraaf beschrijf ik eerst hoe de leerkrachten over het algemeen de relatie 
ervaren tussen de eigen identiteit en die van de school (7.2.1). Met de schoolidenti-
teit doel ik zowel op de ‘ formele identiteit’ (zoals vastgelegd in de statuten) als op de 
‘ geleefde identiteit’ (de identiteit zoals die gepraktiseerd wordt in de waarneming van 
de leerkrachten). De relatie van de leerkrachten tot de formele identiteit blijkt uit hun 
overtuigingen, terwijl hun verbinding met de geleefde identiteit blijkt uit de manier 
waarop zij zich verhouden tot de school als organisatie en de collega’s die in dezelfde 
school werken. Ik zal apart ingaan op de kritiek die men heeft (7.2.3) en vervolgens 
beschrijven welke ‘way of life’ men vindt om met het spanningsveld tussen loyaliteit 
en kritiek om te gaan.

7.2.1 Identiteit van de leerkracht en de schoolidentiteit

Identiteit en zich  thuis voelen
Uit de gesprekken met de leerkrachten blijkt dat bij de professionele identiteit gevoe-
lens horen van ‘je  thuis voelen’ of ‘erbij horen’. Het gevoel van ‘thuis zijn’ in een team 
is een basis om opvattingen en refl ecties over het werk te ontwikkelen. Bij de geïnter-
viewde orthodox-protestantse leerkrachten treffen we zelden aan dat ze zich (op hun 
werk) niet thuis voelen. De respondenten op alle bezochte scholen voelen zich – op 
een enkele uitzondering na – thuis in het team. Er zijn momenten waarop sommigen 
zich minder sterk op hun school thuis voelen, maar dit bepaalt niet de hoofdlijn. Als 
leerkrachten zich niet thuis voelen, belemmert dit de concentratie op het werk, en ver-
schuiven de refl ecties van het werk naar het ‘zelf’. De uitzonderingen komen onder 
‘inspiratiebelemmerende factoren’ in paragraaf 9.3.4 aan de orde. Ook als men zich 
geheel thuis voelt op een school, is dat echter niet spanningsloos. Ten aanzien van le-
vensbeschouwelijke opvattingen constateer ik bij vrijwel alle leerkrachten in meer of 
mindere mate een  spanning tussen enerzijds loyaliteit aan de school en haar identiteit, 
en anderzijds kritiek hierop. Kritiek op en loyaliteit aan ‘de school’, moeten echter di-
rect verbreed worden naar de bredere kring waarin men verkeert. Zowel in de  kriti-
sche opvattingen als in de  gevoelens van loyaliteit blijkt men zich meer te richten op de 
 orthodoxe zuil waarin men leeft en werkt, dan op de opvattingen waar men op school 
mee in aanraking komt. Kritiek en loyaliteit die men ten opzichte van de school laat 
zien, is omgekeerd ook exemplarisch voor de kritiek en loyaliteit die men ervaart ten 
opzichte van de zuil als geheel. Dit blijkt uit de algemene manier waarop men spreekt 

209 In de inleiding op paragraaf 7.4, in hoofdstuk 9 en in hoofdstuk 12 kom ik terug op het onder-
scheid en de overeenkomst tussen ‘drijfveren’ en ‘inspiratiebronnen’. 
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zodra kritiek en loyaliteit aan de orde zijn: ‘In onze reformatorische zuil …’ of ‘Bij ons 
vrijgemaakten is het meestal zo dat …’ Het complex van ideeën en overtuigingen dat 
men in de eigen kring aantreft, zullen we in het vervolg aanduiden met ‘ het gedach-
tegoed van de zuil’.

Als het gaat over de eigen positiebepaling ten aanzien van de identiteit, laat men 
zich niet alleen uit over de school en de zuil, maar vergelijkt men zichzelf ook met col-
lega’s. Leerkrachten meten hun eigen opvattingen meer  impliciet dan  expliciet af aan 
die van collega’s. De opvattingen hebben meestal te maken met onderwijsinhouden, 
de manier van aanbieden van de leerstof en het oplossen van concrete problemen met 
kinderen. Over geloof worden op de scholen weinig opvattingen met elkaar gedeeld 
en uitgewisseld (zie ook paragraaf 9.2.7). Wanneer men zich over de  geloofsopvattin-
gen van anderen uitlaat, is dat vaak meer gebaseerd op aannamen dan op grond van 
daadwerkelijke ontmoetingen met collega’s. Bertha: ‘We praten over heel veel dingen, 
maar over geestelijke dingen heel weinig.’ Als deze uitwisseling systematisch plaats-
vindt (zie paragraaf 6.3.1; vergelijk paragraaf 10.6.4), komt er wel een gesprek op 
gang. Anthon: ‘Dan heb je ook wel gesprekken over de dingen van de Bijbel. Want 
in de drukte van het schoolleven, schiet dat er heel veel bij in.’ Zeker in de groep met 
collega’s praten leerkrachten niet vaak over geloof of over persoonlijke dingen. Dit ge-
beurt wel een-op-een, wanneer men met elkaar vertrouwd is. Op de condities voor het 
vertrouwelijke gesprek komen we nog terug in paragraaf 9.2.7. Ik bespreek nu eerst 
het materiaal waaruit blijkt dat men zich in de professionele identiteit sterk verwant 
voelt met de identiteit van de school. Vervolgens bespreek ik de punten waarop men 
kritiek heeft.

Interviewer: Jij bent geen lid van het  kerkgenootschap waar deze school van uit-
gaat. Hoe voelt dat?
Annet: Daar voel ik niks bij. Daar heb ik helemaal geen last van. Ik heb ook nooit 
gemerkt dat ze anders tegen mij aankijken. Er zitten hier ook kinderen van onze 
kerk. Dat zijn er gemiddeld zo’n drie in een klas. Met deze verschillen heb ik nooit 
moeite gehad.

 Vanzelfsprekende binding
Zowel bij reformatorische leerkrachten als bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrach-
ten bestaat er een grote vanzelfsprekendheid dat men op een school van de eigen zuil 
werkt. Men geeft aan dat het zich ‘ thuis voelen’ de belangrijkste reden is om op een 
bepaalde school te werken. Slechts in sommige gevallen is men noodgedwongen op de 
school gaan werken omdat er ergens anders geen werk te vinden was (bijvoorbeeld in 
het geval van Annemarie en Femke). De leerkrachten op de gereformeerd-vrijgemaak-
te  heterogene school geven allen consistent aan dat ze niet graag op een andere school 
zouden willen werken. Ze benadrukken dat niet de  levensbeschouwelijke oriëntatie 
de belangrijkste reden is dat ze zich op hun school thuis voelen, maar de spontane en 
 open omgang met elkaar en het feit dat leerlingen van allerlei kerkgenootschappen en 
groeperingen hun plaats hebben op de school. Op een andere school zouden alle vier 
de leerkrachten zich ‘anders’ voelen.

In de perceptie van de leerkrachten vormen de reformatorische of gereformeerd-
vrijgemaakte scholen clusters die ieder voor zich tamelijk  eenvormig zijn. Als er ver-
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schillen zijn tussen de scholen binnen de clusters, neemt men die waar in de  sfeer en 
in de ambities van de school. Men vermoedt dat de sfeer en de aanpak anders zijn dan 
op een niet-reformatorische of niet-gereformeerd-vrijgemaakte school, maar men kan 
moeilijk aangeven wat dit ‘anders’ inhoudt. Het specifi eke van de eigen overtuiging 
wordt meer als een  vanzelfsprekendheid gezien dan dat men de inhoud ervan gemak-
kelijk weet te verwoorden. Wanneer ik expliciet naar het karakteristieke van de eigen 
identiteit vraag, komt er in vrijwel alle gevallen een aarzelende en zoekende reactie. 
Ik geef weer hoe de reformatorische leerkrachten Annet en Annemarie zich daarover 
uiten. Annet vermoedt dat het verschil blijkt uit de plaats van het  gezag, maar al for-
mulerend, realiseert ze zich dat dit op andere scholen toch ook wel belangrijk zal zijn: 
‘Als je het verschil zoekt in de omgang met kinderen, is dat een beetje lastig. Die goe-
de omgang heb je op een andere school ook. Maar bij ons moeten ze gewoon  ontzag 
hebben voor ouderen, voor volwassenen. Je hebt  waarden en normen. Ze spreken ons 
niet met de voornaam aan.’ Annet geeft als overweging: ‘Je geeft waarschijnlijk les 
vanuit een andere invalshoek. Zij doen dat vanuit regels: hoe ga je respectvol om met 
andere mensen. Wij doen dat vanuit de Bijbel. Je moet ook respect hebben voor andere 
mensen omdat het schepselen zijn van God. Je bent zelf niet beter. Je benadert het les-
geven/het gezag dus eigenlijk van verschillende kanten.’ Ook Annemarie formuleert 
bedachtzaam: ‘Als je Jezus als voorbeeld neemt voor jezelf, dan werk je vanuit een an-
dere motivatie of inspiratie. Je vraagt je af hoe Hij met een kind omgegaan zou zijn’.

De gereformeerd-vrijgemaakte leerkracht Geertje uit zich op een tastende manier. 
Ze weet niet hoe ‘het’ in het  schoolplan allemaal geformuleerd staat, maar vindt dat 
de identiteit van de school in ieder geval moet blijken uit de zorg voor leerlingen met 
problemen. ‘Voor je ‘gereformeerd-zijn’ of dat wat je toch die ‘andere school’ doet zijn 
(...) vind ik de zorg voor een leerling een van de belangrijkste dingen. Misschien zelfs 
wel het belangrijkste.’ De vraag of men gemotiveerd zou kunnen zijn om op een school 
van een andere  denominatie te werken, wordt in de interviews niet geproblematiseerd. 
Een enkele leerkracht (Gonda) geeft aan zich niet voor te kunnen stellen op een  niet-
christelijke school te werken. ‘Stel dat ik nu op een niet-gereformeerde school zou wer-
ken. Misschien zou ik sommige dingen dan niet mogen zeggen. (...) Bijvoorbeeld dat 
de zon door de Here is gemaakt. Of dat het een wonder van God is als het weer lente 
wordt. Ik zou het heel moeilijk vinden als ik daar niet over kon spreken, dat zou ik 
niet willen. Ik zie kinderen echt als kinderen van God. Ik zou niet op een  niet-christe-
lijke school willen werken.’

Perceptie van de  verschillen in de eigen school
In de reformatorische scholen werken leerkrachten die tot verschillende kerkverban-
den behoren. De verschillen daartussen blijken in de beleving van leerkrachten slechts 
een beperkte rol te spelen. Ook wanneer men als leerkracht van een ander kerkver-
band op een school zit die uitgaat van één bepaald  kerkverband210, zeggen leerkrach-
ten – op een enkele uitzondering na – weinig te merken van de verschillen. Kerklid-
maatschap lijkt niet bepalend voor het voelen van  eenheid met anderen. Cor: ‘Ik voel 
me thuis in mijn eigen  kerkverband. Maar ik heb niet het idee dat er in andere kerken 

210 Een homogene school, die bedoeld is voor kinderen van het eigen kerkverband en waar men het 
liefst leerkrachten van het eigen kerkverband wil benoemen (zie paragraaf 5.6.1).
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onwaarheden worden gepreekt. Daar zou ik me dan ook thuis kunnen voelen. Ik zie 
ook geen reden waarom ik weg zou gaan.’ Men lijkt tevreden met de overeenstem-
ming in ‘ geesteshouding’ die men bij anderen herkent, zoals die tot uiting komt in de 
manier waarop men zich uitdrukt. Om  instituties en de fi nesses van  de leer lijkt men 
zich niet zo te bekommeren. Essentieel in de reformatorische overtuiging is dat men 
‘ bekeerd’ moet worden, en dat dit zowel voor leerkrachten als leerlingen een aangele-
gen kwestie is. Op dit punt ervaart men meer overeenkomsten dan verschillen met de 
collega’s die tot andere kerkverbanden behoren. De  preken die men in andere kerkver-
banden hoort, zijn voor de  eenheidsbeleving belangrijk. Annet: ‘Ik denk dat de  preken 
die we zondags horen, aardig overeenkomen.’ De enkele uitzonderingen wat betreft 
de beleving van  gelijkgezindheid in de reformatorische en in de gereformeerd-vrijge-
maakte scholen, blijken niet zozeer verband te houden met ‘de leer’, maar met ‘het 
geleefde geloof’. Men ervaart de verschillen dus niet zozeer in de  formele identiteit, 
maar meer in de  geleefde identiteit. De verschillen die leraren ervaren, zullen nog uit-
voeriger aan de orde komen bij de bespreking van hun kritiek op de identiteit van de 
school later in deze paragraaf (7.2.3). Ook in hoofdstuk 9 zal ik ingaan op het gevoel 
van ‘anders-zijn’ en het benoemen als een inspiratiebelemmerende factor.

7.2.2  Orthodox-protestantse overtuigingen

 Taal en overtuigingen
De verbinding tussen professionele identiteit en persoonlijke overtuiging komt onder 
andere tot uiting in het taalgebruik van de leerkrachten (vergelijk ook paragraaf 10.2 
en 10.3). Uitdrukkingen die men bezigt en die specifi ek zijn voor het  taaleigen van de 
reformatorische bevolkingsgroep, zijn bijvoorbeeld: ‘ de vreze des Heeren’, ‘een  afhan-
kelijk leven’, ‘het Woord legt beslag’, ‘het leven zien in eeuwigheidsperspectief’, ‘de 
bewuste schuldvergeving’, ‘het is zo weinig echte nood’, ‘de binnenkamer’, ‘gestalte’, 
‘je bent onuitsprekelijk gelukkig’, ‘je armoe’, ‘Hij staat klaar om ons te zaligen’, ‘Gods 
volk’ en het gebruik van het woord ‘mogen’ (bijvoorbeeld: ‘Dat mag ik zo ervaren’, 
‘Toch mocht ik een moment hebben dat ik zag …’, ‘Wat mag er van overblijven?’).

Bij de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is het moeilijker om een specifi ek 
 taaleigen op te merken. Toch vallen ook daar bepaalde woorden en zinswendingen 
op. Zo spreekt men bijvoorbeeld vaak over ‘christenen’, en lijkt men het woord ‘God’ 
makkelijker in de mond te nemen dan reformatorische leerkrachten. Dit laatste ge-
beurt in zinnen als ‘Dat hoort bij God’, ‘Dat mag niet van God’, ‘Dat vindt God fi jn’ 
of ‘Als kind van God mag je plezier hebben’.

De binding met ‘ het gedachtegoed van de zuil’ blijkt niet alleen uit de specifi eke 
woorden die men gebruikt, maar ook uit de eigen  orthodoxe opvattingen waarmee de 
leerkrachten hun huidige werksituatie duiden. We herkennen de orthodoxe opvattin-
gen aan de verwijzingen naar de  Bijbel. Verder is er specifi ek bij reformatorische leer-
krachten aandacht voor de ‘noodzaak en mogelijkheid van  bekering’, een thema dat 
binnen de gehele zuil een sterk accent heeft. Ook het belang van de geschiedenis wordt 
door sommige leerkrachten benadrukt. Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten 
treffen we – meer dan bij reformatorische leerkrachten – de verwijzing naar  Jezus 
aan. Deze verwijzing is er ook bij reformatorische leerkrachten, maar alleen bij hen 
die zich ‘anders voelen’ ten aanzien van het gedachtegoed van hun eigen zuil. Verder is 
de  integratie van geloof en leven bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten een groot 
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aandachtspunt. Hun orthodoxe overtuigingen willen zij tot uiting brengen in hun 
handelen en betrekken bij de inhoud van de les. Ook worden door gereformeerd-vrij-
gemaakte leerkrachten herhaaldelijk lijnen getrokken naar de  schepping. Hieronder 
zullen we op enkele van deze thema’s uitgebreider ingaan. In hoofdstuk 11 worden die 
aspecten toegelicht, waarin leerkrachten de Bijbel een plek geven in het handelen211.

 ‘Ik leg mijn  Bijbel ernaast’
De Bijbel, als Gods Woord en enige waarheid, heeft een belangrijke plaats in de over-
tuiging van leraren. Voor Cor is geloof direct verbonden met de betrouwbaarheid van 
Gods Woord: ‘Het geloof is  vertrouwen op Gods Woord. Want Gods Woord, dat is 
waar.’ Het perspectief van waaruit je denkt, is niet je eigen perspectief of dat van de 
kinderen, maar dat van God. Cor: ‘Het gaat hierom: hoe kijkt God ertegen aan? Wat 
eist God van ons?’ Dat perspectief is kennelijk belangrijk, omdat het direct verbon-
den is met de  eer van God. Dorien: ‘Je besteedt aandacht aan het vertellen van een 
mooi verhaal, maar je moet zelf buiten dat mooie verhaal vallen. Wij streven te vaak 
naar een mooi verhaal, terwijl we Gods eer moeten bedoelen.’ Christien vindt dat 
die overtuiging ook onmiddellijk tot uiting moet komen in wat je zegt in de klas: ‘Je 
moet spreken vanuit je  persoonlijke overtuiging. Dat je zelf gelooft dat Gods Woord 
de waarheid is en dat je daar ook naar wilt leven.’ Deze respondent ervaart de Bijbel 
als een bron die  persoonlijk houvast geeft, omdat ze  onveranderlijk is. ‘Als je de krant 
openslaat en ziet dat er van alles rommelt in de wereld, dan mag je toch steeds weer 
terugkeren naar de basis: Gods Woord. Wat zegt de Bijbel ervan? Want de Bijbel is iets 
wat onveranderd blijft en wat altijd waarde blijft houden. Wat een ander er ook voor 
gedachten bij heeft. Zelf kun je persoonlijke antwoorden vinden in Gods Woord, door 
er steeds naar terug te keren en eraan vast te houden dat de Bijbel waarheid is van kaft 
tot kaft.’ Ook de actualiteit zegt ze te verbinden met  de boodschap van de Bijbel: ‘Ik 
leg mijn Bijbel ernaast.’

Bas wil zijn  overtuiging over het  gezag van de Bijbel  overdragen aan de kinderen, 
en laat ze zich afvragen: ‘Waarom zit jij op een reformatorische school? Waarom mag 
jij iedere dag Gods Woord horen? Daarmee wil de Heere iets tegen jou zeggen.’ Harm 
heeft de rotsvaste overtuiging dat de Bijbel de waarheid van God bevat en dat het zijn 
taak is de kinderen te vertellen dat dit Woord tot hen gesproken wordt. Hij benadrukt 
dat zijn overtuigingen niet gebaseerd zijn op  de leer in zijn (gereformeerd-vrijgemaak-
te) kerk, maar alleen op  de Bijbel. ‘Voor mij zijn bepaalde dingen belangrijk, en dat is 
onder andere dat ik telkens weer de Bijbel lees. (...) Dan kun je wel zeggen dat dat  ge-
reformeerd van me is, maar ik vind dat de Bijbel lezen voor iedereen belangrijk is. Het 
maakt niet uit wie je bent. Dat is niet gereformeerd. Lezen, gewoon die Bijbel lezen. 
De Bijbel, daar kan niemand omheen.’

211 In de coderingen werd aanvankelijk onderscheiden tussen ‘overtuigingen’ ten aanzien van de 
functie van de Bijbel en de plek die de Bijbel in het ‘handelen’ inneemt. Bij de weergave van de 
resulaten in de tekst, bleek dit onderscheid niet meer zinvol, omdat ook de overtuigingen steeds 
gekoppeld waren aan praktische voorbeelden (zie paragraaf 11.2.). 
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 Bekering
Bij verschillende reformatorische leerkrachten komt de  noodzaak van bekering als 
belangrijk leidend beginsel naar voren (zie ook paragraaf 7.4 motief III). Enkele leer-
krachten menen dat de identiteit van de reformatorische scholen hierop terug te bren-
gen is. Christien geeft duidelijk aan dat de noodzaak van bekering de basis is voor 
de boodschap die ze de kinderen mee wil geven: ‘Het is nodig dat een mens bekeerd 
wordt. Hoe dat gebeurt, is bij iedereen vrij. Maar je komt wel altijd die  drie stukken 
tegen die we in de  catechismus vinden: ellende, verlossing en dankbaarheid. De beke-
ring is niet alleen iets wat nodig is, maar ook een mogelijkheid, iets wat gewoon kan. 
Die twee dingen hebben evenveel waarde. Niet alleen de nadruk op dat het ‘moet’, 
maar ook op dat het ‘kan’. Zo probeer ik het onder woorden te brengen.’ Bas formu-
leert op een vergelijkbare wijze: ‘Je wilt de kinderen een oproep meegeven: God roept 
ook jou om je hart open te zetten voor God.’ Cor drukt het heel persoonlijk uit, name-
lijk dat het niet alleen gaat om bekering, maar ook om een veilig zijn bij God: ‘Dat is 
iets wat je zo graag aan de kinderen wilt meegeven, omdat je hebt ervaren of gevoeld 
dat bij God het beste plekje is waar je zijn kunt. Dat je, ook als het leven niet altijd 
even makkelijk is, zeker weet: bij Hem moet ik zijn!’

‘Jezus op je netvlies’
Bij sommige gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten treffen we een grote concentra-
tie aan op Jezus, iets wat slechts bij een enkele reformatorische leerkracht het geval is. 
Met name Hans is er heel duidelijk in: ‘Niet zozeer alles wat van a tot z in de Bijbel 
staat. Dat geloof ik wel, ik ben gewoon een belijdend christen van a tot z. Maar als je 
me vraagt wat dé inspiratiebron is, dan heb ik direct Jezus op het netvlies. En ook dat 
je Hem moet navolgen. Dat je moet proberen te leven zoals Hij dat deed. Dat lukt je 
niet, maar het is voor mij in elk geval de moeite waard.’ Jezus is voor Hans vooral het 
grote  Voorbeeld, dat je niet alleen op zondag, maar ook van maandag tot en met za-
terdag op je netvlies moet hebben. Naar zijn overtuiging gaat het om het maken van 
 keuzes: ‘Ik geloof dat christen-zijn voortdurend  keuzes maken is (...). Niets is vanzelf-
sprekend.’

Christen-zijn doortrekt het hele leven
Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten benadrukken de wenselijke overeenkomst 
in leer en leven. Wat ze uitstralen, moet overeenkomen met waar ze in geloven. Voor 
Frannie is de belangrijkste reden om  gereformeerd te zijn: ‘Ik wil graag laten zien dat 
ik een kind van God ben.’ Geertje benadrukt dat niet zozeer het ‘gereformeerd-zijn’ 
belangrijk is, maar het besef dat je christen bent: ‘Ik weet niet of dat nu zo bewust 
gereformeerd-vrijgemaakt is. Maar ik denk wel dat je je elke dag bewust bent van je 
christen-zijn.’ Geke werkt heel bewust op juist déze school: ‘Wie ik ben, draag ik ook 
uit in het onderwijs. Het is een belangrijk deel van het juf-zijn hier dat ik mijn geloof 
en mijn christen-zijn overdraag.’ Het is voor haar vooral van belang dat kinderen er-
aan gewend raken dat het hele leven doortrokken is van het leven met God. Ze spreekt 
dan ook in termen als ‘vertrouwd maken met’: ‘Dat kinderen er  vertrouwd mee raken, 
dat het geloof er voor hen ook bij hoort. Dat je dingen betrekt bij je geloof.’ Deze leer-
kracht is rotsvast in haar geloof. Als ik vraag waarom het belangrijk is dat ze kinderen 
leert dat God voor hen zorgt, is het antwoord: ‘Omdat het een feit is. Hij is de  Schep-
per, Hij is mijn Verlosser en Hij leidt mijn leven. Hij is de leidraad.’ Wat ze naar eigen 
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zeggen toevoegt aan de godsdienstige opvoeding thuis, is vooral het aspect ‘ samen’: 
‘Samen God aanbidden door zingen en gebed, en daar met andere kinderen over pra-
ten. Het bijbelverhaal is ook een stuk verdieping, maar ik neem aan dat dat thuis ook 
gebeurt.’ (zie ook paragraaf 9.4)

Vrijmoedig  kritisch
Vrijwel alle leerkrachten, zowel op reformatorische als op gereformeerd-vrijgemaakte 
scholen, uiten  kritiek op hun eigen zuil. Ook leerkrachten die van huis uit sterk in de 
eigen zuil zijn gesocialiseerd, gaan kritisch om met wat ze in hun kerk horen. Chris-
tien: ‘Als ik naar een preek luister, luister ik niet onbevangen. Ook niet als ik in mijn 
eigen kerk zit. (...) Ik luister altijd met het idee: wat heb ik hier voor mijzelf aan? Dat 
in de eerste plaats. Maar ik toets ook altijd dat wat gezegd wordt aan Gods Woord. 
Sommige mensen vinden het erg moeilijk als je iets zegt van je eigen dominee. Soms 
heb ik wel eens kleine dingetjes (...) waarvan ik denk: volgens mij klopt het niet.’ Er is 
wel verschil in de kritiek die ervaren en die minder ervaren leerkrachten hebben. Bij 
ervaren leerkrachten is de kritiek scherper en stelliger dan bij onervaren leerkrachten. 
Bij onervaren leerkrachten is er in de thematiek een sterke verbinding met het feit dat 
ze nog niet zo lang geleden het ouderlijk huis hebben verlaten. Ze zijn bezig met het 
kiezen van eigen posities. De opmerkingen hebben met name betrekking op het zich 
thuis voelen in het  religieuze klimaat, en op keuzes ten aanzien van de  religieuze over-
tuiging. Dit verschil in kritiek tussen ervaren en onervaren leerkrachten geldt niet voor 
scholen waarin het gehele team een open kritische positie inneemt. In die context blij-
ken ook onervaren leerkrachten stellige en scherpe uitspraken te doen. Omdat de in-
houd van de kritiek verschilt, bespreken we hier achtereenvolgens de opvattingen van 
reformatorische leerkrachten en die van gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten.

7.2.3 Kritiek van reformatorische leerkrachten

Gelijke thema’s, meerdere invalshoeken
De kritiek van de ene reformatorische leerkracht is milder van toon dan die van de an-
dere. Ook het perspectief van waaruit de respondenten kritiek geven, verschilt. Som-
mige leerkrachten zijn kritisch vanuit een sterk behoudende oriëntatie, andere zijn kri-
tisch omdat ze de zuil te behoudend vinden. Er is echter een sterke overeenkomst in 
thematiek. Allereerst geldt de kritiek het gesloten en het formele karakter van de zuil. 
Vervolgens is er kritiek die betrekking heeft op de heilsonzekerheid. In de analyse is 
opgevallen dat men specifi ek kritische opmerkingen maakt over de ouders en over de 
eigen kerkelijke gemeente. Ook worden apart kritische opmerkingen gemaakt over de 
eigen school. In de kritiek op ouders, de eigen kerkelijke gemeente en de school waar 
men werkt, komen dezelfde thema’s terug.

Dode rechtzinnigheid en geslotenheid
Annemarie en Claudia benoemen de sfeer op hun school en in de kerk als ‘dode recht-
zinnigheid’. Veel mensen belijden de leer als formaliteit, maar beleven die leer niet 
als een levende werkelijkheid of schermen de leer zelfs van die werkelijkheid af. Tege-
lijk wordt er wel nadruk gelegd op  uiterlijke vormen. Annet houdt er wat betreft de 
‘leer’ traditionele opvattingen op na, maar is kritisch op de gewoonten in het milieu 
waar ze vandaan komt. Er wordt van haar verwacht dat ze zich aan de conventies 
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houdt. En hoewel men het in haar gezin erg vindt dat ze dat niet doet, gaat ze haar 
eigen gang. Annemarie en Claudia zijn eveneens kritisch op het belang dat aan uiter-
lijkheden gehecht wordt. Het lijken volgens hen vormen te zijn zonder inhoud. Bea 
noemt de religieuze tradities in reformatorische kring op sommige punten eenzijdig. 
Er wordt bijvoorbeeld veel gebeden maar weinig gedankt. Bea formuleert voorzichtig: 
‘De  aanbidding,  lofprijzing en  dankzegging, die zijn wel eens wat onderbelicht.’ Bas – 
die in zijn oriëntatie zeer behoudend te noemen is – is niet kritisch op de identiteit van 
de school, maar vindt dat er te weinig geestelijk leven is: ‘Ik merk wel een stuk inge-
zonkenheid. Je weet het zo enorm goed. Verstandelijk weet je zo goed hoe het hoort. 
Maar dat het echt op een gewone lesdag nog beslag legt, en dat je een ‘ afhankelijk 
leven’ leidt, dat wordt echt gemist.’ In zijn kritiek neemt Bas ook zichzelf mee en hij 
vindt dat hij ook zelf tekortschiet in het geestelijk leven. Claudia vindt dat de mensen 
in het reformatorische milieu en op de reformatorische scholen erg naar binnen ge-
keerd zijn: ‘Er is niet zo heel veel  uitstraling naar de buitenwereld toe. Ik ben gaande-
weg voor mijzelf meer gaan beseffen dat ik dat toch heel erg belangrijk vind, en dat 
wij ook die opdracht hebben vanuit de Bijbel gezien. (...) Ik ervaar heel vaak dat je hier 
op school op een eilandje zit, waarvandaan wij met z’n allen tegen niet-kerkelijken 
aankijken. En ondertussen vertellen wij niks aan mensen. Er gaat geen getuigenis van 
uit. Het is voor mijn gevoel een heel gesloten bastion. Ik merk dat kinderen ook heel 
erg zo praten. Logisch. Zij denken ook heel zwart-wit. Maar ik denk dat  ouders ook 
heel vaak denken: wij zijn reformatorisch, en buiten ons is de wereld waar we eigenlijk 
niet zo veel mee van doen hebben. Terwijl ik denk dat wij een opdracht hebben gekre-
gen. (...) Ik merk dat mensen daar ook geen worsteling mee hebben. Ik merk daarin 
een stukje gezapigheid.’ Vanwege de  geslotenheid die ze in de zuil ervaart, heeft Clau-
dia ervoor gekozen een opleiding te volgen buiten het vertrouwde wereldje. Ze ervaart 
daar meer ruimte om over het geloof te praten dan bij haar eigen collega’s. ‘Als ik daar 
mensen tegenkom, ervaar ik veel meer  openheid om mijn verhaal te vertellen dan ik 
verwacht. Dat heeft er ook mee te maken dat de mensen hier veel meer weten. Men-
sen die niet geloven, weten vaak weinig van de Bijbel af. Die horen het aan, vinden het 
leuk met je gepraat te hebben, maar kiezen vervolgens heel duidelijk hun eigen weg.’ 
Ze ervaart het als pijnlijk dat er op een reformatorische school geen goede voedings-
bodem is voor gesprekken over geloof. ‘Voor bepaalde dingen is hier geen plek om ze 
te uiten. Ik wil niet met de vinger wijzen naar het team. Het zit zo in deze school. Er 
zijn echt mensen met wie je wel kan praten. Die er toch op een andere manier in staan. 
Ik weet ook niet zo goed wat er in mensen omgaat, dat is denk ik ook het probleem. 
Ik ben hier niet zo open … dat vind ik hier veel moeilijker. Het is alsof er in een gelijk-
gezinde groep minder gevraagd wordt wat je uitstraalt.’

Gods werk in het  hier en nu
Enkele leerkrachten herijken opvattingen die de vraag betreffen of God zichtbaar 
werkzaam is in het hier en nu, vanuit de Bijbel (zie paragraaf 3.3.2). Annemarie was 
geschrokken van kinderen die in reactie op een bijbelverhaal zeiden dat de Heere Je-
zus op dit moment geen  wonderen meer zou kunnen doen. ‘Dat vind ik zo erg. Dan 
denk ik: dat is iets kleins wat kinderen dus blijkbaar meekrijgen van thuis.’ Annema-
rie denkt dat collega’s theoretisch wel zouden vinden dat Jezus nog wonderen kan 
doen, maar dat ze niet geloven dat het ook daadwerkelijk gebeurt. ‘Vanuit welke in-
tentie ze dat zouden zeggen, daar zou ik heel nieuwsgierig naar zijn. (…) Ik vermoed 
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dat het voortkomt uit een stuk algemeenheid. Je zegt toch niet dat de Heere Jezus dat 
niet meer kan! (…) Als je er dieper over door zou praten, dan zou ik waarschijnlijk bij 
 ziekenzalving en  gebedsgenezing uitkomen. Als je die verhalen hoort: dat is natuur-
lijk helemaal geweldig!’ Annemarie heeft ook ontdekt dat ‘ vasten’ in de Bijbel als een 
reële mogelijkheid voorkomt. In haar kerk is het not-done om hierover te praten. Hoe 
belangrijk ze ‘vasten’ ook is gaan vinden, ze zal hier tegen collega’s niet snel over be-
ginnen, omdat ze verwacht dat dit door hen niet gewaardeerd wordt. Claudia refereert 
bij het beoordelen van haar collega’s en de zuil aan de Bijbel. Zij heeft voor zichzelf 
ontdekt dat het geloof niet afhangt van  bijzondere ervaringen, maar dat mensen het 
moeten doen met het Woord dat gegeven is, omdat de Heere God Zelf zegt: Ik heb de 
 Bijbel gegeven en dat is genoeg. Dat is bijzonder genoeg.’

 Toe-eigening van het heil212

Het meest geëmotioneerd raken de leerkrachten wanneer het gaat om hun opvattin-
gen over de toe-eigening van het heil. Voor sommige respondenten betreft dit de ge-
dachte dat men zich het geloof te gemakkelijk toe-eigent, voor andere de gedachte dat 
men te ingewikkeld denkt over de toe-eigening van het heil. Christien is kritisch op de 
pabo, omdat de godsdienstlessen te weinig overeenkomen met de traditionele opvat-
tingen over de standen in het genadeleven. ‘Ik zeg: jullie bedriegen gewoon iedereen. 
En die [studenten] worden zo het onderwijs in gestuurd om zo nog meer kinderen te 
bedriegen. Dat kan toch niet! Dat raakt mij ook echt. Je sprak dan tegen een muur. 
Daar was gewoon geen begrip voor. Dat jij nog zo dacht. Jij werd ook getolereerd. En 
al die anderen, die aan de linkerkant van de gereformeerde gezindte zaten, die wilden 
ze ook tolereren.’ Christien kwam niet alleen op de pabo in botsing over haar opvat-
tingen. Dat gebeurt nu ook op haar school. Binnen de school speelt de discussie of er 
een nieuwe  godsdienstmethode moet worden ingevoerd. In het team is men het eens 
over de invoering, terwijl het bestuur het tegenhoudt. Christien is het met het  bestuur 
eens en heeft ook moeite met de nieuwe godsdienstmethode. Volgens haar zou die te 
weinig aandacht besteden aan het  berouw dat iemand moet hebben voordat de  we-
dergeboorte plaatsvindt. Christien: ‘Ik heb een voorbeeldles bekeken en dan zie je bij-
voorbeeld de aankondiging van Johannes de Doper. In mijn Bijbel staat dat hij moet 
oproepen tot  bekering en dat de mensen de zonde moeten laten (...). Maar zij zeggen 
dat Johannes de Doper is gekomen om de blijde boodschap te vertellen dat de Messias 
eraan komt. Natuurlijk is dat waar; dat moest hij vertellen. Maar je vergeet wel iets 
heel belangrijks. Dat kan in mijn ogen dus echt niet. Het is bij mij allebei.’ Christien 
benadrukt ten slotte dat ze in het geheel geen moeite heeft met de  interactieve benade-
ring in de nieuwe  godsdienstmethode. Die vindt ze juist geweldig positief. Christien: 
‘Dat probeer ik nu al te doen! Dus, nee dat vind ik alleen maar goed.’

Haar collega Anthon heeft over dezelfde  godsdienstmethode een andere mening. 
Hij kan de kritiek van het bestuur niet begrijpen. ‘Op een gegeven moment ben ik dan 
ook wel gelaten, passief … Hoe moet ik dat zeggen … We hebben gedaan wat we kon-
den, en we hebben er met elkaar les over gehad.’ De reden dat de methode tegenge-
houden werd, is volgens Anthon: ‘In de ogen van een aantal bestuursleden staan er te 
verbondsmatige opvattingen in. Het zou de indruk kunnen wekken dat het toch wel 

212 Voor een toelichting op dit begrip, zie paragraaf 3.3.2.
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makkelijk is om de Heere te dienen.’ De opvattingen over het bestuursstandpunt ra-
ken een gevoelig punt: is het nu wel of niet gemakkelijk om de Heere te dienen? Ook in 
andere interviews komt dit punt terug. Claudia, leerkracht van de homogene school, 
kritiseert de  passieve houding ten aanzien van het heil. Het ‘onbekeerd-zijn’ wordt 
gemakkelijk als stand van zaken aanvaard. ‘Er is wel een heel erge geaccepteerdheid, 
zo ervaar ik het tenminste, van  onbekeerd zijn. Het zou heel bijzonder zijn als het an-
ders zou zijn. Natuurlijk is het heel bijzonder, maar het is niet alleen voor oude men-
sen. Dat wordt soms misschien wel heel erg zo gezien.’ Zelf is de leerkracht op een 
heel andere manier gaan kijken: niet vanuit het gegeven van het  onbekeerd zijn, maar 
vanuit de beloften van God. Claudia: ‘Dat beloften echt waar zijn en dat ze ook voor 
kinderen zijn en dat het niet alleen maar zo is dat ze moeten vragen om een nieuw 
hart, maar dat de Heere ook heel duidelijk belooft: wie Mij zoekt, zal Mij vinden.’ 
Claudia heeft vanuit haar perspectief moeite met uitingen van enkele collega’s die ze 
meemaakt tijdens weekopeningen. ‘Ze hebben hetzelfde uitgangspunt in die zin, dat 
ze best veel nadruk leggen op de  uitverkiezing en er heel weinig nadruk op leggen dat 
God ook zo goed is.’ Ze geeft een voorbeeld van iemand die bij de uitleg van de gelij-
kenis van de goede herder benadrukt hoe ernstig het is dat het schaap is weggelopen 
en geen aandacht besteedt aan de herder, die blij is om het schaap weer te vinden.

Annemarie is van oordeel dat men in reformatorische kring geen oog heeft voor de 
ruimte die er is in Christus.
Interviewer: Wat zien ze dan niet?
Annemarie: Dat de toegang vrij is tot Golgotha. Dat zien ze niet.
Interviewer: En waarom zien ze dat niet?
Annemarie: Door de  traditie en de leer. Gewoon alles wat ze altijd hebben gehoord. 
Dat is ook zoiets. Als niemand het ze vertelt, hoe moeten ze het dan weten?

Kritiek op  ouders
Leerkrachten in reformatorische scholen zien kinderen in hun klas uit verschillende 
 kerkgenootschappen, elk met hun eigen mores. Zij gaan hier voorzichtig mee om, zo-
als we in paragraaf 11.9 zullen zien, maar staan wel kritisch tegenover de denkbeelden 
die ouders op hun leerlingen overdragen. Anthon vindt dat sommige ouders er starre 
opvattingen op nahouden. ‘Er zijn kinderen die niet op een koor mogen omdat er op 
de piano wordt gespeeld. In mijn ogen zijn dat starre dingen.’ Anderzijds raakt het 
leerkrachten als zij merken dat ouders  eenzijdige beelden over het geloof overbrengen. 
Bas: ‘Misschien weten ze meer dan ze zeggen, maar ik vind het wel eens teleurstel-
lend dat kinderen (in het gesprek over waar het in het leven om gaat) niet meer weten 
te zeggen dan ‘een nieuw hart’. Of als je bijvoorbeeld aan kinderen vraagt: Wanneer 
ben je nou echt gelukkig? Wanneer heb je nou echt je doel bereikt? Dat ze dan zeg-
gen: “Als je een nieuw hart hebt”. Ze kunnen dan verder niets zeggen’. Anthon: ‘Als 
kinderen in groep 7 bijvoorbeeld niet het verschil kunnen uitleggen tussen iemand die 
de Heere dient en iemand die de Heere niet dient, en dat alleen  zondekennis genoemd 
kan worden of verdriet hebben over de  zonde, dan schrik ik daar wel van. Dan ben ik 
van mening dat de ouders tekort zijn geschoten.’ Hij relateert dit ook aan wat hij ziet 
bij  evangelische kinderen en hun ouders. ‘En als ik dan weer aan de andere kinderen 
uit  evangelische hoek merk dat ze een heel aantal bijbelteksten op kunnen zeggen, die 
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ze of in de gemeente of thuis hebben geleerd. Of als ze voorbeelden noemen dat de 
Heere het gebed van het gezin concreet verhoord had, dan ben ik daar blij mee. Dat 
vind ik zelf belangrijke dingen.’

 Kritiek op de kerk
Leerkrachten op reformatorische basisscholen zijn doorgaans meelevende  kerkleden. 
Ze voelen zich verbonden met hun kerk, maar kijken tegen sommige zaken ook kri-
tisch aan. Anthon is een loyaal lid van zijn kerk en staat voor het reformatorisch ge-
dachtegoed, maar loopt wel tegen een aantal dingen aan in zijn kerkelijke gemeente. 
Hij heeft er moeite mee dat de kerkenraad  avondmaalsgangers zeer kritisch bejegent, 
terwijl men het als gewoonte aanvaardt dat diakenen niet deelnemen aan het Heilig 
Avondmaal. Hij gaat wel zijn eigen weg en kiest ervoor om met zijn kleine kinderen 
de Kijkbijbel te lezen, terwijl in de kerk gezegd wordt dat je Jezus niet af mag beelden. 
Wat de leer van de kerk betreft, vindt hij het moeilijk om een oordeel te geven. Hij 
heeft er wat moeite mee dat er in sommige  preken precies voorgeschreven wordt hoe 
de weg van de bekering is, terwijl hierover een veelkleurigheid in de Bijbel te vinden is. 
Het nadenken hierover doet hem wel veel. Anthon: ‘Het maakt me ook wel eens op-
standig of het verwart me heel erg ... dat je je af gaat vragen: Heere hoe kan dat? Het 
is Uw Woord, U heeft ons behoud op het oog en de een zegt het zus en de ander zegt 
het zo.’ Annemarie heeft ook moeite met de  vanzelfsprekendheid waarmee omgegaan 
wordt met het belijdenis doen van het geloof. Dat gebeurt omdat iedereen dat doet en 
omdat het een gewoonte is.

Reformatorische leerkrachten zijn ook kritische luisteraars. Of men tevreden is 
over prediking en pastoraat, hangt erg af van de persoon van de  predikant. Een van 
de leerkrachten zegt dat hij het ‘erg getroffen heeft’ met de predikant. Annet zegt: ‘Bij 
ons in de kerk hebben dominees niet zo veel gestudeerd. Andere predikanten kunnen 
veel meer uit een tekst halen. Ook  exegetisch, wat van het land of wat cultuur.’ Ook 
als leerkrachten behoren tot de meest behoudende kerkgenootschappen, wordt een 
authentieke prediking op prijs gesteld. Annet geeft bijvoorbeeld aan dat ze veel kan 
verdragen wat niet helemaal klopt, ‘als het maar echt is’. Scherpere kritiek komt van 
Claudia en Annemarie. Claudia: ‘Er wordt altijd gepraat over die  onzekerheid en dat 
wordt niet afgestraft. Men straft elkaar ook niet af. Ook binnen de prediking denk ik 
dat onzekerheid niet echt een zuiver teken is van geestelijk leven. (...) Als een prediking 
min of meer eenzijdig is, ga je ook op een eenzijdige manier over God denken.’ An-
nemarie: ‘Ik ben het dus niet altijd eens met de preken. Terwijl het gros wel tevreden 
is.’ Deze respondent is ook aangelopen tegen de manier waarop omgegaan wordt met 
 jonggelovigen. Er is eerder een kritische houding dan dat men blij is met een bewuste 
 geloofskeuze. De  predikant reageerde op het verhaal van haar bekering met de vraag: 
‘Dus nu ben je er?’ Dat heeft ze moeilijk gevonden. Daarom is ze in het vervolg ook 
bang om over haar  geloofsbeleving te vertellen tegen  ambtsdragers: ‘Dat komt door-
dat ik er een bepaald beeld bij had, dat je bijvoorbeeld nachten zou huilen. Als ze mij 
zouden vragen om het te vertellen, en ik zou dat doen, dan is mijn verhaal niet het 
voorgeschreven recept. Ik zou graag willen dat ze het over zouden nemen natuurlijk, 
maar ik ben er bang voor dat dat niet gebeurt. En dan?’ Vanwege de dreiging beoor-
deeld te worden, durft ze niet deel te nemen aan het  Heilig Avondmaal. ‘Die stap is zó 
groot. Ik ben wel een keer aan het avondmaal geweest in een  evangelische gemeente. 
Dat was echt heel bijzonder mooi. (...) Wij krijgen als je voor het eerst aangaat, bezoek 
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van de kerkenraad. Daar zie ik zó tegenop. Een vriendin die was dan wel aangegaan. 
Die vond dat bezoek zo vreselijk erg.’

  Betrokkenheid bij de  gemeente
Hoewel de leerkrachten betrokken kerkleden zijn, gaan ze kritisch om met extra ac-
tiviteiten213. Het spreekt niet vanzelf dat men  taken heeft in de gemeente. Cor heeft 
het beeld dat er van hem verwacht wordt om bijvoorbeeld een club te leiden. ‘Je moet 
toch wel heel actief in de kerk bezig zijn. Natuurlijk wil je iets doen, maar ieder heeft 
ook daar z’n eigen keus in. Ik voel mezelf niet happy als het een verplichting is. Dan 
heb ik ook het idee dat ik ergens anders weer tekortschiet.’ Aan het verschijnsel  zon-
dagsschool wil hij niet meewerken. ‘Ik vind dat onze  zondagsschool wel ergens anders 
voor is, voor buitenkerkelijken of zoiets. En niet nog eens een keer een extra bijeen-
komst voor kinderen op de zondagmiddag.’ Dorien is van een  bijbelstudieclub afge-
gaan omdat ze zich niet zo thuis voelde bij de aard van de gesprekken. Dorien: ‘Het 
was té ingewikkeld, te complex in de manier van  geloofsbeleving. Ik mag er niet aan-
komen wat betreft hun relatie met de Heere; ze waren wel heel open daarin. Dat vond 
ik altijd wel bijzonder, maar de manier waarop ze de dingen beleefden, was te com-
plex. Die complexe beleving, het onderscheiden van dingen als het beleven van het 
woord ‘Kerst’ voor jezelf, ‘Pasen’ voor jezelf … stappen, fasen. (...) Als het zo moet, 
dan kan ik daar niet jaloers op worden.’

 Kritiek op de eigen school
Zoals gezegd, kan kritiek op de school als exemplarisch gelden voor kritiek op de ei-
gen zuil. Men beoordeelt activiteiten met een religieus karakter op dezelfde manier 
als men over activiteiten in de kerk oordeelt. De meningen over één onderwerp kun-
nen behoorlijk uiteenlopen. Twee leerkrachten van dezelfde school gaven hun mening 
over de jaaropening. In de ogen van Anthon was deze niet afgestemd op de kinderen: 
‘Voorheen was het zo: de voorzitter zegt iets, de dominee zegt iets, de directeur zegt 
iets. Maar dat ging denk ik heel erg over de kinderhoofden heen. Ik kwam er ook wel 
eens somber vandaan als ik me bedacht dat die mensen het ook in het Spaans hadden 
kunnen houden. Het is nu veranderd tot één meditatieve vertelling, door een  predi-
kant dan. Je kunt er concreter iets mee.’ Christien vindt juist dat er nu te overmatig 
wordt afgestemd op de kinderen. In haar ogen trad de dominee veel te populair op. 
‘Een dominee sprak een meditatie uit tijdens de schooljaaropening. (...) Die dominee 
begint de grapjas uit te hangen. Hij zegt bijvoorbeeld: “Welke kinderen hebben er al 
zin om naar school te gaan? Ja, steek je vingers maar op!” Niemand van de kinderen 
durft natuurlijk in het begin … en denkt: hallo, ik zit in de kerk. Dat ga ik niet doen. 
Maar goed, er waren dus helemaal geen vingers. Wie heeft er geen zin om naar school 
te gaan? Hups, een hele hoop vingers. Iedereen ging natuurlijk lachen. Het is zo wei-
nig inhoud, zo’n opening, gewoon een lachertje; er zit gewoon geen bijbelse bood-
schap in. Dat vind ik dan zo inhoudsloos.’

Enkele leerkrachten maken opmerkingen over het  sollicitatiegesprek. Ze vinden het 
vreemd dat er door een  bestuur geen aandacht besteed wordt aan de  geloofsovertui-
ging. Men heeft de indruk dat een bestuur gemakkelijk op uiterlijke kenmerken af-

213 Vergelijk de resultaten uit de vragenlijst, besproken in paragraaf 5.6.2.
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gaat en niet zo geïnteresseerd is in het geloofsleven van de leerkracht. Bertha: ‘Ik denk: 
Waarom vraag je niet wat ik straks aan de kinderen ga vertellen? Waarom blijft het bij 
‘naar welke kerk ga je?’ of ‘ga je straks niet in een lange broek lopen?’ Natuurlijk moet 
je dat even weten, maar blijf er niet op haken, ga ook naar de klassenpraktijk.’

7.2.4 Kritiek van gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten

Consistentie in kritiek
Evenals bij de reformatorische leerkrachten, uiten ook gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten zich kritisch over de zuil waarin zij leven en werken. Opmerkelijk is dat 
de kritiek consistent is bij alle leerkrachten wat betreft thematiek. Veel minder dan bij 
de reformatorische leerkrachten worden voorbeelden genoemd van kritiek op de eigen 
kerkelijke gemeente en op de school waar men werkt. Men lijkt behoorlijk tevreden 
met het kerkelijk leven en de eigen school. De kritiek die men heeft op de kerk, betreft 
meer het  kerkgenootschap dan de eigen  plaatselijke gemeente en de ‘ sfeer’ die de groep 
in stand heeft gehouden. Alleen wat betreft de  ouders treffen we soortgelijke kritiek 
aan als bij de reformatorische leerkrachten. We bespreken nu achtereenvolgens de kri-
tiek op  starheid en  exclusivisme en geven ook weer hoe de gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten rapporteren over de doorwerking van confl icten in de generaties.

 Starheid en  exclusivisme
De kritiek op de eigen zuil blijkt vooral het nabije verleden te betreffen, en daarnaast 
de geloofsgenoten die men op dit moment als te  behoudend ervaart. De tien gerefor-
meerd-vrijgemaakte leerkrachten zijn allen tevreden met het feit dat de kerk opener is 
geworden en dat men minder kramp ervaart dan voorheen. Er zijn geen leerkrachten 
bij die zich in het krachtenveld bewegen van de  verontruste vrijgemaakten (zie para-
graaf 3.4.2). Men is zonder uitzondering gelukkig met het verdwijnen van strakke re-
gels, en met de  openheid die ontstaan is naar een meer  belevingsgericht geloof. Men 
hoort wel van collega’s die op andere scholen werken, dat er spanning is vanwege 
verontruste kerkleden, maar dat lijkt marginaal. Een van de leerkrachten hoort van 
anderen waar de verontrusting over gaat: ‘Als het maar een beetje op gevoel lijkt en 
het feit dat je blij bent dat  Jezus je Redder is, dan is het al fout. En als je zou zingen 
dat Jezus je Vriend is, dat zou helemaal heiligschennis zijn. ‘Jezus is je Vriend niet’, 
zeggen ze dan.’ De kritiek richt zich op het exclusiviteits- en groepsdenken in de ge-
reformeerd-vrijgemaakte zuil, op de weinig warme en  rationele cultuur, de geringe 
 openheid voor  vernieuwingen en het  verbondsautomatisme. Maar de kritiek wordt 
verzacht doordat men het gevoel heeft dat deze dingen bijna ‘passé’ zijn.

Frannie kent van huis uit het exclusieve karakter dat aan de kerk werd toegekend. 
Ze heeft evenals haar collega’s een andere opvatting: ‘Ik geloof niet dat iemand die 
kiest voor een andere kerk, iets heel verschrikkelijks doet. Er zijn mensen bij ons in 
de kerk die in dat geval doen alsof je ik-weet-niet-wat doet.’ Ze zegt zich in de eerste 
plaats christen te voelen en het lijkt haar niet veel uit te maken bij welke kerk ze hoort. 
Ook Ines denkt er inmiddels zo over. Voor haar is het een ontdekking geweest dat er 
ook meer was dan haar gereformeerd-vrijgemaakte kerk. ‘Ja, want het gereformeerd-
vrijgemaakte geloof is altijd zo geweest dat het de enige  ware kerk is. En ik ben ook 
zo opgevoed dat buiten de gereformeerd-vrijgemaakte kerk eigenlijk niets goeds is. 
En dan kom je erachter dat dat wel zo is. Dat mensen ook op een andere manier hun 

Een goddelijk beroep.indb   209Een goddelijk beroep.indb   209 05-02-2008   14:08:2005-02-2008   14:08:20



210

EEN GODDELIJK BEROEP

geloof kunnen beleven en dat het helemaal niet zo slecht is. Dat het best een beetje 
meevalt, heel erg meevalt soms.’
Het ‘ groepsdenken’ (iedereen kent iedereen) leidt soms tot stevige uitspraken, die niet 
alleen het  kerkgenootschap gelden, maar evenzeer de verwante  organisaties. Een van 
de leerkrachten noemt de pabo-opleiding – waar ze eerst niet heen wilde – ‘de kliek 
van Zwolle’. Ze is opgegroeid in een dorp waar nauwelijks gereformeerd-vrijgemaak-
ten woonden en kwam pas rond haar twaalfde jaar in aanraking met de ‘gerefor-
meerd-vrijgemaakte wereld’. Sinds die tijd kijkt ze wat sceptisch aan tegen het ‘groeps-
denken’: ‘Altijd weer: die is familie van die, en die kent die van de camping in X.’ Toch 
geven de meeste leerkrachten meer of minder expliciet aan dat ze zich sterk verbonden 
voelen met hun  kerkgenootschap. Die verbondenheid is zo sterk, dat men zich lijkt te 
moeten verantwoorden voor een bezoek aan een andere kerk of groep. Femke vertelt 
bijvoorbeeld niet tegen haar collega’s dat ze op zondag bij vrienden naar een  evangeli-
sche groep is geweest. Jelle vertelt niet tegen zijn collega’s of tegen zijn vrienden dat hij 
een  mannenconferentie heeft bezocht waar vooral evangelischen aan deelnamen.

Men benoemt de eigen kerkelijke groep als weinig warm en  rationeel. Femke zegt 
jaloers te zijn op mensen die lid zijn bij andere kerkgenootschappen waar meer warm-
te is. Ze vindt dat er in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt nog wel veel op de rem 
wordt getrapt als het gaat om de  openheid voor bijzondere geloofservaringen en het er-
kennen van bijzondere levensleidingen. Het lijkt of het concrete afhankelijke leven nog 
steeds wordt tegengehouden. Zelf heeft ze geleerd – onder andere vanwege een dochter 
die een  evangelische opleiding volgde – opener te staan voor bijzondere geloofservarin-
gen en de vreugde daarvan te benoemen. De mooie ervaringen die ze nu durft te koeste-
ren, benoemt ze als ‘pareltjes’. In hoofdstuk 10 zullen we zien dat ze bijzondere ervarin-
gen nu ook in de klas als zodanig durft te benoemen. Hans kritiseert ook de rationele 
sfeer en erkent dat hij daardoor getekend is. Hij zegt over de manier waarop hijzelf kri-
tiek geeft en kritiek wil krijgen van anderen: ‘… het gaat om argumenten. (...) Dat komt 
ook door mijn opvoeding (…) als je iets vindt, heb je daar argumenten voor. Dat zit me 
nogal eens dwars. Ik vind nooit zomaar iets, ik vind ook niet dat ik zomaar iets moet 
vinden. Ik moet kunnen overtuigen en ik moet altijd zo mijn argumenten op tafel kun-
nen gooien. Dat is ook wel eens lastig voor een ander. Die heeft dat niet altijd.’

Een onder de geïnterviewde leerkrachten breed levend punt van kritiek is dat alles 
 vanzelfsprekend was in de gereformeerd-vrijgemaakte kerken. Door de ouders van de 
meeste geïnterviewde leerkrachten werd er nauwelijks over het geloof gepraat. Doop, 
belijdenis en avondmaal: het was allemaal vanzelfsprekend. Hans noemt het ‘ ver-
bondsautomatisme’, waar hij nu kritisch tegenover staat: ‘Wat er ook gebeurt, je bent 
een kind van God. Dit ging gepaard met een streng  godsbeeld: een straffende God, 
waarmee gedreigd werd, als je je niet aan de  regels hield. Daar heb ik afscheid van ge-
nomen (…). Daar kan ik niet mee uit de voeten. Ik wil graag de kern van Gods Woord 
eruit zien te halen.’ Niet alleen de leer was vanzelfsprekend en werd in de opvoeding 
niet besproken, ook de gewoonten als  kerkgang en  zondagsheiliging waren onderwer-
pen waar niet over gepraat werd. Je deed gewoon mee en je moest je wel strak aan de 
regels houden. De meeste leerkrachten verwoorden hun eigen ervaringen als een ont-
wikkeling van ‘meegaan met het vanzelfsprekende’ naar ‘het  bewust gaan geloven’. 
Geke: ‘Toen ik klein was, waren de basisschool en de catechisatie meer een soort ge-
woonte. Daar ging ik heen en daar leerde ik dingen. Bij de kerk was dat ook zo. Pas 
toen ik ouder werd, vijftien, zestien, zeventien jaar ben ik meer dingen echt gaan be-
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leven en erover na gaan denken. Volgens mij ben ik toen meer gevormd zoals ik nu 
ben geworden.’

Spanning in de generaties
Vrijwel alle gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten hebben in hun  biografi e iets te 
melden over narigheid in de kerk of in hun eigen kerkelijke gemeente. Sommigen heb-
ben van nabij  confl icten meegemaakt, anderen melden het vanuit hun familie. De al-
gemene teneur is dat men daar niet meer van wil weten en afstand wil nemen van 
scherpslijperij. De spanningen grijpen diep in en lijken zich te hebben genesteld in de 
identiteit van de leerkrachten. In hun beroepsuitoefening blijkt dit uit de boodschap-
pen die ze over verschillen in opvattingen willen doorgeven en in het benadrukken 
van ‘het leven als christen’, meer dan het benadrukken van ‘wij zijn gereformeerd-
vrijgemaakt en dat is goed’. De heftigheid van de spanningen verschilt van verhaal 
tot verhaal. Soms zijn er verhalen over twee opeenvolgende generaties, soms verhalen 
met een eigen betrokkenheid en soms beide. Dit laatste is het geval bij Geke. We ne-
men haar verhaal als voorbeeld om te illustreren hoe de spanningen beleefd worden. 
Geke is erg kritisch geworden over haar kerk doordat ze een confl ict kreeg in haar 
gemeente. ‘Toen ben ik naar verschillende kerken gegaan en toen had ik ook zoiets 
van, ja, weet je, het gaat maar om één ding, om de  Bijbel en om God. Toen ben ik ook 
veel vrijer naar kerken gaan kijken.’ Ze is tot het inzicht gekomen dat het gaat om de 
kern van het geloof: ‘In ieder geval dat  Jezus mijn Verlosser is, dat Hij aan het kruis 
is gehangen en dat Hij kwam om mij te redden. Dat is wel de kern van mijn geloof. 
Daaromheen  God de Vader en de  Heilige Geest, Die vind ik ook enorm belangrijk.’ 
De ouders van Geke waren overtuigd gereformeerd-vrijgemaakt, maar hadden vanaf 
het begin van hun huwelijk heftige kerkelijke problemen. Toch stuurden ze Geke naar 
de gereformeerd-vrijgemaakte school. In haar  studententijd heeft ze zelf een  confl ict 
met de kerk gekregen, maar ook zij is bij de kerk gebleven. Ze wil graag de openheid 
hebben om ook andere kerken te bezoeken.

In het verhaal markeren we twee aspecten, omdat die de aard en de werking van 
de spanningen illustreren. In de eerste plaats de  communicatiekloof die Geke ervaart 
in de geloofservaring met haar ouders. Haar ouders praten nooit over het geloof. ‘Dat 
is een onbesproken iets wat gewoon zo gaat. Het is misschien een manier van doen of 
een gewoonte.’ Toen ze ervan overtuigd was dat ze na de pabo  missionair werk moest 
gaan doen in het buitenland, kon ze dit niet stilhouden. ‘Ik had gezegd dat ik heel erg 
daarvoor gebeden had en dat ik ook antwoorden van God gekregen had. En ik ver-
telde dat ik dacht dat het goed was dat ik daarheen moest gaan. En toen maakte mijn 
vader een opmerking, van: “O, dus als jij ervoor gebeden hebt en je hebt iets gehoord, 
dan is het goed. Dan moeten wij maar zeggen dat het goed is.” Ik zei: “Hallo, daar 
ben ik serieus mee bezig. Dan kap je dat zomaar even af, het is niet jouw manier van 
omgaan met gebed, dus dan moet je er maar even zo’n opmerking overheen gooien.” 
Dus toen hebben wij daarover ook woordenwisselingen gehad. Uiteindelijk zijn we 
daar niet op teruggekomen. Ik heb bij hem wel iets losgemaakt wat een klein plekje 
heeft gekregen. Langzamerhand vloeit dat confl ict weer weg.’ De houding van de va-
der zal te maken hebben met het  loslatingsprobleem, maar de inhoudelijke motivatie 
heeft te maken met het afwijzen van de directe ingeving, of de  directe verhoring op 
het gebed. Van een zo directe transcendente ingreep was Gekes vader niet gediend. 
Het tweede opmerkelijke in het verhaal is Gekes  ‘evangelische’ interpretatie van de 
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 moeilijkheden met haar ouders. Ze heeft in  evangelische kringen opgepikt dat chris-
tenen sterker uit moeilijkheden komen. ‘Wat ik in mijn omgeving vaak zie, is dat als 
christenen iets heel ergs meemaken, dat juist die mensen daar heel sterk uitkomen en 
die bemoedigen andere mensen daar weer in. Dat vind ik heel gaaf. Dat zou je ook 
bij mijn ouders kunnen toepassen.’ Geke geeft hier met behulp van een  evangelische 
denklijn een  positieve herkadering van een op zich vervelende ervaring. Haar nieuwe 
inzichten helpen haar om de belemmerende werking van de ervaring te verzachten.

7.2.5  Loyaliteit

Voorzichtigheid in de kritiek
Alle reformatorische leerkrachten blijken een grote loyaliteit te hebben ten opzichte 
van de school en ten opzichte van de ‘reformatorische zuil’. Dit blijkt vooral hieruit 
dat men vaak spreekt in termen van ‘enerzijds’ en ‘anderzijds’. Wanneer kritiek wordt 
geuit, wordt deze vaak ook genuanceerd of gerelativeerd. Anthon relativeert zijn kri-
tiek met opmerkingen als: ‘Maar goed, ik wil er wel voorzichtig in zijn … ik weet het 
ook niet allemaal.’ Als hij bij de kerkenraad zijn mening heeft gegeven over een kwes-
tie, legt hij zich bij het besluit neer, ook als hem dat niet welgevallig is. ‘Als ze uitein-
delijk een ander besluit nemen en als ik daarvoor gebeden heb, dan heb ik ook gedaan 
wat ik kon.’ Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten treffen we een minder grote 
voorzichtigheid aan. Zij zijn ook in de omgang met geloofsgenoten voorzichtig, maar 
zij relativeren in de interviews hun kritiek niet. De loyaliteit aan het gedachtegoed is 
echter groot.

De  voorzichtigheid waarmee reformatorische leerkrachten hun kritiek geven, heeft 
te maken met de bescheidenheid over het eigen menselijk oordeel en het idee dat er 
niet altijd vanzelfsprekend overeenstemming is over wat de Schrift zegt. Dit wordt 
geïllustreerd door het onderstaande fragment. Het gezag van de  Schrift is absoluut, 
maar men kan over onduidelijke zaken vanuit de Schrift niet op een makkelijke ma-
nier conclusies trekken.

Anthon: Maar goed, ik wil er wel voorzichtig in zijn … ik weet het ook niet alle-
maal.
Interviewer: Waarom wil je voorzichtig zijn?
Anthon: Ja, omdat ik het ook niet allemaal weet, hoe het precies zit. Soms wordt 
het zo voorgeschreven dat je denkt: staat het zo in de Bijbel? Laten we  Gods Woord 
maar laten spreken. Dat je bang bent, dat het gedachten van mensen zijn, van voor-
beelden hoe het bij bepaalde mensen is gegaan en dat het dus ook zo moet. En dat 
kan niet zo zijn. Met die dingen heeft het vooral te maken.

De vraag is of de loyaliteit aan de sociale gemeenschap een rem is op de kritiek. An-
thon ontkent dit. Het is veel meer zo dat loyaliteit samen op gaat met kritiek. Anthon: 
‘Ik heb zeker een band met die gemeente. Ik zit er al vanaf mijn geboorte; mijn vrouw 
ook. Er zit ook veel familie. Dus ook in sociaal opzicht heb je sowieso een band. Van 
de mensen die op  huisbezoek komen, heb je ook catechisatie gekregen destijds, deels 
natuurlijk. Ik ben bijvoorbeeld ook betrokken geweest bij het  verenigingswerk, ik zat 
in het bestuur en ook zat ik in het bestuur van het  koor en nu de  bijbelkring dan weer. 
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Dat zorgt wel voor een stuk trouw. Maar ik geloof toch dat me dat niet remt in het 
kritisch zijn (…).’ Een ander voorbeeld van de mildheid in de kritiek zijn opmerkin-
gen van Annet over moeite met  leesdiensten214. ‘Dat is wel moeilijker hoor. Vaak  oude 
schrijvers, maar goed ik ben het er wel mee eens. Het is taai. Ook voor jongeren. Wat 
een moeilijk woordgebruik. Maar de dominees die er spreken, daar voel ik me wel bij 
thuis.’ Annet vindt de  authenticiteit waarmee gepreekt wordt het allerbelangrijkste. 
Als het echt is, dan maakt het niet zo veel uit of het intellectueel doorwrocht is: ‘Als je 
maar merkt dat wat ze zeggen, ze zelf ook beleven. Dat het niet alleen maar dogma-
tisch is of exegetisch erg goed, dat vind ik ook heel belangrijk, maar als je ook maar 
 bewogenheid merkt. En dat ze niet zomaar wat staan te vertellen.’

Contextuele behoedzaamheid
De spanning tussen loyaliteit en kritiek krijgt in ieder reformatorisch of gereformeerd-
vrijgemaakt verhaal haar eigen kleur en uitwerking. Als voorbeeld nemen we het ver-
haal van Annet. Zij heeft een werkervaring gehad in Afrika. Ze zegt dat ze de refor-
matorische gebruiken daarna veel meer is gaan relativeren. ‘Ik zie het niet voor mij dat 
wij net als in de  Afrikaanse kerk trommelen en halleluja roepen. Van hen kan ik het 
wel een beetje begrijpen. Zij zijn het heel anders gewend.’ Het inzicht dat  tradities re-
latief zijn en gebonden zijn aan tijd en plaats, vindt ze geen vrijbrief om in Nederland 
dingen te veranderen. Annet: ‘Dat is zo heel anders, dat kun je gewoon niet vergelij-
ken. Maar om nu alles in Nederland ook maar op z’n kop te gooien, dat werkt ook 
niet. Dat zie ik nog niet voor me. Ik denk dat het niet goed zou gaan als we alles willen 
veranderen omdat het in andere landen anders gaat. Als er dingen goed zijn en je voelt 
je er ook goed bij, dan moet je het gewoon zo laten.’ Opmerkelijk in het verhaal van 
Annet is dat ze een tamelijk kritische houding heeft ten opzichte van de  regeltjes in 
haar milieu van afkomst, maar dat ze aangeeft in de kern niet van mening te zijn ver-
anderd. ‘Niet dat ik van allerlei meningen veranderd ben. Dat geloof ik ook niet.’ In-
tense kritiek op gepraktiseerde gewoonten gaat kennelijk samen met het gelijk blijven 
van grondovertuigingen. Ze zegt zelfs dat ze eigenlijk niet kritisch in het leven staat 
en dat er niets bij haar bovenkomt als ik vraag naar kritiek op school of kerk. Leer-
verschillen tussen kerken vindt ze niet belangrijk. ‘Het is meer waar je de nadruk op 
legt.’ Beslissend is niet het  dogma, maar datgene wat men erin voelt, de  sfeer die men 
waarneemt. Zo heeft Dorien kritiek op een studievereniging waar ze lid van was. Ze 
vond het te intellectueel, te betweterig. Toch nuanceert ze de kritiek als volgt: ‘Maar 
je voelt toch iets van een  teerheid en een  nauwheid of van een leven met de Heere. Dat 
proef je er wel uit. Dat is een beetje dubbel, ik denk dat dat bij mij de stimulans heeft 
gegeven om op die vereniging nog een poosje te blijven, want ze hadden wel het leven 
met de Heere.’ Hoewel men zegt  dogmatische verschillen niet interessant te vinden, 
weet men wel aan te geven wat men echt belangrijk vindt. Annet noemt twee kanten 
die in de boodschap in de reformatorische kerken naar voren moeten komen. Daar-
tussen moet evenwicht zijn. ‘De ene kant is de oproep tot  bekering, dus dat je als mens 

214  Leesdiensten zijn  kerkdiensten waarin een ouderling de leiding heeft (omdat er geen predikant 
beschikbaar is). De ouderling leest een preek voor, die door een predikant is geschreven. Er wor-
den ook preken gebruikt die geschreven zijn in de tijd van de Nadere Reformatie (16e-18e eeuw) 
door de zogenoemde ‘ oudvaders’.
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verantwoordelijk bent, en de andere kant is dat het toch Gods werk is. In sommige 
preken wordt er de nadruk op gelegd dat de mens in zonden ontvangen en geboren is. 
Dat de mens dood is van nature en niets kan doen. Maar als je dan niets hoort van een 
nodiging of een oproep, klopt het ook niet. De twee kanten moeten allebei genoemd 
worden. Er moet evenwicht zijn.’

Kritiek kan ook  milder worden door tevredenheid over de eigen werksituatie. 
Franciska is bijvoorbeeld behoorlijk kritisch op het gereformeerd-vrijgemaakte mili-
eu, maar is ook dankbaar voor de manier waarop de eigen school met de eigen context 
omgaat. Zij vindt de aanwezigheid van de  kerkelijke verscheidenheid op haar school 
een bemoediging. ‘Dat bemoedigt me, als ik zie hoe dat wel eens in andere kerken en 
tussen kerken gaat.’

Uit het verhaal van Franciska blijkt dat ze in haar eigen context de eigen nuance 
aanbrengt. Evenals haar collega’s is ze blij met de openheid in haar kerken, maar heeft 
ze er moeite mee als de eredienst te ‘plat’ wordt. In haar gemeente met een sterke  mis-
sionaire gerichtheid richt men de  diensten laagdrempelig in en wil men zo aantrekke-
lijk zijn voor buitenstaanders. Franciska merkt dat dit haar niet bevredigt en dat ze 
ook een stevige preek wil. ‘Mij moet af en toe ook eens goed verteld worden dat ik 
een slecht en zondig mens215 ben dat zich moet  bekeren, iedere dag weer opnieuw. Dat 
hoor je daar niet, omdat je daar mensen mee afschrikt. Volgens mij is dat niet zo, vol-
gens mij valt iemand eerder voor radicaliteit. Ik vind het slap, dat zeg ik niet om lelijk 
te doen, want het is gewoon zo dat er wel mensen geraakt worden.’

Kritiek en loyaliteit ten opzichte van  school en  collega’s
Ook in de kritiek op de school waar men werkt, spreekt men het liefst in termen van 
enerzijds en anderzijds. De kritische leerkracht Claudia nuanceert met de volgende be-
woordingen: ‘Ik bedoel dat ook niet met een opgestoken vingertje, dat het zo in het 
team zit of zo.’ Ze lijkt bewust ook positieve dingen aan te willen geven, bijvoorbeeld 
dat de  directeur in de  schoolkrant de identiteit aan de orde stelt. ‘Ik vind het wel heel 
goed dat hij dat gewoon noemt, ook vaak in de  nieuwsbrief voor ouders.’ Soms lijkt 
het alsof men aarzelt of bepaalde handelingen overeenstemmen met de identiteit van 
de school. Bertha heeft het bijvoorbeeld over het laten noemen van  gebedspunten. 
‘Op woensdag mogen ze bij mij dingen zeggen waarvoor we kunnen  bidden. Ik heb er 
nooit toestemming voor gevraagd.’ De opmerking ‘ik heb er nooit toestemming voor 
gevraagd’ geeft de aarzeling aan dat het toch zou kunnen dat de directie het niet goed 
vindt of juist in het vertrouwen leeft dat het goed is.

Men leeft in een school dicht op elkaar. Dat levert hier en daar irritatie op, vooral 
wanneer men al heel lang met elkaar werkt, wanneer persoonlijkheden sterk verschil-
len en wanneer er verschillen in overtuigingen zijn. Laatstgenoemde verschillen be-
treffen soms de ‘kleine  traditie’. Kritiek op elkaar wordt heel voorzichtig geuit. Een 
leerkracht vindt dat een andere collega veel te hard werkt en te veel bijbaantjes heeft 
naast zijn kerkelijke taken en zich te weinig inzet voor zijn gezin. Maar zij zal dit niet 
 openlijk tegen die  collega zeggen. De kritiek betreft verder bijvoorbeeld onbegrip over 
een bepaalde werkwijze, bijvoorbeeld als men met een collega eenzelfde klas heeft. 
Wanneer men het niet eens is over de benadering van ouders of over de zorg voor leer-

215 Vergelijk de religieuze socialisatie van Franciska die beschreven is in paragraaf 8.7.2.

Een goddelijk beroep.indb   214Een goddelijk beroep.indb   214 05-02-2008   14:08:2105-02-2008   14:08:21



215

SPIRITUALITEIT IN DE PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE IDENTITEIT

lingen, gaat dit een grote rol spelen zodra er een  hiërarchische relatie is. Een botsende 
overtuiging over de intensiteit van zorg grijpt diep in en bepaalt hoe de desbetreffende 
leerkracht haar werk beleeft (zie paragraaf 9.3.3). Men zal niet snel openlijke kritiek 
geven. Anthon: ‘Het moet wel erg schokkend zijn wil ik een  collega kritiek geven.’ 
Men accepteert onderlinge verschillen ook als die – voor de reformatorische kring – 
gevoelige onderwerpen betreffen. Een voorbeeld is hoe men spreekt over het  tv-bezit 
van ouders. Anthon: ‘Je krijgt leerlingen die al bij andere collega’s hebben gezeten, 
omdat ik in de bovenbouw zit. Bijvoorbeeld over  tv-bezit. De kinderen weten drom-
mels goed wie er wel en niet een heeft. Ik probeer dan altijd wel te benadrukken dat 
sommige ouders ervoor kiezen om geen tv te nemen, omdat er zo veel zondige dingen 
het gezin binnenkomen. Dat er ook mensen zijn die er toch een hebben gekocht en 
proberen er heel voorzichtig mee om te gaan. Terwijl je van sommige kinderen hoort 
dat andere collega’s sterker benadrukken dat het heel zondig is en dat het je gezin ka-
potmaakt. Maar dan ga ik niet naar zo’n collega toe om te zeggen: ‘Joh, zou je dat nu 
wel zo aanpakken.’’

Er zijn wel grenzen. Soms is de overtuiging over verschillen zo sterk dat men de an-
der wél aanspreekt. We treffen een voorbeeld aan waarbij een leerkracht een collega 
kapittelt over opvattingen die zijns inziens strijdig zijn met de  Bijbel en de  belijdenis-
geschriften. De desbetreffende collega vindt dat er nog nieuwe openbaringen naast de 
Bijbel mogelijk zijn. In dat geval wordt er volgens de leerkracht een grens overschre-
den en spreekt hij de collega wel aan. Anthon: ‘Dan kun je hier geen onderwijs geven.’ 
In de interviews durft men de moeite met de collega’s wel te uiten, bijvoorbeeld als het 
gaat om de manier waarop men in het leven staat. Christien vindt dat de collega’s te 
weinig voor hun mening opkomen. Zij is degene die het woord voert. De rest houdt 
zijn mond: ‘Terwijl je weet dat 90% van de anderen ook vindt wat je zegt.’ (Christien) 
Annemarie is kritisch op de geringe  betrokkenheid van haar collega’s bij de identiteit 
van de school: ‘Je weet gewoon dat mensen tevreden zijn met hun leventje. Dat ze het 
wel goed vinden zo. Dat is misschien wel kort door de bocht, omdat ik hun drijfveren 
niet ken. Ik weet verder heel weinig van veel collega’s, maar wat ik ervan zie, daar-
van denk ik: mensen zijn gewoon gelukkig, en ik denk dat er zoveel meer is. Daarom 
voel ik me soms een beetje anders hier. Ik denk dan: mensen, open je ogen en kijk om 
je heen!’

Behalve  voorzichtigheid in zijn algemeenheid kunnen er specifi eke aanleidingen 
zijn om geen kritiek te uiten. Zo heeft Geertje moeite met dingen op school die ze 
waarneemt omdat haar eigen kinderen bij haar collega’s in de klas zitten. Maar ze zal 
hier niet snel wat van zeggen. ‘Omdat je ook wel dingen ziet gebeuren waarvan je zelf 
niet zo blij wordt. Mag ik het dan zo zeggen: sommigen zijn voor je gevoel een beetje 
te vlak. Een beetje te effen. Niet dat het gedrag van alle leerkrachten hetzelfde moet 
zijn, maar je ziet ook de zwakke plekken van een ander wel eens. Iedereen heeft zwak-
ke plekken. Ze zien ze ook van mij. Ik zie ze ook door de ogen van mijn kind, dat daar 
nog een leerling is.’ Geertje weet dat ze anticipeert op de persoon waar ze wel of niet 
iets tegen zegt. Ze vergelijkt een leerkracht met een politicus die zich in het debat ten 
opzichte van de ene partij anders opstelt dan naar een andere partij. ‘Dus dan weet je 
gewoon: dat is de houding. Mag ik het zo noemen. Dan speel ik daarop in, niet als een 
soort toneel, maar dat is gewoon mijn houding.’ Femke vindt het soms ook moeilijk 
om samen te werken omdat er in de  professionele overtuigingen kennelijk verschillen 
zijn. ‘Samen hadden we dat project en dan ga je het samen overleggen van hoe je dat 
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vorm gaat geven. Dan zou ik zelf wat vrijer willen zijn en wat meer loslaten. Ik denk: 
de kinderen die spelen het, omdat ze het verwerken en daar zou ik wat minder kramp-
achtig in willen zijn.’
Wanneer leerkrachten zich  anders voelen dan de meeste andere teamleden (zie hier-
over paragraaf 9.3.4), voelen ze zich  onvrij om een punt van kritiek aan de orde te stel-
len. De reformatorische leerkracht Annemarie en de gereformeerd-vrijgemaakte leer-
kracht Femke ervaren een vergelijkbaar probleem ten aanzien van het bidden tijdens 
de teamvergadering. Ze zouden meer aandacht willen voor concrete gebedspunten en 
hier ook een opener gesprek met de collega’s over willen hebben. Een poging om hier-
in de eigenheid naar voren te brengen, wordt al snel opgegeven. Femke: ‘Ja. In het be-
gin was ik wel meer bezig met wat ik ging  bidden. Een beetje formeel. Maar dat heb 
ik al snel. Als ik met mensen bid die niet zo heel dicht om mij heen staan, dan bid ik 
sowieso wat meer formeel. Het is niet zo persoonlijk maar meer algemeen. Als er ie-
mand ziek is, dan wordt er wel voor gebeden. Maar ik merk wel iets minder concrete 
invulling of openheid. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen’.

 Kritiek,  loyaliteit en  inspiratie
Samenvattend kunnen we stellen dat iedere leerkracht zijn eigen – doorgaans bevre-
digende – manieren heeft om met de spanning tussen loyaliteit en kritiek om te gaan. 
De doorwerking van de spanning is vooral dan aan de orde wanneer men zich niet 
thuis voelt in de school of wanneer men een confl ict heeft met een collega. In dat ge-
val kunnen we spreken van inspiratiebelemmeringen (zie hoofdstuk 9). Voor het pro-
fessionele handelen in de klas lijkt de spanning alleen tot gevolg te hebben dat men 
voorzichtig omgaat met verschillen (zie paragraaf 11.9). Wat betreft de omgang met 
collega’s, signaleren we vooral bij reformatorische leerkrachten  t erughoudendheid om 
kritiek openlijk uit te spreken. Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten signaleren 
we twee tendensen die als inspiratiebevorderend worden ervaren: het meer kunnen ge-
nieten en waarderen van mooie ervaringen (Frannie) en het zich opener en kwetsbaar-
der opstellen naar leerlingen (Hans).

7.3 Identiteit en  professionele overtuigingen

Verband  theologische en  pedagogische overtuigingen
In deze paragraaf bespreek ik enkele centrale overtuigingen die in de opvatting van 
de leerkrachten sturend zijn voor hun handelen. In de weergave van de overtuigingen 
van de leerkrachten blijken de thema’s nogal eens te liggen op het grensvlak van de 
 theologische en  pedagogische antropologie. Deze thema’s maken deel uit van hun pro-
fessionele identiteit, omdat ze gebruikt worden bij de interpretaties van praktijksitua-
ties. Kennelijk maken orthodoxe leraren in hun werkpraktijk gebruik van concepten 
uit het  religieuze denkkader. Ze betreffen de thema’s van  zondigheid in relatie tot het 
pedagogisch handelen, het onderscheid in soorten welzijn van de leerling,  gezag,  stu-
ring en  vrijheid en de  gelijkwaardigheid en de  uniciteit van leerlingen. Met de thema’s 
die bij het kopje professionele overtuigingen worden ondergebracht, pretenderen we 
slechts die aspecten in beeld te brengen die een relatie hebben met spiritualiteit en re-
ligiositeit. In dit hoofdstuk wordt niet geprobeerd de professionele identiteit in haar 
volledigheid te beschrijven. Een aantal overtuigingen heeft directe overlap met de in-
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spiratiebronnen zoals die beschreven worden in hoofdstuk 9. In de overtuigingen ko-
men we verschillen tegen tussen reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte leer-
krachten. Indien dat het geval is, wordt dit in de tekst aangegeven.

De  zondigheid van de mens en pedagogisch handelen
De identiteit van de school wordt door Anthon intuïtief in verband gebracht met het 
mensbeeld ‘dat alle mensen (dus ook kinderen) in zonden ontvangen en geboren zijn 
enzovoort’. Hoe die zondigheid van het kind zich verhoudt tot het pedagogische han-
delen, is voor Anthon meer een theoretische dan een praktische vraag. Het  dogma van 
de  zondige geneigdheid van de menselijke natuur en de onmogelijkheid om het goede 
te doen, aanvaardt hij. Dit beginsel strijdt echter niet met het geven van beslissings-
ruimte. Anthon: ‘Ik voel dat zelf in ieder geval niet als een probleem. Als je nagaat 
hoeveel vrijheid wij van God krijgen om in ons leven te staan, zoveel  vrijheid geef ik 
die kinderen ook om in het leven te staan. Wij hebben ook van God het  rentmeester-
schap over deze aarde gekregen, terwijl Hij ook weet dat we in zonde gevallen zijn en 
dat we zondige mensen zijn. Nee, ik zie daar geen confl ict tussen.’ In het gesprek met 
Annet komt deze thematiek ook aan de orde. Zij vindt het niet juist om de kinderen 
primair te zien als ‘zondaren’. ‘Dat zou ook niet pedagogisch zijn denk ik. Maar door 
de kinderen  positief te benaderen, schuif je dat andere niet weg. Je probeert de kinde-
ren bij te brengen: heb je naaste lief als jezelf. Wat gij niet wilt dat u geschiedt …’ Met 
‘dat andere’ bedoelt Annet het zondaar-zijn. Het ‘ zondaar-zijn’ brengt ze praktisch 
in verband met het  egoïsme van kinderen. Kinderen houden vanuit zichzelf geen re-
kening met anderen. Dat is iets wat je ze vanuit de Bijbel bij moet brengen. Christien 
denkt er net zo over: ‘Altijd hebben ze zoiets van: ja, maar dat heb ik niet gedaan. Ie-
der komt voor zijn eigen recht op en strijdt daarvoor. Aan de ene kant is dat ook heel 
goed en natuurlijk. En aan de andere kant moeten we leren om de minste te zijn.’

De benoeming van gedrag met ‘ zonde’ of ‘ zondige geneigdheid’ komt bij gerefor-
meerd-vrijgemaakte leerkrachten op dezelfde manier voor als bij reformatorische leer-
krachten. Frannie: ‘Die kinderen zijn allemaal in zonden ontvangen en geboren en 
ik ook. Bij kinderen merk je heel vaak: ‘ja zo hoort het’, maar toch handelen ze er 
niet naar. Dat kun je als volwassene net zo goed hebben. Dat is de andere kant van 
het verhaal. Ik kan wel heel idolaat doen over het geloofsvertrouwen van kinderen. 
Maar vijf minuten later bij wijze van spreken wordt er weer een lelijk woord gezegd.’ 
Het verschil tussen reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten ligt in 
de overtuiging hoe je omgaat met het falen. Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten 
spreken uit dat het vaak fout gaat, maar dat God vergeeft en dat je dan weer opnieuw 
mag beginnen. Er spreekt een groot  vertrouwen uit in de  vergevende liefde van God. 
Het menselijk handelen wordt benoemd in termen van ‘ je best doen’, ‘ mislukken’ of 
‘niet lukken’ en ‘opnieuw proberen’. Bij reformatorische leerkrachten treffen we deze 
woorden niet aan.

We kunnen concluderen dat het theologische begrip ‘zonde’ hier het  interpretatie-
kader bepaalt (hoe men het gedrag van kinderen benoemt). Er is echter geen vanzelf-
sprekende relatie tussen de erkenning van zondigheid en een inperkende of een straf-
fende aanpak. De ogenschijnlijke spanning tussen de  zondigheid van de mens – die 
men als dogmatisch uitgangspunt aanvaardt – en een positieve benadering van kinde-
ren, wordt in de praktijk door orthodoxe leerkrachten niet zo ervaren.
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Onderscheid  geestelijk en  praktisch welzijn
Reformatorische leerkrachten brengen in tegenstelling tot gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten een onderscheid aan tussen  geestelijk welzijn en  praktisch welzijn. Bij ge-
reformeerd-vrijgemaakte leerkrachten ben ik de categorie ‘ geestelijk leven’ of ‘g eeste-
lijk welzijn’ niet tegengekomen. Annet legt het onderscheid uit in de weergave van een 
opening van een studiedag over meerbegaafdheid en  hoogbegaafdheid. Annet: ‘We 
moeten niet alleen kijken naar de cognitieve kant, maar ook gewoon naar het kind in 
zijn geheel, dat ook op weg is naar de eeuwigheid. (...) Je moet de identiteit niet ver-
geten en alleen maar kijken naar prestaties en of het kind goed in zijn vel zit.’ In het 
onderscheid tussen   geestelijk en  tijdelijk welzijn is het laatste ondergeschikt aan het 
eerste. Bij sommige reformatorische leerkrachten treffen we de termen van hoger en 
lager aan als het gaat om de beschrijving van leerstofi nhouden. In de ogen van Bas 
moet duidelijk worden dat de gewone vakken relatief zijn: ‘Dat ook in de klas duide-
lijk wordt dat rekenen en taal heel belangrijk zijn, maar dat er wat boven staat.’ Hij 
verwijst daarmee naar het geestelijk leven dat kinderen moeten leren kennen. In de 
omgang met de inhouden zelf zijn ook twee lagen te onderkennen. In de eerste plaats 
de vakinhoudelijke kennis. Daar zou echter ook een diepere dimensie in mee moeten 
komen, te typeren als ‘verwondering’. Het meest wezenlijke is het ‘kennen van God’. 
Al het andere is daaraan ondergeschikt. Bas: ‘Als het gaat om het meest wezenlijke, 
is dat natuurlijk lang niet genoeg, maar er is toch een stuk  verwondering over Gods 
 schepping.’

Gezag, sturing en vrijheid
Een ander thema is het verband tussen  gezag en  vrijheid. In nieuwe onderwijsmetho-
den wordt vaak veel inbreng toegekend aan het kind. De vraag die leerkrachten soms 
horen, is of dit geen afbreuk doet aan het gezag. Bea problematiseert deze thematiek 
in een van de interviews als zij beschrijft hoe ze omgaat met  ontwikkelingsgericht 
onderwijs (OGO). Ze ervaart zelf dat door  OGO het werk een stuk inspirerender is 
geworden, maar probeert wel dóór te denken over hoe deze manier van werken zich 
verhoudt tot de identiteit van de school. Ze legt een positieve relatie met de  unieke 
ontwikkeling van kinderen. Bea: ‘Dat je zo bezig mag zijn om elk kind aan te spreken 
op zijn ontwikkeling. Dat vind ik heel mooi. Dat je je daarin inderdaad niet belem-
merd hoeft te voelen. Ik vind het ook wel leuk om met de kinderen bezig te zijn die wat 
meer kunnen. En aan de andere kant hoef je die kinderen ook niet te pushen, ‘Kom 
op, nog meer’, of goed  remedial teaching te geven omdat ze de kleuren nog niet ken-
nen. Een stukje ontspanning zit daarin. Die kleurenkennis, die komt wel.’ Bea ziet re-
sultaat en is daarom vóór de toepassing van  OGO in een reformatorische school: ‘Als 
je dan ziet dat er zo veel uit die kinderen komt, waarin je ook je eigen doelen kan ver-
wezenlijken, is dat mooi en rijk.’ Ze stelt zichzelf de vraag hoe het zit met de autono-
mie van kinderen. Als argument tegen OGO hoort ze soms dat er te weinig gezag van 
de leerkracht overblijft. Ze ervaart dit als een verkeerd dilemma. Naar haar mening 
kunnen ook bij dit type onderwijs kinderen niet zonder de leiding van de leerkracht. 
Je laat de kinderen niet vrij. Het niet-aanvaarden van OGO heeft volgens Bea niet zo-
zeer te maken met principiële redenen. Zij heeft de indruk dat sommige leerkrachten 
hun oude manier van werken niet  los kunnen laten. In haar persoonlijke ontwikkeling 
heeft ze ontdekt dat het een verrijking is als je kunt loslaten (zie de bespreking hier-
van in paragraaf 8.6). Ze geeft het voorbeeld van de  speelgoeddag waarop kinderen 
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allemaal speelgoed bij zich hebben. Bea: ‘Dan maakt het mij eigenlijk niet uit waar ze 
het neerzetten, als het maar uit hun handen is. Dat was voor ons vroeger op school 
anders. Er was één vaste plek om de dingen neer te zetten. Nu vraag ik het wel eens 
aan ze. De een doet het op het bureau, de ander heeft weer iets anders. Dat vind ik ge-
woon prima. Zo zijn er wel meer momenten. Zoals dat  planbord bijvoorbeeld. Ik wil 
heel graag dat alle kinderen een keer dat knipwerkje maken. Het maakt mij niet uit op 
welke dag ze dat doen. Terwijl je dat vroeger strak plande: het rode groepje moet op 
maandagochtend dat knipwerkje doen. We zien ook dat de kinderen daardoor meer 
gemotiveerd zijn. Ze kunnen het zelf bepalen binnen de door mij gestelde grenzen.’

Een ander pluspunt is dat Bea kinderen  verantwoordelijkheid geeft door met elkaar 
na te denken. Bea: ‘Ik vond het een heel fi jn moment, toen alle kinderen in tweetal-
len met elkaar aan het fl uisteren waren. Het werkt als een trein. Ze waren allemaal 
betrokken; er hoefde niemand door de klas te roepen dat hij ook wat wilde zeggen. 
Iedereen kon eerst zijn verhaal aan zijn buurman kwijt, en toen was er nog een stukje 
terugkoppeling.’ Het durven  loslaten veronderstelt dat je bereid bent op onverwachte 
situaties in te gaan. Bea: ‘De kinderen hadden dat  planbord veranderd. Dan moet je 
ook een stukje rust hebben, dat is geen ramp. Ik heb het bord door de kinderen zelf 
weer in orde laten maken. Dan regelen ze het zelf. Ik vind het leuk om de kinderen dat 
zelf te laten doen. Dan hebben de kinderen het idee dat zij de baas zijn (...) terwijl het 
wel binnen mijn  grenzen is. Natuurlijk zeg ik ook wel eens: ‘Nu is het klaar.’ Ik vraag 
ook wel eens: ‘Waarom mag je eigenlijk niet praten hier in de gang?’ Dan zeggen ze: 
‘Je moet stil zijn, want daar zit de andere juf in de klas’. Dan ben ik niet de boze boe-
man, maar dan is het ook een regel van henzelf.’ Als je durft  loslaten, dan is er in de 
overtuiging van Bea een hoop winst te behalen in het onderwijs. Bea: ‘Als de kinderen 
niet zelfstandig kunnen zijn, dan kun je ook wel vergeten om dat in een klein krin-
getje te doen. Dat is voor sommige collega’s echt heel moeilijk. Die willen zelf nog de 
touwtjes in handen hebben. (...) Een basis is daarvan wel dat je  vertrouwen hebt in de 
kinderen. Ik stuur ze ook zelf naar de printer die boven staat. Dan mogen ze zelf de 
printopdrachten gaan halen. (...) Ik hoor eigenlijk ook nooit klachten dat ze wild zijn 
of zich misdragen.’ Samenvattend kunnen we zeggen dat Bea een eigen concept heeft 
ontwikkeld over hoe kinderen in  vrijheid kunnen leren zonder de miskenning van de 
noodzaak van leiding door de leerkracht.

Een andere leerkracht, Christien, komt op een dergelijke manier tot een visie. Zij 
past de overwegingen met betrekking tot  zelfsturing en  vrijheid ook toe op het  bege-
leiden van een nieuwe  collega. Ook daarbij staan zelfstandigheid en verantwoorde-
lijkheid centraal: ‘Van het zelf ontdekken leer je vaak veel meer dan van wat ik zeg. 
Als je een probleem hebt opgelost, dan is het veel meer een oplossing van jezelf, een 
handelwijze van jezelf. Dus dan heb ik zoiets van: dit vind ik niet zo belangrijk, laat 
ze maar lekker.’

 Gelijkwaardig en  uniek
De overtuiging dat alle mensen  gelijkwaardig zijn, dus ook leerkrachten en leerlingen, 
wordt door orthodox-protestantse leerkrachten godsdienstig gemotiveerd. Kinderen 
moeten volgens Cor het gevoel hebben dat je naast hen staat. ‘Dat leerlingen ook een 
mening bijvoorbeeld over iets mogen geven. Dat ze naast me mogen staan, dat ze mee 
mogen praten over iets.’ Hij wijst erop dat  Jezus zich ook een Vriend noemt. In je ge-
drag zal blijken of je jezelf gelijkwaardig op kunt stellen. Cor: ‘Niet: ‘hij zegt het, dus 
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het is zo’, maar: ‘wij staan naast elkaar’ (...) Ik denk dat het bij God ook zo is. Ik be-
doel: aan de ene kant wordt God ook je Vriend genoemd.’ Gelijkwaardigheid tussen 
leerkracht en leerling heeft ook betrekking op de  zondige aard van de mens. De ge-
reformeerd-vrijgemaakte leerkracht Geertje stoorde zich aan een opmerking van een 
ouder die tegen het  zelfstandig werken van kinderen was. Geertje: ‘Iemand zegt dan: 
‘Kinderen zijn in zonden ontvangen en geboren.’ Toen ging bij mij het lichtje uit. Dan 
denk ik: kinderen, maar wij ook en de ouders ook!’ Hans benadrukt de  gelijkwaar-
digheid vooral in verband met het gedrag van kinderen: ‘Je wordt er ook wel eens in 
teleurgesteld, maar dat zie ik ook bij mezelf. Hoe vaak val je niet als je toch weer je ei-
gen hart volgt. Dat moet je ook wel in de gaten hebben, je moet je eigen falen ook wel 
zien naar mijn idee. Ik ben geen ‘himmelhoch juichende christen’ waarbij de bomen 
altijd tot in de hemel groeien. Soms denk ik ook: Hans, je hebt een fl inke steek laten 
vallen. Kinderen mogen dat ook zeggen tegen mij.’

Leerkrachten benadrukken vaak dat alle kinderen  uniek zijn. Annemarie noemt 
dat zelfs het belangrijkste gegeven over een kind. Ze vergelijkt de leerkracht met een 
pottenbakker die bezig is met het vormen van het kind. ‘Het gaat niet helemaal op na-
tuurlijk, want kijk, een pottenbakker doet echt met de klei wat hij wil en dat kun je 
als juf niet doen. Want kinderen zijn uniek en die hebben natuurlijk gewoon hun ei-
gen karakter, dus het gaat niet helemaal op. Ik denk wel dat de  verantwoordelijkheid 
die er op je rust in dat beeld uitkomt. Wat ik nu doe, heeft wel invloed op dat kind 
voor nu en later.’  Uniciteit is van belang om  mild te denken over gedrag van kinderen. 
Geertje: ‘Hij heeft zichzelf ook niet zo gemaakt. Hij heeft zichzelf niet in de hand. 
Dat heeft niemand hem nog geleerd. Hij hoort er ook bij. Hij is net zo uniek als dat ik 
ben. Toch?’ Bij Ines heeft de erkenning van het unieke de implicatie dat er iets met de 
capaciteiten moet gebeuren. ‘En een drive van mij is dat ieder mens een uniek wezen 
is voor God, die zijn eigen gaven en capaciteiten heeft. Mijn drive is wel om daar al-
les uit te halen wat erin zit.’

In het  mensbeeld wat betreft  gelijkwaardigheid en  uniciteit zijn orthodox-protes-
tantse leerkrachten eenstemmig. Er is wel verschil in onderbouwing. Reformatorische 
leerkrachten funderen de uniciteit in het ‘ geschapen zijn’. Gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten spreken over het ‘kind van God zijn’ als basis van hun mensbeeld. Voor 
de gereformeerd-vrijgemaakte Franciska is de belijdenis dat iedereen kind van God is, 
fundamenteel voor de wederzijdse omgang. ‘We zijn allemaal christen, dat is wat ons 
samenbindt op deze school, we zijn allemaal kind van God, dat geloven we, dus we 
horen bij elkaar en we accepteren elkaar. Als God jou accepteert, dan kun jij een an-
der ook  accepteren. Dat is wat ik ze bij probeer te brengen.’ Die verbinding treffen we 
bij reformatorische leerkrachten niet aan.

Er zit iets  achter gedrag
Soms blijkt er sprake van één centraal idee dat de leerkracht als richtinggevend voor 
het professionele handelen benoemt. We nemen Cor en Annet als voorbeeld. Bij hen 
is het een centraal gegroeide overtuiging dat je altijd moet nagaan wat er achter ie-
mands gedrag zit. Daar moet je in je aanpak rekening mee houden. Dit is volgens Cor 
het belangrijkste dat hij op de pabo heeft geleerd. Cor: ‘Je gaat op een gegeven mo-
ment anders naar bepaalde dingen kijken. Waarom reageert een jongen of meisje zo 
of waarom doet hij zo of zou er misschien meer aan de hand zijn dan …?’ Vanuit die 
overtuiging vindt hij dat iedere leerling een eigen aanpak nodig heeft. Cor: ‘Je moet 
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niet tegen een klein meisje uitvallen, want die slaapt heel de nacht niet.’ De nadruk op 
het leren begrijpen van gedrag komen we ook tegen bij Annet. Zij vindt het belang-
rijk om achter het gedrag te kijken: ‘Vaak zijn er  stoere kinderen die, als je ze alleen 
hebt, heel  vriendelijk zijn. Als ze wat vertellen, dan denk je: je kunt wel stoer doen in 
de klas of op het plein, maar er zit wel wat achter. Kinderen kunnen wel dwars doen 
of zo, maar daar voelen ze zich misschien helemaal niet gelukkig bij. Dan zullen ze 
het toch wel ergens om doen.’

7.4 Persoonlijke  drijfveren voor het onderwijs

‘ Gestalts’,  motieven en  verlangens
In de verhalen van leerkrachten wordt duidelijk wat hun na aan het hart ligt. Ze ver-
tellen door welke motieven ze gedreven worden in hun werk. We benoemen  drijfveren 
als zaken die hun ‘na aan het  hart’ liggen omdat ze primair van aard zijn. Daarmee 
bedoelen we dat leerkrachten deze niet kunnen terugbrengen tot andere motieven. Het 
blijkt te gaan om  beelden en  verlangens die men heeft, datgene wat men graag bij kin-
deren ziet gebeuren en uit wil lokken. We onderscheiden deze ‘ verlangens’ van de in-
spiratiebronnen zoals die in hoofdstuk 9 worden toegelicht. Bij de inspiratiebronnen 
wordt de vraag beantwoord wat de leerkracht  energie en  elan geeft in het werk. Bij 
drijfveren gaat het om de beelden die men heeft ten aanzien van wat bevredigend is 
in de  onderwijssituatie en wat bevredigend is wat betreft het uiteindelijke doel216 van 
het handelen. Een veronderstelling is dat deze verlangens ertoe leiden dat leerkrachten 
handelen zoals ze  handelen. Men wil graag dat het  resultaat van het handelen over-
eenkomt met de verlangens. We blijken de motieven onder te kunnen verdelen in een 
motief om kinderen geborgenheid te bieden, een motief om zorg te bieden, een mo-
tief om tot God te brengen, een motief om godsbesef over te dragen, een motief om 
nieuwsgierigheid te wekken en een motief om toe te willen rusten.

Motief I:  geborgenheid bieden
Het bieden van  geborgenheid en  veiligheid is een motief dat bij alle leerkrachten voor-
komt. Er is hier geen onderscheid tussen boven- en onderbouw, tussen reformatorische 
en gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten of ervaren en onervaren leerkrachten. Cor: 
‘Dat probeer ik uit te stralen naar de kinderen. Ik probeer geborgenheid te geven.  Lief-
de te geven.  Tijd voor ze te nemen. Ze te  accepteren zoals ze zijn. Ik probeer te sturen 
als het mis is.’ Christien relativeert al het andere in school ten opzichte van het veilig 
voelen: ‘Bouwen aan  zelfvertrouwen, kinderen van wie je weet dat ze zorgen thuis heb-
ben, toch een veilig plekje geven. Zulk soort dingen vind ik erg belangrijk.’ Ook Bertha 
wil graag dat kinderen zich op hun gemak voelen. Juist kinderen voor wie dat niet van-
zelfsprekend is. ‘Ja, je kunt natuurlijk ook helemaal stil zijn terwijl je inwendig heel 
zenuwachtig bent. Het gaat er echt om dat ze zich fi jn voelen, op hun gemak voelen in 
de klas.’ Bertha geeft aan dat ze zich daar als volgt voor inspant: ‘Ik probeer zelf een 

216 Wanneer hier over ‘uiteindelijke doel’ wordt gesproken, gaat het niet over doelen die  beheersbaar 
en  controleerbaar zijn (zoals het resultaat van een les te meten is) maar over  globale doelen ten 
aanzien van leerlingen waarnaar de leerkracht verlangt. 
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positieve  sfeer te scheppen. Ik probeer positieve opmerkingen te plaatsen. Een stukje 
rust uit te stralen. Naar ze te luisteren, te laten merken ‘ik wil er ook voor jou zijn’. Dat 
lukt natuurlijk niet altijd. Dat ga je niet met zoveel woorden zeggen. Dat moet je echt 
in je houding uitstralen. Op het moment dat je heel  gehaast bent en dus weinig  luistert 
naar de kinderen, is dat er niet.’ Bertha geeft een concreet voorbeeld van een meisje dat 
zich niet uit. Ze spant zich in om toch openingen te krijgen bij het meisje. Als ik vraag 
waarom ze daar zo veel moeite voor doet, zegt Bertha: ‘Zij moet het gevoel hebben: ik 
mag komen met mijn verhaal en de juf wil naar mij  luisteren. Ik ben dus ook belangrijk 
voor de juf. (...) Ik help hen dit te leren. Je hebt zorg, niet alleen voor hun cognitieve 
ontwikkeling, ook emotioneel. Dat ze zich als individu ook volwaardig voelen. Ik mag 
er zijn, dat gevoel.’ Leerkrachten delen zo sterk het motief van geborgenheid te willen 
geven, dat ze er in de wij-vorm over spreken. Op een van de scholen staat emotionele 
veiligheid voor kinderen beleidsmatig op de eerste plaats. Frannie: ‘Wij vinden het hier 
op school heel belangrijk dat een kind het naar zijn zin heeft, dat hij zich fi jn voelt. De 
eerste bladzijde van ons rapport is dus dat sociale plaatje. Als een kind lekker in zijn 
vel zit, dan komt het met het werk vanzelf wel. Een kind dat niet lekker in zijn vel zit, 
waar het niet goed mee gaat, diens werk holt ook achteruit. Als je eerst aan die band 
werkt, dan komt dat werk er ook wel. Dan wil hij wel en dan doet hij zijn best’. Bertha 
is zich ervan bewust dat geborgenheid bieden ook in de  thuissituatie centraal staat: ‘Ik 
ben misschien toch een verlengstukje van thuis.’ Claudia voelt de betrokkenheid erg 
sterk: ‘Dan lijkt het net of het jouw kinderen zijn.’ De betrokkenheid op kinderen leidt 
ook tot specifi eke refl ecties achteraf. Bea: ‘Ik heb ook wel eens bij die hele stille kinde-
ren dat ik me aan het eind van de dag afvraag of ik ze vandaag wel aandacht gegeven 
heb. Aan het eind van de dag denk je daar nog aan. Dan geef ik even een aai over de 
bol, of in de rij vraag ik: “Vond je het fi jn vandaag?”’

Soms blijkt het verlangen samen te hangen met het verlangen te ‘ moederen’. Dit 
verschijnsel appelleert aan een primaire behoefte. De leerkrachten die dit noemen, we-
ten geen nadere verklaring te geven voor dit verlangen (zie ook onder paragraaf 8.3 
onder Uitgesproken voorkeuren). Bij Claudia is het verlangen om het ‘zorgende’ tot 
uiting te brengen heel sterk: ‘Ik moet hun broek ophijsen en jassen aandoen en dat 
vind ik heel erg leuk.’ Bertha ervaart iets dergelijks als ze zegt: ‘Thuis is mama er, die 
is er op school niet. Net of ik die rol ook voor een klein deel overneem. Dat maakt het 
verschil met de bovenbouw.’ Bertha brengt haar behoefte om te zorgen terug tot een 
algemener principe: ‘Een mens is een sociaal wezen. Ieder mens heeft wel een portie 
liefde in zich, die hij ook kwijt wil. Die hou je niet voor jezelf. Ik richt me dan naast 
mijn familie en vriendenkring ook op de kinderen. Daar kun je ook een stukje van je-
zelf in kwijt, vind ik.’

Motief II:  zorg bieden
Een volgend centraal motief in de professionele identiteit is de zorg voor leerlingen. 
Dit motief ligt dicht aan tegen het verlangen om geborgenheid en veiligheid te bieden, 
maar is inhoudelijk verschillend. Gaat het bij  veiligheid bieden om wat in het hier en 
nu in de klas bevredigend is, bij de zorg voor de leerlingen worden uitspraken gedekt 
die te maken hebben met wat bevredigend is voor hun  totale ontwikkeling, waar ook 
de  thuissituatie en de  toekomst in begrepen zijn. Het gaat dus bij zorg vooral om het 
doel, namelijk de min of meer  intuïtieve gerichtheid van de leerkracht op het welzijn 
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van kinderen217. Leerkrachten voelen zich vanwege de zorg om de leerling heel per-
soonlijk betrokken. Kennis van de achtergrond van de kinderen (bijvoorbeeld be-
kendheid met de ouders en – problemen in – de gezinssituatie) werkt hier versterkend 
op in. Christien geeft een voorbeeld: ‘Ik heb een jongetje in de klas. Zijn zus heb ik in 
mijn eerste jaar in groep 8 gehad, die is nu opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. 
Dat jongetje kwam in de pauze echt een beetje hangen. Op een gegeven moment had 
ik het gesprek daarnaartoe gebracht. En die heeft toen gewoon zijn hart zitten luch-
ten. Zijn zus had ook zelfmoordneigingen. Dat komt op een kind ook heel dreigend 
en ernstig over. Het lijkt dan een uitzichtloze situatie. Ik probeer er toch op te wijzen 
dat ook die situatie niet uitzichtloos is.’ In dit voorbeeld valt op dat de betrokkenheid 
van Christien op deze leerling sterk is geworden doordat de leerling iets onthult van 
zijn  thuissituatie. De informatie over het gezin maakt dat ze met de leerling meeleeft 
en daarmee emotionele steun biedt.

De meeste leerkrachten geven dit soort voorbeelden. Kennis van de omgeving leidt 
ertoe dat leerkrachten zich kunnen   inleven in de gevoelens van kinderen. Bij Anne-
marie vraag ik door op een situatie waarin een kind huilt. Waarom geef je op dat mo-
ment aandacht aan dit kind? ‘Dat is vooral omdat ik het voor het kind heel erg vind 
dat ze niet alleen kan zijn. Als ik me dan een beetje probeer te verplaatsen in zo’n 
kind, denk ik: zo, je moet maar bang zijn dat iemand je verlaat en je moet maar niet 
alleen kunnen zijn. (...)’ Bij het inleven worden onmiddellijk beelden over het gezin 
opgeroepen. ‘De moeder van dat meisje die altijd zo angstig was, heeft het ook heel 
moeilijk. In dat gezin zijn veel problemen. Die moeder bel ik wel eens en dan zegt ze: 
de Heere geeft nooit meer dan je dragen kunt. Met die moeder heb ik ook wel iets 
bijzonders. Het gaat met de kinderen ook allemaal zo beroerd.’ In de laatstgenoemde 
voorbeelden blijkt de  betrokkenheid een  religieuze dimensie te krijgen. Christien in-
terpreteert de situatie met de leerling vanuit haar beleving van de leiding van God. 
Annemarie ervaart als leerkracht een band met de ouder vanwege de herkenning in 
betekenis geving.

Het besef dat er iets achter bepaald gedrag kan zitten, maakt leerkrachten alert op 
punten die ze voor zichzelf belangrijk zijn gaan vinden. Annet is bijvoorbeeld van-
uit haar biografi e218 (ze was vroeger nogal tegendraads) erg bedacht op  stoer gedrag. 
‘Stoere en lastige kinderen: als je ze alleen hebt, zijn ze heel vriendelijk. Vertellen ze 
wat, dan denk je: je kunt wel stoer doen in de klas of op het plein, maar er zit wel wat 
achter.’

De diepe drijfveer van zorg heeft ook een keerzijde, namelijk dat de grenzen van 
wat men kan bieden tot  teleurstelling kan leiden. Bij Anthon komt dit naar voren als 
hij vertelt over een gezin dat ontevreden is over de zorg voor hun kind. Vrij heftig ver-
telt hij over de teleurstelling. Met allerlei voorbeelden licht hij toe hoeveel zorg er be-
steed is aan dit individuele kind. De reactie van de ouders ervoer hij als een misken-
ning van het zorgmotief. ‘Op een gegeven moment leg je dat naast je neer. Dan denk 
je: we doen wat we kunnen.’

217 Leerervaringen tijdens de beroepsuitoefening zijn van betekenis in het ontstaan of de versterking 
van dit motief. De meeste leerkrachten noemen een of meerdere situaties van kinderen die hen 
sterk hebben geraakt. Deze komen in hoofdstuk 8 aan de orde.

218 Zie hiervoor paragraaf 8.2.
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Motief III: het  kennen van God
Een centraal motief dat leerkrachten noemen, is het kennen van God. Het betreft hier 
dus de primaire zorg van de leerkracht voor de  religieuze ontwikkeling van kinderen. 
Er is op dit punt een groot verschil tussen reformatorische en gereformeerd-vrijge-
maakte leerkrachten. Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten concentreert zich de 
zorg op ‘het leren leven met God’. Reformatorische leerkrachten zijn er consistent van 
overtuigd dat het gaat om ‘het leren kennen van God’. De leerkracht hoopt dat zijn 
handelen eraan bijdraagt dat de leerling God daadwerkelijk leert kennen en zo zich 
als een kind van God mag zien. Kinderen zijn niet vanzelfsprekend kinderen van God 
en leerkrachten vinden het een van de belangrijkste motieven voor christelijk onder-
wijs dat kinderen hierop gewezen worden. De bijbelles heeft om die reden ook zo’n be-
langrijke plek. Claudia: ‘De boodschap is altijd: je moet  bekeerd worden, je moet een 
nieuw hartje krijgen.’ Bas drukt het in wat formelere termen uit: ‘De kinderen bewe-
gen tot het geloof. Dat is heel moeilijk gezegd de boodschap van iedere vertelling. De 
noodzaak van geloof en  bekering moet iedere bijbelles toch aan de orde komen,’ (...) 
‘Maar je wilt ook dat de  Heilige Geest in de harten van de kinderen dat geloof werkt.’ 
Bas vindt dat je de taak als leerkracht daarom hoog op kunt vatten. Er zit overlap in 
met wat je ‘een ambtelijke taak’ kunt noemen. ‘En dan zeker als het gaat om de bij-
belvertellingen, maar ook in je gewone handelen. En naar aanleiding van de dingen 
die gebeuren, waar je het met elkaar over hebt, daarin klinkt als het goed is een stuk 
godsbesef in door.’ De noodzaak om ‘bekeerd te zijn’ geldt ook voor de leerkrachten 
zelf. Christien is ervan overtuigd: ‘Je kunt alleen maar een goede leerkracht zijn als je 
zelf ook een kind van God bent.’ Ze is zeer geëmotioneerd als ze zegt dat dit niet voor 
haar geldt. De meeste van haar reformatorische collega’s geven hetzelfde aan (zie pa-
ragraaf 10.2.2). Toch beschrijft men voor de kinderen wel wat er in de  bekering ge-
beurt. Bertha: ‘Dat is heel moeilijk te omschrijven voor ze. Ik zeg er meestal bij dat we 
de Heere lief gaan krijgen. Dat Hij de baas wordt in ons hart, dat je het niet meer al-
lemaal zelf wilt gaan doen, dat je gaat doen wat de Heere wil. Het lief krijgen van de 
Heere, dat is het. Het is voor jezelf al heel moeilijk, wat is het nou precies. Het voor 
een kind uitleggen is helemaal moeilijk. Dat de Heere in ons hart komt, is natuurlijk 
ook zo abstract als wat.’

Interviewer: Je verlangt iets bij de kinderen teweeg te brengen, dat heeft ook effect 
op je eigen verlangen. Ik proef in jou ook wel het verlangen dat je God lief gaat krij-
gen. Of zeg ik dat verkeerd?
Bertha: Je bent je bewust van de noodzaak van  bekering. Er komt een moment dat 
de Heere terugkomt of je moet sterven en dan begint de  eeuwigheid. Om die door 
te brengen zonder God met alle moeite en verdriet die ermee gepaard gaat. Maar 
ik moet eerlijk zijn. Als je net als de wereld denkt dat dood dood is, dan doe je 
geen moeite om God te leren kennen. Het is eigenlijk puur  angst, dat vind ik van 
mezelf heel moeilijk, daar ben ik wel eerlijk in. Maar er zijn mensen die vertellen 
daar wel uit. Ik heb een tante en die vertelt er regelmatig van. Dan heb ik iets van: 
dat wil ik ook.
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Voor Cor is het doorgeven van de bijbelse boodschap het stukje ‘extra’ in het werk: ‘Je 
mag de kinderen wat vertellen en dat geeft ook meerwaarde aan je werk’. Vanuit zijn 
eigen ervaring geeft hij aan dat hij zich  geborgen voelt bij God en dat hij ernaar ver-
langt dat de kinderen dit ook zullen ervaren. ‘Het liefst zou je ze zelf bekeren, maar 
dat kan je gewoon niet. Het Woord zou je in hun hart willen leggen, maar dat kan je 
niet. (…) Dat is iets wat je zo graag aan de kinderen wilt meegeven, omdat je hebt er-
varen of gevoeld dat bij God het beste plekje is waar je zijn kunt. Dat je, ook als het 
leven niet altijd even makkelijk is, zeker weet: bij Hem moet ik zijn!’
Anthon vindt het daarom zo belangrijk dat kinderen geprikkeld worden tot aandacht 
bij vieringen en bijbelverhalen: ‘Het gaat om het Woord van de Heere, gericht op jul-
lie behoud’.

Christien vindt het belangrijk om kinderen steeds op het hart te drukken dat ze 
 God moeten zoeken. Zelf voelt ze dit ook als absolute noodzaak en ze raakt geëmoti-
oneerd als ze zegt: ‘Omdat het sowieso voor mijzelf heel belangrijk is. En ik denk ook 
dat je – wat voor maatschappelijke status je ook haalt – het komt altijd weer terug op 
dat ene’. Ook Claudia vergelijkt ‘God leren kennen’ met andere zaken. Claudia: ‘Het 
is allemaal belangrijk, taal en rekenen, maar het gaat een keer voorbij. Het is alleen 
belangrijk of je God kent. Je wilt toch proberen om ze dat duidelijk te maken’. Do-
rien drukt het zo uit: ‘Je probeert de kinderen toch wel erop te wijzen dat ze ook niet 
alleen maar bezig moeten zijn met werken en spelen en druk zijn in de wereld, maar 
dat ze moeten zoeken naar het Koninkrijk van God. Te wijzen op mensen in een bij-
belverhaal hoe gelukkig ze zijn als er een God in de hemel is die voor ze zorgt. Dat je 
dan pas echt  gelukkig kunt zijn als je dat mag weten.’ (zie voor deze thematiek ook 
paragraaf 10.2)

Leerkrachten blijken in de interviews impliciet de noodzaak van  bekering aan te 
duiden met ‘dat’ of ‘het’ zonder expliciet aan te duiden waar het om gaat. Bijvoorbeeld 
in de volgende frase waar Bas zegt: ‘Je kunt dat ook niet aanpraten, dat belijd je ook, 
en je kunt dat ook niet brengen waar het hoort te komen, niet toepassen, maar je bent 
wel geroepen om het aan de harten te leggen. Om ze toch te prikkelen op z’n minst ge-
zegd. Meer gevoel.’ Het voorzichtige, aanduidende woordgebruik duidt erop dat men 
het verborgene van het leven met God als een  geheim laat staan. Dit kan met woor-
den aangeraakt worden, maar niet met woorden begrepen worden. Cor drukt zich 
wat explicieter uit. En toch blijkt ook in diens bewoordingen de  voorzichtigheid. Het 
gaat volgens hem om ‘een oproep zeg maar en dat je dat ook de kinderen mee wilt ge-
ven van: God roept ook jou om ook jouw hart en mijn hart open te zetten voor God’. 
Annemarie verwoordt het op een andere manier. Vanuit haar eigen biografi e – waarin 
het gaan geloven een moment van  overgave is geworden – verwoordt ze ‘bekering’ als 
‘overgave’. Ze voelt zich overigens met deze terminologie onzeker in haar school219.

219 In de lijn van de  traditie weet ze heel zeker dat ze appellerend uit de Bijbel mag vertellen, maar 
toch weet ze niet goed hoe dat door  bestuursleden beoordeeld zal worden. ‘Als reformatorische 
leerkrachten gewoon kinderen oproepen om echt te gaan geloven in de Heere Jezus en, om die 
term te gebruiken, zichzelf over te geven. Dan denk ik: mag ik dat wel? Ik sta hier wel onder een 
reformatorisch bestuur. Ik zou het nooit zeggen als ik bestuursbezoek had. Terwijl ik het zelf wel 
heel bijbels vind.’ 
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Wel of niet een kind van God?
Reformatorische leerkrachten verschillen sterk met hun gereformeerd-vrijgemaakte 
collega’s als het gaat om de realiteit van het heil voor hun leerlingen. De theologi-
sche verschillen die in hoofdstuk 3 zijn verwoord, zijn in verschillende opmerkingen 
terug te vinden. Reformatorische leerkrachten zijn zeer terughoudend over de vraag 
of zij iets kunnen zeggen over de vraag of kinderen deelhebben aan het heil. Anthon 
formuleert kort en bondig het doel: ‘Dat je Jezus als je eigen Zaligmaker kent.’ Maar 
dat dit daadwerkelijk gebeurt bij de kinderen, is allerminst  vanzelfsprekend. Enkele 
leerkrachten geven aan hierover te denken als ze de kinderen voor zich zien. Zij let-
ten op de reacties op bijbelverhalen. Met name de aandacht die er is, herleiden ze tot 
werk van God. Bas: ‘Maar om dan gelijk te spreken van Gods bemoeienissen … Die 
zijn dan uitwendig te zien in die ontroering, maar wil het werkelijk voor de eeuwig-
heid zijn, dan moet het verder. En het is niet aan mij om dat na te gaan. (...) De Heere 
werkt wel door ontroering.’ Maar het hangt af van de soevereine keus van God: ‘De 
Heere zal er toch mee doen wat Hem behaagt, wat Hij wil.’ Er is een diep besef dat de 
 zegen over het bijbelverhaal een strijd van hogere orde is. Dorien: ‘Ik probeer meestal 
in mijn gebed te vragen: juist bij het bijbelverhaal hebben de juffrouws en meesters de 
hulp van de Heere nodig en juist dan is de  duivel heel hard aan het werk.’

Onderwijs en verbond: ‘Je bent goed voor God’
Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten gaan er zonder meer van uit dat hun leerlin-
gen kinderen van God zijn. Bij hen speelt het  verbond een rol in hun overtuigingen. 
We nemen uitspraken van Frannie als voorbeeld van een gedachte die consistent voor-
komt bij alle gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten, namelijk dat ‘het kind van God 
zijn’ gevolgen heeft voor hoe je de kinderen aanspreekt. Frannie: ‘Je plaatst een kind 
altijd in het grote geheel van de  groep, dat is in het grote geheel van  Gods volk. Je bent 
er niet voor jezelf. (…) Kinderen moeten weten dat ze een  kind van God zijn. We moe-
ten het geloof stimuleren.’  Geloof stimuleren is ook van belang voor het  zelfbeeld dat 
een leerkracht bij kinderen graag wil zien. Frannie: ‘Ze moeten ook leren dat ze altijd 
bij God terechtkunnen en dat ze goed zijn zoals ze zijn voor God (...). Dat gaat ook 
over het ontwikkelen van hun talenten van: jij bent daar goed in. Dat heb je van God 
gekregen. Dat is juist het leuke van iemand die niet zo goed in rekenen is: kijk eens, 
nu heb je een mooie tekening gemaakt, dat is jouw kwaliteit, dat kun jij heel goed. Je 
bent goed zoals je bent voor God.’
Ook sociaal gedrag wordt in verband gebracht met het verbond.  Verbondskinderen 
mogen niet lelijk tegen elkaar doen. Frannie: ‘Waarom mag je een ander niet schop-
pen en slaan? Omdat die ander een kind van God is. Dus de regels die we op school 
hebben, zijn geen regels die wij maar bedenken, dat zijn allemaal dingen die je voor de 
Heere doet. Dat zal niet elke keer zo naar voren komen, maar je hoopt toch wel dat je 
dat afstraalt naar de kinderen’. In het  kindbeeld liggen ‘het kind als  schepsel’ en ‘het 
kind van het verbond’ dicht bij elkaar. Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten kun-
nen kinderen in hun klas daarom ervaren als  intrinsiek goed. Hans: ‘God vindt jou 
goed, Hij heeft tegen jou gezegd: ‘Je bent goed, Ik vind je machtig’. Hij is blij met jou 
als scheppingskind. Wat een ander daar ook van vindt, later in de samenleving zul-
len ze dat ook meemaken, dat de een wel en de ander niet leuk of aardig is, dat kan 
ook niemand wegnemen, die samenleving blijft hetzelfde, maar heb respect voor je-
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zelf, want God heeft respect voor je. Hij vindt je fi jn, Hij vindt je goed. Dus als je ook 
niet goed kunt rekenen, heb er  respect voor. Merk je voor jezelf: ik loop weer anders 
in de kleren dan wie ook, heb  respect voor jezelf.’ De intrinsieke waarde van het kind 
brengt een morele implicatie voor de leerkracht met zich mee. Geertje: ‘Het is belang-
rijk dat een kind zich veilig voelt, dat een kind het goed heeft, dat een kind weet dat 
hij gewaardeerd wordt op school. En dat is niet alleen omdat hij het rekenwerk af 
heeft of wat dan ook.’

Een implicatie van de erkenning van de kinderen als zijnde ‘in het  verbond’ is dat 
ouders en school samen op  één lijn zitten wat betreft opvattingen. Beiden hebben 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen en dienen daarom elkaar te 
steunen. Hans drukt het uit als ‘een dragen van elkaar’. ‘Voor mij is het ook belang-
rijk dat ik me gedragen voel. Net zoals ik die ouders opdraag. Met z’n tweeën klaren 
we een klus. Ik professioneel op school en zij als vader en moeder als de bloedband. Ik 
zie dat als één lijn.’ De veronderstelling dat alle kinderen  Gods kinderen zijn, maakt 
dat leerkrachten het accent leggen op het bevorderen van ‘de dienst aan God’. Leer-
krachten uiten het verlangen om kinderen te laten beseffen dat God hun God is en 
dat mensen Hem concreet moeten dienen. Frannie: ‘Je moet kinderen ook daar be-
wust van maken. Wij willen God dienen en wij willen het doen zoals Hij het van ons 
vraagt. Ik vind het ook heel mooi om kinderen uit de Bijbel te laten zien wie God is 
voor ons. Die kant zit er natuurlijk ook aan, dat je weet dat je kinderen in bruikleen 
hebt, dat je ze ook dichter bij God wilt brengen. Het is niet zo dat dat bij elke les en 
bij alle vakken ervan afdruipt. De drive is er wel.’

Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten maken duidelijk dat je dingen kunt doen 
waar God  blij van wordt. Welke dingen zijn dat? Femke: ‘Dat kun je gewoon invullen: 
door aardig te zijn tegen andere kinderen, door goed je best te doen op school, door 
mee te zingen, dat soort dingen.’

Motief IV:  Godsbesef overdragen
Het volgende motief dat naar voren komt, is het verlangen dat kinderen besef van de 
reële  aanwezigheid van God ontwikkelen. Orthodox-protestantse leerkrachten be-
ogen een  religieus gevoel over te dragen dat in de eerste plaats gekenmerkt wordt door 
woorden als ‘ afhankelijkheid’, ‘God is altijd aanwezig’ en ‘ verwondering’. Dorien 
drukt het als volgt uit: ‘Ik denk inderdaad een stukje verwondering voor alles wat 
we krijgen en niet hebben verdiend. Een stukje  bewustwording van onze  afhankelijk-
heid. (...) We hebben de Heere in alle dingen nodig om te strijden tegen de  zonde. Om 
elkaar dan dus ook lief te hebben en dat wij gezellig zullen spelen en goed samen kun-
nen werken. (...) Ik zie mezelf als degene die kinderen wijst op de afhankelijkheid en 
ook wijs ik erop dat je met alles bij de Heere terecht mag komen.’ Het is belangrijk 
om ervan doordrongen te zijn dat God in heel het leven aanwezig is. Bas: ‘Als ik praat 
over de dingen die gebeuren, klinkt daar als het goed is een stuk godsbesef in door.’ 
Ook Claudia geeft dit aan: ‘Ik vind het ook heel belangrijk om juist tussendoor het 
voor kinderen heel gewoon te laten zijn dat je over God kunt praten. Dat het niet al-
leen je bijbelverhaal is dat je doet. Dat je ook tussendoor zegt: ‘Heb je die paddestoel 
gezien, die heeft God gemaakt!’

Een tweede aspect dat leerkrachten belangrijk vinden, is het besef dat God de 
gever is van alle goede dingen. God is een goede God en die gedachte is zowel van 
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 toepassing op het leven in het hier en nu als op het geestelijke leven. Dorien: ‘Je pro-
beert de kinderen ook  bewust te maken van de voorrechten of de  zegeningen die we 
telkens van de Heere krijgen. Het is niet gewoon dat we hier allemaal gezond zijn. 
Kinderen, zieke meesters en juffrouws, je familie. Je afhankelijkheid van de Heere wil 
je naar voren brengen, maar ook de rijkdom van de Heere.’ Claudia is ondanks haar 
eigen  heilsonzekerheid ervan overtuigd dat ze een goede  boodschap van God moet 
weergeven: ‘Dat de Heere toch wil vergeven. Ik zeg het nu een beetje snel, maar ik 
denk ook wel dat je het binnen de bijbelverhalen vertelt. (…) Dan denk ik dat je het 
zo mag voorspiegelen dat ze inderdaad die hoop op God zouden stellen.’ Dorien wil – 
evenals al haar andere reformatorische collega’s – het beeld overbrengen dat de Heere 
wel bereid is om tot  bekering te brengen: ‘Wat je de kinderen mee zou willen geven, 
is de rijkdom van de Heere. Dat de Heere de wil nog laat dat wij ons tot Hem zouden 
bekeren.’ De leerkrachten hebben de neiging om God voor te stellen als een goede God 
en een God die bereid is te vergeven. Het element van ‘ Rechter’ heb ik in de interviews 
niet aangetroffen. Er is wel een grote  ernst in het spreken over de noodzaak van be-
kering; ook dat je hier veel om moet  bidden. De mogelijkheid dat dit kan en dat God 
gereed staat om het te doen, wordt benadrukt; maar slechts enkele leerkrachten zijn 
er ook van overtuigd dat dit werkelijk gebeurt.

Een derde aspect van het over willen brengen van  godsbesef, treffen we niet uit-
sluitend maar wel voornamelijk aan bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten. Het 
gaat om het willen overdragen van het besef dat God de  Schepper is van alles wat in 
de  natuur zichtbaar is. Femke wil de kinderen wijzen op de schoonheid van de na-
tuur, omdat ze ‘daardoor ook  ontzag voor God hebben en dat je daarvan onder de 
indruk kunt zijn’. Op de vraag waarom het belangrijk is om onder de indruk te zijn, 
antwoordt zij: ‘(...) Dan vind ik dat je recht doet aan God. Wat God ons wil geven. Ik 
vind het jammer als je daar overheen leeft. Ik vind het mooi als je dat blijft zien. (...) 
Hoe laat je dat merken? Door ze naar details te laten kijken. Als ze bijvoorbeeld bui-
ten zijn en ze zien een lieveheersbeestje, dat je ze dan laat bekijken hoe mooi dat is en 
dat de Heere God dat heeft gemaakt. Dat het eigenlijk wel heel bijzonder is en dat je 
onder de indruk bent. Als de bloemen gaan groeien in de lente, kunnen de kinderen 
daar ook van onder de indruk zijn’. Femke vindt dat het er vooral bij jongere kinderen 
om gaat het vertrouwen in God over te dragen, en te laten zien hoe groot God is. Ze 
vindt het wel lastig om in het lokaal iets van Gods grootheid over te brengen. ‘Want je 
kunt soms zo moeilijk naar buiten, maar de wil is er wel.’ Het belang van het kinderen 
wijzen op de grootheid van God is er vooral omdat je het niet uit jezelf ziet. ‘Daar kun 
je wel overheen leven.’ Een mooie illustratie zie ik tijdens een observatie in de kleuter-
klas bij Gonda. Ze heeft een vogelnestje meegebracht uit haar eigen tuin, en laat dit 
aan de kinderen zien. Het is bedoeld als introductie op een knutselwerkje. Gonda ge-
bruikt het nadrukkelijk om de schoonheid van Gods  schepping en  verwondering over 
te dragen. ‘Je snapt niet dat het niet uit elkaar waait, het zat wel op een tak, maar als 
je het vastpakt, is het allemaal zand en losse onderdelen.’

Motief V:  nieuwsgierigheid wekken
Bij verschillende reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten komt 
sterk de behoefte naar voren om leerlingen nieuwsgierig te maken. Bas: ‘Ik vind het 
fi jn dat de ogen van de kinderen op dat moment voor iets opengaan. Dat is vooral bij 
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de zaakvakken zo: ze meer attent maken op bepaalde dingen.’ Bas: ‘We hebben het 
bijvoorbeeld pas over vulkanisme gehad met aardrijkskunde. De Merapi in Indone-
sië was toen aan het uitstoten en rommelen. Als je zoiets erbij pakt, dan denken de 
kinderen: hé, daar hebben we het over gehad, daar weten we iets van!’ In tegenstel-
ling tot het motief ‘geborgenheid bieden’, wordt dit motief niet door alle leerkrachten 
genoemd, maar vooral door leerkrachten in de  bovenbouw. Als het motief genoemd 
wordt, geldt het ideaal voor álle kinderen. Bas: ‘Je wilt eigenlijk dat alle kinderen dat 
doen. Dat ideaal zit er nog steeds een beetje in, je wil het voor iedereen interessant 
maken. En dat lukt bijna nooit. (...) Maar ik wil wel die innerlijke motivatie bij de kin-
deren tot stand brengen, dat vind ik belangrijk en dan wil ik dat de kinderen dat ook 
belangrijk gaan vinden. Maar dat kun je niet dwingen.’ Bas: ‘Op die manier probeer 
je ze te prikkelen. Door ze open vragen te stellen, door ze actief mee te laten denken. 
Dat is over het algemeen mijn aanpak, waarbij ik hoop dat ze betrokken zijn en dat 
ze het tot zich nemen.’

Motief VI: graag willen  toerusten
Bij het motief ‘graag willen  toerusten’ brengen leerkrachten sterk hun verlangens naar 
voren ten aanzien van het doel en de inhoud van het onderwijs. Christien: ‘Ik heb dus 
voor het oudere kind gekozen, omdat ik het mooi vind dat je met die kinderen echt be-
zig bent met de vragen van het leven. Hoe kun je ze toerusten hoe ze in de maatschap-
pij kunnen staan? Ze hebben vaak wat diepere vragen op je bijbelverhaal en zo. (...) 
Nu zijn ze in een heel beschermd wereldje. Er komt op de school voor voortgezet on-
derwijs zoveel af op de jongelui. (…) Maar ik geloof wel dat het een belangrijke basis 
is waar je ze ook richting mee kunt geven.’ Christien: ‘Ja, ik denk toch omdat ze op die 
leeftijd ook de vragen gaan krijgen. Sowieso over identiteitsgebonden dingen.’ Chris-
tien vindt dat ze in allerlei vakken waarden en normen overdraagt. Uit de voorbeelden 
die Christien noemt, blijkt dat  toerusting vaak betrekking heeft op de  actuele leefsi-
tuatie van kinderen, bijvoorbeeld het voorrang geven in het verkeer. Dat heeft vol-
gens haar alles met moraal te maken. Leerkrachten verwachten dat hun leerlingen in 
nieuwe, voor hen confronterende of ongewenst  verleidelijke situaties komen. De drang 
om kinderen toe te rusten heeft ook te maken met  bezorgdheid over de toekomst. Er 
tekent zich een duidelijk patroon af van de leerkrachten bij wie we dit tegenkomen. 
‘Mate van ervaring’ en de ‘regio waarin de school ligt’ blijken hierin bepalend. We ko-
men de bezorgdheid alleen tegen bij de ervaren leerkrachten en/of bij scholen in een 
verstedelijkte omgeving. Dit geldt zowel de reformatorische als de gereformeerd-vrij-
gemaakte leerkrachten. We geven enkele voorbeelden.
Hans maakt zich zorgen om het gedrag van kinderen, bijvoorbeeld het  pestgedrag en 
het kijken op  sekssites. Die onderwerpen waren aan de orde geweest op een contact-
avond. Hij probeert de kinderen zo toe te rusten dat ze gedrag gaan vertonen dat zich 
meet aan het voorbeeld van Jezus. Anthon kan overvallen worden door een zorg over 
de toekomst van de kinderen. ‘Dan heb ik wel eens gehad dat je somber naar huis gaat 
en denkt dat het niet goed gaat zo.’ Hij benoemt observaties die hij doet bij kinderen 
en die hij negatief interpreteert als ‘zondige momenten’. De zorg voor de leerlingen 
betreft ook het morele gehalte van hun leven. Anthon schrikt soms van wat de kin-
deren doen en zeggen. ‘Gesprekjes tijdens het overeten. Pas werden er in het kringge-
sprek in Anthons klas allerlei  seksueel getinte opmerkingen gemaakt. ‘Dan maak je je 
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zorgen om hen, dat je denkt: jongens waar moet dit heen? Dat zijn dan ook wel mo-
menten die je aangrijpen. Zitten jullie nu al zo vast in die dingen, ben je daar nu al zo 
mee bezig?’ Nauwkeuriger aangeduid gaat de zorg van Anthon vooral om de dreiging 
van een  hedonistische levenswijze: ‘Ik zit aan een jongen te denken die gewoon in het 
gesprek zei: “Ja maar meester, er staat ook in de Bijbel dat je van het leven mag genie-
ten. Het staat in Spreuken.” Ik denk dan: waarom is dat heel belangrijk voor je? Dan 
zie je van lieverlee eens een ketting om gaan en je ziet een moderner kapsel komen. 
Er is nu ook een jongen in de klas die ook heel stoer gedrag vertoont, absoluut niet 
sterk in zijn schoenen staat, waar je juist op het gebied van seksualiteit best regelmatig 
opmerkingen over hoort; dan denk ik: ben jij over vijf jaar nog rein? Ik geloof er ei-
genlijk niets van dat je stevig genoeg in je schoenen staat. Dus dan maak je je naar de 
toekomst toe ook zorgen. Bij sommige kinderen denk je ook: zal hij op zijn twintigste 
nog in de kerk zitten? (…) Vijandschap merk ik eigenlijk nooit. Maar wel een soort 
twijfels. En toch wel heel erg geïnteresseerd zijn in het materiële, niet echt kwaad zien 
in de dingen die volgens de Bijbel echt  zonde zijn. Dus dan maak je je inderdaad naar 
de toekomst toe, zorgen.’

Bij Cor heeft de bezorgdheid te maken met een somber  toekomstbeeld dat gevoed 
wordt door wat men in de media tegenkomt. ‘Je leest de krant en dan hou je je hart 
wel eens vast. Ik ben nog maar 28, maar je denkt wel: wat zou het later zijn als mijn 
kinderen groot zijn? God is rechtvaardig genoeg. Als Hij ons land zou straffen? (...) Je 
gaat iedere dag weer naar school, maar iedere dag sta ik er toch weer even bij stil: ben 
ik weer terug vanmiddag? Daar moet ik toch heel vaak aan denken.’ Bij Frannie wordt 
de angst voor de toekomst van de kinderen bepaald door wat ze in de krant leest. ‘Wij 
zullen het toch wel heel moeilijk krijgen als christenen. Dat is in de Bijbel natuurlijk 
ook verteld. Het lijkt nu allemaal wel zo mooi, maar het is zeker zaak om alert te blij-
ven. Blijf zelf maar dicht bij de Here dan hoop je dat het allemaal goed komt.’

De  bezorgdheid voor de toekomst van de kinderen lijkt het sterkst wanneer leer-
krachten problemen in hun eigen situatie meemaken. Met name kerkverlating wordt 
als een dreiging genoemd. Een van de leerkrachten meldt dat de bezorgdheid te ma-
ken heeft met haar zoon die ongelovig is geworden. Bea neemt waar dat er in haar 
gemeente veel jongeren afhaken. ‘Dat beeld heb je dan ook wel voor je: van die grote 
broers en zussen of neven of nichten. Dan denk ik: wat zou dat erg zijn, ik heb die kin-
deren die nu afhaken ook over de Heere verteld. Dan hoop je echt zo dat ze de Heere 
zoeken. (...) Bijvoorbeeld: als je een beroep zoekt, dat je dan ook aan de Heere mag 
vragen: wat is nu een goed beroep voor mij?’ Ze vindt hier aanleiding in om te bena-
drukken hoe belangrijk het is om God te zoeken. Bea: ‘Ik merk gewoon bij mijzelf dat 
ik – hoewel het ook voor mij een worsteling is of het wel voor mij is – gewoon weet 
dat het heel goed is, en dat het mooi is om de Heere te dienen. (...) De kinderen zeggen 
ook wel eens: “Maar juf … kinderen worden niet gelijk beter hoor, als u erom bidt.” 
Nee, maar dan mag je het toch iedere keer aan de Heere vertellen, dat wil de Heere 
toch iedere keer graag horen van je, dat je Hem nodig hebt.’

Zorg en bezorgdheid versterken het verlangen om iets wezenlijks in de levens van 
kinderen tot stand te brengen. Christien: ‘Ik zou graag willen dat ze steun hebben aan 
de dingen die ik ze meegegeven heb (...). Dat dat hun tot steun is en tot richting en tot 
houvast. (...) Toen ik voor de laatste keer voor groep 8 een  bijbelverhaal moest ver-
tellen, toen ik dat moest voorbereiden, dacht ik echt: wat kan ik nog als laatste mee-
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geven? Het verhaal sowieso, wat moet je kiezen, dat vond ik best emotioneel, een hele 
zware belasting. Natuurlijk is het altijd een heel verantwoordelijk werk. Toen had ik 
echt iets: dit is de laatste keer dat ik ze nog iets kan meegeven. Echt ook dat je weet 
dat sommige kinderen daarna weinig of niets meer horen van de bijbelse  boodschap, 
omdat ze naar een school gaan die algemeen christelijk is of helemaal niet christelijk 
en die voor de rest met hun  leefstijl best wel ver van je eigen leefstijl af staan. Dat vond 
ik toen echt verantwoordelijk. Dat raakt je gewoon heel diep.’

Persoonlijke thema’s in de toerusting
Naar aanleiding van voorbeelden in de klas komt herhaaldelijk naar voren welke za-
ken voor leerkrachten persoonlijke prioriteit hebben om kinderen mee te willen ge-
ven. Momenten die ik als onderzoeker in de klas meemaak, zijn vaak aanleiding om 
deze persoonlijk gekleurde motieven naar boven te halen. Naar aanleiding van de 
waarnemingen wordt doorgevraagd naar de reden van het specifi eke handelen. Leer-
krachten blijken op sommige punten een sterke drang te hebben kinderen iets te wil-
len aanleren wat niet vanzelfsprekend in leerboeken staat. Het gaat dan niet om pun-
ten als ‘het leren kennen van God’ of ‘geborgenheid bieden’. Hoe leerkrachten in de 
concrete situatie handelen – vooral bij het ingaan op incidenten – lijkt sterk gestuurd 
te zijn door persoonlijke thema’s. Dit gaat soms zo ver dat we kunnen stellen dat leer-
krachten hun eigen  vormingsidealen vasthouden en daar desnoods ook de wens of het 
beleid van de school mee doorkruisen. Bij deze thema’s zijn steeds  biografi sche motie-
ven in het spel220. We noemen enkele voorbeelden.

Bas vindt het belangrijk dat de kinderen een goed historisch besef krijgen; de ge-
schiedenis beter leren begrijpen. Als ik vraag waarom hij dat zo belangrijk vindt, wijst 
hij erop dat hij van geschiedenis houdt en dit ook wel had willen studeren. ‘Dat is in 
een bepaalde mate niet objectief. Dat vind ik belangrijk dat ze daar wat meer van we-
ten. Alleen al omdat er bij wijze van spreken een vierhonderdste geboortedag wordt 
gevierd, een standbeeld wordt opgericht.’

Annemarie verwijst naar haar biografi e als ze motiveert waarom ze aan kinderen 
een positief  godsbeeld wil overdragen. Annemarie: ‘Ik ben me er heel erg van bewust 
dat deze kinderen binnen de gereformeerde gezindte opgroeien. Dat vind ik heel goed 
en fi jn. Maar die ontwikkeling die ik zelf doorgemaakt heb en dat ik de Bijbel anders 
ga lezen en dat ik ontdekt heb: o, bedoelt de Heere dat zo, o, maakt dat ik dat ook 
wil overbrengen op de kinderen. Hoe klein ze ook zijn. Ik weet niet of ze dat horen, 
ooit gaan horen.’

Cor kiest er soms voor om de les die op dat moment aan de orde is,  los te laten: 
‘Om ze niet alleen bezig te laten zijn met bijvoorbeeld dictee, maar hun te laten zien 
dat er soms ook belangrijkere dingen zijn.’ Zo vindt hij in een opmerking van een kind 
aanleiding om een moreel probleem aan de orde te stellen: ‘Je wilt de kinderen ook 
verder brengen. Bijvoorbeeld het stelen van een elastiek van de postbode. Is het nou 
stelen of niet? Ja, hij heeft er toch genoeg. Nee, denk daar eens over na, jij denkt van 

220 Op dit punt blijkt dat persoonlijke motieven altijd begrepen moeten worden binnen het unieke 
verhaal van de leerkracht. Zie bijvoorbeeld ook paragraaf 8.7., waar naar voren komt welke 
sporen kritische incidenten, fasen en personen achterlaten in de motieven van leerkrachten.
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niet, maar is dat echt zo? Dat is wel belangrijk om goed over na te denken.’ De  bio-
grafi e van Cor schemert door (hij is als zij-instromer in het onderwijs gekomen) als hij 
als vormingsmotief de latere werksituatie aan de orde stelt bij de kinderen. ‘Later werk 
je misschien op de bouw en dan is er één kerel die zegt: “Die kan ik niet uitstaan van 
wat hij allemaal doet en zo”, maar dat je hem toch een plekje gunt, geeft en toch met 
hem omgaat. En dat is in de klas ook zo, je bent samen klas.
Leerkrachten willen bestaande beelden bij kinderen doorbreken en brengen dus dui-
delijk hun eigen waarden in. Claudia wil de kinderen een ander idee van straf meege-
ven. ‘Het is natuurlijk zo dat als je verkeerd hebt gedaan en dan komt er straf, dat is 
logisch voor ons, maar je merkt dat kinderen ook heel duidelijk zo denken.’ Ze doet 
dan moeite om in haar  kleuterklas duidelijk te maken dat God juist anders is en dat 
de vergeving de logica van zonde en straf doorkruist. Iets dergelijks noemt Bertha als 
ze de beelden van kinderen wil nuanceren: ‘De kinderen van een andere school zijn 
altijd goddelozer, want die dragen een broek. Zo werkt dat in die hoofdjes. Trouwens 
in onze hoofden ook, daar wil je pas echt aan als de  Heilige Geest het laat zien, wat 
voor rommeltje het van binnen is.’ Ze vindt het belangrijk om de kinderen het besef 
bij te brengen dat de zondigheid zit in het feit dat mensen allemaal  egoïsten zijn, dat 
ze denken beter te zijn dan anderen.

Leerkrachten willen kinderen een andere of bredere blik meegeven dan dat ze van 
thuis uit gewend zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de gewoonten. Een van de refor-
matorische leerkrachten weet dat een bepaalde categorie ouders en kinderen het beeld 
heeft dat mensen met een bepaald type  kleding geen christen kunnen zijn. Dat beeld 
probeert ze bij te stellen. In hoofdstuk 11 zal blijken dat leerkrachten in het gesprek 
met hun klas ruim de tijd nemen om naar voren te brengen wat zij belangrijk vinden.

7.5 Identiteit, zelfverstaan en persoonlijkheid

7.5.1 Authenticiteit

Leraren lijken een sterk besef te hebben van de  authenticiteit van hun handelen. Uit de 
reactie van de kinderen leiden ze af of het eigen gedrag  echt en persoonlijk is geweest. 
Anthon: ‘Ze voelen toch of het uit je  hart komt, of dat je het verstandelijk zegt …’ Bij 
reformatorische leerkrachten is dit ten dele een gedachte in de wensende zin. Dorien: 
‘Als de beleving er niet is, dan blijft het bij het verstand.’ Christien: ‘Je kunt alleen 
maar een goede leerkracht zijn als je zelf ook een kind van God bent. Dan heb je zo’n 
andere uitstraling.’ De  zekerheid daarvan ervaart zij niet, maar ze is ervan overtuigd 
dat ‘het ermee bezig zijn’ al een kracht in zich heeft (vergelijk paragraaf 10.2.2). Bea: 
‘Als je er zelf veel mee bezig bent, straalt het ook automatisch door naar de kinde-
ren.’ Bij een van de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is de identifi catie met Je-
zus Christus een belangrijk thema. Voor Hans ben je authentiek als je  Jezus uitstraalt: 
‘Je moet zelf als leerkracht ook proberen om Jezus uit te stralen. Je moet geen sta-in-
de-weg zijn voor kinderen om tot Hem te komen.’ Hans is er zich wel van bewust dat 
de uitstraling beperkt is. ‘Ik vind het heel belangrijk dat anderen in mij een christen 
herkenen, dat zij denken: het gaat wel met vallen en opstaan, maar die Hans probeert 
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Christus te dienen. Ik wil graag dat mijn kinderen dat ook aan mij merken. Niet zo-
zeer in al die hoogverheven taal, maar gewoon praktisch.’

Leerkrachten weten precies te benoemen op welke momenten ze zich helemaal 
 zichzelf voelen. Het meest is dat het geval wanneer ze alleen zijn met de klas, zonder 
dat er anderen bij zijn. Anthon: ‘Het kan zo’n gesprek zijn naar aanleiding van het bij-
belverhaal, of vooraf, voor het bijbelverhaal, dat je merkt dat je ze hebt. Het kan zijn 
dat het een goede sfeer is op dat moment. Het kan ook tijdens het voorlezen zijn, dat 
je jezelf heel ontspannen voelt.’ Annet geeft naar aanleiding van een klassenobservatie 
aan dat ze nog precies weet op welk verhaalfragment ze persoonlijk betrokken was. 
‘Dat stukje kon ik wel beter vertellen dan ervoor of erna. Dat weet ik nog wel. Dan 
voel je soms van hé … (...) Dan zie je het een beetje voor je gebeuren.’ Ze leefde zich 
tijdens het vertellen van het verhaal zodanig in in de hoofdpersoon van de generaal 
dat ze een eenheid voelde in haar gevoelens met wat ze zich voorstelde over de bele-
ving van de generaal: ‘Mensen keken tegen hem op. Hij was een hele goede legeraan-
voerder en dan merk je toch bij zo’n man – wat anderen misschien niet merken – een 
stukje onzekerheid.’

Leerkrachten zijn zich er ook van  bewust dat hun manier van zijn en presente-
ren veel invloed heeft. Annemarie: ‘Zeker in bijbellessen gebeurt er iets, situaties die 
uniek zijn of zo (...). Ik ben wel echt een hele belangrijke persoon in het leven van de 
kinderen.’  Echtheid in het handelen wordt niet alleen als een persoonskenmerk erva-
ren, maar ook als iets wat groeit in de interactie met kinderen (vergelijk paragraaf 
9.2.2). Je bent pas op een goede manier echt, als je handelen aansluit bij de beleving 
van de kinderen. Christien: ‘Vaak, als het bij jou past, kun je het wel op zo’n manier 
aan de kinderen overbrengen, dat het uiteindelijk ook bij de klas gaat passen. Want 
de meeste kinderen zijn heel fl exibel: o we hebben een nieuwe juf, dan gaat het nu zo. 
Nou best. Ja, zo zijn kinderen.’ Tijdens een observatie in de klas bij Christien vertelt 
de zwangere juf over de eveneens zwangere Elisabeth. Ze wijst tijdens het vertellen 
naar haar buik als het gaat om het  godsvertrouwen van Elisabeth, op het moment dat 
zij zich drie maanden moest verbergen. Christien zegt hier achteraf over: ‘Ik hoop dat 
de kinderen zien dat ik niet alleen sta, maar dat God me wil helpen. Dat ik daarop te-
rugval.’ Ze wil zelf een voorbeeld zijn van de inhoud van de bijbelse boodschap.

Authenticiteit is een van de meest gewaardeerde kenmerken bij de herinneringen 
aan leraren van wie men vroeger les heeft gehad. Het handelen en het zijn werden als 
een eenheid ervaren. Geertje vat de conclusies uit haar herinneringen als volgt samen: 
‘Dat het een stukje van jezelf moet zijn en dat je niet door macht jezelf moet bewij-
zen.’ Een leraar is geen goede leraar als hij moet ‘bulderen’. Hij moet vanzelf indruk 
maken met zijn hele persoon. In de beleving van  authentiek handelen komen allerlei 
facetten mee, wat bijvoorbeeld blijkt uit het volgende citaat van Geertje: ‘Waar ieder-
een zat te genieten niet omdat die stof zo geweldig was, maar gewoon omdat die per-
soon het op die manier bracht. En iedereen telde mee. Er moet geen macht nodig zijn 
– rust, zachtjes praten …’
Het  authentieke wordt ook heel erg gewaardeerd in de huidige collega’s. Ook als een 
collega in zijn presentatie wat ouderwets is, wordt zijn  authenticiteit positief gewaar-
deerd. Bea: ‘Als je die wel eens hoort vertellen bij een weekopening; dan denk ik: 
mooi is dat. Die heeft ook een stukje ernst bij zich, maar ook een stukje gunning, dat 
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vind ik heel mooi (...) Dan denk ik: dat past ook bij Frits, hoe hij is, hoe hij leeft’. Ze 
vindt echter dat echtheid niet te kopiëren is; zijzelf zal en mag het op een andere ma-
nier doen.

Ondanks het sterke  bewustzijn van de persoonlijke authenticiteit is het niet een 
doel om zelf  herinnerd te worden. Bea: ‘Mij mogen ze vergeten’; het gaat er volgens 
haar om ‘dat je dingen meegeeft in hoe je staat in het leven en hoe je denkt over de 
dingen. (...) En dat kan nooit mijn eigen mening zijn waar ze aan vast moeten houden. 
Maar als het goed is, is mijn mening dan weer gebaseerd op de Bijbel.’ Dorien vindt 
dat de leerkracht het voorbeeld van de bijbelpersonen centraal moet stellen: ‘Wat mag 
ervan overblijven? Het gaat er niet om: we hangen aan de lippen van de juf, maar is 
het leven van Jakob of is het leven van Abraham inderdaad een voorbeeld voor de kin-
deren?’

Het bewustzijn van de eigen authenticiteit in het handelen heeft ook een ongemak-
kelijke kant. Als een leerkracht niet zo  geduldig is, komt dat tot uiting in het gedrag. 
Hij is dan ook  helemaal zichzelf, maar niet op een fi jne manier. Franciska is zich ervan 
bewust dat ze ook met  ongeduld iets meegeeft aan de kinderen. Ze maakt zich daar 
wel wat zorgen over. ‘Soms vind ik dat ook wel heel eng als ik ongelofelijk uit mijn 
slof schiet, dat gebeurde vandaag nog, dan denk ik: ja, op zo’n moment hoop ik maar 
niet dat ze heel erg in hun hoofd hebben dat dit het voorbeeld is van hoe een christen 
zich zou moeten gedragen. Dat vind ik af en toe best wel eng. Ik weet niet in hoeverre 
dat nu invloed heeft. Het zal ongetwijfeld invloed hebben, je basisschoolleeftijd heeft 
invloed op je geloof en ook op je geloofsleven.’

7.5.2  Verantwoordelijkheid

Orthodox-protestantse leerkrachten verstaan zichzelf als mensen met een grote ver-
antwoordelijkheid. Ze voelen zo’n sterke  betrokkenheid op hun taak dat er nauwelijks 
een scheiding valt tussen  professionele en  persoonlijke identiteit. De verantwoorde-
lijkheid heeft betrekking op de motieven en overtuigingen over de doelen die bespro-
ken zijn in paragraaf 7.4. Het  verantwoordelijkheidsbesef voelen leerkrachten vooral 
door (de verwachting van) de reacties van kinderen. Deze zijn triggers voor refl ectie 
op het eigen handelen en leiden ook vaak tot het besef van tekortschieten (zie hier-
over verder paragraaf 10.4 en paragraaf 10.7). Bertha: ‘Ik had me verslapen, dan kom 
je op school en heb je echt wel een beetje haast. Dan ben je gewoon bang dat je dat 
overbrengt op de kinderen.’ Het  verantwoordelijkheidsgevoel vertaalt zich ook in het 
voorbe denken van welk effect het handelen op kinderen zal hebben. Bertha is voor-
zichtig in het terechtwijzen van een lastig, maar ook kwetsbaar meisje: ‘Je wilt haar 
niet van je af duwen.’ De verantwoordelijkheid voelt men niet alleen voor de eigen 
klas, maar ook voor deze school als geheel, zeker wanneer men ook taken in de leer-
lingenzorg heeft. Dit kan er ook voor zorgen dat teleurstellingen heftig aankomen, 
zelfs als het leerlingen van collega’s betreft. Anthon vertelt over de kinderen die van 
school gehaald worden. Juist voor dit gezin heeft men zich enorm ingespannen. An-
thon: ‘Dat is echt een stukje teleurstelling. We hebben er zoveel voor gedaan. De leer-
lingen waar het om gaat, vallen wel onder de  verantwoordelijkheid van mijn collega, 
maar ik ben er wel bij betrokken geweest, dus ik weet wat er aan gedaan is.’ De in-
druk ontstaat dat leerkrachten zonder een vaste partner of zonder kinderen het meest 
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de kinderen beleven als een deel van zichzelf. Claudia: ‘Dan ervaar ik heel erg dat de 
kinderen mijn kinderen zijn’.

Verantwoordelijkheid heeft te maken met het besef dat je handelt in het belang van 
anderen: voor ouders en voor God. Hans voelt zijn beroep daarom als een roeping. 
‘Je werkt met mensen. Ouders kijken ook over je schouders mee. Je bent toch wel ver-
antwoordelijk voor de kinderen van een ander van kwart voor negen tot kwart over 
drie. Als ik een steek op dat gebied laat vallen, is dat niet best. Als blijkt dat een kind 
in groep 8 een jarenlange achterstand heeft, terwijl er toen hij in groep 7 kwam (ik 
heb groep 7) niets aan de hand was, hoe leg ik dat dan die ouders uit? Dat soort druk 
bijvoorbeeld.’ De  verantwoordelijkheid wordt sterk gevoeld na contacten met  ouders. 
Christien: ‘Die geven je toch het vertrouwen om dat kind bij jou in de klas te doen. 
Een belangrijk deel van hun leven zitten ze toch bij jou.’ Harm voelt zichzelf erg ver-
antwoordelijk omdat de leerlingen ‘schepselen uit de hand van God zijn’. Harm ziet de 
kinderen als de kroonstukken op de schepping ‘en van jou wordt er ook verantwoor-
ding gevraagd. Je hebt ze gekregen, die kinderen. Wat heb je ermee gedaan om Mij te 
leren kennen? Daarom kun je niet zeggen: “het is gewoon mijn werk”.’

Harm vindt het leerkracht-zijn heel anders dan bijvoorbeeld een fi nancieel beroep. 
Het verschil is dat alle facetten van het leven met het beroep te maken hebben: ‘Wat 
het leven is. Wat je tegenkomt. Dat heeft direct te maken met het werken op school. 
Iemand die op kantoor zit, een administratiebaan, loonstaten moet invullen of moet 
controleren, heeft zo’n beperkt stukje: cijfertjes, een computerprogrammaatje. Die 
wordt niet met allerlei aspecten van de wereld geconfronteerd. Die kan ook wel eens 
zijn gedachten de vrije loop laten. Ik wil graag op het niveau van tien-elfjarigen al-
lerlei dingen naar voren brengen. Doordat ik er veel omheen lees, word ik geconfron-
teerd met een gigantische wereld.’ Bij Hans treffen we op een soortgelijke manier ui-
tingen aan over verantwoordelijkheid en  roeping. Bij hem berust de eenheid van gezin 
en kerk op het  verbond van God. ‘Eigenlijk is het een kind van God, maar van kwart 
voor negen tot kwart over drie kan ik er niet voor zorgen, want ik heb werk. Ik ver-
trouw jou dat toe, je hebt ervoor geleerd maar jij bent ook zo’n fi guur dat we je dat 
toevertrouwen. Dat maakt het  verheven, je werkt ook met Gods kinderen en met kin-
deren van ouders. Je zit geen suiker te verpakken. Als je daar voortdurend over denkt, 
dan denk je: oh, ik weet niet of dat zo leuk is.’ Deze sterke verbinding van het zich 
verantwoordelijk weten met de verbondsgedachte ben ik niet tegengekomen bij re-
formatorische leerkrachten. De  verantwoordelijkheid wordt bij reformatorische leer-
krachten in verband gebracht met de  eeuwige bestemming. Bas: ‘Maar je merkt dan 
heel sterk bij jezelf die vraag dat het voor die jongen straks eeuwigheid wordt en in 
hoeverre zal straks dit bloed van mij worden geëist?’

Waar dit verantwoordelijkheidsgevoel vandaan komt, weet men niet steeds aan te 
geven. De een wijt het aan de  verantwoordelijkheid die ze al vroeg kreeg in het gezin 
van herkomst (‘de oudste thuis hè’, Annet), de ander verwijst naar plicht (‘gewoon 
een stukje plichtsbesef’, Anthon, Bertha) of naar karakter (Anthon). Claudia: ‘Ik vind 
het heel lastig om mensen los te laten. Ik voel me heel verantwoordelijk. Ik denk dat 
ik ook wel verantwoordelijk ben. Het is ook wel fi jn dat je het werk soms los kunt 
 laten, maar ook wel moeilijk. Je voelt je ook wel heel erg afhankelijk, juist ook van 
de Heere God.’
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7.5.3  Zelfbeeld

Bij een aantal leerkrachten treffen we worstelingen aan met het zelfbeeld. Bij reforma-
torische leerkrachten wordt de  worsteling vaker gethematiseerd dan bij gereformeerd-
vrijgemaakte leerkrachten (respectievelijk bij vijf reformatorische leerkrachten en bij 
twee gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten).

In een aantal gevallen heeft de thematiek duidelijk te maken met  jeugdervaringen, 
bijvoorbeeld gepest zijn (zie hierover verder in pragraaf 8.2). Bij een van de leerkrach-
ten, Dorien, is het zelfbeeld een sterk actuele problematiek. Ook bij ervaren leerkrach-
ten die duidelijk aangeven een werkbare modus gevonden te hebben wat betreft de re-
fl ectie op de eigen persoon in relatie tot oordelen van anderen, blijft het onderwerp als 
thema sterk aanwezig. Een duidelijk voorbeeld is de ‘gerijpte’ Bea. Ze geeft aan een 
zekere blijvende  gevoeligheid te hebben. Dit is ook het geval bij een leerkracht die een 
 burn-out heeft gehad. Zij heeft nog dagelijks refl ecties waarmee ze zichzelf corrigeert: 
‘Ik hoef niet te presteren voor anderen’. Gonda is zich pas in de burn-out bewust ge-
worden van haar negatieve zelfbeeld. Ze legt haar vroegere  vitaliteit nu zo uit dat ze 
een gering zelfvertrouwen had en dat ze daardoor naar de buitenwereld toe heel erg 
moest  presteren. Ze heeft geleerd tegen zichzelf te zeggen dat ze niet minder is dan 
een ander. ‘Op een gegeven moment gaat dat in je hoofd spelen en dan probeer ik het 
ook voor mezelf te denken.’ Soms wordt een zwak zelfbeeld in verband gebracht met 
persoonlijkheid: de neiging om snel iets naar zich toe te trekken. Dorien: ‘Ook in het 
leven van alledag ben ik snel geneigd dingen naar me toe te halen. Ik heb de neiging 
steeds mijn rol daarin te bekijken. Daardoor sta je niet relaxed in dit leven.’ Stage-
ervaringen tijdens de opleidingen werken hardnekkig negatief in op het zelfbeeld (zie 
paragraaf 8.4.1). Verder kunnen ook kinderen in een groep het gevoel versterken dat 
je het niet aankan. Dorien: ‘Een soort kluwen van rivaliteit tussen een aantal kinde-
ren waar ik geen grip op had. Waardoor ik zelf heel sterk ging twijfelen aan mijn eigen 
kennen en kunnen. Waar ik behoorlijk tegenaan ben gelopen’.

 Compenserende en helende ervaringen voor een negatief zelfbeeld worden getra-
ceerd in stages en in  vriendschappen. Annemarie denkt dankbaar aan haar  stage te-
rug: ‘Dan kreeg ik een soort drive van: ‘Yes ik kan het en ik vind het leuk’. Dat heeft 
ook wel meegespeeld. Dat die klik kwam naar kinderen toe. Die had ik eigenlijk niet, 
maar die kreeg ik wel en ik denk wel dat dat te maken heeft met mijn persoonlijke 
ontwikkeling in die tijd. Als jij zelf echt een belabberd en zielig meisje bent, dan kun 
je niet genieten van kinderen. (...) Ik kon daar gewoon lekker mezelf zijn. Ik denk dat 
dat het geweest is en ik was ook geliefd om het zo te zeggen. Mensen keken niet min-
derwaardig op mij neer of zo. Ik had een eigen plek daar.’ Het negatieve  zelfbeeld is 
bij Bertha doorbroken vanwege de volhardende  trouw van vriendinnen: ‘Ja, we kwa-
men daar en kenden elkaar niet, op een gegeven moment gaat er contact ontstaan. Ik 
wou het niet, maar ze zetten toch door. Dat bedoel ik: dan gaat de muur van weer-
stand toch afbrokkelen. We waren met z’n vieren, met een van hen had ik het meeste 
contact.’ In het verhaal van Bertha wordt duidelijk dat eenmalige ervaringen niet be-
slissend zijn voor de aard van het  zelfwaardegevoel. Bertha beschrijft dat ze juist in 
de beroepsuitoefening veel steun heeft ervaren en dat de groei in het  zelfwaardegevoel 
samen op gaat met de groei in professionaliteit. ‘Je groeit in je werk, hebt functione-
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ringsgesprekken, SVIB221, daar worden dingen aangewezen, dit gaat goed en dat gaat 
goed. Ik heb wel anderen gehad die me op dingen wezen die ik goed deed.’ De voort-
durende steun van collega’s en de begeleiding van externen is er de oorzaak van dat ze 
op het niveau van de overtuigingen over haarzelf veranderingen heeft doorgemaakt.

Het voorbeeld van Bertha illustreert dat de beroepssituatie van grote invloed is op 
het  zelfverstaan. Zoals bij het thema ‘verantwoordelijkheid’ (aan het begin van para-
graaf 7.5.2) is opgemerkt, blijkt ook hier de persoonlijke identiteit moeilijk te scheiden 
van de professionele identiteit. Bertha: ‘Ja, je groeit ook daarin denk ik. Je leert com-
plimenten gewoon aanvaarden en niet denken: ze zeggen het om het te zeggen. Dat 
het echt gemeend is wat ze zeggen. Op een gegeven moment durf ik dan aan te nemen 
dat ik het inderdaad goed doe. Dat is zo raar geweest in het begin dat ik zo over me-
zelf ging denken. Het klinkt voor mij zo opschepperig.’ Zelfbeeld hangt samen met 
de voorstelling die men heeft van wie men idealiter zou moeten zijn, en de vergelij-
king met wie men daadwerkelijk is. Het beeld daarvan kan in een begeleidingspro-
ces veranderen. Bertha heeft leren inzien dat bepaalde gedachten niet productief zijn: 
‘Ja soms gebeuren er wel dingen die je in de klas naar jezelf toe gaat trekken. Als een 
kind zegt: “Ik vind het niet leuk op school of ik vind het saai.” Dan denk ik: o help. 
Wat doe ik fout? Dat ik weet dat ik de dingen naar mezelf toetrek, is al een stap in de 
goede richting.’

7.5.4 Zelfverstaan en  persoonlijkheid

Verantwoording van handelen en persoonlijkheid
In de speurtocht naar motieven van handelen geven leerkrachten vaak aan dat er spra-
ke is van een  niet-bewuste sturing vanwege de eigen persoonlijkheid. Op het moment 
van handelen is de hele persoon ongedeeld actief en is er niet altijd sprake van refl ec-
tie. In termen van het conceptueel kader: meer of minder gearticuleerde ‘ Gestalts’ stu-
ren het gedrag. Annemarie drukt het zo uit: ‘Dat heeft gewoon te maken met je totale 
manier van omgang met de kinderen. Gewoon hoe je de relatie met kinderen beleeft, 
maar dat is ook iets wat onbewust gebeurt. Het is niet zo dat ik dan denk: o, ja van-
ochtend was dat gebeurd en nou moet ik eventjes … nee helemaal niet.’ Geertje: ‘Dat 
zit er gewoon in. Ik kan niets bedenken van: dat is daardoor gekomen of wat dan ook.’ 
Het  intuïtieve aanvoelen van wat de situatie op dit moment eist, speelt kennelijk een 
belangrijke rol. Bij de verantwoording van het handelen – onder andere naar aanlei-
ding van de participerende momenten – kost het vaak moeite de uiteindelijke grond 
van handelen te verwoorden. Leerkrachten brengen een voor hun typerende manier 
van optreden niet alleen terug tot gebeurtenissen in hun biografi e of tot situatiefac-
toren van het moment, maar in de meeste gevallen refereert men ook aan  persoon-
lijkheidseigenschappen. Als uiteindelijke verklaringsgrond voor een handelingsvoor-
keur of een overtuiging komt men uit bij een kenmerk dat men als diep verankerd 
voelt liggen in de eigen persoon. De innerlijke drijfveer waardoor men het handelen 
aangestuurd weet, ervaart men niet als een keus, maar als een gegeven. Soms kan 

221 SVIB staat voor School Video Interactie Begeleiding, een begeleidingsmethode waarin interacties 
tussen leerkracht en leerlingen op video worden opgenomen en nabesproken.
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men dit scherp aangeven door naar  genetische eigenschappen te wijzen. Anthon bij-
voorbeeld ervaart zichzelf als erg gestructureerd, ziet dat terug bij zijn ouders en ook 
weer bij zijn eigen kind. ‘Die is nog geen drie. Als ik met hem aan het voetballen ben, 
binnen met zijn zachte bal, en hij doet zijn schoenen uit, dan gaat hij eerst de schoe-
nen in de kast zetten, en dan gaan we verder voetballen; dat moet eerst …!’ Indien 
er doorgevraagd is op  handelingsvoorkeuren, werden de volgende eigenschappen ge-
noemd:  altruïstisch,  assertief,  autonomiegevoel,  driftig,  geduldig,  gesloten,  gevoelig 
voor kinderen,  rechtvaardigheidsgevoel,  hekel aan ruzie,  nieuwsgierigheid,  openheid, 
oprechtheid, organisatievermogen, plichtsgetrouwheid, rustig, teruggetrokken,  ver-
antwoordelijkheidsgevoel,  volgzaamheid,  wilskracht. Bij het inhoudelijk vergelijken 
in de analyse blijkt dat er van deze kenmerken clusters gemaakt kunnen worden.

We komen tot zes clusters die we benoemen met het meest in het oog springende 
kenmerk: (a)  assertiviteit of het gebrek daaraan, (b)  altruïsme, (c)  rechtvaardigheids-
gevoel, (d)  openheid en  nieuwsgierigheid, (e)  consciëntieusheid en  structureren en (f) 
 wilskracht en  doorzettingsvermogen. Wanneer we deze clusters nauwkeuriger bekij-
ken in verband met de narratieven, blijken ze te variëren op het punt of en hoe er een 
 leerproces is doorlopen (zie ook de leerervaringen gedurende de loopbaan zoals die 
naar voren komen in hoofdstuk 8). Met andere woorden: het ene cluster kenmerken 
lijkt gevoeliger te zijn voor  leerervaringen – meer afhankelijk te zijn van vormende 
factoren – dan het andere cluster. We noteren bij de verschillende clusters de volgen-
de bevindingen. Ad (a)  assertiviteit: men leert omdat het (gebrek aan dit kenmerk) als 
een probleem is ervaren. Ad (b)  altruïsme: men meldt op dit punt geen  leerervaringen. 
Ad (c) rechtvaardigheidsgevoel. Hier wordt vooral geleerd door omstandigheden. Er 
wordt op dit punt geen bewuste  leerbehoefte geuit, achteraf concludeert men dat men 
‘gewoon’ geleerd heeft aan de ervaring. Ad (d)  openheid: bij dit cluster lijkt er vooral 
sprake van een zichzelf versterkend proces; ook op dit punt wordt niet bewust geleerd, 
maar worden achteraf  leerervaringen gemeld. Ad (e)  consciëntieusheid: dit kenmerk 
is aanwezig of niet aanwezig – er worden op dit kenmerk geen leerprocessen beschre-
ven. Ad (f)  wilskracht en  doorzettingsvermogen: dit kenmerk blijkt een krachtige on-
dersteuning te geven bij het blijven leren in lastige omstandigheden. Er worden op dit 
punt geen  leerervaringen gemeld.

Vervolgens valt op dat de eigenschappen waaraan men refereert, variëren in de 
mate waarin ze  energie en  elan geven. Met name  rechtvaardigheidsgevoel (c) blijkt 
een eigenschap die krachtig aanwezig is. Dit blijkt uit de voorbeelden die men noemt; 
zij hebben een hoog ‘ energiegehalte’.

We laten de clusters nu kort de revue passeren en noteren per cluster de observa-
ties en interpretaties van uitspraken. Opgemerkt moet worden dat onder de clusters 
alleen die eigenschappen genoemd worden waar de respondenten zelf een uitspraak 
over doen. De genoemde kenmerken hebben een plek in het  zelfverstaan. Er zijn tal 
van voorbeelden in de interviews waarmee een link gelegd kan worden naar de eigen-
schappen. Zo heb ik veel voorbeelden waargenomen en gehoord die wijzen op altru-
isme. Deze blijven hier geheel buiten beschouwing, omdat we het ‘zelfverstaan’ als 
uitgangspunt nemen en niet hoe vanuit een extern gezichtspunt persoonskenmerken 
en gedrag te ordenen zijn.
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a. Assertiviteit
 Onder dit cluster vallen de begrippen: ‘ assertief’,  ‘ autonomiegevoel’, ‘ driftig’,  ‘(on)ge-
duldig’, ‘ rustig’ en ‘ teruggetrokken’. In de analyses van uitspraken over ‘ assertiviteit’ 
komt een opmerkelijk patroon aan het licht. Er blijkt een verschil in  assertiviteit ten 
opzichte van kinderen en  ten opzichte van volwassenen. Zes van de tien reformatori-
sche leerkrachten en twee van de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten geven aan 
wel stevig in de schoenen te staan ten opzichte van de kinderen, maar niet ten opzichte 
van volwassenen. Bij kinderen voelt men zich veilig; bij volwassenen veel minder. Dit 
maakt ook dat men collega’s (volwassenen) soms als bedreigender ervaart dan kinde-
ren. Bea kan uitstekend leidinggeven aan haar onderbouwklas, maar ervaart haar vol-
wassen collega als een bedreiging: ‘Als mijn collega, die leiding aan mij moet geven, 
langskomt en ik ga iets zeggen, dan krimp ik in elkaar.’ Annemarie heeft ontdekt dat 
haar manier van reageren te maken heeft met het feit dat ze  confl icten vermijdt. Maar 
dan alleen naar volwassenen toe. ‘Ik vind het echt niet prettig om een negatieve rela-
tie met iemand te hebben, dus vermijd ik dingen open en bloot op tafel te leggen. Dat 
is denk ik echt iets wat ik met kinderen heb en niet met volwassenen. Dat is wel heel 
anders denk ik.’

Het verschil in ‘ veilig voelen’ heeft ook gevolgen voor de behoefte aan  erkenning. 
Bea: ‘Als juf voel ik wel  zelfvertrouwen. Maar met collega’s en met volwassenen weer 
veel minder. (…) Als ik iets voor hen doe, heb ik toch ook een stukje  bevestiging no-
dig. Hé je hebt vanavond hier een praatje gehouden, dat ging goed. Bij de kleuters heb 
ik die bevestiging niet meer nodig; dan is het intern, dat ik denk: het was een fi jne 
dag, het lukt me. Uiteraard waardeer ik het wel als iemand anders eens een keertje 
iets zegt natuurlijk. Maar dat heb ik niet meer nodig om zoveel  zelfvertrouwen te heb-
ben als kleuterjuf.’

Het patroon komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor. Cor gaat vrij en onbe-
vangen om met zijn klas, maar voelt zich snel gecontroleerd door volwassen collega’s: 
‘Bij kinderen voel ik het niet als een bedreiging als ik een keer een fout maak. Ik denk 
dan: dat kan gebeuren. Bij die ouderen is het van: kijk daar heb je hem. Daar straffen 
ze je gelijk af.’ Het verschil in relatie die men heeft met volwassenen en met kinderen, 
maakt ook dat men zich ten opzichte van kinderen makkelijker uit. Christien: ‘Met 
kinderen kan ik over hele ernstige dingen wel heel open praten, terwijl ik dat tegen-
over een volwassene moeilijk vind. En dat doe je tegen kinderen ook veel makkelij-
ker. Zij wegen je woorden niet op een weegschaaltje.’ Geertje maakt duidelijk dat het 
verschil ook maakt dat ze niet graag voor een bepaald soort taken gevraagd wordt. 
‘Dan denk ik van: laat mij dan maar lekker bij de jeugd zitten. Daar voel ik mij lek-
ker. Laat mij daar maar lekker bezig gaan en stop me asjeblieft niet in een commissie 
 gemeenteopbouw of zo. Dan moet je weer achter die grote mensen aan van wat zij er-
van vinden. Dat zit ik dan van te voren weer allemaal te bedenken en dan denk ik: o, 
nee doe maar niet.’ Voor het werk op school betekent dit dat de desbetreffende leer-
krachten niet graag een teamvergadering leiden en daarin ook niet graag het woord 
voeren. Frannie: ‘Ik ben helemaal geen type om voor een groep mensen te staan, maar 
toch, met kinderen had ik dat niet.’ Dorien: ‘Met volwassenen heb je natuurlijk een 
heel andere rol. Ik denk: dan mag de ander de leiding hebben, dan ben ik niet op de 
voorgrond. Met volwassenen ben ik niet echt een groepsmens van: yes, wij gaan het 
doen!’
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Christien: Als kinderen naar je kijken, vind ik dat iets heel anders dan dat volwas-
senen naar je kijken. Kinderen zijn gewoon veel onbevangener, en die accepteren je 
zoals je bent, voor mijn idee.
Interviewer: Hoe komt dat?
Christien: Misschien ben ik een beetje bang om af te gaan. Misschien sneller het 
idee dat je faalt of zo. Toch een grotere druk om te  presteren. Voor kinderen heb 
ik het idee: dan kan ik mezelf zijn. Ik kan gek doen, ik kan heel gek doen, en dan 
denken ze: de juf is een beetje gek, en we gaan gewoon over tot de orde van de dag. 
Terwijl een volwassene denkt: waar is die mee bezig en die onthoudt dat voor de 
rest van zijn leven. Kinderen zijn echt heel onbevangen, accepteren alles eigenlijk. 
Daar voel ik me wel zo prettig bij.

Bij Bea en bij Dorien is er een verband te constateren met een sterke  zelfrefl ectie. 
Niet-assertief gaat samen met  onzekerheid over het eigen optreden. Er zijn dan veel 
bespiegelingen over het nalaten van een reactie of het opzien tegen een ontmoeting. 
Het eigen handelen wordt voortdurend vergeleken met dat van anderen. Bea: ‘Vroe-
ger dacht ik: hij doet dit en zij heeft dat en dat koppelde ik aan elkaar als een ideaal 
plaatje. Daar spiegelde ik mij aan. Ik had helemaal geen  zelfvertrouwen.’ In het clus-
ter wordt in de citaten verder een positief verband gesuggereerd tussen geringe asser-
tiviteit ten opzichte van volwassenen en altruïsme (Christien: ‘Ik trek me de nood van 
anderen aan (...) ik heb een antenne om voor iemand te zorgen’) en tussen geringe as-
sertiviteit ten opzichte van volwassenen en het willen voorkomen van  ruzies en  har-
monie zoeken (Bea en Annemarie) en het graag ervaren van rust (Bertha: ‘Ik ben ook 
vrij rustig. Ik probeer eerlijk te zijn en te luisteren naar anderen. Als ouders komen 
met problemen, neem ik ze daarin serieus. Het  accepteren van elkaar als mens vind 
ik belangrijk.’).

In het voorbeeld van Cor gaat het niet-assertief zijn samen met  geduldig en  volg-
zaam zijn. Hij is de enige die geduldigheid als een kenmerk van zichzelf noemt. In de 
andere gevallen waarin geduld ter sprake komt, wordt er geklaagd over het eigen on-
geduld. Cor is van nature geduldig, maar er zijn grenzen aan zijn geduld. Als hij uit 
zijn slof schiet, dan ervaart hij dat als een uitbarsting. Christien geeft aan dat ze van 
nature  driftig is, maar dat ze onder invloed van levenservaringen geleerd heeft om 
zichzelf in te houden. ‘Ik ben geduldiger geworden. Misschien nog niet optimaal, je 
hebt een heel ander levensritme als je twee kleine kinderen hebt die nog niet op de 
basisschool zitten. (...) Vroeger moest alles gehaast; nu hoeft dat niet meer.’ Hanneke 
beschrijft een situatie waarin ze ten opzichte van ouders toe moest geven dat ze on-
geduldig was geweest. Voor de ouders was dit een eyeopener: ‘Oké, juf kan ook haar 
geduld verliezen.’ Zij benoemt haar ongeduld in dit verband ook als een negatieve ei-
genschap, waar ze als christen graag in zou veranderen: ‘Ik hoop dat God mij kracht 
geeft om mijn dagelijkse dingen te doen en ook om mij te vormen. Mijn  karakter en 
mijn zijn in alles wat ik doe. Ik kan niet alleen mijn eigen leven leiden, dat wil ik ook 
niet. Daarin heb ik Hem nodig en ook Zijn troost en bemoediging.’

Wanneer men niet  assertief is naar volwassenen toe, wordt dat bij het ouder wor-
den in toenemende mate een probleem. Bea is zich pas in de loop van de jaren bewust 
geworden van haar angst voor volwassenen. Op dit moment heeft ze een sterke wens 
om zich te oefenen in assertiviteit. Ze merkt wat het met haar doet als ze anderen de 
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baas laat spelen: ‘Dan verlies ik mijn eigenheid. Dan wordt het meer door anderen ge-
regeld. Dat wil ik niet, nee.’ Bea is er actief mee aan het werk. ‘Dat heb ik nu in mijn 
POP [persoonlijk ontwikkelingsplan] staan, om in een groep collega’s of bij volwasse-
nen te leren meer zelfvertrouwen te krijgen. In die situatie voel ik mij onzeker. Ik heb 
ook lange tijd gedacht dat ik een slechte juf was.’

b. Altruïsme
Onder dit cluster vallen de volgende begrippen: ‘ altruïstisch’, ‘gevoelig voor kinderen’ 
en ‘hekel aan  ruzie’. Bij de laatstgenoemde term is er overlap met rechtvaardigheidsge-
voel (ad c). Uit de voorbeelden zijn echter verschillen af te leiden. Rechtvaardigheids-
gevoel heeft te maken met het gedrag van kinderen in de groep. Als kinderen onheus 
bejegend worden, komt de leerkracht in het geweer. ‘Altruïsme’ heeft iets in zich van 
het mededogen voor de leerling als zodanig, de geneigdheid om het perspectief van het 
kind te nemen en de geneigdheid om vanuit empathische gevoelens iets voor het kind 
te doen222. Geke geeft deze geneigdheid genuanceerd weer. Ze kent zichzelf eigenlijk 
als een  nuchter type dat niet te snel zielig over kinderen doet, en ze ook wel even kan 
laten huilen. Maar toch kan ze heel emotioneel worden als er iets ernstigs aan de hand 
is: ‘Je wordt dan ergens door  aangeraakt als je zo’n kind psychisch in de knoop ziet 
zitten.’ Ik stel haar, naar aanleiding van een leerling die moeite geeft vanwege zijn ge-
drag, de vraag wat het is, ‘het aangeraakt worden’. ‘Wat doet dat dan met je?’ Geke: 
‘Ik vond het heel erg om te zien hoe dat joch zo is geworden. Dat hij daar zelf niets aan 
kan doen. Dat een kind zo beschadigd is dat hij tot zoiets in staat is.’ Altruïsme van 
leerkrachten heeft kennelijk te maken met het signaleren van  onmacht bij het kind. 
‘Iemand had een ander met een stuk glas gesneden. Dan denk ik: dit kind is zo ver-
waarloosd dat hij tot zoiets in staat is. Dat vind ik in- en intriest. Omdat je een band 
hebt met die kinderen, gaat het nog dieper.’ Dit voorbeeld kan haar ook  boos maken 
op de ouders. ‘Dan denk ik: had hij maar ouders die goed met hem omgingen en was 
hij maar in een veilig gezin opgegroeid! Was het maar nooit gebeurd al dat misbruik 
en alles wat hij mee heeft moeten maken! Uiteindelijk heeft hij het heel erg moeilijk 
met zichzelf en volgens mij heeft hij ook helemaal geen gelukkig leven. Dan probeer 
je hem te geven wat je denkt dat hij nodig heeft.’ Ook in dit voorbeeld blijkt dat ‘ al-
truïsme’ dicht bij  rechtvaardigheidsgevoel ligt. De  empathie voor het kind zet iets in 
gang; de kennis van de situatie appelleert aan het rechtvaardigheidsgevoel, dat vervol-
gens de emotie versterkt.

c.  Rechtvaardigheidsgevoel
Onder dit cluster vallen de begrippen ‘ rechtvaardigheidsgevoel’ en ‘ oprechtheid’. 
Rechtvaardigheidsgevoel ervaart men als een belangrijke eigenschap die sterk door-
werkt, vooral indien  groepsprocessen aan de orde zijn. Sommige leerkrachten zijn er 
alert op dat alle kinderen op een gelijke manier behandeld worden, en dat kinderen 
niet vernederd worden. Ook letten ze erop dat er geen kinderen buiten de boot val-
len. Christien brengt deze gevoeligheid terug tot haar eigen  kindervaringen met  on-
recht: ‘Onrechtvaardigheid is voor een kind zo iets ingrijpends.’ (zie paragraaf 8.2) 
Anthon: ‘Je wil ze heel graag recht doen. Als ik ergens een hekel aan heb, is het aan 

222 Vergelijk paragraaf 11.6 voor de vertaling hiervan in ‘de aanraking’.
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het  onterecht straffen van een kind. Ik straf liever niet dan dat ik het onterecht doe.’ 
Zijn  rechtvaardigheidsgevoel noemt hij als reden waarom hij per se eerst uitvoerig het 
gesprek aangaat – ook al kost dat veel tijd – voordat hij op grond van zijn eigen in-
drukken een maatregel neemt. Het voorkomen van een  onrechtvaardige behandeling 
van kinderen kost hem veel tijd en energie. De drijfveer is echter zo krachtig dat hij 
dit ervoor over heeft (vergelijk paragraaf 11.10). De waarden van ‘ eerlijkheid’ en ‘ op-
rechtheid’ zijn diep in zijn overtuiging geworteld. Anthon ziet zelf een verband tussen 
zijn rechtvaardigheidsgevoel en harmonie zoeken, en plichtsgetrouw handelen. Annet 
kan er niet tegen als er een leerling buiten de groep valt. ‘Ik word dan altijd weer heel 
 verontwaardigd als zoiets gebeurt. Dat heb ik altijd een beetje met kinderen die uit-
vallen of zwakker zijn of meer aandacht nodig hebben door misschien wel hun bruta-
le gedrag. Daar heb ik een zwak voor.’ Rekening houden ook met stille kinderen (wat 
we opvatten als een vorm van  rechtvaardigheidsgevoel) wordt door twee leerkrach-
ten (Bea en Frannie) nadrukkelijk in verband gebracht met de eigen biografi e (zie pa-
ragraaf 8.2). Bea: ‘Ik was vroeger ook niet haantje-de-voorste. Als ik terugkijk, dan 
denk ik ook wel eens aan ons gezin. Ik deed altijd alles wel goed, ik kon wel goed le-
ren, maar daar werd nooit echt aandacht aan besteed.’

d. Openheid
Onder dit cluster vallen de begrippen: ‘ gesloten’, ‘ nieuwsgierigheid’ en ‘ openheid’. De 
begrippen verwijzen naar de geneigdheid om nieuwe  prikkels tot zich te willen ne-
men en om ook voor leerlingen nieuwe perspectieven te openen. Christien herleidt 
het genieten van ‘samen met de kinderen bedenken van thema’s’ tot haar persoonlijke 
nieuwsgierigheid. ‘ Nieuwsgierig was ik al in de wieg zei mijn moeder. Ik tilde altijd 
al mijn hoofd op om alles te kunnen zien.’ Annet vertelt over de humor en haar pas-
sie voor verre reizen. Ze weet haar  avontuurlijke instelling en het  experimenteren met 
nieuwe situaties alleen maar terug te brengen tot een kenmerk van haar persoon. ‘Dat 
heb ik altijd een beetje gehad denk ik. Waar het vandaan komt? Dat zal er wel in zit-
ten!’

e.  Consciëntieusheid
Onder dit cluster vallen de begrippen: ‘ organisatievermogen’, ‘ plichtsgetrouwheid’, 
‘ consciëntieusheid’ en ‘ verantwoordelijkheidsgevoel’. Bij Anthon komen deze woor-
den het meest uitgesproken voor. Naar aanleiding van een observatie, waarin ik merk 
dat alles zeer ordelijk verloopt, vertelt hij dat hij alles goed voorbereidt. ‘Het  dagpro-
gramma staat altijd op het bord. (...) Ik probeer me ook zo veel mogelijk aan het roos-
ter te houden. En als ik dat niet doe, dan vertel ik ook aan het begin van de dag dat 
er vandaag iets op een andere manier gebeurt en hoe. Bijvoorbeeld: vandaag gaan we 
na de pauze de bekers opruimen. Uit praktische overwegingen vertel ik ze dat voor de 
pauze. Nu heb je de aandacht … dus je zegt dan wat ze weg moeten brengen en wat 
er dan gelijk moet komen, anders moet ik dat twee keer proberen te organiseren, die 
aandacht proberen te vangen en te regelen.’ Er is in de beleving van Anthon een nauw 
verband tussen de neiging hebben om erg  ordelijk en  consciëntieus te werk te gaan, 
en plichtsgetrouwheid. De taak moet eerst af voordat er leuke dingen gedaan kunnen 
worden. Anthon brengt dit terug tot een primaire eigenschap die hij ook in zijn pri-
véleven terugziet. Dat is wel eens lastig: ‘Als ik ’s avonds mijn lessen ga voorbereiden, 
kunnen we beter pas samen koffi e gaan drinken als ik klaar ben. Dan gun ik me niet 
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echt tijd om te vertellen hoe het die dag was. Dat is toch heel sterk, dat moeten, dat 
plichtsgetrouwe. Dat is ook wel eens een hinderpaal’.  Consciëntieusheid wordt ook 
door Franciska wel eens als een ongemakkelijke eigenschap ervaren: ‘Ik wil dat din-
gen gaan en dat ik dingen goed doe. Terwijl ik me er aan de andere kant ook nog wel 
gewoon van bewust ben dat me dat hier op aarde niet gaat lukken, maar het is wel 
een streven, iedere keer weer. Ik denk dat ik de lat vaak wel een beetje te hoog leg. 
Dat zeggen mensen ook vaak tegen me. Doe dan een stapje terug, verwacht er dan wat 
minder van. Dat vind ik moeilijk.’ Bij het zoeken naar de uiteindelijke bron van het 
handelen is er soms aarzeling tussen een persoonlijke eigenschap en omgevingsinvloe-
den. Annet bijvoorbeeld aarzelt of de oorzaak van haar plichtsgetrouwheid verband 
houdt met het feit dat ze de oudste thuis is. ‘Misschien daarvandaan, dat weet ik niet. 
(...) Als ik iets doe, dan moet ik het ook goed doen. Het zit er een beetje in.’ In ieder 
geval is in haar zelfbeleving duidelijk: ‘Dat heb ik altijd gehad.’

f.  Wilskracht
Onder dit cluster vallen de begrippen ‘ wilskracht’ en ‘ doorzettingsvermogen’. Som-
mige leerkrachten noemen wilskracht en doorzettingsvermogen belangrijke karakter-
trekken. Deze woorden worden steeds genoemd in verband met het overwinnen van 
moeilijkheden. Wilskracht heeft ervoor gezorgd dat Geke de energie kon opbrengen 
om een moeilijke periode in haar leven te doorstaan en het werk (weer) op te blijven 
pakken. Bea vertelt naar aanleiding van haar moeilijke gezinssituatie: ‘Ik heb altijd 
een enorme wilskracht. Dat heb ik toen ook ervaren, van: ik wil hier doorheen. Ik ga 
weer gauw werken.’ Dorien heeft op een bepaald moment een stapje terug gedaan en 
is minder gaan werken: ‘Daar is een hele hoop wilskracht voor nodig geweest denk ik 
om inderdaad toch te zeggen: ‘Oké, ik ga drie dagen werken.’’

Doorzettingsvermogen en wilskracht bepalen ook de manier van werken. Zoals 
bijvoorbeeld bij Christien: ‘Met je wilskracht doe je het. Je moet ervoor gaan. Ik ben 
ook gewoon een beetje een ‘doorgaan-fi guur’. Het geeft ook gewoon een stuk voldoe-
ning om toch met die kinderen bezig te zijn. Als je toch wel een keer goed contact hebt 
met een kind, of een gesprek of zo; voor die gouden momenten doe je het.’ Eigenschap 
en de invloeden van het eerste milieu zijn echter niet te onderscheiden. Christien: ‘Dat 
is wel iets wat je van huis uit meekrijgt. Mijn vader en moeder zijn echte  doorzetters. 
Dat is van jongs af aan geleerd. Niet zo gauw piepen hoor. Als je hoofdpijn hebt, ga 
lekker naar school. Misschien gaat het wel over. Gaat het echt niet, dan mag je me 
bellen. Nee, wij bleven echt niet zomaar een dag thuis. En dat vind ik goed. Je moet 
ook een beetje je verantwoordelijkheid kennen. Een beetje  plichtsgetrouw denk ik dat 
het is.’

7.6 Conclusies

De ontwikkeling van de veronderstellingen met betrekking tot de professionele 
identiteit (PI)
In deze paragraaf wordt een aantal conclusies getrokken over de spiritualiteit in de 
professionele identiteit. Dit gebeurt door middel van het overzicht van de veronder-
stellingen die in de loop van het onderzoek zijn gevormd over dit thema. Vooraf maak 
ik nog enkele opmerkingen die van belang zijn bij het lezen van de reeks.
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De eerste opmerking betreft de inhoud van de  veronderstellingen. Er wordt in de ver-
onderstellingen niet alleen verwezen naar paragrafen in dit hoofdstuk, maar ook naar 
andere hoofdstukken. Dit heeft te maken met het feit dat  professionele overtuigin-
gen nauw raken aan de thema’s die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen. 
In de conclusies die over identiteit getrokken zijn, is dus ook informatie uit de ande-
re hoofdstukken meegenomen. Indien veronderstellingen zijn geformuleerd op grond 
van informatie uit dit hoofdstuk én op grond van de bespreking in de hoofdstukken 8 
tot en met 11, worden ze reeds in de veronderstellingen bij dit hoofdstuk opgenomen. 
Dat betekent dat er in onderstaande reeks ook zinsneden voorkomen die niet vanuit 
de bespreking in dit hoofdstuk te herkennen zijn. Daar waar van toepassing, wordt 
in de hieronder verwoorde conclusies verwezen naar de paragrafen in andere hoofd-
stukken.

De tweede opmerking betreft de relatie van de uiteindelijke reeks met de oorspron-
kelijke reeks veronderstellingen die gepresenteerd is in hoofdstuk 4. In alle oorspron-
kelijke veronderstellingen zijn naar aanleiding van het in dit hoofdstuk gepresenteerde 
materiaal wijzigingen en aanvullingen aangebracht. Veronderstelling I223 ondervond 
in de loop van het onderzoek nuanceringen in de formuleringen. Deze veronderstel-
ling werd uitgebreid met een aantal andere uitspraken. Een groot aantal uitingen van 
de leerkrachten betrof namelijk de levensbeschouwelijke elementen in de professionele 
identiteit, waar deze veronderstelling betrekking op had. Veronderstelling II224 bleek 
op te gaan in de diverse nuanceringen van veronderstelling I. De veronderstellingen 
III tot en met VIII hadden betrekking op de bronnen die leerkrachten benutten in hun 
professionele identiteit. Ook de mogelijkheid dat leerkrachten  evangelische invloeden 
ondergaan en de vraag in hoeverre er sprake is van zogenaamde  assimilatiedruk, wer-
den hier benoemd. De uiteindelijke veronderstellingen die op deze deelthema’s betrek-
king hebben, laten iets zien van de manier waarop leraren in het orthodox-protestant-
se basisonderwijs zich verhouden tot hun sociale en maatschappelijke context.

PI 1. Zelfverstaan: drager van orthodoxe identiteit (7.2, vergelijk veronderstelling 
I en II)
De eerste oorspronkelijke veronderstelling luidt als volgt: ‘Orthodox-protestantse 
leerkrachten ervaren hun identiteit los van de  schoolidentiteit en laten zich niet beïn-
vloeden door opvattingen van collega’s, het team of de school (vergelijk Van Harde-
veld, 2003). In de refl ecties ten aanzien van zichzelf en ten aanzien van de inspiratie 
voor hun werk (het zoekproces) wordt weinig gerefereerd aan de  levensbeschouwelijke 
identiteit van de school.’

Hier is in de loop van het onderzoek het volgende aan toegevoegd:
‘De leraar in het  orthodox-protestantse onderwijs beschouwt zichzelf als een or-

thodox-protestantse leerkracht. Dat wil zeggen: hij voelt zichzelf thuis in de  zuil, en 

223 In paragraaf 5.6.6 is deze veronderstelling gebruikt om te laten zien hoe een veronderstelling zich 
gaandeweg het onderzoek wijzigt en van aanvullingen wordt voorzien.

224 De oorspronkelijke omschrijving van veronderstelling II luidt: ‘De leraar doet gemotiveerd zijn 
werk, omdat hij zijn opvattingen, zijn refl ectiepatronen en zijn zelfbeeld in verband kan brengen 
met de orthodox-protestantse identiteit van de school. De leerkracht ontleent zijn motivatie aan 
de convergentie van de eigen identiteit met die van de school.’ 
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zijn opvattingen zijn in grote lijnen congruent met de opvattingen die in de zuil leven. 
Hij oriënteert zich in de  levensbeschouwelijke identiteit niet zozeer aan de school waar 
hij werkt, maar wel aan wat we kunnen noemen het ‘ gedachtegoed’ van de zuil als ge-
heel. Men lijkt zichzelf vooral te verstaan binnen het gedachtegoed waar de school voor 
staat.’ (zie onder bij de veronderstelling over de religieuze interpretatierasters: PI 13) 
Met deze veronderstelling brengen we een nuancering aan in de oorspronkelijke ge-
dachte (veronderstelling I) dat leerkrachten hun identiteit los van de schoolidentiteit 
zouden ontwikkelen (gebaseerd op Van Hardeveld, 2003). De conclusie van Van Har-
develd gold opvattingen over  beroepsbekwaamheden. De gedachte was dat leerkrachten 
ook in andere overtuigingen ten aanzien van hun beroep een tamelijk individuele weg 
zouden gaan. Onze bevindingen geven aanleiding voor de veronderstelling dat ten aan-
zien van de levensbeschouwelijke identiteit er bij orthodox-protestantse leerkrachten 
een behoorlijke congruentie is van individuele opvattingen met opvattingen die breed in 
de  zuil leven. De  formele identiteit van de school is nauw verbonden met deze identiteit. 
Ook wanneer men zich niet zo goed thuis voelt in de school – dit zijn uitzonderingen 
– koestert men het gedachtegoed van de orthodoxe zuil. Als men zich niet thuis voelt, 
heeft dat te maken met ‘de  geleefde identiteit’ en niet met de ‘ formele identiteit’.

PI 2. Vergelijking andere scholen (7.2)
Orthodox-protestantse leerkrachten kunnen niet goed aangeven wat de verschillen zijn 
met andere scholen. De vraag ernaar is pas aanleiding om erover na te gaan denken.

PI 3. Verschil  directeuren en leerkrachten (7.2 in vergelijking met hoofdstuk 6)
Het positieve beeld dat leerkrachten hebben van de  overtuigingen en de  loyaliteiten 
van hun personeel ten aanzien van het gedachtegoed van de zuil, klopt. Directeuren 
blijken echter weinig zicht te hebben op de details in de kritiek en de innerlijke span-
ning die er kan zijn tussen loyaliteit en kritiek.

PI 4. Zoekproces en identiteit (7.2, vergelijk veronderstelling I en II)
Het zoekproces wat betreft de identiteit, kan omschreven worden als een zich zo goed 
mogelijk verhouden tot de identiteit zoals omschreven. In dit ‘zich verhouden tot’ gaat 
een kritische houding ten opzichte van de zuil samen met gevoelens van loyaliteit.

PI 5. Kritisch en loyaal (7.2, vergelijk veronderstelling XII en hoofdstuk 8)
Geldende gebruiken en opvattingen in de eigen zuil worden door orthodox-protes-
tantse leerkrachten voorzichtig bevraagd.

De  kritiek geldt het eigen kerkgenootschap, de prediking en de praktische invul-
ling van de identiteit door de school. De inhoud van de kritiek wordt samengevat in 
veronderstelling PI 7.

 Loyaliteit geldt met name het  gedachtegoed. In de kritiek op de prediking en op 
de gezagsdragers is men mild en in zekere zin beschermend. Loyaliteit aan en kritiek 
op de eigen school en de ouders zijn onderdeel van de loyaliteit en kritiek ten aanzien 
van de zuil.

PI 6. Leeftijd, ervaring en kritiek (7.2, in combinatie met hoofdstuk 8)
De kritiek is bij de ervaren leerkrachten scherper en meer uitgekristalliseerd dan bij de 
onervaren leerkrachten. Bij onervaren leerkrachten is de kritiek sterk gerelateerd aan 
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de eigen ontwikkelingsfase (jongvolwassen). Kritische opmerkingen houden steeds 
verband met de positiekeuze ten opzichte van het gezin van afkomst en ten opzich-
te van het religieuze klimaat, en met keuzes ten aanzien van religieuze overtuiging. 
Wanneer leerkrachten in een school werken waarin het hele team een open kritische 
houding aanneemt, zijn ook onervaren leerkrachten minder terughoudend in hun kri-
tiek.

PI 7. Verschil in kritiek (7.2: de relatie tussen zelfverstaan en schoolcultuur)
In de kritiek van leerkrachten op de  zuil constateren we verschillende accenten.

De kritiek bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is behoorlijk consistent wat 
betreft aard en inhoud. Zij heeft vooral betrekking op het nabije verleden, maar is nog 
nadrukkelijk aanwezig in de herinneringen. De kritiek gaat samen met een zekere op-
luchting over het verdwijnen van de  exclusiviteit, en met tevredenheid over de huidige 
kerkelijke situatie. Men hekelt exclusivisme, een rationele houding en de  vanzelfspre-
kendheid in de religieuze socialisatie.

Bij reformatorische leerkrachten treffen we andere thema’s aan ( geslotenheid, het 
al dan niet erkennen van het werk van God in  het hier en nu,  heils(on)zekerheid), maar 
de posities die worden ingenomen ten aanzien van deze thema’s, lopen sterk uiteen, 
zowel naar ‘rechts’ als naar ‘links’ (hoe men zich positioneert lijkt vooral af te hangen 
van het gezin en het kerkverband waarin men gesocialiseerd is). Er is meer dan bij de 
gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten sprake van uiteenlopende meningen.
Vrijwel alle leerkrachten zijn kritisch, maar reformatorische leerkrachten hebben de 
neiging de eigen kritiek meer te  relativeren dan gereformeerd-vrijgemaakte leerkrach-
ten. Reformatorische leerkrachten zijn erg  voorzichtig om kritiek naar collega’s uit te 
spreken.

PI 8. Bronnen in de orthodoxie (7.2, vergelijk veronderstelling III, in combinatie 
met paragraaf 10.6.3 en hoofdstuk 11))
De oorspronkelijke formulering van veronderstelling III kan gehandhaafd worden: 
‘De leraar refereert in zijn taakopvatting aan  transcendente bronnen – met name die 
bronnen die in de orthodoxe scholen belangrijk worden gevonden. De  Bijbel, de  be-
lijdenisgeschriften en gezaghebbende auteurs zullen vaak genoemd worden.’ Er zijn 
geen aanwijzingen dat andere bronnen, bijvoorbeeld die in de veronderstellingen IV 
en V genoemd worden, zo dominant zijn dat ze de oriëntatie op orthodoxe bronnen 
overstemmen225.

De verbinding met het orthodoxe gedachtegoed komt tot uiting in het  gezag dat 
men aan de  Bijbel toekent en de grote plaats die de  bijbelles in de persoonlijke spi-
ritualiteit heeft (zie hierover uitgebreider in hoofdstuk 11). Elementen van de ortho-
doxe overtuiging zijn: de blijvende geldigheid van de Bijbel, het geloof in het bestuur 

225 De oorspronkelijke formulering van veronderstelling IV luidt: ‘Orthodox-protestantse leerkrach-
ten laten zich inspireren door de  evangelische beweging. Vergelijk Bakker en Rigg, 2004: 60, 
genoemd in paragraaf 1.2.2.’ Veronderstelling V was als volgt geformuleerd: ‘Orthodox-protes-
tantse leerkrachten staan onder ‘ assimilatiedruk’ en ontlenen vanwege toenemende openheid en 
toenemend gebruik van media andere niet-religieuze inspiratiebronnen, die verschillen met die 
bronnen die in de orthodoxie als wenselijk worden gezien.’
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van God in  schepping en  geschiedenis, de zichtbaarheid van God in het  hier en nu. 
Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten vinden de  verwondering over de  schepping 
belangrijk. In verschillende gevallen is dit rechtstreeks verbonden met hun  biografi e. 
Reformatorische leerkrachten noemen ook het  godsbestuur in de geschiedenis. Ook 
wanneer men kritisch is, redeneert men vanuit de Bijbel. Wat men zelf als authentiek 
bijbels is gaan zien, is aanleiding om kanttekeningen te plaatsen bij de religieuze prak-
tijk. De  belijdenisgeschriften worden slechts zijdelings genoemd. In de professionele 
overtuigingen spelen geloofsuitspraken over de zondigheid van de mens, het godsbe-
stuur, de  uniciteit van de mens en de  heilsweg een belangrijke rol.

PI 9. Overdragen van ‘ waarheid’ (7.2, vergelijk de veronderstellingen VII, IV en V, 
in combinatie met paragraaf 10.2 tot en met 10.4)
Het eerste deel van de oorspronkelijke formulering van veronderstelling VII kan ge-
handhaafd blijven: ‘Orthodoxe leraren zijn ervan overtuigd vaststaande  waarheden 
over te moeten dragen.’ Voor de relativering in de toevoeging (twijfel over leerstellige 
waarheden) vonden we in het onderzoek geen bevestiging. Men is kritisch op wat er 
zich in de eigen kring voordoet, maar men brengt dit niet in verband met de invloed 
van de evangelische beweging en de openheid in de cultuur. Wanneer er twijfels zijn 
over leerstellige waarheden, dan komen die voort uit een anders gaan begrijpen van de 
Bijbel, met een krachtiger geloof in daadwerkelijke uitwerking van de bijbelse bood-
schap dan in de eigen zuil gangbaar is. Er is een beweging van ‘formeel’ en ‘statisch’ 
naar ‘ belevingsgerichtheid’ en ‘zichtbaarheid’. Deze beweging gaat niet gepaard met 
een relativering van orthodoxe principes.

Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is er meer dan bij reformatorische leer-
krachten de behoefte om de waarheden  eigentijds te vertalen. Ook reformatorische 
leerkrachten willen de  boodschap dicht bij kinderen brengen en passen een moderne 
didactiek toe. Zij hechten echter aan één gezaghebbende  vertaling van de Bijbel. Re-
formatorische leerkrachten zijn meer gericht op het koesteren van één vertrouwde 
vormgeving, gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten hechten minder aan de vorm en 
zijn meer gericht op de behoeften van de kinderen. Dit verschil lijkt samen te han-
gen met de uiteenlopende vormingsculturen (zie hoofdstuk 3). Reformatorische leer-
krachten accepteren dat niet alles te begrijpen valt en dat er een grote afstand is tussen 
God en mens. Het gewone menselijke verstaan moet op een bijzondere wijze verlicht 
worden. Menselijke moeite levert daar geen bijdrage aan. Gereformeerd-vrijgemaak-
te leerkrachten hebben een  godsbeeld waarin God en mens dicht bij elkaar staan. De 
menselijke  verantwoordelijkheid is Gods  boodschap aan de mens zo concreet moge-
lijk te vertalen (vergelijk ook paragraaf 10.3 en paragraaf 10.4).

PI 10. Invloed  evangelicale beweging op professionele identiteit (7.2, vergelijk 
veronderstelling VI, in combinatie met hoofdstuk 10)
Orthodox-protestantse leerkrachten laten zich in beperkte mate inspireren door de 
evangelische beweging. Bij de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is er een ont-
wikkeling in de richting van een meer  belevingsgerichte benadering, maar deze wordt 
slechts in enkele gevallen expliciet gekoppeld aan de invloeden vanuit de  evangelische 
beweging (vriendenkring, het bezoeken van bijeenkomsten). De invloed lijkt vooral 
bemiddeld te worden door een opener houding van de kerkelijke gemeenschappen. 
Alle gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten hebben een positief  godsbeeld en zijn 
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overtuigd van het belang van de  doop. Men is blij dat er meer ruimte is voor beleving, 
maar dit gaat gepaard met sterke loyaliteitsgevoelens en het vasthouden aan de eigen 
kenmerken van de gereformeerd-vrijgemaakte theologische erfenis.

Reformatorische leerkrachten zijn gewend aan  belevingsgerichtheid, maar uiten 
dit geheel binnen de eigen traditionele kaders (vergelijk de conclusies bij hoofdstuk 10 
en 11). Slechts een enkele leerkracht geeft aan affi niteit met  evangelische christenen te 
hebben en laat zich door hen beïnvloeden. Het komt ook voor dat men kritiek uit op 
de evangelische beweging vanuit de eigen traditie.

Op de heterogene gereformeerd-vrijgemaakte school is een grotere invloed van de 
 evangelische beweging te verwachten gezien de populatie, en deze is daar in beperk-
te mate aanwijsbaar. Het spraakgebruik wat betreft ‘kind van God zijn’ en de van-
zelfsprekendheid van het geloof zijn vergelijkbaar met de andere scholen. Er is een 
tendens dat meer alledaagse zaken op een religieuze manier geïnterpreteerd worden, 
maar deze tendens lijkt ook verklaard te kunnen worden door de  intensiteit van pro-
blemen die men meemaakt (vergelijk conclusies ten aanzien van refl ectie in paragraaf 
8.5 en paragraaf 10.7).

PI 11.  Assimilatiedruk (7.2, vergelijk veronderstelling V en hoofdstuk 10)
Er zijn in het onderzoek geen aanwijzingen dat orthodox-protestantse leerkrachten 
onder een sterke ‘assimilatiedruk’ staan. Die veronderstelling wordt met betrekking 
tot de orthodoxie vaak geuit en wordt doorgaans afgeleid uit de toenemende  openheid 
voor en het toenemende gebruik van media. In dit onderzoek blijkt er bij de leerkrach-
ten juist een opvallende oriëntatie op religieuze bronnen. Men brengt de bezinning op 
het vak nadrukkelijk in verband met de  Bijbel. Wel hebben leerkrachten zorgen over 
de  verwereldlijking van leerlingen. Deze zorg is zo sterk aanwezig dat er gesproken 
kan worden van een versterking van de drijfveer ‘toe willen rusten’.

PI 12. Professionele identiteit en  religieuze overtuigingen (7.2 en hoofdstuk 10)
 Religieuze overtuigingen en  religieuze refl ecties maken integraal deel uit van de pro-
fessionele identiteit.  Professionele overtuigingen die verband houden met religieuze 
op vattingen, betreffen het mensbeeld en het pedagogisch handelen. Een  somber mens-
beeld (‘de mens is van nature zondig’) leidt niet tot spanning met een positief pedago-
gische aanpak. Orthodoxe leerkrachten zijn kindgericht en benadrukken in hun pro-
fessionele identiteit de pedagogische belangen. Ze willen begrip tonen voor de eigen 
intenties van het kind en voor diens  ontwikkelingsbehoefte.  Zelfsturing door het kind 
in moderne onderwijsconcepten wordt niet als een bedreiging gezien voor het  gezag.

PI 13. Religieuze interpretatierasters in de opvattingen (vergelijk veronderstelling 
VIII, 7.2 en hoofdstuk 10)
De oorspronkelijke veronderstelling VIII luidt als volgt: ‘De religieuze interpretatie-
rasters zullen bij de deelgroepen verschillende accenten hebben. We verwachten de 
volgende zaken aan te treffen. Bij bevindelijk-gereformeerde leerkrachten: het onder-
scheid  voorwerpelijk en  onderwerpelijk ( objectief en  subjectief), een strak onderscheid 
of mensen al dan niet bekeerd zijn en een  mijdende cultuurhouding. Bij gereformeerd-
vrijgemaakte leerkrachten: nadruk op het uitgangspunt van ‘de gelovige’,  eenheid van 
 geloof en leven, en een  open cultuurhouding.’
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We maken bij deze veronderstellingen enkele opmerkingen over verschillen en over-
eenkomsten in de twee doelgroepen.

Verschillen. Er is bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten op enkele punten een 
andere verbinding tussen religieuze overtuigingen en  professionele identiteit dan bij 
reformatorische leerkrachten. Kinderen worden aangesproken als kinderen van God. 
Er wordt vanzelfsprekend van uitgegaan dat God rechtstreeks in het handelen betrok-
ken is. Er is bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten  optimisme en  vertrouwen in 
verbetermogelijkheden van ongewenst gedrag. Typerende woorden zijn: ‘proberen’, ‘ je 
best doen’ en ‘ lukken’.

De verschillende accenten die in de veronderstelling genoemd werden als onder-
scheidend voor reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten, zijn ten 
dele juist. Het onderscheid tussen het  objectieve en het  subjectieve treffen we inder-
daad aan, en heeft betrekking op het heil. Reformatorische leerkrachten ondersteunen 
in grote lijn de gedachte dat de kennis van de  Bijbel en van godsdienstige zaken voor-
afgaat aan  belevingskennis en dat belevingskennis niet dan door  bijzondere ervarin-
gen verkregen wordt. De spanning die dit in het leraarschap teweegbrengt, wordt in 
hoofdstuk 11 besproken. De  mijdende cultuurhouding treffen we bij de reformatori-
sche leerkrachten niet duidelijker aan dan bij de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrach-
ten226. Wel is er bij reformatorische leerkrachten een onderschikking van de  aardse 
werkelijkheid aan de  geestelijke werkelijkheid.
Het  kerkelijk besef (het hechten aan de waarde van het eigen  kerkgenootschap) is bij 
gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten sterker dan bij reformatorische leerkrachten. 
Het denken vanuit ‘de vastheid van het  verbond’ komen we bij reformatorische leer-
krachten niet tegen. Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is denken in termen 
van het verbond  vanzelfsprekend.

Overeenkomsten. Orthodox-protestantse leerkrachten hebben een sterk  verant-
woordelijkheidsgevoel. Het professionele  zelfverstaan is gekleurd door  roepingsbe-
sef. De verwevenheid van de  professionele identiteit met de  persoonlijke identiteit is 
groot.

Bij beide groepen leerkrachten komen we  bezorgdheid tegen over secularisatie van 
leerlingen. Het woord ‘ zonde’ komt in gelijke mate voor bij reformatorische en bij ge-
reformeerd-vrijgemaakte leerkrachten.

PI 14. Religieuze refl ectie en verantwoording (7.3,veronderstelling XIII en 
paragraaf 10.7)
De oorspronkelijke formulering van veronderstelling XIII luidt als volgt: ‘Men zoekt 
in de refl ectie op het werk naar verbindingslijnen tussen   religieuze ervaringen en het 
dagelijks handelen op school. Gezien de sterke  religieuze betekenisgeving in orthodoxe 
kring – de neiging om ook de alledaagse dingen met religieuze woorden te benoemen – 
is te verwachten dat men in de refl ecties verwijst naar religieuze drijf veren.’

In de beschrijving van alledaagse ervaringen refl ecteert men inderdaad op religi-
euze concepten.

De  conceptuele verantwoording lijkt gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten ge-
makkelijker af te gaan, omdat er bij hen een vrij sterke koppeling is van het ‘ verbond’ 

226 Hier moet bedacht worden dat dit niet een specifi ek onderwerp van gesprek was.
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met het positief omgaan met kinderen en met ‘Gods  schepping’. Ook de directe ver-
binding met  Jezus is hierin belangrijk. Als leerkracht mag je op Jezus proberen te lij-
ken en ben je gedragen door de Vader.

In theologische termen geformuleerd, redeneren reformatorische leerkrachten van-
uit de schepping en gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten vanuit  schepping én  ver-
lossing. Bij de laatsten is er geen afstand tussen schepping en verlossing.

Over de  zondigheid van de mens en hoe deze doorwerkt in het handelen, heeft men 
doorgaans goed nagedacht. Men kan concrete situaties ook verbinden met bijbelse 
voorbeelden.

PI 15. Persoonlijke drijfveren voor het onderwijs (7.4)
In de interviews ontdekken we zes  drijfveren voor het geven van onderwijs. Motie-
ven worden hier onderscheiden van de later te bespreken ‘bronnen van inspiratie’ 
(hoofdstuk 9). Een drijfveer is een verlangen naar iets wat men graag doet of wat men 
graag gerealiseerd ziet. We treffen de volgende drijfveren aan:  geborgenheid bieden, 
 zorg willen geven, het  kennen van God, het  overdragen van godsbesef,  nieuwsgierig-
heid wekken en  toerusten. Leerkrachten blijken in deze laatste categorie ook sterke 
persoonlijke voorkeuren te hebben, waarbij de persoonlijke ‘verlangens’ belangrijker 
worden dan de formele doelen van het onderwijs of de verwachtingen van de ouders. 
In het nastreven van het persoonlijk gekoesterde doel lijkt men zich slechts te laten 
leiden door de (door leerkrachten geduide)  vormingsbehoefte van kinderen.  Bezorgd-
heid over de toekomst van de leerlingen speelt daarin een rol. Deze bezorgdheid komt 
sterker voor bij ervaren dan bij onervaren leerkrachten en sterker bij leerkrachten die 
op een school werken in een verstedelijkte omgeving, dan bij leerkrachten die werken 
op een school in een landelijk gebied.

PI 16. Persoonlijkheid en zelfverstaan (7.5)
In het verkennen van de bronnen van het eigen handelen kunnen leerkrachten ver-
wijzen naar zes typen  persoonlijkheidseigenschappen ( assertiviteit,  altruïsme,  recht-
vaardigheidsgevoel,  openheid,  consciëntieusheid en  wilskracht). De verhalen van 
leerkrachten maken de veronderstelling aannemelijk dat deze eigenschappen voor-
al variëren in de manier waarop men leert. Per cluster kunnen conclusies getrokken 
worden. Bij de eigenschap ‘rechtvaardigheidsgevoel’ bijvoorbeeld kunnen leerkrach-
ten geen leerervaringen noemen. Zij ervaren het als een gegeven dat geactualiseerd 
wordt in specifi eke pedagogische situaties. Bij sommige eigenschappen kan gesproken 
worden van een sterke ‘ inspiratiegevoeligheid’, bijvoorbeeld bij  rechtvaardigheidsge-
voel (drang om op te komen voor anderen, het gesprek aan te gaan) en bij  altruïsme 
(drang om te zorgen, iets te doen voor anderen). 
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HOOFDSTUK 8

SPIRITUALITEIT IN DE BIOGRAFIE 
VAN ORTHODOX-PROTESTANTSE 
LEERKRACHTEN

‘… dan zat ik echt naar zo’n juf te kijken, en dan leek het mij 
zo leuk om aan dat bureau te zitten, zo’n rode pen te hebben, 

stickertjes te plakken.’

‘Mijn godsdienstleraar vertelde veel mooie dingen over de Heere. 
(…) Hij probeerde echt gestalte te geven aan een leven met de 

Heere. Dat merkte je aan die man. En, dan hoopte ik: zo wil ik 
ook wel worden in mijn beroep.’

(Bea, leerkracht groep 1)

8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe spiritualiteit terug te vinden is in de eigen 
biografi e van leerkrachten. In verband met de thematiek van deze studie concentreer 
ik mij op de professionele biografi e, op de ervaringen die betrekking hebben op de 
beroepskeuze, de voorbereiding op het beroep en de verdere vorming van de profes-
sionaliteit in de loopbaan. Steeds is de vraag aan de orde hoe ervaringen in de loop-
baan als inspirerend ervaren worden voor het optreden in de school. De codes die aan 
de citaten konden worden toegekend, bleken chronologisch te kunnen worden inge-
deeld. We onderscheiden vijf fasen. De eerste is die van de jeugdervaringen, waarin 
we een onderscheid aantreffen tussen ervaringen die men als kind op school had en 
de ervaringen die men heeft in de omgang met kinderen (paragraaf 8.2). In de tweede 
fase gaat het om de beroepskeuze (paragraaf 8.3). In de derde fase worden de invloe-
den genoemd die vanuit de opleiding een rol blijken te spelen, zoals de ervaringen met 
stages (paragraaf 8.4). De vierde fase is die van de intrede in het beroep (ook wel be-
kend als ‘inductiefase’, zie Kelchtermans, 1994: 242) en de ervaringen met de eerste 
baan (paragraaf 8.5). De vijfde fase is te benoemen als de fase van de verdere beroeps-
uitoefening (paragraaf 8.6). Een aantal thema’s is niet slechts in een van de fasen te 
plaatsen. Het betreft de kritische incidenten, fasen en personen. Deze bespreek ik the-
matisch in paragraaf 8.7 In de slotparagraaf (8.8) worden de conclusies weergegeven 
in de vorm van de veronderstellingen zoals die ten aanzien van de besproken thema’s 
tot stand zijn gekomen.
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8.2 Jeugdervaringen

Eigen gedrag
Ongeveer de helft van de leerkrachten meldt een duidelijk verband tussen  herinnerin-
gen uit de eigen schooltijd en het handelen nu. De ervaringen van toen hebben de visie 
op het omgaan met kinderen gestempeld en hebben nog steeds een sturende werking. 
De thema’s die naar voren komen, zijn pestervaringen op de basisschool, ervaringen 
met het eigen lastige gedrag, het zich aangetast voelen in de uniciteit, ervaringen met 
verlegenheid en ervaringen met de leerstof. Bij al deze thema’s weten de leerkrachten 
duidelijk aan te geven wat de inspirerende werking is op hun handelen nú. Er zijn ook 
enkele thema’s waarbij dat minder duidelijk het geval is, namelijk de sfeer die men er-
gens opgesnoven heeft en het harde werken dat men in de omgeving gezien heeft. De 
leerkrachten melden daarbij een invloed op hun ‘Gestalts’, maar kunnen niet precies 
aangeven hoe deze zich vertaalt in hun handelen.

Uit de analyse blijken ook de ervaringen met vroegere leerkrachten van de basis-
school en leraren van de middelbare school van invloed te zijn. We brengen deze er-
varingen onder bij het kopje ‘kritische personen’. Specifi ek daaraan is dat de beelden 
die men uit de herinnering meeneemt, betrekking hebben op ‘voorbeeldgedrag’ van 
de leraar. In deze paragraaf richt ik mij op de herinneringen van het eigen gedrag en 
de invloed die dit nu heeft op het handelen.

Pestervaringen
In twee gevallen betreffen de herinneringen  pestervaringen. De patronen waarin deze 
ervaringen nawerken in de beroepsuitoefening, hebben een treffende overeenkomst. 
De vroegere gebeurtenissen hebben zo’n invloed gehad op de beeldvorming van ‘kin-
deren in groepen’, dat er nu nog een inspirerende werking van uitgaat. De onervaren 
leerkracht Annemarie is gepest in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. 
Haar leven heeft pas een positieve wending genomen op de pabo, waar ze ‘eindelijk 
zichzelf kon zijn’. Voor haar handelen betekent dit dat ze veel belang hecht aan het 
geven van  complimentjes. Ook is ze er zeer alert op om kinderen niet voor te trekken. 
De ervaren leerkracht Bertha is gepest gedurende de middelbare schooltijd. Ze heeft 
dit als traumatisch ervaren en is hier enigszins overheen gekomen door de vertrou-
wenwekkende bejegening van een groepje  studiegenoten. Hoe werken deze ervaringen 
door in de onderwijspraktijk? Bertha: ‘Ik ben zelf alert op pestgedrag. Ik word in de 
klas niet gauw boos, maar als ik dát merk, dan word ik echt heel boos. Ik probeer het 
niet te laten merken, probeer met zo’n kind in gesprek te gaan. Ik wil niet dat zij dat 
ook zo gaan ervaren zoals ik dat ervaren heb. Dat wil ik gewoon niet, dat is zo funest. 
Pesten is iets wat je helemaal kapot kan maken van binnen!’ Bij doorvragen lijkt het 
er vooral om te gaan dat de leerkracht alert is op onrechtvaardigheid. Als pestgedrag 
gesignaleerd wordt, activeert dit onmiddellijk de ‘Gestalts’ ‘ik wil geen  onrechtvaar-
digheid’ en ‘ieder kind mag er zijn zoals het is’. De ‘Gestalts’ lijken ook een bredere 
werking te hebben. Beide leerkrachten noemen voorbeelden waarin ze er alert op zijn 
dat alle kinderen tot hun recht komen.

Gekwetst in  uniciteit
Een derde leerkracht (Dorien) brengt de overtuiging dat ze ieder kind als uniek wil be-
handelen in verband met een herinnering dat een leerkracht haar voor de eerste keer 
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zag en haar identifi ceerde als komend uit een voor hem bekend gezin. Dorien: ‘Ze 
zeiden vroeger ook tegen mij: ‘O, jij bent er eentje van dat gezin’. Daar vond ik niks 
aan’. Deze ogenschijnlijk kleine ervaring lijkt een grote plek in haar ervaringswereld 
te hebben.

Vroeger een  lastige leerling
Twee leerkrachten (Christien en Annet) veroorzaakten door hun gedrag problemen 
voor de leerkracht. De een was driftig, de ander haalde veel kattenkwaad uit.

Gedrag van kinderen in haar klas roept nog onmiddellijk associaties op met de er-
varingen van Christien met haar eigen  drift en de reacties van de leerkrachten daarop. 
Christien: ‘Het is voor heel veel leerkrachten denk ik ontzettend moeilijk geweest om 
mij in de klas te hebben. Er zal er maar een in een driftbui losbarsten! Ik ben er nu 
nog niet blij mee, als een kind dat in mijn klas heeft. Dan denk ik: o, nee, ik kan dus 
een kind onwijs beschadigen. Want kinderen die  driftig zijn, zijn heel gevoelig. Zo ie-
mand heb je dus heel snel een knak in zijn  zelfvertrouwen gegeven, en dan krijg je ook 
nooit een goede relatie meer met zo’n kind.’ Doordat ze zo driftig was, kreeg Christien 
snel ergens de schuld van en voelde ze zich vervolgens weer onheus bejegend. Deze er-
varing vult nu de ‘Gestalt’ van ‘rechtvaardigheid’. Christien: ‘ Onrechtvaardigheid is 
voor een kind zo iets ingrijpends, bijvoorbeeld als je de schuld krijgt van iets terwijl je 
het echt niet gedaan had. En dan kon je honderd keer vertellen dat je dat niet gedaan 
had. En jij was gewoon degene die er straf voor kreeg <heftig>! Toen heb ik dus mijn 
eerste explosie gekregen. Ik sloeg alles van de tafel af wat erop stond. Echt, ik was heel 
boos. Toen moest ik dus na schooltijd een uur nablijven – ik zat in groep 4, dus je bent 
echt nog klein – en dat jongetje wie zijn schuld het was, heeft voor het raam staan la-
chen. Nou, dat vergeet je natuurlijk nooit meer!’

Annet was niet zozeer driftig, maar wel erg avontuurlijk ingesteld en werd daar-
door als een zeer lastige leerling ervaren. Zowel op de basisschool als in het voortge-
zet onderwijs haalde ze veel kattenkwaad uit. Als ze terugkijkt, weet ze dat ze in deze 
periode niet gelukkig was. Als popiejopie in de klas kon ze er niet omheen om haan-
tje-de-voorste te zijn. Uiteindelijk was het niet leuk om in zo’n stereotiepe rol te zitten. 
In haar huidige gedrag vertaalt het zich in begrip voor kinderen die tegendraads zijn. 
‘Ik word niet heel gauw kwaad en ik geniet er ook wel van als iemand wat uithaalt. 
Dat herken je dan gewoon.’ Ze heeft ook ervaring met wat er bij haar hielp: ‘Het erg-
ste vond ik als wij in de groep een berisping kregen midden in de klas. Ik trok er mij 
niets van aan. Maar als je dan alleen moest nablijven: dat vond ik altijd heel erg.’ An-
net weet vanuit die ervaring waar ze een tegendraadse leerling nu mee kan treffen. 
Ook zij is erg alert op onrechtvaardigheid en kan geëmotioneerd raken wanneer een 
leerling onheus bejegend wordt.

Aandacht voor het  stille kind
Verschillende leerkrachten geven aan dat ze in het bijzonder aandacht hebben voor 
kinderen die niet zo op de voorgrond treden. Die aandacht brengen ze vooral in ver-
band met de observatie dat drukke en praterige kinderen veel aandacht ‘naar zich toe 
trekken’. In twee gevallen wordt de aandacht voor stille kinderen in verband gebracht 
met een autobiografi sche ervaring. Als illustratie geef ik één voorbeeld weer uit het 
interview met Frannie.
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Interviewer: Hoe komt het dat je het zo belangrijk vindt om  stille kinderen erbij 
te halen?
Frannie: Misschien omdat ik daar iets in herken van mezelf. Ik was vroeger een 
heel stil, verlegen kind. Ik durfde vroeger gewoon sommige dingen niet omdat ik 
zo verlegen was. Ik denk dat ik mij daarom goed kan inbeelden waarom een kind 
soms iets niet zegt of iets niet doet.
Interviewer: Wat herinner je je bijvoorbeeld?
Frannie: Ik was in het gezin een nakomertje. Iedereen wilde wel de kastanjes voor 
me uit het vuur halen. Iets alleen doen, vond ik vreselijk. Ik was een jaar of tien en 
mocht een dag mee met een groep kinderen [naar een museum], dat kostte een gul-
den. Die gulden brandde de hele dag in mijn zak, ik wist niet aan wie ik die moest 
geven. Er was niemand die me dat vertelde. Aan het einde van de dag zei een me-
vrouw: ‘Wie heeft er nog niet betaald?’ Toen schaamde ik mij. Ik dacht dat ik al-
lang had moeten betalen. Ik durfde die gulden niet te geven. Ik had natuurlijk moe-
ten zeggen: ‘Ik heb nog niet betaald, hier is die gulden’. Ik voel nog die schaamte 
van toen. Ik vermoed dat ik dat soort kinderen nu probeer eruit te pikken. Ik denk 
dat ik het daardoor kan verklaren. Ik was ook zo’n kind.

Ervaringen met leren en de vertaling naar de didactiek
Eén leerkracht vertelt dat hij vroeger leerstof soms niet begreep en dit nu vertaalt naar 
het principe ‘zo veel mogelijk uitleggen’. Bas noemt een voorbeeld met betrekking tot 
het godsdienstige begrippenkader. ‘Ik weet wel vanuit mijn kinderjaren dat geestelijke 
ervaringen een absolute, soms heel indringende rol kunnen spelen. Vooral wanneer je 
’s avonds op bed ligt, denk je of tob je daarover. Bijvoorbeeld dat het ieder moment 
sterven kon worden, dat het uur van je dood niet bekend was. En daar was ik heel 
bang voor. En ook wel eens dat ik heel lang nadacht over wat een ‘ nieuw hart’ eigen-
lijk betekent, en het letterlijk uitlegde’. Vanuit die ervaring besteedt hij veel tijd aan 
uitleg daarover. Een ander voorbeeld is het spreken over het onweer. ‘Als er dan ge-
zegd werd: dat is het spreken van God, vond ik dat altijd heel indrukwekkend. Ik zou 
dat nu ook nooit meer zo zeggen, dat onweer het spreken van God is.’

Andere jeugdervaringen
De voorgaande voorbeelden hielden alle verband met persoonlijke ervaringen in de 
kindertijd, die maken dat men zich kan inleven in kinderen. De herinneringen krijgen 
zo een verbinding met het eigen professionele handelen. Er is ook een categorie erva-
ringen waarin die verbinding er op een andere manier is. Een daarvan is een ervaring 
van transcendentie die niet met school te maken had. Anthon vertelt over een herin-
nering die de ervaring van het hier en nu oversteeg. Het betreft een logeerpartij in zijn 
basisschooltijd: ‘Als ik heel ver terugga, kom ik bij de logeerpartij bij mijn opa en oma. 
Als ik nu door de straat rijd waar ze woonden (...), dan komen de geluiden gewoon 
ook weer helemaal terug in mijn gedachten, van toen, van de klok van de kerk daar, 
het carillon van het stadhuis.’ Naar het idee van Anthon hebben de ervaringen van 
het logeren bij zijn grootouders veel invloed gehad. Maar hóé, weet hij moeilijk aan 
te geven. Anthon vindt het moeilijk om aan te geven wat dit in zijn leven teweeg heeft 
gebracht en wat dit met het werk te maken heeft. Wel weet hij dat het de kleur bepaalt 
van de morele waarden die hij van zijn oma heeft meegekregen.
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Bij een ander soort jeugdervaring ligt er weer een duidelijker verbinding naar het han-
delen. Het gaat hier over de waarde van  hard werken. Bij gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten trof ik een aantal keren aan dat ze het belangrijk vinden om hard te wer-
ken en ‘door te gaan’ (Geertje, Gonda, Harm, Franciska, Geke, Hanneke en Ines). Dit 
kwam ik bij reformatorische leerkrachten niet tegen. De leerkrachten brengen dit in 
verband met de beelden die ze van vroeger met zich meedragen. Enkele leerkrachten 
vermelden dat hun ouders moesten ‘vechten’ om fi nancieel rond te komen, bij enkele 
andere werd er in het eigen bedrijf (boerderij of winkel) altijd hard gewerkt. De ou-
ders van Ines hadden niet zo veel expliciete aandacht voor de kinderen, want er moest 
hard gewerkt worden. Het kan ook zijn dat men buiten het eigen gezin beelden heeft 
meegekregen waarin hard werken een rol speelt. Dat is het geval bij Franciska. Haar 
vader was een nuchtere, harde werker. Bij hem moest je nooit overbodige vragen stel-
len: niet zeuren, gewoon doen. ‘Mijn vader zal nooit iets uitstellen.’ Zelf kan ze er ook 
moeilijk tegen als dingen niet afgewerkt zijn. Ze kan de samenhang niet helemaal tra-
ceren, maar feit is wel dat ze lijkt op haar vader qua aanpak van dingen. ‘Dat ik er niet 
tegen kan dat mensen hun ding niet gewoon meteen doen (…). Misschien is dat wel 
vanwege mijn vader die daar ook altijd erg op gehamerd heeft.’ Belangrijker nog dan 
de invloed van haar vader, is in haar beleving dat ze in een dorp is opgegroeid. In de 
omgeving waren veel boeren. Ze zegt altijd onder de indruk geweest te zijn van hun 
mentaliteit. ‘Gewoon de mentaliteit van niet te veel nadenken over dingen, en gewoon 
lekker hard aan het werk zijn.’

8.3  Beroepskeuze

 Patronen in beroepskeuze
Globaal kunnen we bij de onderzochte leerkrachten twee patronen herkennen voor 
de herinneringen ten aanzien van de beroepskeuze. Zowel ervaren als onervaren leer-
krachten weten duidelijk aan te geven op welke manier ze ertoe gebracht zijn om naar 
de pabo te gaan.

Het eerste patroon is te benoemen als ‘ intuïtieve vanzelfsprekendheid’. Voor som-
mige leerkrachten was het nauwelijks een vraag welke opleiding ze zouden gaan doen. 
‘Je hebt het of je hebt het niet. Ik denk dat het iets is wat je wel voelt’, zo zegt Gonda. 
Voor haar is het heel duidelijk. Ze wist heel intuïtief dat het beroep bij haar paste. Dit-
zelfde treffen we aan bij de respondenten Anthon, Bea, Christien, Bas, Dorien, Annet, 
Claudia, Frannie, Geertje, Hans, Femke, Hanneke en Ines. Veel van deze leerkrach-
ten weten ook situaties te noemen uit hun jeugd die iets in hen wakker maakten. In 
de voorbeelden geven ze weer hoe mooi ze het vonden om de juf of de meester bezig 
te zien. Bea herinnert het zich nog levendig. ‘Ik weet nog wel, vroeger, dan zat ik echt 
naar zo’n juf te kijken, en dan leek het mij zo leuk om aan dat bureau te zitten, zo’n 
rode pen te hebben, stickertjes te plakken’. Naast de  beelden van leerkrachten spelen 
ook eigen  ervaringen met andere kinderen een rol. De leerkrachten voor wie al jong 
duidelijk was dat ze leerkracht wilden worden, speelden schooltje met leeftijdsgenoot-
jes of hadden de leiding in vriendengroepjes. Frannie: ‘Omdat ik heel graag met die 
nichtjes en neefjes omging en er altijd mee bezig was, dacht ik: ja, dat is eigenlijk wel 
wat voor mij.’ Anthon had al heel jong een clubje jongens om zich heen en was zich 
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er toen al van bewust dat hij graag de  leiding had. Geke speelde graag schooltje. ‘Het 
was gewoon leuk om de meester of de juffrouw na te doen. Gewoon leuk om te spe-
len, mijn zusjes de dingen te leren die ik ook geleerd had op school.’ Ines vertelt het-
zelfde: ze vond het leuk om juf te spelen, schriftjes uit te delen ‘en dan moest er ge-
werkt worden!’

In één geval is de vanzelfsprekendheid te herleiden tot gezins socialisatie: de vader 
en de grootvader zaten in het onderwijs. Bij drie leerkrachten daarentegen staat de be-
roepskeuze in scherp contrast met de verwachtingen in het gezin van afkomst. In de 
interviews wordt dit thema door die betrokken leerkrachten ook geproblematiseerd. 
Dit houdt verband met het gebrek aan steun dat men heeft ervaren, omdat de ouders 
het beroep niet bij de persoon in kwestie vonden passen.

Het overheersende patroon van studiekeuze (‘ik wist het altijd al’) betekent niet dat 
er zich geen verrassende wendingen kunnen voordoen. Christien, die er stellig van 
overtuigd was kleuterjuf te moeten worden, veranderde tijdens een eerste stage van 
mening. ‘Ja, ik werd kleuterjuf. Dat was het helemaal. Nee, dat was het dus echt niet! 
Misschien moet je daar meer geduld voor hebben.’ Eenzelfde wending zien we ook bij 
Ines. Een doorbreking in de  vanzelfsprekendheid kan ook leiden tot een bevestiging 
van de keuze. Claudia was er aanvankelijk van overtuigd kleuterjuf te willen worden. 
Ze ging twijfelen door het vakantiewerk bij verstandelijk gehandicapten. ‘Een heel 
laag verstandelijk niveau, en dat vond ik eigenlijk leuker.’ Uiteindelijk ontdekte ze dat 
ze haar behoefte om te ‘zorgen’ ook kwijt kon bij de kleuters.

De tweede, kleinere groep leerkrachten ontdekte gaandeweg dat leerkracht een ge-
schikt beroep voor hen was. Dit patroon is te benoemen als ‘ gegroeide keuze’. Het 
betreft Annemarie, Cor, Bertha, Harm, Geke en Franciska. Bij Dorien (genoemd bij 
‘intuïtieve vanzelfsprekendheid’) ging haar keuze aanvankelijk niet door. Ze wilde juf 
worden, maar dat lukte niet direct omdat ze geen havo-diploma had. Zij is naast Cor 
een van de twee leerkrachten die eerst een mbo-opleiding heeft gedaan. Dorien was na 
haar mbo-opleiding  klassenassistente. Dat bevredigde niet, omdat ze ook graag een 
eigen groep wilde en niet maar alleen het hulpje van de leerkrachten wilde zijn. Bertha 
kwam via de sph-opleiding tot de ontdekking dat leerkracht wellicht een beter beroep 
voor haar was. Onder de gereformeerd-vrijgemaakte respondenten bevinden zich geen 
zij-instromers. Cor heeft eerst in de administratieve sector gewerkt. ‘Op een gegeven 
moment voelde ik wel: dit is niet wat ik heel mijn leven wil blijven doen. Getallen bij 
elkaar voegen.’ Het aantrekkelijke in het leraarsberoep ontdekten Cor en Bertha door 
het werken op de  zondagsschool. Het omgaan met kinderen begon hen te trekken. 
Bertha switchte van opleiding: ‘Op een gegeven moment krijg je ook een gevoel dat je 
iets moet gaan doen of mag gaan doen. Het klinkt misschien een beetje wazig, maar 
het trok gewoon, dat is iets wat je moeilijk kan omschrijven.’ Cor ging een avondoplei-
ding doen. De oudere leerkracht Harm vertelt dat de beroepskeuze voor hem de enige 
optie was om een vervolgopleiding te doen. Als je door wilde leren, was het in zijn tijd 
voor de hand liggend om naar de ‘kweekschool’ te gaan.

Invloed ouders in keuze
 Ouders spelen soms een rol in de beroepskeuze, maar deze is meestal beperkt tot het 
helpen doorhakken van de knoop. Franciska weet nog precies het moment aan te ge-
ven waarop ze samen met haar ouders de beslissing nam (‘ik zie mijzelf nog met hen 
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op de bank zitten’). Claudia twijfelde tussen de zorg of het onderwijs. Haar ouders 
stimuleerden haar om toch maar door te zetten. Soms hebben de ouders vanuit hun 
observaties gesuggereerd dat leerkracht een goed beroep zou zijn. ‘Dus helemaal niet 
omdat dat nou vanuit mijzelf kwam, maar een beetje vanuit thuis gestuurd, maar dat 
klopte gewoon meteen.’

Uitgesproken voorkeuren
Zowel ervaren als onervaren leerkrachten weten scherp aan te geven naar welke leef-
tijdsgroep hun voorkeur uitgaat. Sommige leerkrachten hebben  voorkeur voor het 
omgaan met jonge kinderen. De anderen willen het liefst uitsluitend met oudere kin-
deren werken. De scheidslijn ligt volgens Annet bij groep 4 en 5. ‘Ik zou nu niet meer 
groep 4 of jonger willen. Groep 5 nog wel. In groep 4 heb je geen aardrijkskunde en 
geschiedenis. Het is taal, lezen, rekenen. De hele dag bijna. Dus onder de 5 zou ik niet 
graag willen.’ Het verschil in voorkeur lijkt vooral te liggen aan het type handeling 
dat men graag met kinderen samen doet. Bij de voorkeur voor jonge kinderen over-
heerst het genieten van  enthousiasme en  ontvankelijkheid. Dorien: ‘Deze leeftijd heeft 
ook het heerlijk gezellige, het geklets en het vertellen en het trotse als ze klaar zijn. 
Wat voor mij nou zo leuk is, is het gevoel van: yes, je bent juf! Want van jou nemen ze 
nog alles. Als je in groep 3 bent, ben jij ook echt iemand en dat gevoel heb je in groep 
5 veel minder. Het  aanhankelijke en: wat de juf zegt dat is gewoon waar. Dan geef je 
jezelf ook wat makkelijker. Wat meer ontspannen is het ook.’ Geke: ‘Er komen regel-
matig kleuters bij mij, die komen mij een knuffel geven of bij mij hangen. Om mijn 
been hangen, dan zeggen ze: “Ik vind je lief.’’’ Claudia: ‘Het spontane vind ik heel erg 
leuk, maar ook het stukje zorg van: je moet ze hun broek ophijsen en jassen aandoen 
en dat vind ik heel erg leuk. Ze komen binnen met een erg verschillend niveau en je 
leert ze de eerste dingen. Dat vind ik heel erg leuk. Én de band die je kunt opbouwen 
met die kinderen.’

Bij de voorkeur voor oudere kinderen gaat het leerkrachten vooral om het hun iets 
mee willen geven voor de toekomst en het aan kunnen gaan van het gesprek op een 
wat abstracter niveau. Christien: ‘Ik heb dus voor het oudere kind gekozen, omdat ik 
het mooi vind dat je met die kinderen echt bezig bent met de vragen van het leven. Ze 
hebben vaak wat diepere vragen op je bijbelverhaal en zo. Waarom doe ik dit werk 
eigenlijk? Vooral ook omdat je kinderen iets bij wilt brengen, kinderen wilt toerus-
ten voor de maatschappij. (...) Maar verder dat ze op die leeftijd ook meer oog krijgen 
voor de wereld om hen heen, dat ze ook steeds meer zien dat er ook veel leed is in de 
wereld. Dat je probeert om ze daar richting in te geven. Dat heeft iets extra’s.’ (Verge-
lijk motief VI in paragraaf 7.4)

Bewuste motieven voor de beroepskeuze en latere ontwikkeling
Het grootste deel van de keuzes komt tot stand op  intuïtieve gronden. Dat betekent 
dat de expliciete beweegredenen voor het onderwijs aanvankelijk beperkt zijn. In de 
interviews worden de volgende redenen genoemd om voor de pabo te kiezen: met kin-
deren iets willen doen, hun iets willen leren, leiding willen geven en een brede inte-
resse hebben (vergelijk Hoogeveen, 1999 en Vogels & Bronneman – Helmers, 2006). 
Wanneer we de redenen voor beroepskeuze vergelijken met de drijfveren die we reeds 
in paragraaf 7.4 hebben onderscheiden (door de vergelijking van soort en aantallen 
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codes227), blijkt dat de aanvankelijke motieven in stand blijven, en dat deze zich gaan-
de de beroepsloopbaan uitkristalliseren en anders verwoord worden. Zowel bij erva-
ren als bij relatief onervaren leerkrachten is deze ontwikkeling te herkennen. Kenne-
lijk komt er al vrij snel in de beroepsloopbaan een proces van bewuste articulatie van 
belangrijke motieven tot stand. We illustreren enkele bewegingen in dit proces. Bij de 
beroepskeuze wordt door een van de leerkrachten als motief genoemd dat hij kinderen 
iets wilde leren. Nu heeft hij ontdekt hoe belangrijk hij het vindt dat hij de nieuwsgie-
righeid wil prikkelen (motief V) en wil toerusten (motief VI). Een andere leerkracht 
wilde graag gezellige dingen met de kinderen doen, maar pas na de eerste jaren erva-
ring ging ze dit nader specifi ceren naar de zorg voor het welbevinden (motief II) en het 
belang van het meegeven van ‘tools’ voor het leven (motief VI).

In enkele gevallen komen we tegen dat de voorkeur voor de leeftijdsgroep zich ver-
breedt. Het gaat dan steeds om leerkrachten die aanvankelijk een kleutergroep had-
den en door het invallen in andere groepen bekend zijn geraakt met oudere kinderen. 
Ze merkten dat dit ook bevrediging gaf. De verbreding van de affi niteit komen we al-
leen tegen van jonge naar oudere kinderen en niet andersom.

8.4  Opleiding

8.4.1 Positieve en negatieve ervaringen

Verschillende ervaringen
Meer dan de helft van de respondenten laat zich niet zo positief uit over hun beroeps-
opleiding. Voor hen is de opleiding niet inspirerend geweest. Het patroon in de ne-
gatieve reacties is gelijk. De lessen waren te saai, er was te veel didactiek, je moest er 
‘onzinnige opdrachten’ maken. Bea: ‘Ik vond de  pabo niet leuk. Ik vond heel veel les-
sen verschrikkelijk saai. Makkelijk, simpel. Ik wilde liever hard werken, en een beetje 
pittig niveau hebben.’ Bertha vindt achteraf dat ze het meeste heeft geleerd door zelf 
lessen te geven. Tijdens de opleiding heb je volgens haar nog te weinig vragen om bij-
voorbeeld iets te kunnen met Freud. Positieve ervaringen in deze periode, die vooral 
ervaren leerkrachten melden, hebben te maken met de algemeen vormende vakken als 
fi losofi e en cultureel maatschappelijke vorming en een keuzevak zorgverbreding. Men 
vindt zichzelf daardoor gevormd.

In de weergave van herinneringen aan de opleiding doen zich enkele verschillen 
voor tussen de ervaren gereformeerd-vrijgemaakte en ervaren reformatorische leer-
krachten. Van de vijf gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten die zich positief uiten 
over hun opleiding, zijn er drie zeer ervaren. Zij hebben de oude pedagogische acade-

227 De motieven voor de beroepskeuze zijn vergeleken met de huidige  drijfveren in het beroep (zoals 
onderscheiden in paragraaf 7.4.). Geen van de huidige motieven voor het onderwijs wordt op de-
zefde manier verwoord als de motieven bij de keuze voor de pabo (brede interesse, groepsgevoel 
willen ervaren, leidinggeven).
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mie ( PA) gedaan of de  KLOS228. Met name het oordeel (van drie leerkrachten) over 
de laatstgenoemde opleiding is zeer lovend. Ze hebben met name de directe  confron-
tatie met de praktijk als inspirerend ervaren. Verder noemen zij als positieve punten 
het samen  stage lopen met andere studenten en de grondige begeleiding in de praktijk. 
De ervaren leerkrachten in de reformatorische scholen daarentegen zijn uitgesproken 
negatief over hun opleiding (in alle gevallen de pabo; geen van hen heeft dus een van 
de vroegere opleidingen PA of KLOS gedaan). In de reformatorische doelgroep zijn 
het juist de onervaren leerkrachten die zich erg positief uitlaten over de opleiding. An-
nemarie vindt zelfs dat de pabo haar leven heeft veranderd. ‘Heel de pabo is voor mij 
echt een hele sterke ontwikkeling geweest. Als ik zie hoe ik daar binnenkwam en hoe 
ik daar wegging. Ik kwam er gewoon als een ander persoon vandaan. Ik had geen 
stempel, ik was gewoon blanco. Het was voor mij zo’n bevrijding dat ik daar gewoon 
echt ook achter kwaliteiten van mezelf kwam. Dat is natuurlijk ook wel pabo-eigen: 
graven in jezelf.’ Andere positieve dingen die deze onervaren leerkrachten weergeven, 
zijn de didactische en pedagogische inzichten die je er meekrijgt. Voor Cor was de 
grootste eyeopener dat ieder mens redenen heeft voor bepaald gedrag. ‘Vroeger keek 
je echt tegen iemand aan, dan zei je van: ‘Die is gewoon zo’ of: ‘Het zal wel’. Ik had er 
nooit over nagedacht: waarom zou hij zo reageren? Dat is denk ik wel een belangrijk 
iets.’ (Zie ook 7.3 laatste alinea.)

Rol van de jaargroep
Ervaren en onervaren leerkrachten zijn eenstemmig over de rol van  studiegenoten die 
ze in het algemeen als belangrijk en vormend hebben ervaren. Ook als men negatief is 
over de pabo als geheel, blijven er goede herinneringen aan de omgang met medestu-
denten. Men geeft voorbeelden van het ontstaan van inspirerende ervaringen die lang 
doorwerken. Annet vertelt over haar ervaringen in een  studentenhuis, waar ze door 
vele nachtelijke gesprekken de gewoontes uit haar dorp van herkomst kon gaan relati-
veren. De ervaringen van toen bepalen nog de waarden die ze koestert. Het  groepsge-
voel dat in het eerste jaar ontstond, was de basis. ‘Het eerste jaar zaten we elke avond 
op de gang met z’n allen. We deden van alles. We leerden niet zo heel veel. Alleen in 
de tentamenweken, dan moest er hard gestudeerd worden. Het was heel gezellig.’ Blij-
vende  vriendschappen werden vaak in de studietijd gesloten. Verschillende ervaren 
leerkrachten vertellen over contacten die na vele jaren nog steeds betekenisvol zijn. 
Meestal blijft het bij globale beschrijvingen. Geke: ‘Vriendinnen hebben mij gevormd. 
Ik had een aantal heel goede vriendinnen op de havo en de pabo. Ook uit andere ker-
ken, daar heb ik heel veel aan gehad. Dingen die spelen in je leven, daar praat je met

228 ‘KLOS’ is de afkorting voor ‘Kleuterleidstersopleidingsschool’. Op dit punt moet benadrukt 
worden dat het hier gaat om kwalitatieve gegevens. De herinneringen aan de studietijd worden 
bepaald door een individueel samenspel van factoren. Dat zien we bijvoorbeeld bij Geertje, die 
de opleidingsperiode niet als een inspirerende tijd heeft ervaren, omdat ze op kamers woonde, 
thuis miste en weinig vriendinnen had. Op grond van de patronen kan niet geconcludeerd wor-
den dat de oude  kweekschool of de oude PA betere opleidingen waren. Harm bezocht de oude 
kweekschool, maar hij heeft er nog steeds last van dat de opleiding niet praktijkgericht was en 
dat hij weinig didactische handvatten heeft gekregen. Voor de conclusies is belangrijk wat uit de 
verhalen aan potentiële succes- of faalfactoren kan worden afgeleid. 
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elkaar over.’ Voor Annemarie en Bertha betekende de omgang met  studiegenoten een 
omslag in hun leven. Door de acceptatie door medestudenten hebben zij het gevoel 
eindelijk tot bloei gekomen te zijn (zie de bespreking hiervan in paragraaf 7.5.3). Bij 
de jongere gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten wordt het belang van de  studen-
tenvereniging benadrukt. (Bij reformatorische leerkrachten komt geen enkele maal 
een studentenvereniging ter sprake.) Femke vindt zichzelf erg veranderd door het be-
stuur van de studentenvereniging. ‘Dat ik in mijn studententijd ineens in het bestuur 
ging en achteraf denk ik: wat deed ik daar?! Ik kwam in een studentenwereld terecht 
en zocht alle grenzen op: wat kan ik? Heel erg grensverleggend dus. Ik durfde eerder 
bijvoorbeeld nooit voor een groep mensen te staan. Toen ging ik ineens in het bestuur 
waar ik elke donderdag iets moest zeggen en mededelingen moest doen.’ Op de stu-
dentenvereniging kregen verschillende gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten voor 
het eerst omgang met leden van andere kerken. Ze raakten bekend met andere ge-
bruiken, zoals het  kringgebed. ‘In de pauzes gingen we op een gegeven moment bid-
den met een groepje. Dat was wel heel gaaf. Maar medestudenten hadden zoiets van: 
‘Wat zijn jullie toch vaag aan het doen.’’’ Dit soort ervaringen blijven de beeldvorming 
ten aanzien van de verhouding tussen de kerken bepalen. ‘Uiteindelijk ben ik daar-
door gevormd. Want mijn ene vriendin is van een gereformeerde naar een andere kerk 
gegaan en mijn andere vriendin ook. Dat heeft ook heel veel invloed op je denken, 
’s zondags niet twee keer naar de kerk, maar één keer. Dan zie je dat er ook andere 
mogelijkheden zijn.’

 Stages
Een aparte categorie bevindingen wordt gevormd door de stages. Met name het  voor-
beeldgedrag speelt een rol in de herinnering. Gedrag van mentoren die men tijdens 
stages heeft bezig gezien, blijft lang hangen en kan nóg als inspirerend gelden. An-
thon: ‘Vooral dingen van het  pedagogisch klimaat. Hoe ze straften, hoe ze juist be-
loonden, complimenten gaven, de tijd namen om gesprekjes met de kinderen te heb-
ben.’ Een mentor kan kennelijk op de lange termijn inspirerend zijn door de beelden 
die hij nalaat en die vervolgens het handelen van de leerkracht na diens opleiding aan-
sturen. De beelden zijn heel concreet. Anthon: ‘Dan stak ze haar duim op en dan de 
uitdrukking op haar gezicht en dan merkte je dat bij de kinderen, dat ze daar ook op-
recht blij mee waren, en dat probeer ik ook te praktiseren. En ook de manier waarop 
zij strafte. Dat was natuurlijk groep 3; een heel andere maat van straf, maar wel een 
straf die hoorde bij hetgeen ze deden. Je kan wel strafregels geven, maar zij was daar 
creatief in. Dat probeer ik ook wel te doen.’ Sommige beelden lijken pas na langere tijd 
hun werk te gaan doen. Bertha ziet het effect van de stages niet terug in haar presta-
ties op de stageschool, maar wel daarna in haar eerste ‘eigen’ klassen. ‘In de praktijk 
als je het zelf toepast, zeg maar. Kleine dingetjes. Een keertje met je vingers knippen. 
Een keer gewoon stil zijn. Alleen nu gebeurt het meer geautomatiseerd.’

De helft van de respondenten heeft matig tot sterk  negatieve ervaringen met stages. 
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 Negatieve ervaringen lijken een grote impact te hebben op de kortere en langere ter-
mijn229. Bij de reformatorische leerkrachten zijn de ervaren leerkrachten zonder uit-
zondering negatief over hun stages. Onervaren leerkrachten zijn uitgesproken positief 
(hetzelfde beeld als bij de evaluatie van de opleiding in zijn algemeenheid). Bij de ge-
reformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is de ervaring sterk wisselend. Over het geheel 
genomen kunnen we enkele constanten ontdekken in wat we kunnen noemen ‘inspira-
tiebronnen’. (Wanneer ze in tegenovergestelde zin worden waargenomen, noemen we 
ze ‘inspiratiebelemmerende factoren’. Voor deze begrippen, zie hoofdstuk 9.) Ik noem 
de meest in het oog springende punten.

Van grote betekenis is de  bejegening. Anthon herinnert zich nog hoe hij zich thuis 
voelde op een van zijn stagescholen: ‘Ze gaven je de indruk dat je niet een stukje bal-
last was dat er weer bijkwam, maar dat je welkom was.’ Franciska daarentegen denkt 
met ongenoegen terug aan haar eerste  stageschool. Ze moest daar klusjes opknappen 
en werd niet behandeld als iemand die het vak moest leren. ‘De eerste dag dat ik daar 
was, werd me gevraagd of ik wat wilde kopiëren, een hele stapel: “Zo, je bent nieuw 
hier, wil je dit vandaag kopiëren?’’’ Typerend voor de andere school, waar ze heel po-
sitief over was, vindt ze het volgende. ‘Met name dat je gewoon als een collega gezien 
werd, en niet als een stagiaire. Ze zeiden: “Wat wil je doen?” Het maakte niet uit als 
het programma dan een beetje anders werd. Ze vroegen ook aan mij: “Hoe kijk jij 
tegen dat kind aan?” Dat soort dingen. Dat vond ik wel heel erg gaaf.’ De houding 
van een mentor of een docent heeft een zware invloed op de beleving van een stage. In 
negatieve zin bijvoorbeeld als er geen feedback gegeven wordt, in positieve zin als er 
veel teruggegeven wordt of bemoedigd wordt. Bertha heeft moeite gehad met een af-
wijzende mentor in de eerste stage. ‘Het ging niet goed. Dat had ik zelf niet echt in de 
gaten, ik kreeg ook niet veel feedback. Pas tijdens de stageweek hoorde ik: “Als je zo 
doorgaat, dan moet je stoppen.” Dat was best even een klap. Dan zit je meteen weer: 
heb ik het dan toch niet goed gedacht? Dat was een hele lastige periode.’

Een volgend punt betreft de  ruimte om te experimenteren. Femke vindt vooral de 
onvrijheid tekenend voor de negatieve lading van haar stage: ‘Ik voelde me tijdens 
mijn stage helemaal niet vrij om iets uit te proberen. Ik heb laatst mijn  stageverslagen 
doorgelezen en dan staat er wel dat mijn band met kinderen goed is. Maar de vrijheid 

229 Op dit punt moet benadrukt worden dat hier geheel geschreven wordt over de herinneringen 
van de leerkrachten die kennelijk veel indruk hebben gemaakt en van ongunstige invloed zijn 
geweest op het  zelfbeeld. Er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat moeilijke 
ervaringen een positieve uitwerking hebben, zeker wanneer ze gekoppeld zijn aan een nieuwe uit-
daging (zie hierover paragraaf 8.4.2.). Een ‘moeilijke ervaring’ is iets anders dan een ‘negatieve 
ervaring’. In de verhalen meldt geen van de leerkrachten dat ze hebben geleerd van de negatieve 
ervaring. Onder negatieve ervaringen moeten dus hier die ervaringen verstaan worden die een 
blijvend ongunstige emotie hebben achtergelaten en ze kunnen in die zin als inspiratiebelemme-
ring worden opgevat. In enkele gevallen relativeren de respondenten de negatieve herinnering. 
Bea: ‘Bij stage lopen werden andere dingen van je gevraagd, die je niet uit boekjes kon leren, 
ook best moeilijke dingen. En achteraf denk ik wel eens: dat is voor mij wel moeilijk geweest. 
Meestal gingen de dingen wel vanzelf, die kon je wel leren. Dit soort dingen deed een heel ander 
beroep op je. Ook op je mens-zijn. Daar werd toentertijd op de  pabo nog niet veel aandacht aan 
besteed. Ik denk achteraf: dat is best wel jammer geweest.’ Ook Gonda is milder gestemd als ze 
haar stageverslagen van vroeger nog eens doorkijkt. ‘Als ik nu stageverslagen teruglees, dan denk 
ik van: o, dat is niet heel negatief. Maar dat gevoel had ik toen echt.’
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om ontspannen voor de klas te staan, die heb ik gekregen sinds ik hier werk. (...) Er 
was altijd iemand achter in de klas die je beoordeelde hoe je het deed. Ik keek altijd 
naar mijn  mentor, ik zag hoe hij of zij het deed en dan dacht ik dat ik het ook zo moest 
doen. Dan krijg ik vast ook een goede beoordeling. Zo werkte het onbewust, die was 
heel streng en die vond dat belangrijk en daar heb ik nooit heel relaxed in gestaan.’ 
Het gevoel gecontroleerd te worden, leidt tot  compliance-gedrag230, gedrag dat slechts 
afgestemd is op de wensen van de mentor. Femke: ‘Er was altijd iemand die contro-
leerde.’ Christien geeft aan hoe het is om wél de  experimenteerruimte te ervaren. ‘Het 
stagelopen was gewoon erg leuk. Want dan kon je doen wat je wilde, lesgeven en met 
de kinderen omgaan. En daar leerde je dan ook gewoon van. Want als je in de praktijk 
bezig bent, dan merk je dus hoe moeilijk het is om te doen wat je wilt doen.’

Van belang blijkt verder of men praktische steun heeft gekregen. Christien: ‘Dan 
krijg je vaak heel praktische tips (...), dan zeiden ze: “Joh, let daar of daar eens op, of 
doe dat eens zo of zo, of probeer dat of dat eens uit.” (...) Dat was leuk en nuttig.’ Uit 
sommige ervaringen blijkt ook onvrede over de geringe  integratie van praktijk en the-
orie. De leerkrachten die vroeger in hun opleiding weinig stage hadden, noemen dit 
als een zwak punt van de vroegere opleiding. Maar ook als men in een modern curri-
culum is opgeleid en wel uitgebreid stage heeft gelopen, leidt dit niet tot een vanzelf-
sprekende integratie. Femke (nog niet zo lang van de pabo): ‘Stof en stages stonden bij 
mij altijd ver van elkaar. En ook de visie heb ik niet echt tijdens de  pabo ontwikkeld. 
Dat kwam daarna pas. Het was eigenlijk de studie doen omdat ik dan voor de klas 
kon staan.’ Soms is er geen  klik met een leeftijdsgroep. Annet is uitgesproken negatief 
over de stage bij kleuters, omdat ze de voorkeur had voor oudere kinderen. ‘Ik had he-
lemaal geen ervaring, dus het eerste jaar was veel stage bij kleuters. Dat liep niet echt 
geweldig, want dan moet je echt onder je niveau gaan spreken en doen en handelen. 
Ik ben veel te nuchter daarvoor.’ Bea meldt dat ze de stage vond tegenvallen omdat 
deze niet klopte met haar verwachtingen: ‘Het ideaal van gezellig met kinderen om 
mij heen, dat was het niet; het was gewoon keihard werken. Dat ideaal is later weer 
teruggekomen.’ Soms heeft men de eisen als hoog ervaren. De kloof tussen ervarings-
niveau en te ontwikkelen vaardigheden was te groot. Femke: ‘Op de allereerste stage 
stelde de  mentor zulke verschrikkelijke hoge eisen. Dat was mijn eerste stage en ik had 
nog nooit voor een groep met kinderen gestaan.’

Twee keer treffen we aan dat men uit het positieve voorbeeld van begeleid worden 
ook consequenties verbindt voor de eigen  bejegening van stagiaires: Femke: ‘Dan be-
denk ik: wat jij moet doen, dat kan heel spannend zijn!’

Het belang van  één enkele opmerking
In twee verhalen is duidelijk dat de respondenten meer ‘ondanks’ dan ‘dankzij’ de sta-
ges hun beroepsidealen hebben vastgehouden. Bea voelde zich niet geaccepteerd in het 
team van haar eerste stageschool. ‘Op die school heb ik me nooit op mijn gemak ge-
voeld. Ik heb er anderhalf jaar gezeten. Ze hadden commentaar op mijn kleding.’ De 
 directeur keek haar wat meewarig aan als ze binnenkwam en maakte duidelijk dat ze 
zich op school niet zo bekrompen hoefde te gedragen als thuis. Omdat ze zeker wist 

230 Over het verschijnsel ‘compliance’ (voeggedrag) zie Bennink (2000).
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dat ze juf wilde worden, heeft ze de moed niet opgegeven. In een volgende stage ging 
het een stuk beter. Een dergelijke ervaring meldt ook Gonda.

Opmerkelijk is de grote rol die de bezoekende  stagedocent speelt met één enkele 
opmerking. Verschillende leerkrachten weten zich dat éne zinnetje nog te herinneren. 
Voor Femke gaf het zinnetje ‘Je kunt het!’ van de bezoekende docent de doorslag om 
toch de opleiding te blijven volgen. Bertha vertelt dat één opmerking van een  pabo-
docent van groot belang is geweest: ‘Het komt met jou best goed.’ Ook zij vertelt dat 
deze opmerking beslissend was om door te gaan. ‘Je leeft op bij die ene docent die 
zei: “Met jou komt het best goed.” Dat was het duwtje dat ik even nodig had.’ De in-
middels zeer ervaren Gonda weet zich nog precies de mentor te herinneren die haar 
‘erdoorheen gesleept heeft’. ‘Die zei altijd: “Ik denk dat jij het wel kunt als wij er niet 
zijn.” Ze bleef er vertrouwen in hebben, terwijl ik zelf heel erg het gevoel had van: we 
moeten ermee stoppen.’ Franciska was zo geschrokken van de stage-ervaringen dat 
ze besloten had om te stoppen. Een van de docenten wilde haar helpen om de studie-
fi nanciering te behouden en vroeg toen: ‘Kom je dan volgend jaar terug?’ ‘Want hij 
vond het wel jammer als ik iets anders ging doen en niet meer terugkwam. Toen heb 
ik dat toegezegd.’

Stages in het sbo
Enkele leerkrachten vertellen enthousiast over hun stages in het  speciaal basisonder-
wijs (sbo). Er zijn vergelijkbare ervaringen over stages op scholen die een grote popu-
latie  achterstandskinderen hebben. Christien vertelt daar geleerd te hebben dat je de 
meest basale dingen onder de knie moet hebben. ‘Als je in het basisonderwijs achter 
je bureau gaat staan, gebeurt er verder niets. Maar als je in het sbo achter je bureau 
gaat staan, dat is gewoon fout! Je bent daar heel basaal bezig. Wát je zegt, is nog veel 
minder belangrijk dan hóé je het zegt. Dat leer je daar wel heel goed.’ De verhalen ma-
ken duidelijk dat deze stages in positieve zin de kenmerken dragen die hierboven zijn 
genoemd. De leerkrachten vertellen dat ze als collega’s werden aanvaard, konden  ex-
perimenteren, fouten mochten maken en om steun konden vragen. Gonda: ‘Daar was 
het veel meer dat je mocht falen. Tijdens eerdere stages had ik het gevoel dat ik me 
moest bewijzen en niet mocht genieten.’ Fouten mogen maken heeft ook te maken met 
de erkenning van de eigen  kwetsbaarheid. Femke heeft het zo ervaren dat de sfeer er 
in het sbo naar was dat men zich kwetsbaar mocht opstellen. ‘Als het je bijvoorbeeld 
niet lukte in de klas, dan kon je een kind naar een andere klas sturen. Zo van: het lukt 
mij nu even niet met jou, mijn grens is bereikt en volgens mij, als je nog langer bij mij 
in de klas zit, gaat het niet helemaal goed. Je mocht veel meer toegeven: het lukt me 
vandaag niet. Dat heb ik daar echt geleerd. Dan is het pittig, want je hebt daar heel 
veel gedragsproblemen. Maar je mag het dan ook toegeven dat het niet lukt met hem 
of haar.’ Doordat Femke haar falen mocht laten zien, werd ze ook uitgedaagd om de 
grenzen op te zoeken. ‘Eerder deed ik mijn best om te laten zien dat ik kinderen in de 
hand kon houden. Daar heb ik grenzen opgezocht en geleerd dat ik fouten mocht ma-
ken en dan ga je veel meer je grenzen opzoeken en doe je niet alleen meer wat je kunt.’ 
Femke signaleert ook een verschil in ‘de manier van begeleiden’. De begeleiders waren 
meer steunend dan controlerend. Op een gewone school was het zo dat je een beetje 
kreeg: ‘Zus en zo moet het, als je het anders doet, is het niet goed.’ In het sbo werd 
veel meer gedacht in termen van ontwikkeling.
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8.4.2 Nieuwe en vreemde ervaringen

Nieuwe ervaringen
Als inspirerende momenten in de opleiding worden vooral  werkweken genoemd. Ook 
zij die in hun evaluatie vrij negatief zijn over de opleiding, vinden dat de werkwerken 
heel vormend waren. Gebeurtenissen, ontmoetingen en confrontaties in die weken 
maakten grote indruk en lieten wat na. We nemen Anthon als voorbeeld. In zijn ge-
val is er sprake van blijvende inspiratie in het persoonlijke vormingsproces. Tijdens de 
werkweken naar Engeland en Oost-Europa ging een wereld voor hem open. ‘Het an-
dere landschap, de andere eetgewoonten, medechristenen ontmoeten, die qua cultuur 
alles anders vormgeven, maar waar je toch herkenning bij hebt. Dat soort dingen. 
Maar ook het gezamenlijke, met je klasgenoten, mijn  vriendengroep.’ De ervaringen 
van transcendentie die hij beschrijft, hebben te maken met de sfeer, met  verbonden-
heid, met het besef plotseling nieuwe tijdloze inzichten op te doen. Anthon beschrijft 
hoe hij tijdens de reis in Oost-Europa een  ontmoeting had met een vrouw. Zij leefde in 
een eenzame omgeving, maar wilde daar toch blijven, omdat haar man daar begraven 
lag. ‘Ze was armoedig, maar zij was toch blijmoedig. Dat maakte een enorme indruk, 
dat ze daar in die eenzaamheid in haar eentje verbleef.’ Ook een afscheidsbijeenkomst 
in een kerk was belangrijk. ‘Dat stukje hartelijkheid. Ik zie de predikant nog op de 
kansel staan met een houten schaaltje in de hand met drie houten paaseieren; dat 
kreeg iedereen als afscheidsgeschenk mee. Zij zongen ons liederen toe en wij hebben 
hen liederen toegezongen. Het is waarschijnlijk ook wel de sfeer en de emotie van het 
moment geweest die vooral bij mij bovenkomen.’ Anthon vindt het moeilijk te zeggen 
hoe deze ervaringen hem precies beïnvloed hebben, maar is ervan overtuigd dat ze iets 
met hem hebben gedaan. Als hij de verbanden probeert te ontrafelen, noemt hij an-
dere ervaringen erbij: ‘De  bijbelkring, mijn  grootouders.’ Hij verbindt al deze ervarin-
gen met een inzicht dat er bij hem gerijpt is: je moet letten op de kern van het christen-
zijn en van daaruit veel kunnen relativeren. In de ervaringen van transcendentie lijkt 
ook bevrediging een rol te spelen dat  tegenstellingen tussen kleine tradities  overbrugd 
worden en dat er een wederzijdse herkenning is. De ervaringen zijn transformerend. 
Ze veranderen of versterken inzichten, in dit geval dat veel uiterlijke vormen relatief 
zijn: ‘Sowieso vond ik het indrukwekkend om te zien dat de Heere overal op aarde 
werkt. Dat weet je ook wel, dat geloof je ook, maar zo maak je het van dichtbij mee. 
De kerkdiensten in Oost-Europa zijn heel anders dan bij ons. Er gaan verschillende 
mensen voor, we gingen knielend bidden, een koor zong voor in de kerk. Het gaat an-
ders, maar ten diepste is het hetzelfde werk van de Heere. We belijden dezelfde dingen. 
Dat heb ik als mooi ervaren.’ De ervaringen zijn ook  transformerend in die zin dat ze 
invloed hebben op het handelen. Vanuit de  ontmoeting met de eenzame vrouw legt 
Anthon rechtstreeks de verbinding met de waarde van ‘het meeleven’: ‘Ik vind het heel 
belangrijk om kinderen aan te leren dat het meeleven met elkaar belangrijk is. Vorige 
week is de vader van een collega van mij volkomen onverwacht overleden. Toen heb-
ben we gelijk wat gedaan. Ik heb van zwart en grijs karton een soort rouwkaartje ge-
maakt. Toen hebben we met elkaar de namen erop geschreven. Zo leer ik ze ook be-
wust aan hoe je met zoiets omgaat. Ik bedoel: we weten allemaal hoe het bij een zieke 
gaat, neem ik aan, wat je kan doen. Maar dan is het nog wel moeilijk …’
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De nieuwe ervaringen hoeven niet via school opgedaan te worden. Annemarie be-
schrijft vergelijkbare ervaringen in haar contacten tijdens conferenties in het buiten-
land waar ze via  evangelische vrienden terechtkwam. ‘Omdat ik daar echt kennis-
maakte met mensen die zo heel anders dachten en wel zo heel erg bijbels en die ook 
echte christenen waren. Die kende ik bijna niet in mijn omgeving. Waar je ook maar 
keek, ze waren er, heerlijk.’

Bekend en  vreemd
Door ervaringen van transcendentie die men tot nu toe heeft opgedaan, worden op-
vattingen niet per se veranderd, maar wel verruimd en verbreed. Dit gebeurt niet al-
leen tijdens reizen of tijdens onverwachte ontmoetingen, maar ook door het studeren. 
Een goed voorbeeld is Bas, die beschrijft hoe hij enorm is getroffen door de persoon 
en het werk van Kierkegaard, waar hij een afstudeerwerkstuk over schreef. We ont-
dekken in zijn ervaring en in die van Anthon, hierboven beschreven, als overeenkomst 
dat beiden een bereidheid hebben om zich te verdiepen in hetgeen nog onbekend is. 
Het gevoel van ‘opgetild te zijn boven de eigen ervaringscontext’ kan ontstaan door-
dat men in de nieuwe ervaring zowel iets bekends als iets vreemds aantreft. De vei-
ligheid van de herkenning gaat samen op met de bevrijding dat er een ruimere bete-
kenisgeving is. Bas omschrijft zichzelf als bevindelijk en laat dat ook merken in zijn 
taalgebruik. Toch weet hij dat de studie van Kierkegaard zijn denken wel ruimte heeft 
gegeven. ‘Om te zeggen dat het mijn ideeën beïnvloedt, dat vind ik wel ver gaan. Maar 
ik ben er wel van overtuigd dat Kierkegaard het zo ervaren heeft. En het geeft voor 
mij dan wel een bepaalde ruimte aan, dat iedereen dat op een andere manier zou bele-
ven. En dat vind ik heel boeiend om daar kennis van te nemen. Je herkent daar dingen 
van, maar het is niet zo dat het mijn wereld op z’n kop zet. Dat niet zozeer. Maar het 
is misschien wel een stukje verbreding. Het geloof wordt in onze gemeente niet uitge-
legd als een sprong. Niet in die zin. En toch is het wel een heel boeiend gezichtspunt.’

8.5  Intrede in het beroep

De eerste school
De keuze voor  de eerste school waarin men werkt, komt doorgaans niet als een be-
langrijk markeringsmoment naar voren. Sommige leerkrachten geven aan hier achter-
af een stukje  levensleiding in te zien (zie paragraaf 10.5). Bijzondere ervaringen van 
transcendentie worden niet gemeld. Soms worden er duidelijke redenen genoemd voor 
de keuze van een school. Het betreft hier Anthon, die graag op deze school wilde wer-
ken omdat de populatie ‘eenvoudige’ ouders en kinderen hem aansprak en omdat hij 
de sfeer in het team – tijdens zijn stagetijd op dezelfde school – als hartelijk en accep-
terend had ervaren. ‘Ze namen de tijd voor je. We werden gevraagd mee te doen met 
een rommelmarkt. Je werd er heel erg bij betrokken. En qua sfeer een hele plezierige 
en warme indruk.’ Van belang blijkt te zijn of men er zich thuis voelt (zie paragraaf 
7.2.1). De school waar men terechtkomt, is niet altijd de eerste keus. Annet wilde ei-
genlijk liever naar het  buitenland, maar dat bleek niet realistisch. Annemarie had niet 
zo’n gunstig beeld van de school, maar solliciteerde toch omdat ze werk wilde hebben. 
Een grote school lijkt als eerste werkplek niet steeds even gunstig. Twee leerkrachten, 
Annemarie en Bertha, noemen het een belemmering om op gang te  komen. Dat kan 
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wel enigszins gecompenseerd worden doordat men op een grote school collega’s heeft 
die in eenzelfde groep lesgeven en doordat het  middenkader tijd heeft voor begelei-
ding.

De eerste jaren zijn jaren waarin men intensief leert en waarin de ‘Gestalts’ die men 
zich in de loop van de biografi e heeft eigen gemaakt, uitkristalliseren. Het eerste jaar 
wordt spontaan niet vaak genoemd. Als dit wel gebeurt, worden schokkende verande-
ringen gemeld. Bijvoorbeeld de ervaring dat men de klas niet aankon. Annet: ‘Er zaten 
zes jongens in, die braken de tent af als ik atv had. Die gooiden met modderkluiten op 
de auto’s en die trapten in de tuin. Dat was een hele pittige groep.’ Uiteindelijk vond 
ze ook in deze klas het werk leuk en heeft ze de jaren daarna het imago van de kundi-
ge leerkracht gekregen. Soms wordt een volgend schooljaar ook ervaren als een nieuw 
begin. Dorien ging in haar derde jaar van de kleuters naar groep 3. Ze ontdekte dat 
ze een klik had met deze kinderen. Ze had het gevoel een belangrijke ontdekking te 
hebben gedaan, gewoon door met deze groep bezig te zijn. ‘Die kinderen hebben iets 
in mij wakker geroepen dat tot het vorige jaar had geslapen.’

In de begintijd is de steun van collega’s erg belangrijk. Ook wordt de steun in de 
 privésituatie als een gunstige voorwaarde genoemd. Dat dit niet alleen voor het eerste 
jaar geldt, wordt duidelijk uit het verhaal van Franciska. Zij staat voor het vierde jaar 
voor de klas en belt nog iedere maandagavond om 8 uur haar moeder. Ze delen dan 
van alles, ook spreken ze over het werk. Ze ervaart haar  moeder als een wijs iemand 
en vraagt haar ook om advies. Soms heeft ze het idee dat ze meer met de raad van haar 
moeder uit de voeten kan dan met die van haar collega’s. ‘Ik heb mijn moeder hoog 
zitten, misschien wel hoger dan mijn collega’s.’

 Exposure en  intensieve leerervaringen
Verschillende leerkrachten hebben aan het begin van hun loopbaan ervaringen opge-
daan in lastige situaties. Ze kozen daar zelf voor, maar ervoeren het als een sprong 
in het diepe. Het betreft Ines, die in een  probleemwijk kwam werken, Bertha, die in 
de zomer vrijwillig in een Afrikaans land ging werken, en Hanneke en Hans, die hun 
eerste baan in het  buitenland hadden. In de verhalen valt op dat er sprake is van een 
intense groei in zowel professionaliteit als spiritualiteit. We zien hier vergelijkbare 
ontwikkelingen als bij degenen die in het  speciaal onderwijs stage hebben gelopen (zie 
paragraaf 8.4.1) of die in een ander verband buitenlandervaringen opdeden (Femke).

De eerste school waar Ines werkte, was een school in een probleemwijk. Daar heeft 
ze geleerd dat het geen zin heeft om op het gedrag van één kind te focussen. Ines: 
‘Daar had ik een heel klein jongetje in de klas, Dave, hij is later een grote crimineel 
geworden. Die kon dus niet stilzitten. Hij was eigenlijk ondervoed, hij zag er slecht 
uit, was mager en heel klein. Dat was net een komeet die door de klas heen vloog. Dat 
was nog in die tijd dat je 40 of 45 kinderen in de klas had. Je werd er stapelgek van. Ik 
weet nog dat ik een ketting had met een horloge eraan. Dat horloge tikte. Dan nam ik 
Dave in mijn arm en dan stopte ik dat horloge in zijn oor en dan kon ik met de groep 
nog wat doen. Dat vond hij heerlijk, hij kwam natuurlijk veel rust tekort en dat maak-
te hem rustig. Heel apart, toen was ik nog heel jong.’ Ze herinnert zich van de eerste 
jaren nog scherp wat er gebeurde en concludeert dat ze daar intens geleerd heeft. ‘Ze-
ker in de eerste jaren dat ik werkte, heb ik moeten leren hoe je in hele nare situaties 
stond, hele vervelende dingen had, en dat je ad hoc een oplossing moest verzinnen. We 
hadden ook nog een ander meisje, dat bijvoorbeeld tussen de middag op school kwam 
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met heel haar hals vol met glas. Toen bleek haar vader in een dronken bui een vaas 
op haar hoofd kapotgeslagen te hebben. Dan moet je wel handelen op zo’n moment. 
Ik was nog wel heel jong, negentien of twintig.’ Terugkijkend is van belang geweest 
dat ze in de kleine kleuterschool zelf verantwoordelijk was en moest leren persoonlijk 
beslissingen te nemen. Dit lukte mede dankzij de nauwe  samenwerking met een  col-
lega die in een vergelijkbare situatie werkte. Op dit moment is ze IB’er. Als ze de erva-
ringen in haar eerste school niet gehad zou hebben, zou ze nu – naar haar inschatting 
– een heel andere IB’er zijn. Ook het feit dat ze doortastend en handelend op kan tre-
den brengt ze in verband met die periode. Ines: ‘Om een voorbeeld te geven, een paar 
jaar geleden is hier een jongetje van school aangereden die zomaar de weg overstak. 
Twee van ons team hadden die hulpverleningscursus gevolgd en die stonden te kijken: 
wat nu? Dan kom ik eraan en dan kan ik heel snel een aantal stappen doorlopen. Ik 
heb helemaal geen hulpverleningscursus gedaan. Maar ik kan op dat moment wel heel 
handelend optreden en zeggen: dit nu, dat dan, enzovoort. Dan zeggen ze later: ‘Joh, 
hoe kreeg je dat voor elkaar?’ Dat weet ik eigenlijk ook niet eens, maar het zal op een 
stukje ervaring en levenswijsheid vastzitten. En ook misschien wel dat je in de eerste 
jaren hebt moeten overleven. Door de moeilijkheden die daar elke keer weer ontston-
den, moest je elke keer weer verder. Daar leer je van, daar leer je absoluut van!’ (Ver-
gelijk ook paragraaf 11.7)

De  buitenlandervaringen van Bertha en Geke zijn zo inspirerend geweest dat ze 
graag weer terug zouden willen. De manier waarop de ervaringen hen geraakt heb-
ben, verschilt. Bij Bertha is haar visie op de westerse cultuur en op de gewoonten in 
de  reformatorische subcultuur gerelativeerd. Ze vond het een verademing dat de kin-
deren in  Afrika rustiger zijn en sneller tevreden. Ze kan niet zeggen welke dingen ze 
vanaf die tijd anders doet, maar wat ze wel weet, is dat ze sinds haar reizen anders te-
gen de kinderen aankijkt. ‘Hier moet je echt van alles uit de kast trekken om een leuke 
les te geven en ze te boeien en daar zijn ze zo tevreden met iets kleins. Een beetje aan-
dacht. Je praat met ze. Je zingt een liedje. Dat is een heel verschil.’ Geke weet niet goed 
aan te geven wat haar zo trekt in kinderen in  Midden-Amerika. De drijfveer om daar 
te werken was ‘iets betekenen voor hen met iets wat zij niet hebben’. Ze werkte in een 
kindertehuis. ‘Ik vind het ook enorm belangrijk werk. We werkten daar op een gege-
ven moment zestig tot zeventig uur in de week. Het ging maar door, af en toe dacht ik: 
in Nederland had ik allang op bed gelegen omdat ik helemaal doodop was. Maar daar 
ging ik gewoon door, want je hebt gewoon een enorme drijfveer en ook  Gods kracht 
die je daardoorheen helpt. Dat vind ik gewoon geweldig. Ik ben graag voor anderen 
bezig, dienstbaarheid is iets wat bij mij past. Het buitenland trekt mij, omdat ik kinde-
ren wil helpen.’ De ervaringen van toen maken dat Geke zich nu nog erg aangesproken 
voelt door de mix van  verschillen tussen kinderen. Op de huidige (heterogene) school, 
waar ze ook veel problemen tegenkomt, kan ze iets van dezelfde motivatie kwijt (ver-
gelijk paragraaf 9.2.3). ‘Ja en bij bepaalde kinderen merk je dat heel erg. Soms krijg ik 
het idee dat kinderen thuis heel weinig veiligheid, vertrouwen of liefde krijgen. Dat is 
bij een aantal gezinnen zo en dat hoop ik ze op school te kunnen bieden. Maar je bent 
ook dienstbaar door ze dingen te leren, en ik mag dat doen bij deze kleintjes.’ Geke 
heeft in deze buitenlandperiode een sterke  geloofsgroei ervaren. Datzelfde meldt ook 
Hans. Hij maakte een omslag mee toen hij op een buitenlandse school ging werken. 
‘Ik markeer het voor mezelf altijd als een veranderpunt. Ik ben in verschillende din-
gen er anders in gaan staan. En met name mijn geloofsleven is daar verrijkt. Alles is 
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anders geworden. Ik heb zo vaak gedacht: kan het ook zo? Door dat jaar ben ik mijn 
geloof intenser gaan beleven.’ Als er gesproken wordt over de geloofsontwikkeling (zie 
ook paragraaf 10.5), dan kunnen we constateren dat de leerkrachten in alle gevallen 
het orthodoxe  geloofsgoed behouden hebben en dat dit in hun beleving meer  verdiept, 
toegeëigend en authentieker is geworden.

8.6  Beroepservaringen

 Bezinning op beroep en  levensproblemen
Vier ervaren leerkrachten vertellen dat er na een aantal jaren een actieve bezinning is 
opgetreden op de vraag of men wel leerkracht in het basisonderwijs wilde blijven (Bea, 
Annet, Claudia, Hans). Sommigen ontdekten het werk niet altijd op dezelfde manier 
te willen blijven doen. Annet vroeg zich af of er niet te veel een sleur zou ontstaan. 
‘Dan heb je acht jaar op school gewerkt. De sfeer op school binnen het team was ge-
weldig. Daar was niks mee aan de hand, maar als je dan denkt: ik moet dit nog twin-
tig jaar doen … Dat zag ik gewoon niet helemaal zitten.’ Claudia: ‘Als ik dat echt tot 
mijn 60e zou moeten blijven doen, volgens mij word ik dan echt een beetje zuur.’ Ook 
andere leerkrachten, die niet zozeer twijfelen aan hun beroep, zijn soms bang dat ze 
de mooie dingen te  vanzelfsprekend gaan vinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het ge-
sprek met de kinderen en de bijbelvertelling. Cor: ‘Als je iets bijzonder vindt, dan er-
vaar je misschien meer.’ Hans is bang dat de afstand in leeftijd te groot wordt: ‘Soms 
denk je: moet ik tot mijn 65e dit gaan doen? Ik vind het geweldig werk hoor, daar gaat 
het niet om. Maar hoe loop je er dan bij, als je aan gymles denkt of wat dan ook, hoe 
doe je dat in vredesnaam? Zit je dan nog een beetje in die  belevingswereld van die 
kinderen?’ Bij nader doorvragen aan de vier genoemde leerkrachten blijken soms ook 
andere levensproblemen verweven te zijn in de bezinning of men niet van beroep wil 
wisselen, bijvoorbeeld het feit dat men geen vaste relatie heeft.

Een ervaring van transcendentie leidt niet altijd tot het doel waartoe ze op het eer-
ste gezicht lijkt te dienen. In de overwegingen of ze niet naar het  buitenland moest 
gaan, heeft Bertha een moment meegemaakt waarin ze zich uitgetild voelde boven 
het ‘rustige leven’. ‘Dat was denk ik een keer op een zondag. Ik stond in de keuken 
voor het raam en zat in een dip. Toen kwam toch het verlangen in het hart van: nu wil 
ik toch echt naar het buitenland. Ik denk dat ik me daar toch gelukkiger zal voelen. 
Maar waardoor dat precies kwam, weet ik niet.’ En toch liep het anders. ‘Toen heb ik 
die week daarop een keer ergens heen gebeld. Dat was het antwoordapparaat of zo. Ik 
heb op het internet gezocht. Er stond een advertentie in de krant, maar dat was niet in 
mijn richting of naar m’n zin en toen was het weer weg. En nu ben je weer druk bezig 
met allerlei dingen voor school …’

 Studie en  bewustwording
Een nieuwe studie wordt door vier respondenten als een bron van inspiratie genoemd. 
Twee zijn er vrij snel na hun opleiding mee begonnen. Zij volgen beiden uit persoon-
lijke belangstelling een theologische hbo-opleiding. Twee anderen hebben na de peri-
ode van herbezinning op het beroep besloten een nieuwe studie op te pakken. In de 
twee laatstgenoemde gevallen heeft de studie een positief effect op het werk. Bij Clau-
dia geven de sociale contacten een compensatie voor het gebrek aan gedeeld elan in 
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haar school. Ook komt ze in spiritueel opzicht ineens meer tot haar recht, omdat ze in 
de seculiere opleiding haar  missionaire motieven een rol kan laten spelen. Bea vertelt 
dat de studie haar handvatten geeft om de inhoud van het werk te verdiepen. Ze voelt 
zich door de studie enorm verrijkt en drinkt de inhoud van boeken en artikelen en de 
inhoud van colleges in. Ze heeft het gevoel hier een geweldige inhaalslag te maken. 
Ze is zich ervan bewust dat de verdieping mogelijk is dankzij haar inmiddels lange 
ervaring. Door ervaring te kunnen koppelen aan theorie, voelt ze zich geweldig ge-
stimuleerd om kwaliteit in het schoolwerk te krijgen. Bea benoemt de invloed van de 
studie als een  bewustwordingsproces. Naar haar idee is haar handelen zelf niet sterk 
veranderd. Wel merkt ze dat ze veel beter met woorden aan kan geven wat ze doet en 
waarom ze de dingen doet. ‘Ik ben me veel meer bewust geworden toen ik ben gaan 
studeren, van dingen die ik gewoon deed en die gevormd waren.’ Wat er met haar ge-
beurd is in die jaren van verandering, beschrijft ze over de hele linie als een ontwaken 
uit een sluimering. ‘En die pabojaren zijn voor mij voorbijgegaan zonder dat ik daar 
heel erg bewust geleefd heb of zo. (...) En zeker ook toen ik ben gaan studeren, ben ik 
bewuster in het leven komen te staan.’ Het bewuster in het leven staan, komt vooral 
tot uiting in de manier van keuzes maken. ‘Ik had er gewoon niet zo over nagedacht 
waarom ik bepaalde keuzes maakte. Ja, dat deed je gewoon, en dat ging gewoon en 
dat lukte. En dan ineens kom je erachter: niet alles gaat vanzelf, je kan zomaar uitval-
len in je werk. Ik ben er wel over gaan nadenken.’ Haar dagelijks handelen wordt ver-
rijkt door haar studie, omdat ze veel bewuster – en niet alleen intuïtief – in kan spelen 
op wat kinderen doen.

Gonda vindt het ouder worden een  bewustwordingsproces op zich. ‘Ik vind zelf, 
nu ik wat ouder geworden ben, dat ik veel meer dingen bewuster doe. Ik denk dat als 
je jonger bent, je meer geleefd wordt en je doet gewoon heel veel dingen omdat het op 
je pad komt en je doet het maar. Maar als je ouder wordt, denk je veel meer na.’ Bij 
Harm zien we ook dat het besef van  verantwoordelijkheid en ‘ zich geroepen voelen’ 
richtinggevend is in zijn leerproces. Toen hij begon, had hij ook een meer ‘werkmati-
ge’ instelling: ‘Gewoon een beetje met de Bijbel.’ Hij is steeds meer gaan beseffen hoe 
belangrijk het is hoe je iets vertelt. Dat verantwoordelijkheidsgevoel maakt dat hij zijn 
lessen altijd erg goed voorbereidt.

 Nascholing en  spontaan leren
De leerkrachten die zich over nascholing uitlaten, geven aan dat ze tijdens het bijwo-
nen van cursussen en studiedagen de eigen ‘krenten uit de pap’ pikken. Leerkrachten 
komen zo naar voren als individuele ‘leerders’ die graag tips krijgen om hun handelen 
de volgende dag te verbeteren. Het bijwonen van  studiedagen geeft een dubbel gevoel. 
Frannie – een ervaren leerkracht – bijvoorbeeld vindt scholing op studiedagen aan de 
ene kant een belasting, maar aan de andere kant onmisbaar en zinvol. Het zinvolle zit 
hem vooral in de directe bruikbaarheid van wat ze hoort. Ze had op een  dyslexiecur-
sus bijvoorbeeld gehoord dat je kinderen moet voorbereiden op een beurt. ‘Dan kijk je 
even: wat is een beetje een makkelijk stukje of een heel kort stukje. Je kunt dus toch 
beter zeggen: dat moet jij straks lezen; lees het maar vast even.’ Een dergelijke prakti-
sche tip ervaart ze als een ‘eyeopener’. Voor Frannie is het ook belangrijk dat ze zich 
door zo’n tip weer beter kan verplaatsen in het kind. Het is een opfrisser voor haar 
 inlevingsvermogen. ‘Dan weet je toch weer even: hoe voelt zo’n kind zich het prettigst 
in de klas.’ Harm vindt dat hij in de opleiding weinig aan didactische scholing heeft 
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meegekregen en ervaart hierin nog steeds een hiaat. Hij is jaloers op alle jonge colle-
ga’s die op dat punt zo veel bagage meekrijgen. Hij vindt dat de affi niteit met de leer-
lingen vooral gegroeid is door de  ervaring. In de interactie heeft hij de kinderen leren 
kennen en leren begrijpen wat hen bezighoudt. Harm vindt dat er – na al die jaren van 
ervaring – nog steeds een proces van verdieping gaande is. ‘Ik kom het nu tegen en ik 
onderga mijn werk zo: het lukt of het lukt niet vandaag. En als het niet lukt, dan denk 
ik: hoe kan dat nou dan? Morgen wil ik het beter doen. Tel daar alle dagen bij op en 
alle jaren die je hebt in je loopbaan. Elke keer weer: zelf refl ecteren. Ik refl ecteer veel 
op mijzelf. Dan doe ik het zus weer of zo. Ik kan het niet hebben als het bij mij in de 
klas of groep bij mij niet zou klikken.’

Harm beschrijft naar aanleiding van een  klassenbezoek een voorbeeld van hoe hij 
zijn houding naar kinderen toe heeft veranderd. Tijdens de  observatie was opgeval-
len dat Harm alle kinderen positief aansprak en bijvoorbeeld een groepje kinderen 
bemoedigde met ‘ik zie dat het bijna lukt daar …!’ Hij vertelde dat hij dit te danken 
had aan een cursus. Daar had men laten zien hoe het mogelijk is om kinderen posi-
tief te bejegenen. Zelf heeft hij de positieve invloed daarvan ervaren. Wanneer er een 
tas in de weg staat, zou hij vroeger misschien gezegd hebben: ‘Heb je nu weer die tas 
niet op de plank gezet?’ Nu zegt hij: ‘Als je de tas even wegzet, is de weg vrij voor an-
deren.’ Hij heeft ontdekt dat je met correcties en afkappen ‘een klas niet echt lekker 
meekrijgt’. Hij probeert met positieve, stimulerende opmerkingen een goed klimaat in 
de klas te bereiken. Hij wil het bereiken dat de leerlingen voelen: ‘we doen allemaal 
ons best en dan zijn we ook een bijzondere klas.’ Hij wil graag dat ze het fi jn vinden 
om rustig te blijven, zichzelf in de hand te houden en ‘door te gaan’ (zie voor dit mo-
tief ook paragraaf 8.7.3 De moeder van Harm). ‘Niet van: afkappen dit, correctie zus, 
correctie zo.’ Het leerproces dat Harm beschrijft, is dus ingezet met een inspirerend 
moment, dat gekenmerkt werd door een plotseling inzicht. Dat inzicht sloot aan bij 
zijn geneigdheid om resultaatgericht te werken en werd vervolgens versterkt door de 
waarneming dat de kinderen positief op zijn aanpak reageerden.

Onderwijsvernieuwing
Vernieuwingen in het onderwijs worden vooral door oudere leerkrachten als ingrij-
pend ervaren. Frannie is samen met haar collega’s bezig meer structureel zelfstandig 
werken in te voeren. Ze wilde er eerst niet aan beginnen. Toch is het idee gerijpt en is 
ze het belang ervan gaan inzien. Dankzij de samenwerking met haar collega ervaart 
ze nu de vernieuwing als verrijkend en inspirerend: ‘Het is een hele omslag. Wij heb-
ben het toch vroeger heel anders geleerd. Toen een paar jaar geleden collega’s met een 
weekkaart gingen werken (‘kijk maar wat je het eerste doet’), dacht ik: dat ga ik nooit 
doen. Nu is de hele school ermee bezig, zo langzamerhand zie je: hé, wij komen ook 
zover.’ Uiteindelijk ervaart ze zo’n vernieuwing als verfrissend: ‘Je moet bij de voor-
bereiding echt nadenken. Hoe organiseer je een en ander. Het schudt je ook wel weer 
wakker. Je moet ook niet dertig jaar hetzelfde programma draaien, een beetje bijblij-
ven.’ Ook als ze de vernieuwing als inspirerend ervaren, blijven ervaren leerkrachten 
kritisch. Harm is bijvoorbeeld beducht voor te veel  zelfstandig werken. Hij vindt het 
van groot belang dat de relatie behouden blijft.
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 Kinderen krijgen
Het moment van kinderen krijgen wordt door sommige respondenten spontaan ge-
noemd als een belangrijke verandering in hun  professionele biografi e. Vanaf het mo-
ment dat ze dat genoemd hebben, worden er vergelijkingen gemaakt van het werk 
in de klas en het opvoeden van de kinderen thuis. Dit verband is ook al genoemd bij 
Hoogeveen (1999) en Kelchtermans (1994). Laatstgenoemde benoemt het kinderen 
krijgen als een kritische fase in de professionele biografi e van leerkrachten.

Wij letten vooral op de inspirerende elementen die werkzaam zijn. Gaat er van het 
beroep een inspirerende werking uit naar de opvoeding thuis en andersom? Femke is 
in de periode van de interviews zwanger. Zij ervaart dat haar  zwangerschap invloed 
heeft op haar werk. ‘Ik ben mezelf er wel bewust van, theoretisch weet ik dat de zwan-
gerschap een supergroot wonder is. Maar ik word er iedere week bij stilgezet door die 
kinderen.’ Ze heeft een meetlat die ze samen met de kinderen bijhoudt. Zo zien de 
kinderen en zo ziet zijzelf het kindje groeien. ‘Dat is leuk, dan word je constant erbij 
stilgezet. Dat maakt me wel bewust.’ Het besef van God in haar leven wordt erdoor 
levend gehouden.

Wat betreft het  pedagogisch handelen, ervaren de leerkrachten met kinderen een 
beïnvloeding van  thuis op school en niet andersom. Uit de voorbeelden kan niet ge-
concludeerd worden dat de thuissituatie met kinderen een inspirerende factor is voor 
het werk op school. Wel kan gezegd worden dat de houding op school verandert door 
de ervaring met de omgang met de eigen kinderen. Cor: ‘Soms gebeuren er dingen 
thuis waar je iets van leert. Dan denk ik van: o, ja op school reageer ik ook wel eens 
op die manier. [Dat moet ik daar anders doen.]’ Anthon en Christien vinden zichzelf 
door het hebben van eigen kinderen geduldiger geworden. Beiden vinden dat het  ge-
duldig om moeten gaan met de eigen kinderen ook effect heeft op de omgang met de 
leerlingen. Frannie vindt door de eigen kinderen het  inlevingsvermogen toegenomen. 
‘Je krijgt ook veel meer begrip voor hoe kinderen zijn. In je gezin zie je gewoon hoe 
een kind is, hoe een kind denkt en hoe een kind ergens mee kan zitten. Met waar ik in 
de klas misschien overheen poets, maar waar een kind heel erg mee aan de haal kan 
gaan.’ Gonda vindt zichzelf milder geworden. ‘Ook omdat je weet hoe belangrijk kin-
deren voor die ander zijn. Omdat je ook zelf weet hoe dat voelt. Zoals ik vroeger kon 
reageren, van ‘huppakee, afgelopen’, dat kan ik nu relativeren. Je weet ook bepaalde 
dingen die je als moeder zelf heel belangrijk vindt.’ Ines leert van de omgang met haar 
puberzoon dat het geen zin heeft als ze aan hem blijft ‘trekken’. ‘Het helpt niet als ik 
met hem de discussie aanga. Het helpt niet als ik mij druk maak, het wordt dan niet 
makkelijker. Zo werkt het wel een beetje.’ Ze heeft geleerd dat je kinderen hun eigen 
verantwoordelijkheid moet laten voelen. ‘Hij moet er zelf tegenaan lopen dat hij mij 
dan weer tegenkomt. En mij onder ogen moet zien.’ Cor vindt de werkomgeving met 
pedagogisch geschoolde collega’s prettig. Door het werk bespreek je ook heel makke-
lijk een opvoedingsvraag over je kinderen met je collega’s.
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 Vitaliteit
Vier van de vrouwelijke leerkrachten op gereformeerd-vrijgemaakte scholen zijn van-
wege het krijgen van kinderen gestopt met werken. Later zijn ze opnieuw ingetreden231 
in het werk. Ze geven aan dat ze hun ‘ professionele identiteit’ in die periode beslist niet 
zijn kwijtgeraakt. Het patroon is dat men begon met  invalwerk en dat men vervolgens 
– toen de kinderen wat ouder werden – gevraagd werd een vaste baan aan te nemen. In 
alle vier de gevallen had dit te maken met de behoefte aan personeel. Geertje: ‘Door de 
noodzaak werd ik weer geprikkeld en dat enthousiasme heb ik nog steeds.’ Voor haar 
was het een geweldige belevenis om weer voor de klas te staan. ‘Wow, ik mag weer 
voor de klas.’ Zij ervaart geen scheiding tussen haar werk en haar privé. Geertje: ‘Het 
is niet dat je zegt van: je hebt twee lijnen naast elkaar lopen.’ Dat ze het werk volhoudt, 
schrijft ze toe aan haar optimisme en haar lichamelijke  vitaliteit. Als ze thuiskomt, is 
ze ‘opgeladen’ en ervaren de kinderen dat mama weer fi jn gewerkt heeft. Het verschil 
tussen thuis en school benoemt ze met ‘doelloos’ en ‘doelgericht’. ‘Elke dag thuis vind 
ik doelloos en hier zie ik dat anders. Je hebt een doel, werkt ergens naar toe.’ Alle vier 
geven ze aan dat het werk met de kinderen op school hun energie geeft: ‘Het pept je ge-
woon op. (...) Je krijgt zo veel liefde en respons terug van jonge kinderen. Dat vind ik 
geweldig.’ Gonda beschrijft de ‘prikkel’ die er van de school uitgaat als volgt: ‘In een 
school hangt altijd een bepaald sfeertje. Ik had meteen toen ik daar binnenkwam (ik 
kende die school helemaal niet): o, leuk, hoe doen ze dit en hoe doen ze dat? Ik dacht 
meteen: o ja, dit ken ik en dit heb ik altijd met veel plezier gedaan.’ Ines miste de school 
toen ze niet werkte. ‘Ik vond het vreselijk, ik miste het heel erg. Ik vond mijn kind wel 
leuk, maar ik vond er niet veel aan om thuis te zitten. Op een gegeven moment ben ik 
weer gaan invallen en van alles gaan doen. Toen de oudste drie was, ben ik betrokken 
geweest bij het oprichten van het kleuteronderwijs hier op school. Met eerst wat ad-
viezen en dat soort dingen. Later ben ik hier in gaan vallen bij diverse groepen.’ Gon-
da vindt het leraarschap bij haar identiteit horen: ‘Als ze volgend jaar zouden zeggen: 
“Joh, er is geen baan meer voor je, jammer”, dan zou ik dat heel erg vinden.’

Een overeenkomst in de verhalen is de grote vitaliteit die men uitstraalt. Men heeft 
een gezin (drie, vier, vijf en zeven kinderen), is actief in de kerk, probeert in de eigen 
omgeving een  diaconale houding aan te nemen (ziekenbezoek, mensen opvangen) en 
werkt daarnaast twee of drie dagen op school. Ines toont zich erg gemotiveerd om de 
gemeenschap in stand te houden. Er moet heel veel georganiseerd worden en daar gaat 
ze voor. Ze heeft daar ook de energie voor. ‘Ja, ik vind het ook leuk. Leuk om dingen 
te bedenken en bezig te zijn. Steeds weer iets anders te verzinnen.’

8.7 Thema’s in de biografi e

In deze paragraaf bespreek ik een aantal invloeden die niet precies in de perioden ge-
traceerd kunnen worden, maar die een meer thematische bespreking vragen. Ik ge-
bruik daarvoor de ordening van ‘ kritische incidenten,  fasen en  personen’ (Kelchter-
mans, 1994). Onder de kritische incidenten vatten we de  crisissituaties die zich in de 

231 In de reformatorische scholen zijn er geen respondenten met het profi el van ‘herintreder’ en ‘gezin 
met kinderen’.
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jeugd of in en na de opleiding kunnen voordoen. Als kritische fasen lichten in de inter-
views momenten op uit de  religieuze socialisatie en de  pedagogische socialisatie. Ten 
slotte bespreek ik een aantal kritische personen, die in de interviews de revue passeren. 
Bij de weergave van de voorbeelden concentreer ik mij zo veel mogelijk op de invloed 
die de situaties en de personen hebben op de beelden van de leerkracht over het eigen 
onderwijs. Daar waar de leerkrachten het zelf aangeven, wordt de invloed op hun pro-
fessionele handelen weergegeven.

8.7.1  Kritische232 incidenten

 Crisis
Een aantal leerkrachten maakt melding van een meer of minder ernstige crisis in hun 
leven. Een crisis leidt tot een heroriëntatie en is in die zin transcendent dat deze de 
concrete ervaringen van het hier en nu in een ander perspectief stelt. Men beoordeelt 
concrete ervaringen anders, geeft er andere woorden aan en reageert ook anders dan 
men voorheen deed. Hierboven is al genoemd dat de bezinning op de waarde van 
het leraarschap hand in hand ging met een crisis, bijvoorbeeld een  burn-out. Andere 
voorbeelden betreffen  depressie en  overwerktheid, onverwachte  beëindiging van een 
contract, geen kinderen kunnen krijgen, een verbroken relatie, verlies van een vriend-
schap, een ongeluk,  psychiatrische problematiek, het ongelovig worden van een zoon 
of dochter en de ziekte van een echtgenoot. Verder blijken ook crisissen in het verleden 
in de opleiding en loopbaan opnieuw een rol te gaan spelen. De belangrijkste hiervan 
zijn het verlies van een vader op jonge leeftijd, confl icten in de kerk en  pestervaringen. 
Men weet niet altijd aan te geven hoe de crisis het werk beïnvloedt. Een crisis is zoda-
nig ingrijpend dat die invloed heeft op alle aspecten van het leven, waardoor het niet 
gemakkelijk is de invloed op het werk te specifi ceren. In een aantal gevallen gebeurt 
dit wel. We noemen enkele voorbeelden waaruit af te leiden valt hoe indringende er-
varingen het werk beïnvloeden.

De verbinding tussen de moeilijke momenten of crisissen komt het duidelijkst tot 
uiting als de leerkracht een directe vertaalslag weet te maken in de klas (vergelijk het 
thema ‘gezamenlijkheid’ in paragraaf 9.4). Leerkrachten willen dat kinderen de  ernst 
van het leven meevoelen. Christien relativeert vanwege de ziekte van haar man de 
dingen van het aardse leven. ‘Het houdt me bezig hoe ik sta ten opzichte van God. Er 
komt heel veel op je af en dan denk je: wat is dan echt belangrijk? Ik bedoel: je wordt 
zo snel opgeslokt door alle dingen van de tijd. En dan denk ik dat het dus echt belang-
rijk is dat je God zelf kent, dat dat ook een heel groot houvast is.’ Doordat ze hier zelf 
zo intens mee bezig is, spreekt ze de kinderen anders aan, en is haar gebed anders. Ze 
brengt met grote ernst onder de aandacht dat kinderen zonder God niet verder kun-
nen leven. Door haar eigen situatie is ze ook veel alerter geworden op wat er zich alle-
maal in de gezinnen van kinderen voordoet. Christien: ‘Ik denk dat ik het nog dichter 

232 Het woord ‘kritisch’ in ‘ kritische incidenten’, ‘ kritische fasen’ en ‘ kritische personen’ gebruiken 
we in de betekenis die Kelchtermans (1994: 275) eraan geeft. ‘Kritisch’ wordt omschreven als ‘de 
 subjectieve betekenis die de betrokkene (of de interpreet van zijn verhaal) eraan geeft, gesitueerd 
in het globale loopbaanverhaal. In die subjectieve betekenis moet er sprake zijn van het attribu-
eren van invloeden of aanzetten tot verandering’. 
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bij de kinderen probeer te brengen, dat ik daar nog meer mee bezig ben. Er zijn ook 
best wel veel kinderen in de klas van wie de ouders ernstig ziek zijn. Dan denk ik: wat 
een leed krijgen de kinderen over zich heen. Dat is onder collega’s ook zo. Iedereen 
heeft toch zijn kruis.’ Bertha beschrijft dat het ernstige ongeluk dat ze vroeger met een 
brommer heeft gehad, nog steeds invloed heeft op haar werk. Zij wil de kinderen er al-
tijd op wijzen dat het leven met God het belangrijkste is in het leven. Bas meldt een iets 
andere invloed van een ongeluk dat een leerling uit zijn klas heeft gehad. Hij besefte 
toen heel sterk zijn  verantwoordelijkheid als leerkracht voor het  geestelijk welzijn van 
dit kind en zag daarna de leerlingen ook met andere ogen. Ines kreeg al jong erg veel 
verantwoordelijkheid in het gezin, vanwege een crisissituatie. Nog steeds heeft zij de 
neiging om klaar te staan zodra er iemand hulp nodig heeft. In haar werk moet ze 
zichzelf nog steeds toespreken dat ze geen verantwoordelijkheid op zich neemt die niet 
op haar bordje hoeft te liggen.

 Burn-out
Twee van de vier gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten (genoemd in paragraaf 8.6) 
zijn op latere leeftijd burn-out geraakt. Het beeld dat beide leerkrachten schetsen, 
heeft veel overeenkomsten: heel vitaal en druk zijn, in een diep dal vallen en daar 
moeizaam weer uit krabbelen. Gonda vertelt dat ze altijd aan het rennen was. Op een 
gegeven moment lukte dat niet meer. Gonda: ‘Je lichaam wil helemaal niet meer. Je 
wordt daar heel onzeker en angstig van. Ik heb heel erge angstaanvallen gehad, dat ik 
helemaal dacht dat ik knettergek werd.’ Ze heeft door middel van therapie een leer-
proces doorlopen. ‘Ik heb in die tijd ontdekt dat wanneer ik niet ren, iedereen zich 
zonder mij redt. Waarom zal ik dan zo vreselijk hard rennen als een razende.’ Na een 
langdurige therapie heeft ze geleerd zich te beperken tot enkele dingen. De ziektepe-
riode heeft haar geïnspireerd om haar werk anders te gaan doen. ‘Ik heb er nu voor 
gekozen om een paar dagen te werken en daar ga ik me 150% toppie voor inzetten. 
En daar heb ik heel veel plezier in en dan lukken andere dingen maar niet. Als het 
mooi weer is denk ik: vanmiddag ga ik de fi ets pakken en een rondje fi etsen. Dan ga 
ik niet de ramen wassen. En bidden, dat helpt echt!’ Ze heeft in de moeizame weg van 
herstel veel steun gehad aan Psalm 23: ‘Zelfs al ga ik door een donker dal van diepe 
duisternis’. ‘En zo voelde dat ook echt, ik zat in een enorm diep gat en dacht: ik kom 
hier niet uit.’

8.7.2 Kritische fasen

Spanning met gezin van herkomst
Bij een aantal jongere leerkrachten wordt enigermate een spanning beschreven tussen 
de manier waarop men nu in het leven staat en de verwachtingen die er zijn in het ge-
zin van herkomst. Het betreft voornamelijk  losmakingsproblematiek van de adoles-
centie die nog doorwerkt (zie ook paragraaf 7.2.3 en paragraaf 7.2.4). De spanningen 
hebben te maken met een veranderende visie op de kerk en het geestelijk leven (An-
nemarie en Claudia, Gonda), de  beroepskeuze (Cor) en de relativering van gewoonten 
die men er in het ouderlijk milieu op nahield. Dorien heeft er last van dat ze niet ge-
leerd heeft uitdrukking te geven aan haar gevoelens. Dit geeft spanning in het contact 
met haar familieleden. Ook maakt dit het voor haar moeilijk dingen over zichzelf en 
haar werk met anderen te delen. Ze is nog volop bezig zichzelf te positioneren ten op-
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zichte van het gezin van afkomst. Claudia voelde bij haar ouders een druk om loyaal 
te zijn aan de kerk op het moment dat ze besliste belijdenis te doen in een andere kerk. 
De spanning die ontstond, had ook te maken met de goede band met de ouders. ‘Mijn 
ouders waren heel erg betrokken bij de kerk en best heel strikt, maar ik heb wel altijd 
heel veel liefde ervaren. Ook naar de kerk toe en van de ouders naar hun kinderen toe. 
Maar het was wel heel belangrijk dat je bij hetzelfde  kerkgenootschap bleef.’

Claudia en Annemarie (twee reformatorische leerkrachten) beschrijven beiden dat 
de verschillen in godsdienstig opzicht zich toespitsen op het  Heilig Avondmaal. De 
angst voor confrontatie bleek groter dan nodig. Claudia: ‘Ik had gedacht dat mijn ou-
ders negatief zouden reageren als ik zou vertellen dat ik voor de eerste keer aan het 
avondmaal was geweest, en dat is niet gebeurd. Ze weten toch wel dat je daar heel se-
rieus mee omgaat.’

De spanning die Cor heeft ervaren, betreft het omgaan met kinderen. ‘Mijn ouders 
hadden het idee: opvoeden gaat vanzelf. Ze dachten er niet over na. (...) Dus omdat zij 
er niet over nadachten, dacht je er zelf ook niet over na.’ Op de  pabo en in zijn beroep 
heeft hij geleerd om over de  achtergronden van gedrag na te denken. Zijn vader heeft 
nog steeds weinig begrip en waardering voor het pedagogisch bezig zijn. Doordat Cor 
voor het onderwijs heeft gekozen, blijft er altijd enige spanning bestaan in de overi-
gens goede relatie. In geen van de voorbeelden kan duidelijk aangegeven worden hoe 
de spanningen tot uiting komen in het professioneel handelen. De spanningen spelen 
wel een grote rol in de belevingswereld van de respondent, maar zijn niet inspiratie-
belemmerend in het werk.

 Religieuze socialisatie
Uit een aantal verhalen is ook invloed af te leiden van de religieuze socialisatie op de 
overtuigingen op dit moment. Dat blijkt het sterkst bij de reformatorische leerkracht 
Christien. Zij maakt melding van sterke overtuigingen met betrekking tot de heilsweg 
volgens de  standen in het genadeleven. Deze overtuigingen kwamen in de gesprekken 
met haar vader vaak aan de orde. Middels  huiscatechese werd er in het gezin veel ge-
praat over godsdienstige zaken. Ze is hier haar vader heel dankbaar voor. ‘Bij mijn 
vader kon ik gewoon al mijn vragen kwijt. En dan denk ik echt dat ik niet altijd mak-
kelijk ben geweest voor mijn vader, maar al mijn vragen konden ook. En hij probeerde 
er – zo goed en zo kwaad als dat ging – een antwoord op te vinden. Soms zei hij ook 
echt: “Hier weet ik nu even geen antwoord op, volgende week misschien.’’’ De inhoud 
van haar overtuigingen speelt een rol in de manier waarop ze de kinderen aanspreekt 
(zie ook paragraaf 7.2.2). Anthon beschrijft dat er met betrekking tot zijn  loyaliteit 
aan de kerk en het reformatorische onderwijs een rechtstreekse lijn is vanuit zijn jeugd 
naar het werk op de school nu. Hij is in dezelfde omgeving opgegroeid als waar hij 
werkt. Hij vindt dat hij in een sterke en positieve binding aan de kerk is opgegroeid. 
Positief betekent voor hem dat er ook een grote  openheid was naar  andersdenkenden. 
‘Als kind was ik een eenling [wat betreft lidmaatschap van de kerk], maar je leerde 
daardoor ook wel dat niet alles heel zwart-wit in de Bijbel staat, een stukje respect 
naar elkaar. Als het buurgezin van vier huizen verderop de zondag besteedde met tv-
kijken, werden ze daarmee niet afgeschreven.’

Bea vertelt ook dat personen in haar  religieuze socialisatie een indruk maakten 
die haar beelden over godsdienst hebben gevuld. Ze denkt aan een  godsdienstleraar: 
‘De manier waarop hij de catechismus uitlegde en dan ineens een voorbeeld over zijn 
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 moeder erbij haalde. Dan was duidelijk: het is niet alleen dat boekje, maar dat is iets 
wat hoort bij heel het leven. Dat kunnen mensen dus ook zo beleven en meemaken.’ 
Ze denkt ook aan  ontmoetingen met oudere mensen. ‘Af en toe kwam ik ook wel eens 
bij een oudtante of bij een oma en daar zaten ook van die in het zwart geklede mensjes 
en die hadden ook van die gesprekken met elkaar. Daar zat ik als kind ook ademloos 
naar te luisteren. Ik weet helemaal niet meer waar ze het over hadden, maar het ging 
wel over de Heere en over Zijn werk. En, daar was ik ook altijd wel jaloers op.’ De 
beelden van deze ontmoetingen kan ze nu wel kritisch bekijken. Ze weet dat ze er niet 
jaloers op hoeft te zijn en dat ze het niet moet zoeken in gevoelens. ‘Soms denk ik wel 
eens: dat zoeken van mijzelf heeft misschien ook nog wel met hen te maken.’ Ze denkt 
nu aan haar moeite om assertief met haar collega’s om te gaan. ‘Die herinnering roept 
bij mij een soort beleving op van: dat waren van die mensjes die toch wel een beetje 
zwart en terneergedrukt over de aarde gingen. Die niet echt in het volle leven ston-
den. Daar ben ik dus echt over aan het nadenken. Bekeerde mensen zijn niet alleen die 
mensen. Er zijn er veel meer; er zijn er over de hele aarde. In allerlei culturen.’

 Pedagogische socialisatie
Er zijn in de verhalen ook aanwijzingen van een verband tussen wat we aanduiden als 
‘pedagogische socialisatie’ en actueel handelen in de klas. Met ‘pedagogische sociali-
satie’ wordt hier bedoeld dat men in het gezin van afkomst gewend geraakt is aan een 
patroon van  pedagogische waarden en handelingen. Bij de citaten van Cor (in de voor-
gaande alinea over ‘Spanning met gezin van herkomst’) kan opgemerkt worden dat de 
spanning te maken heeft met het ontbreken van een pedagogisch domein bij de ouders 
(althans wat betreft opvattingen en communicatie daarover). Anthon kan een link leg-
gen tussen de omgang met waarden in het gezin van herkomst en de manier waarop 
hij met leerlingen omgaat. ‘Gelukkig hebben mijn ouders me zo op kunnen voeden 
dat de een niet belangrijker was dan de ander. Het was ook niet een heel belangrijk 
aspect thuis. Je moest gaan doen wat bij je paste en wat je kon, dan was het goed.’ De 
compassie met ‘gewone mensen’ die zijn keuze voor deze school bepaalde (genoemd in 
paragraaf 8.3), heeft ook te maken met het gezin van oorsprong. ‘Ik denk: misschien 
heeft dat toch weer iets te maken met mijn achtergrond, gezien het gezin waar ik uit 
kom. Mijn ouders hebben ook huishoudschool en lts.’

 Religieuze socialisatie in de basisschool
Bij een van de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten treffen we een duidelijk te tra-
ceren invloed aan van de ervaringen in de basisschoolperiode op haar handelen als 
leerkracht. Franciska kan haar idealen voor het onderwijs terugvoeren op de indruk-
ken die ze daar opdeed. ‘Ik was op die school echt rust, reinheid, regelmaat gewend. 
Dan ging je keurig in de rij, je haalde het niet in je hoofd om brutaal te zijn, dat wilde 
je ook niet eens, maar het kwam ook niet in je op.’ (...) ‘Die juffen en meesters die ik 
daar heb gehad, dat zijn echt voorbeelden voor me, zoals het hoort, zoals het moet.’ 
Ze heeft concrete voorbeelden van de leerkrachten voor ogen, zoals het volstrekt ge-
lijk behandelen van een leerling met problemen. In het gesprek kan ze uitleggen hoe 
deze voorbeelden nu nog doorwerken in haar aanpak in de klas.

Een ander aspect van de invloed heeft betrekking op het  religieuze klimaat op de 
basisschool. Franciska was afkomstig uit een gereformeerd-vrijgemaakt gezin, ter-
wijl haar basisschool een behoudend hervormde signatuur had. De school werd be-
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volkt door leerlingen en leerkrachten die zich tot de  Gereformeerde Bond rekenden. 
Op school werden noties naar voren gebracht die ze vanuit de kerk niet zo kende:  eer-
bied voor God hebben,  een nieuw hart krijgen. Deze noties hebben blijvende indruk 
op haar gemaakt. Ze vergelijkt zichzelf met haar broer die niet deze indrukken onder-
ging. ‘Het is ook heel grappig om te zien hoe mijn broertje en ik, die het langst op die 
school hebben gezeten, en mijn andere zusje en broertje, die lang op de vrijgemaakte 
basisschool hebben gezeten, qua geloof compleet verschillend zijn. (...) Qua geloof sta 
ik veel dichter bij het broertje onder mij dan die andere twee. Dus ik denk ook dat 
daar heel veel vorming is geweest, op de een of andere manier. Mijn ontzag voor God. 
Mijn broertje en mijn zusje zien God meer als  Jezus, je Vriend. Ik heb veel meer het 
beeld van God de Almachtige, en er werd op die school ook best wel veel gepraat over 
dat je een ‘rein hartje’ moest krijgen, zeiden ze dan, maar je wist precies wat ze be-
doelden. En dat Jezus je dat kon geven. Of beter: Jezus gaf je dat niet, maar ‘de  Heere 
Jezus’. Dat is een beetje het verschil. Dat eerbiedige en zo.’ Franciska lijkt de beelden 
die ze zelf nog van onderwijs had, te willen realiseren233.

8.7.3  Kritische personen

Invloed in het verleden
Tijdens de interviews komen veel personen ter sprake die voor de leerkrachten belang-
rijk zijn geweest of nog steeds belangrijk zijn. Een aantal daarvan kunnen we in het 
kader van ons onderzoek aanmerken als kritische personen, die in meer of mindere 
mate een inspirerende rol hebben vervuld in de biografi e van de leerkracht. Ik beperk 
mij in dit gedeelte tot die voorbeelden waarbij er enigszins een verbinding ligt met het 
professionele handelen van dit moment. Uit de analyse blijkt er overlap te zijn met per-
sonen die in hoofdstuk 9 genoemd zullen worden bij de inspiratiebronnen (met name 
bij de alinea over ‘inspiratie door collega’s’). In dit gedeelte gaat het over die personen 
die in het verleden van invloed zijn geweest. Andere overlap is gebleken op het punt 
van de beroepskeuze en in de vormingsperiode in de opleiding. In verband daarmee 
zijn in paragraaf 8.3 en paragraaf 8.4 al enkele voorbeelden genoemd. Deze laat ik 
hier buiten beschouwing. De belangrijkste kritische personen zijn de  ouders,  echtge-
noten, leraren in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en op de  pabo. Voordat 
ik die afzonderlijk belicht, noteer ik nog enkele algemene waarnemingen.

Uit de gesprekken wordt niet altijd even duidelijk op welke manier de personen in-
spirerend hebben gewerkt en in hoeverre ze de ‘Gestalts’ in de onderwijspraktijk heb-
ben beïnvloed. Niet iedere belangrijke persoon is altijd voor 100% inspirerend; hij 
kan ook ‘voor een deel’ inspirerend zijn. Soms heeft dezelfde persoon iets wat de leer-
kracht inspireert en tegelijk iets wat hem afstoot. Zo was Geke onder de indruk van 
een leraar die goed kon vertellen en een natuurlijk gezag had. ‘Dat vond ik goed, dan 
dacht ik: wow.’ De duidelijkheid en de strakheid naar kinderen toe sprak haar aan: 
dan weten ze waar ze aan toe zijn. Ze vond hem aan de andere kant ook afstandelijk. 
‘Dat zou ik absoluut niet van hem over willen nemen.’ Zelfs kan het zo zijn dat een 

233 Ze probeert ook de  rust tot stand te brengen die ze kende, en is daar ook succesvol in. In de klas 
bij Franciska ervaar ik als onderzoeker de rust en  gewijdheid na het  bijbelverhaal, die ik ook bij 
reformatorische leerkrachten aantref.
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kritisch persoon geldt als een negatief voorbeeld. Bea weet bijvoorbeeld dat ze in haar 
gedrag precies anders zou willen zijn dan haar oma. ‘Ik lijk op haar, maar zo wil ik 
niet worden. Ik vind het ook zo jammer dat zij zo met zichzelf bezig is en zichzelf eta-
leert. (...) Ik wilde dat je nu eens goed over de Heere ging spreken, wat Hij allemaal 
gedaan heeft voor je in je leven en hoe goed hij voor je zorgt.’

Een enkele keer worden relaties met  vrienden of vriendinnen genoemd als inspi-
rerende contacten. Bertha noemt contacten met goede vriendinnen: ‘Ik denk dat voor 
mij relaties heel belangrijk zijn, niet gewone kennissen en vrienden, maar diepere re-
laties. Daar krijg ik wel energie van en ook met de kinderen. Ik denk dat elk mens be-
hoefte heeft aan contact. M’n vriendin en de kinderen in de klas zijn daar een groot 
onderdeel van.’ Tijdens het vormingsproces in de opleiding zijn, zoals beschreven, stu-
diegenoten erg belangrijk geweest. In de interviews worden verschillende voorbeelden 
genoemd van blijvend intensief contact met een studiegenoot van vroeger.

In de interviews merk ik een belangrijk verschil op tussen ervaren en onervaren 
leerkrachten. Onervaren leerkrachten noemen wel personen die in het verleden enige 
invloed hebben gehad (vader, moeder, familielid), maar beschrijven dit niet spontaan 
of zijn bezig met het opnieuw duiden van het gedrag van ouders en andere familie-
leden. Zij vertellen over personen die op dit moment van groot belang zijn als steun 
(Annemarie – zus en zwager; Dorien – de directeur).

In het volgende richten we ons op die voorbeelden die iets duidelijk maken over de 
manier waarop personen als inspirerend zijn ervaren: de ouders, echtgenoten, ambts-
dragers, leraren primair en voortgezet onderwijs en docenten van de pabo.

 Ouders
Ouders zijn belangrijk geweest in de levensloop van leerkrachten omdat ze hen steun-
den in het nemen van beslissingen en hun  praktische steun geven. Zij waren niet spe-
cifi ek inspirerend voor het leraarsvak, hadden daar soms zelfs weinig affi niteit mee, 
maar steunden wel in de keuze ervoor. Claudia: ‘Mijn ouders zijn wel heel belangrijk 
voor mij. Niet zozeer gelijk in de zin van heel erg steunend, maar wel heel erg betrok-
ken en altijd toch wel een soort buffer achter je.’ Voor Annet was haar vader een rots 
in de branding op moeilijke momenten. Ook hij had met het onderwijs weinig affi -
niteit, maar maakte wel een gedicht voor haar toen ze een moeilijke beslissing moest 
nemen. Soms zijn ouders ook  dragers van waarden waarvan de leerkracht de invloed 
zelf signaleert. Hier nemen we de werking waar van de hiervoor genoemde  pedagogi-
sche socialisatie. Annemarie herinnert zich haar moeder als iemand met een belang-
rijke sociale attitude. ‘Altijd belangstellend; dingen van mensen onthouden en daar 
weer de volgende keer naar vragen. Dat is wel een beetje een voorbeeld van hoe ik ook 
wil leven.’ Femke geeft een concreet voorbeeld van haar vader dat nu nog doorwerkt 
in haar professionele handelen. Haar vader probeerde haar als kind aandachtig te la-
ten zijn voor de schoonheid in de natuur. ‘Dan liepen we in het bos en dan pakte hij 
iets en dan zei hij: “Heb je dit wel eens van dichtbij bekeken?” Als kind had ik zoiets 
van: stel je niet zo aan. Of dan gingen we mee met een excursie en dan ging hij een 
grassprietje of een bloemetje van dichtbij bekijken. Dan dacht ik: doe niet zo overdre-
ven.’ Ze vond het toen overdreven, maar nu zou ze eenzelfde soort zinnetje kunnen 
gebruiken in haar les.

Christien vindt het voorbeeld van haar moeder heel belangrijk. ‘Mijn moeder was 
heel praktisch: hoe sta je in het leven. Gewoon iets heel simpels: stuur een kaartje als 
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je weet dat iemand het ergens moeilijk mee heeft. Gewoon een heel praktisch iets, 
maar wat ik zelf van heel veel waarde vind. En dat heb ik echt van mijn moeder. Ik 
denk echt dat mijn ouders een heel grote rol hebben gespeeld. Daar ben ik dankbaar 
voor.’

De moeder van Harm (vergelijk ook paragraaf 11.6)
Harm heeft heel mooie herinneringen aan zijn moeder. Zij had in het drukke gezin 
de taak om én buiten de deur geld te verdienen én ook in het eigen gezin en in het ei-
gen bedrijf te werken. Haar geloofshouding heeft diepe indruk op hem gemaakt: ‘Ze 
volgde ons en ze wist wat we deden. Ik heb moeder zien  knielen voor het bed, omdat 
het op een bepaald moment heel moeilijk was met het werk. Zulk soort dingen. De 
manier waarop je je geloof beleeft, dat hebben we aan haar heel goed gezien. Metter-
daad op de knieën bidden. Het was heel moeilijk met vader op de fabriek. Het werk 
op het land. De drukke tijd in het gezin. Ze moesten proberen het hoofd boven water 
te houden. Het inkomen was ook niet royaal.’ Niet alleen haar  geloofshouding heeft 
wat achtergelaten, ook haar positieve  levensinstelling. Harm herinnert zich nog goed 
hoe zij de kinderen wekte en riep: ‘De zon schijnt, het is een mooie dag; hoor de vo-
gels eens fl uiten!’ Het positieve en verwachtingsvolle is ook op te merken in hoe Harm 
met de kinderen omgaat (zie zijn eigen beschrijving in paragraaf 8.6 onder Nascholing 
en spontaan leren). Hij typeert zijn moeder met de volgende aanduidingen: ‘Het niet 
opgeven; het altijd weer vooruit kijken. Je moet vooruit kijken jongens, niet achterom 
kijken en je moet niet opgeven. Dat zijn de woorden van mijn moeder. Altijd stereoty-
pen, maar ook dat is gewoon gebaseerd op – dat vind ik wel eens wonderlijk – op een 
machtig  geloofsvertrouwen.’ De positieve houding van zijn moeder inspireert Harm 
nu nog. ‘Altijd positief en altijd: nu gaat het niet goed, straks gaat het beter. Ik ben 
soms ook wel eens een beetje te toeschietelijk. Dan zeg ik: “Ik kom straks even langs, 
dan help ik je even.” Zulk soort dingen.  Geduld. Ik heb soms ook wel eens te veel ge-
duld. Dat is mijn valkuil ook denk ik.’

 Echtgenoot/echtgenote
De echtgenoot lijkt bij de meeste getrouwde leerkrachten dezelfde rol te hebben als de 
ouders uit het gezin van komaf. Hij of zij steunt, hoort aan, denkt mee en helpt bij de 
verwerking van lastige momenten.

Interviewer: Je praat erover op school, maar ook met je vrouw begrijp ik. Hoe 
helpt dat je verder?
Anthon: Het kan zijn dat je gesteund wordt. [Als je erover hebt gepraat], dan weet 
je: dit zit gewoon goed in elkaar. Je werkt veel alleen. Het is fi jn om te weten dat 
anderen ook met je meekijken en -denken. Je verwerkt die dingen op de fi ets. Maar 
door dingen een keer uit te spreken, verwerk je het ook. Mijn vrouw weet erg veel 
van wat er hier wel en niet gebeurt.
Interviewer: Dat is opmerkelijk hè. Wat je privé bespreekt, heeft effect op je werk?
Anthon: Ja, ik vind het heel gewoon. Het is een stukje betrokkenheid op elkaar, 
een stukje interesse in wat je doet. Het is gewoon leuk om met elkaar mee te den-
ken. Dan kun je wel met elkaar meedenken. Voor ons is het heel gewoon, om te 
weten waar je mee bezig bent.
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‘ Sociale steun’ ervaart Anthon niet hetzelfde als een ‘inspiratiebron’. Hij vindt niet dat 
hij bij zijn echtgenote een stukje inspiratie haalt voor het werk. Hij vergelijkt het direct 
met wat er in de klas gebeurt. ‘Je bent je niet altijd bewust van wat je nu wel inspireert 
en wat niet. Maar ik geloof toch dat het meer is wat in de klas gebeurt: de mooie mo-
menten die je met elkaar hebt.’

 Ambtsdragers
In enkele gevallen wordt ook een kerkelijke  ambtsdrager als een inspirerende persoon 
genoemd. Anthon noemt de  ouderling die zijn  bijbelkring leidt. Hij vindt dat deze 
persoon hem heeft geholpen om een goed beeld te krijgen van hoe mensen met elkaar 
moeten omgaan. Ook heeft hij van hem overgenomen dat het goed is om dingen te re-
lativeren. ‘Hij wijst ons erop dat we elkaar in onze waarde laten, maar dat we elkaar 
wel eerlijk wijzen op wat nu echt nodig is. Het is niet zo dat ik daar zo concreet aan 
denk als ik aan het lesgeven ben. Maar je hoopt gewoon wel dat die dingen in mijn 
lesgeven tot uitdrukking komen.’ Anthon benadrukt dat het om dingen gaat die hij 
in de loop van zijn leven belangrijk is gaan vinden. ‘Dat je inderdaad niet elkaar ver-
kettert om de buitenkant, laat ik het zo kort samenvatten.’ Voor Geke was haar pre-
dikant erg belangrijk, niet zozeer met het oog op haar beroepspraktijk, maar meer in 
pastoraal steunende zin. Op een cruciaal moment hielp hij haar door de  crisis heen. 
‘Hij luisterde heel erg, in de preken was hij opbouwend, maar hij gaf ook aanwijzin-
gen. Hij zei dat je het bij God moest brengen.’ Geke: ‘Hij zei niet kant-en-klaar: “Dit 
en dat moet je doen.” Maar tijdens die gesprekken kom je op dingen en daar kun je 
dan verder mee.’

Leraren primair en voortgezet onderwijs
De eigen leraren worden door leerkrachten herinnerd als belangrijke  voorbeeldfi gu-
ren. Er worden voorbeelden genoemd van de  basisschool, van het  voortgezet onder-
wijs en van de  lerarenopleiding. De beelden zijn nog steeds actief in de hoofden van 
de leerkrachten. Men weet nog gedachten en beelden terug te halen waardoor men 
duidelijk kreeg hoe men het zelf zou willen of hoe juist niet. Zoals over de leerkracht 
van groep 8 die zo erg van biologie hield. Bea: ‘Die zag op een gegeven moment een 
spin. En hij hield ontzettend veel van biologie. Toen heeft hij in plaats van de taalles 
alleen maar over de spin verteld. Hoe mooi zo’n beest was, hoe hij bewoog, wat hij 
allemaal deed. En toen zei iemand aan het eind van de les: “Dat is ook zonde van de 
tijd, nu hebben we het alleen maar over die spin gehad.” De meester zei: “Nee, dat 
is geen  zonde. Zonde, dat is wat anders.’’’ Ze noemt ook nog een andere leerkracht, 
die ze eveneens in haar herinnering als een positief voorbeeld ervaart. ‘Daar mocht je 
keihard werken. Je hoefde ook niet te wachten tot de anderen zover waren. Je mocht 
het allemaal op je eigen tempo doen met rekenen. Dat ging lekker door en hij had tijd 
voor fi jne en gezellige dingen. Daarvan had ik wel het idee: zo wil ik dat ook wel.’ Ook 
concrete ‘boodschappen’ van vroegere leerkrachten weten sommigen te reproduceren. 
Christien gebruikt in haar klas soms hetzelfde voorbeeld als een leerkracht vroeger 
gaf. ‘Hij zei dat Gods bestuur is als een borduurwerk waarvan wij tegen de onderkant 
aankijken, met al die knoopjes en wirwar van draden, waarvan God ziet hoe mooi het 
wordt en dat het ook echt helemaal afkomt, zoals hij dat wil.’ Van dezelfde leerkracht 
herinnert ze zich echter ook zijn  drift. Als ze aan hem terugdenkt, realiseert ze zich 
dat ze niet wil slaan, zoals hij wel eens deed. ‘Maar dan dacht ik: nee, dat wil ik niet. 
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En ik voel me nu ook vaak zat dat ik denk: mijn handen jeuken om jou eens een fl inke 
pets om je oren te geven. Maar dan probeer ik me wel echt in te houden.’

In de meeste voorbeelden die over de basisschoolperiode genoemd worden, valt de 
concreetheid op. Ines vertelt heel beeldend over de herinneringen: een gebaar, een uit-
spraak. Zij ziet het nog voor zich. ‘Wij hadden zo’n lidcactus op de vensterbank staan. 
En ik wilde natuurlijk de juf altijd wel van dienst zijn, dus dan zat ik met mijn handen 
aan die lidcactus, maar die bloeide. Dan zei ze: “Weet je, dat moet je nu niet doen. 
Want als je die cactus omdraait, dat vindt hij niet fi jn. Dan wordt hij ook een beetje 
boos en dan laat hij zijn bloemetjes vallen. Dan vallen ze zomaar af en dan bloeit hij 
niet meer.” O! Tot op heden weet ik nog steeds dat je een lidcactus niet moet draaien, 
want anders vallen de bloemetjes eraf. Met zulke kleine dingetjes gaf zij mij iets mee. 
En ik dacht: de juf weet gewoon alles!’

De  beelden van leraren in het voortgezet onderwijs lijken iets anders van aard en 
zijn meer aanleiding om een profi el te schetsen van de ideale leraar. Bertha schetst op 
grond van een voorbeeld een duidelijk  ideaalbeeld: ‘Ja, gewoon rechtvaardig en con-
sequent, rust uitstralen. Het liep daar gewoon. Dat was gewoon fi jn. Daar had je ge-
woon een beetje vertrouwen in denk ik.’ Bea: ‘Mevrouw V. op het vwo kon erg goed 
lesgeven. Dat vond ik erg goed van haar, maar ze was niet echt zo menselijk. Dat stuk-
je van haar, zoals zij lesgaf, lekker consequent en goed les, goed haar vak verstond.’ 
Uit sommige voorbeelden valt af te leiden dat men uit de voorbeelden juist datgene 
opneemt wat bij de leerkracht ‘past’. Geke – die erg van muziek houdt – kan nog ge-
nieten als ze terugdenkt aan een humoristische leraar die spontaan zijn gitaar pakte 
en met de klas ging zingen.

Leraren  pabo
Sommige godsdienstleraren van de pabo zijn een voorbeeld geweest als het gaat om de 
dienst aan God. Bea: ‘Ik vond de  godsdienstdocent wel heel positief in het leven staan. 
Hij vertelde veel mooie dingen over de Heere en wekte ons ook op om die ook aan de 
kinderen te gaan vertellen. Die stond ook met beide benen op de grond, in het leven. 
Hij probeerde echt gestalte te geven aan een leven met de Heere. Dat merkte je aan die 
man. En, dan hoopte ik: zo wil ik ook wel worden in mijn beroep.’ Anderen zijn meer 
een voorbeeld wat betreft hun   didactische en  pedagogische houding. Dorien heeft nog 
steeds bewondering voor de docent die nieuwsgierigheid kon wekken. ‘Eén docent, 
die was altijd heel gedreven in zijn vak. Hij gaf dan biologie en hij kon lyrisch worden 
van een hoop met aarde waaruit allerlei rommel kwam. Wij waren allemaal al twintig 
en hij deed of wij ook groep 4 waren. Hij boeide je gewoon om het kleinste gewriemel 
van die beestjes. Door zijn passie inderdaad voor de natuur en voor de schepping was 
hij heel gedreven. Ik denk: dat is heel kick!’ Dorien noemt ook een docent die sterk 
persoonlijk begeleidde en een stuk rust uitstraalde. ‘Of docenten die je begeleidden 
tijdens je werkstukken en vroegen: “Waarom doe je het zo?” En ook weer bij je eind-
resultaat bekeken van: wat zit erachter? Waarom heb je het zo gemaakt? Meer naar 
de diepere laag van: je kan dan wel een mooi cijfer krijgen, maar je geeft het hier- en 
daarom. En ook waardering uitspreken voor je werkstuk an sich.’ Ze verlangt nog wel 
eens terug naar de  rust die de docent over zich had. ‘Zij is als persoon ook heel rustig 
en zo wil ik er ook naar streven om die rust te hebben. Dat dat je basis is. Daaraan 
denk ik nog wel eens terug: o, yes! Ik wou dat ik daar nog eventjes binnenkwam en 
de rust en de  sfeer kon proeven.’
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8.8 Conclusies

De ontwikkeling van de veronderstellingen met betrekking tot de biografi e van 
leerkrachten (PO)
In deze paragraaf worden de conclusies samengevat die betrekking hebben op de spi-
ritualiteit in de  biografi e van de orthodox-protestantse leerkrachten. Leerkrachten 
blijken nogal wat momenten aan te kunnen wijzen in hun  levensloop die betrekking 
hebben op de vorming van spiritualiteit. Het begint met  jeugdherinneringen aan on-
der andere leraren bij wie men vroeger in de klas heeft gezeten. De herinneringen blij-
ken nog steeds een rol te spelen. Vervolgens kunnen leerkrachten in de verschillende 
fasen ( beroepskeuze,  opleiding,  intrede in het beroep en latere  beroepservaringen) er-
varingen aanwijzen die van invloed zijn geweest op hun huidige beroepsuitoefening. 
Leerkrachten zijn niet allemaal positief over hun opleiding en weten ten aanzien van 
stages en de bejegening van begeleiders aan te geven wat inspirerend of juist inspira-
tiebelemmerend is geweest. In dit hoofdstuk konden we ook een aantal  kritische in-
cidenten,  fasen en  personen onderscheiden die voor de spiritualiteit van leerkrachten 
belangrijk zijn geweest.

Wat betreft de verhouding van de uiteindelijke lijst veronderstellingen ten opzichte 
van de oorspronkelijke lijst, kunnen we zeggen dat deze heel anders ligt dan in de con-
clusies van hoofdstuk 7. In de conclusies van dit hoofdstuk komt alleen de oorspron-
kelijke veronderstelling XI terug. De conclusies ten aanzien van de andere veronder-
stelling die betrekking had op de levensloop van de leerkrachten (XII), bleken beter te 
passen in de conclusies van hoofdstuk 7 (zie de formulering onder PI 5 in paragraaf 
7.6). In de interviews zijn veel meer gegevens over de spiritualiteit in de levensloop 
naar voren gekomen dan bij de opstelling van de oorspronkelijke reeks veronderstel-
lingen beschikbaar waren. De patronen die we erin hebben ontdekt, zijn omgezet in 
nieuwe veronderstellingen, die in onderstaande lijst zijn opgenomen.

PO 1.  Jeugdherinneringen als inspiratiebron (8.2)
Ervaringen die leerkrachten in hun eigen vroege jeugd hebben gehad, kunnen een  on-
middellijke invloed uitoefenen op het handelen nu. De herinnering aan de vroegere 
persoonlijke beleving leidt tot het onmiddellijk herkennen van belevingen van kinde-
ren, of soms tot het anticiperen op te verwachten belevingen. De volgende herinnerin-
gen spelen mee wanneer men zich inleeft in het kind:  gepest worden, niet als  uniek be-
naderd worden, driftig of verlegen zijn, en de leerstof niet begrijpen. Deze ervaringen 
maken dat de leerkracht in het actuele professionele handelen alert is op bepaalde ty-
pen leerlingen. De ervaringen lijken het  rechtvaardigheidsgevoel te hebben versterkt.

PO 2.  Beroepskeuze (8.3)
De meeste leerkrachten komen op een vanzelfsprekende manier tot de keuze van het 
beroep van leerkracht. Ze vonden het intuïtief aantrekkelijk om met kinderen om te 
gaan en leiding te geven. Beelden van hoe leuk het is om zelf om te gaan met kinderen, 
en beelden van de eigen leerkrachten worden vaak als inspiratiebron genoemd. De rol 
van ouders lijkt beperkt tot het geven van steun. De intuïtieve motieven voor de be-
roepskeuze wijzigen zich al snel in de loopbaan tot te expliciteren drijfveren voor het 
beroep. Dit wijst erop dat een bewust  professioneel zelfverstaan (men weet waarom 
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men dit beroep wil uitoefenen) tot stand komt tussen het begin van de opleiding en de 
eerste jaren van de beroepspraktijk.

PO 3. Voorkeur voor leeftijdsgroepen (8.3)
Alle leerkrachten kunnen vrij nauwkeurig aangeven door welke  leeftijdsgroep ze zich 
vooral aangetrokken voelen. De voorkeur voor jongere of oudere kinderen komt over-
een met de klas waarin men werkt. Er is dus overeenstemming tussen de  voorkeur 
voor de leeftijd van het kind – waardoor men tijdens het handelen geïnspireerd wordt 
– en de werksituatie waarin men terechtgekomen is. Het kunnen maken van de switch 
van jongere naar oudere kinderen lijkt vooral te maken te hebben met ervaring en de 
wens de horizon te verbreden. De affi niteit met jongere kinderen lijkt veel ruimte te 
geven voor het  verbreden van de pedagogische belangstelling. Andersom komt het 
niet voor. Dit is verklaarbaar, omdat vanuit de bovenbouw een leerstofgerichte hou-
ding niet makkelijk te vertalen is naar jongere kinderen. Jongere kinderen leren im-
mers andere dingen, en zijn nog minder gericht op het zich eigen maken van kennis 
dan oudere kinderen.

PO 4. Invloed  studiegenoten (8.3)
In de pedagogische opleiding vindt de vorming van spiritualiteit meer plaats vanwege 
de groep studiegenoten dan vanwege het onderwijsaanbod in de opleiding.

PO 5. Stages (8.3)
Positieve voorbeelden van  mentoren in  stages hebben een lange spankracht; ze blijven 
inspireren tot ver in de loopbaan. Negatief geduide stage-ervaringen zijn inspiratiebe-
lemmerend en brengen niet tot leren. Stages worden negatief ervaren wanneer er geen 
respectvolle, gelijkwaardige  bejegening is, er geen  experimenteerruimte wordt gebo-
den en men een controlerende in plaats van een steunende benadering heeft. Scholen 
in het speciaal onderwijs en scholen waar men met veel problemen in de populatie 
kampt, blijken een cultuur te hebben waarin stagiaires gelijkwaardig en respectvol 
behandeld worden, leerruimte krijgen en steun ervaren. Een meer  complexe werkom-
geving blijkt dus meer ruimte tot leren te bieden. Korte bemoedigende opmerkingen 
door stagedocenten worden achteraf door leerkrachten aangeduid als doorbraken in 
een moeilijke fase.

PO 6.  Nieuwe en vreemde ervaringen (8.4 en 8.5)
Nieuwe en vreemde ervaringen kunnen leerkrachten in de opleiding en bij de intrede 
in het beroep ervaringen van transcendentie opleveren die een lange werkingskracht 
hebben. Deze ervaringen kunnen worden opgedaan in stages (met name  sbo-stages), 
tijdens werkweken en tijdens de studie (ontmoeting met andere denkers). Kenmerkend 
voor de ervaringen is dat er zowel een vertrouwd als een nieuw element in zit. De ver-
binding tussen het bekende en het nieuwe brengt de inzichten op een hoger plan, re-
lativeert minder belangrijke details in het bestaande denkkader, en heeft effect op het 
handelen. In het persoonlijk narratief is er een verwevenheid van allerlei invloeden die 
niet steeds duidelijk te onderscheiden zijn. Toch kan men meer of minder rechtstreekse 
verbindingen leggen tussen de  ervaringen van transcendentie en  inspiratie in het verle-
den, en het concrete handelen in het hier en nu. In het leerproces is er een sterke ver-
wevenheid van  persoonlijke vorming met  beroepsvorming.
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PO 7.  Eigen kinderen (8.6)
Leerkrachten worden in hun pedagogisch handelen beïnvloed door de persoonlijke 
omgang met eigen kinderen in de thuissituatie. Dit wordt door alle leerkrachten ge-
noemd die zelf kinderen hebben.

PO 8. De lerende leerkracht (8.6)
Leerkrachten lijken bij voorkeur leerervaringen te sprokkelen uit cursussen en studie-
dagen.  Onderwijsvernieuwingen kunnen een inspiratiebron worden als men gelegen-
heid krijgt om deze voorzichtig te verkennen en, afgestemd op de eigen ervaringen en 
situatie, toe te passen.

PO 9.  Crisis als aanjager tot leren (8.6)
Ervaren leerkrachten kunnen – door externe prikkels – uitgedaagd worden om hun ja-
renlange ervaring te confronteren met theoretische inzichten. Deze confrontatie leidt 
tot nieuwe inspiratie. Een  openheid voor theorie en voor het opdoen van  nieuwe erva-
ringen is hierbij een voorwaarde.

PO 10. Inspiratie naar eigen voorkeur (8.6)
In het vormingsproces tot leerkracht neemt men als inspirerende leerervaring in zich 
op wat bij de persoonlijkheid en de (professionele) identiteit tot dan toe past. Geke 
bijvoorbeeld is een open en humoristisch persoon en ziet nog de ontspanning en de 
 humor van een vroegere leerkracht voor zich. Dat spreekt haar aan en dat ervaart ze 
als inspirerend, en ze heeft de neiging om op een vergelijkbare manier te handelen. De 
inspiratie en het zoeken van inspiratie heeft voor iedere leerkracht een uniek patroon 
dat zichzelf versterkt.

PO 11. Invloed van de religieuze socialisatie (8.7.2, vergelijk veronderstelling XI)
De oorspronkelijke veronderstelling XI kan geheel aanvaard worden. De formulering 
daarvan luidt: ‘In de  socialisatie heeft men gedachtegoed van de eigen ‘ zuil’ in zich 
opgenomen. In kritische incidenten en fasen en bij personen in de groei naar en in het 
beroep van leraar is de socialisatie binnen de eigen  waardegemeenschap te herkennen. 
Het is te verwachten dat de inhoud van de  religieuze socialisatie van invloed is op de 
overtuigingen die men heeft en de manier waarop men refl ecteert in het werk.’

De  socialisatie blijkt inderdaad van invloed op de refl ecties en op de overtuigingen 
die men heeft. Er kan naast een ‘ religieuze socialisatie’ ook gesproken worden van een 
‘ pedagogische socialisatie’.

De religieuze socialisatie is van grote betekenis voor het dragen van waarden en 
overtuigingen. In de kinder- en jeugdperiode worden waarden bemiddeld en vormen 
zich ‘Gestalts’ die leerkrachten later in hun praktijken gebruiken. De mate waarin 
overtuigingen krachtig verdedigd worden, lijkt samen te hangen met de manier waar-
op in het gezin van afkomst met geloof werd omgegaan (vergelijk ook de bevindingen 
van Baars-Blom, 2006), maar dat is ook geen automatisme. Een van de leerkrachten 
voelt zich op haar school niet zo thuis. Zij is gedegen gesocialiseerd en heeft een eigen 
vertaling gevonden in het dragen van het orthodoxe gedachtegoed.

Casus Franciska maakt duidelijk dat er ook in de basisschool sprake is van  religi-
euze socialisatie die de leerkracht meeneemt in de eigen onderwijspraktijk. Elementen 
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uit een andere, verwante orthodoxe cultuur uit de basisschoolperiode kunnen geïnte-
greerd worden in het eigen  zelfverstaan.

PO 12. Kritische personen (8.7.3)
Leerkrachten ervaren diverse personen in hun levensgeschiedenis als  kritische perso-
nen. Dat zijn de eigen  ouders en de  echtgeno(o)t(e) en een enkele keer een vriend of 
vriendin of een opa of oma, en verder mensen uit de kerk ( ouderling,  predikant, goe-
de vriend). Ervaren leerkrachten beschrijven hun  kritische personen genuanceerd en 
soms ook kritisch (‘Oma had ook negatieve eigenschappen.’).

PO 13. Kritisch: steunend of inspirerend (8.7.3)
Voor de leerkracht hoeven kritische personen niet altijd inspirerende personen te zijn. 
Ouders, eventuele andere familieleden en echtgenoten ervaart men als steunend.

De voorbeelden van leraren die men vroeger heeft gehad, gelden als inspiratiebron 
(voor collega-leerkrachten die op dit moment inspiratiebronnen zijn, zie paragraaf 
9.2.7).

PO 14. Concrete en minder  concrete beelden (8.7.3)
In de voorbeelden van leerkrachten worden de ‘Gestalts’ over de goede omgang met 
leerlingen gedragen door zeer concrete beelden uit de herinnering aan een handeling 
of een uitspraak van leerkrachten uit het basisonderwijs die veel indruk hebben ge-
maakt, en die tot een richtlijn zijn geworden voor hoe men zelf wil handelen of juist 
niet wil handelen (in het geval van negatieve voorbeelden). Van de leraren in het voort-
gezet onderwijs en de docenten op de pabo lijkt men meer globale ‘Gestalts’ te heb-
ben. De voorbeelden worden meestal toegelicht met globale omschrijvingen (‘rustig’, 
‘betrouwbaar’).

PO 15. Het  autobiografi sch geheugen van leerkrachten (8.7.3)
Jongere leerkrachten hebben meer moeite om personen en situaties te noemen die in-

vloed op hun professionele ontwikkeling hebben gehad dan oudere leerkrachten.
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HOOFDSTUK 9

INSPIRATIEBRONNEN EN 
INSPIRATIEBELEMMERINGEN

‘Pareltjes? Dat zijn van die dingen van ‘yes’!
Je werkt aan een goede verstandhouding
of je werkt aan goed met elkaar omgaan

en zo ineens zie je dat het komt en dan is het er!’
(Frannie, leerkracht groep 6)

9.1 Inleiding

In de voorgaande twee hoofdstukken is het materiaal besproken dat betrekking heeft 
op de eerste twee deelvragen van het onderzoek. Deze vragen hebben respectievelijk 
betrekking op de professionele identiteit en op de levensloop van de leerkrachten. Zo-
als in de leeswijzer in paragraaf 6.5 al is aangegeven, is er zo veel naar voren gekomen 
op het gebied van de inspiratie van leerkrachten en van hun persoonlijke geloofsbele-
ving, dat dit aanleiding is voor bespreking daarvan in twee aparte hoofdstukken. In 
hoofdstuk 9 gaat het over de inspiratie en in hoofdstuk 10 is de geloofsbeleving aan 
de orde en hoe deze in het werk tot uiting komt.

Ik maak nu enkele inleidende opmerkingen over de inhoud van hoofdstuk 9. In de 
interviews noemen leerkrachten een groot aantal ervaringen die ze inspirerend vin-
den voor het alledaagse schoolleven. In de voorgaande hoofdstukken hebben we daar 
al voorbeelden van gezien. Daarnaast maken de respondenten melding van zaken die 
hen juist belemmeren in het werk. In de data-analyse heb ik deze positieve en nega-
tieve ervaringen geordend en teruggebracht tot een aantal hoofdcategorieën, waarin 
de  inspiratiebronnen en  inspiratiebelemmeringen ondergebracht kunnen worden. De 
term ‘bron’ verwijst naar de metafoor van een natuurlijk waterreservoir. Met het ge-
bruik van deze metafoor kan ten minste één ding duidelijk gemaakt worden en dat 
is dat een bron een potentieel bevat dat al dan niet benut kan worden. De ene leer-
kracht zal uit die bron putten, de andere niet. Verder is de metafoor bruikbaar om 
aan te geven dat er meer bronnen naast elkaar gebruikt kunnen worden. Toegepast 
op het leraarsberoep: iedere leerkracht voor zich put op eigen wijze uit verschillende 
bronnen. We zullen op verschillende momenten zien dat het gebruik van bronnen in-
derdaad een unieke en persoonlijke zaak is. De metafoor van de bron heeft als beper-
king dat ze een actieve ‘benutting’ suggereert: uit een bron moet geput worden. Dit is 
bij bronnen van inspiratie vaak niet het geval. De inspiratie voor het beroep  ontvangt 
men in het leven van alledag als een  gift. Inspiratie is een kwestie van iets ‘ ontvangen’ 
zonder dat men dit vooraf kan arrangeren. Dit geldt in het bijzonder voor ervaringen 
van transcendentie, die zich doorgaans kenmerken doordat ze  verrassen,  verwonde-
ring oproepen en als een  geschenk ontvangen worden. Voor alle bronnen geldt dat de 
omstandigheden gunstig gemaakt kunnen worden, maar voorspelbaar is de werking 
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van een inspiratiebron niet. Datzelfde geldt voor de inspiratiebelemmeringen. Zij be-
horen vaak als ‘gegeven’ bij de praxis waarin men werkt zonder dat men er direct in-
vloed op kan uitoefenen.

In dit hoofdstuk geef ik eerst een overzicht van de inspiratiebronnen (paragraaf 
9.2) en daarna van de inspiratiebelemmeringen (paragraaf 9.3). Op verschillende mo-
menten plaats ik opmerkingen waarin verwezen wordt naar andere hoofdstukken. 
Van belang om te vermelden is dat niet alle bronnen die we zijn tegengekomen, ook 
hier behandeld worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor inspiratiebronnen die vanuit het 
verleden doorwerken, zoals we die hebben gezien in het vorige hoofdstuk. Verder wor-
den verschillende bronnen die nauw verband houden met wat ik heb genoemd ‘het 
methodische aspect van spiritualiteit’ (bijvoorbeeld bidden, zingen en bijbellezen, zie 
paragraaf 2.6.1) pas in hoofdstuk 10 en 11 besproken. In dit hoofdstuk wordt ook 
speciaal aandacht gegeven aan de gevoelens die bij ervaringen van inspiratie en trans-
cendentie een rol spelen (paragraaf 9.4). De beschrijving daarvan geeft inzicht in de 
aard van de ervaringen. De gevoelens zijn vanzelfsprekend nooit los van de context 
van de ervaring te beschouwen. Daar waar nodig is het verband met het ‘verhaal’ van 
de respondent aangegeven. In sommige gevallen is daardoor sprake van overlap met 
reeds eerder gegeven of nog later te geven voorbeelden. Dit hoofdstuk wordt afgeslo-
ten met een aantal conclusies in de vorm van de laatst geformuleerde veronderstellin-
gen (paragraaf 9.5).

9.2 Inspiratiebronnen

9.2.1 Opmerkingen vooraf

 Inspiratiebronnen van leerkrachten blijken vooral verband te houden met wat Wissink 
en Zweerman (1989: 9) noemen het ‘ leven selan’: dat aspect van spiritualiteit dat het 
leven ‘onder stroom zet’ en de leerkracht  moed geeft om verder te gaan in zijn werk 
(vergelijk de bespreking van het werk van Zuidberg in paragraaf 2.2). Een vraag die 
gaandeweg de interviews een sleutel bleek om zicht te krijgen op inspiratiebronnen, 
was: ‘Wat maakt dat je het  volhoudt in het onderwijs?’ Meestal weten leerkrachten 
hier niet direct antwoord op, maar eenmaal hierover nadenkend, komen ze op voor-
beelden uit hun dagelijks werk waar ze enthousiast over vertellen. Het geïnspireerd 
zijn voor het werk, staat gelijk aan het hebben van voldoende  energie om het werk vol 
te houden of het krijgen van nieuwe energie om nieuwe dingen te doen234. Om aan te 
geven wat ‘energie’ in dit verband betekent, geef ik een fragment uit een interview met 
Bea als voorbeeld. Zij vertelt over een geweldig moment dat ze met de kinderen mee-
maakte. De leerlingen (kleuters) waren spontaan met een idee gekomen waar ze over 

234 Ik signaleer hier een verband met wat ik in hoofdstuk 7 de ‘drijfveren voor het beroep’ heb ge-
noemd. Uit het analyseproces van coderen en vergelijken van uitspraken blijkt er bij sommige 
drijfveren (in de coderingen aangeduid als ‘I- motieven onderwijs’, zie bijlage 6) overlap met de 
hier te bespreken inspiratiebronnen. Motief I (geborgenheid bieden) en motief II (zorg bieden) 
corresponderen bijvoorbeeld met ‘inspiratie door de relatie met kinderen’ en motief VI (graag 
willen toerusten) correspondeert met ‘inspiratie door resultaat’.
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wilden werken (‘een verrekijker maken’). Bea associeerde spontaan op de verrekijker: 
‘De boswachter kijkt door de verrekijker, zullen we over de boswachter gaan werken?’ 
Op die opmerking reageerden de kinderen laaiend enthousiast. Bea: ‘Ja, ja. Ik voelde 
zelf gewoon een kick: yes dat is het! En blijkbaar straal je dat ook wel uit. De kinde-
ren hadden ook zoiets van: ja, dat is het helemaal, die boswachter. Ze zagen zich al 
lopen met een verrekijker en een geweer!’ Wat betekent het nu dat deze ervaring Bea 
energie geeft? Bea: ‘Nou, heel praktisch. Ik ben gewoon ook nog heel lang op school 
gebleven, om wat ideetjes uit te werken. Dat vond ik helemaal niet erg. Anders kom 
je moe thuis. Maar nu was ik niet eens zo moe als anders. Ook gewoon denkkracht 
en creativiteit en dat je met elkaar bezig bent.’ Ze vertelt dat een dergelijke ervaring 
haar een dankbaar gevoel geeft: ‘ Dankbaar naar de Heere; dan vraag ik of het echt 
gezegend mag worden. Vervolgens geeft het je weer energie om verhalen te blijven ver-
tellen. Ja, het is echt een positieve stimulans!’ Uit het verhaal wordt duidelijk dat in-
spiratie niet alleen letterlijk te maken heeft met het hebben van  fysieke energie (niet 
meer moe), maar ook een  mentaal aspect (‘denkkracht en creativiteit’) en een  stimu-
lerend effect heeft.

In de inleiding werd opgemerkt dat meer bronnen van inspiratie bij één persoon 
een rol spelen. Om dit te illustreren, nemen we opnieuw Bea als voorbeeld. In het zo-
juist gegeven citaat, vertelt ze over de energie die ze kreeg door wat ze bij de kinderen 
zag gebeuren. Ze vertelt in een van de gesprekken ook nog over een andere bron van 
inspiratie, namelijk de studie die ze volgt. Door de studie krijgt ze inzicht in de ach-
tergronden van  onderwijsvernieuwing op haar school. En verder doet ze bij medestu-
denten allerlei ideeën op die haar in het werk elan geven. In dit deel van het voorbeeld 
wordt duidelijk dat de kracht van deze inspiratiebron verder gaat dan alleen het mo-
ment in het hier en nu. De studie heeft haar namelijk ook  bewuster gemaakt van haar 
handelen. Ze weet nu beter waar het pedagogisch denken in de  onderwijsvernieuwin-
gen vandaan komt. Ze krijgt hier energie van doordat ze het gevoel heeft nu boven 
de materie te staan. ‘Je staat er meer boven. Het overkomt me niet, maar ik ga het 
gewoon doen en ik weet waarom ik het doe, en dat geeft me energie.’ Het voorbeeld 
van Bea duidt op nog een nieuw element van inspiratie (naast het fysieke, het mentale 
en het stimulerende aspect), namelijk het gevoel meer grip te hebben op het gebeuren. 
Deze vier aspecten komen we in de inspiratiebronnen afwisselend tegen.

Wanneer we alle uitingen van de respondenten op een rij zetten, tekent zich het 
volgende beeld af. De meest genoemde redenen voor het aangezet worden tot en het 
volhouden van het werk houden verband met de relatie met de kinderen, de uitdaging 
om met problemen om te gaan, het zien van resultaat van het handelen, en het eigen 
handelen. Daarnaast onderscheiden we als inspiratiebronnen het persoonlijk geloof, 
de collega’s op school en de ouders van de kinderen.

9.2.2 Inspiratie door relatie met de kinderen

De belangrijkste inspiratiebron voor het werk is voor vrijwel alle leerkrachten de  om-
gang met de kinderen. Het inspirerende van kinderen wordt vaak  vanzelfsprekend er-
varen, zoals blijkt uit de volgende uitspraken: ‘Ik ga gewoon graag met kinderen om’, 
‘Ik ben graag met kinderen bezig’, ‘Leuk om ze bezig te zien’, ‘Het klikt gewoon tus-
sen hen en mij’, ‘Je wilt er gewoon voor ze allemaal zijn’, ‘Kinderen geven gewoon 
heel veel plezier in je leven’, ‘Ik wil een band met ze hebben’. De ervaring dat het fi jn 
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is om met kinderen te werken is op het eerste gezicht intuïtief en primair, zonder dat 
er een verdere verklaring voor gegeven hoeft te worden. Toch kunnen leerkrachten er 
meer over zeggen. De verhalen van leerkrachten maken duidelijk op welke manier de 
omgang met kinderen een inspiratiebron is. Zoals we zullen zien, is het inspirerende 
vooral gelegen in het gevoel dingen te kunnen  delen. (Het woord ‘samen’ is voor leer-
krachten een belangrijk woord – niet alleen naar kinderen toe, maar ook in contacten 
met andere betrokkenen zoals collega’s en ouders – zie paragraaf 9.4.) We lichten dit 
uitvoerig toe.

Band met kinderen: groep en individueel
Het plezier dat leerkrachten beleven, betreft de reacties van de kinderen ‘als  groep’. 
Het meest direct geven leerkrachten dit weer met de uitspraak: ‘Het klikt gewoon tus-
sen hen en mij.’ (Cor) Het woord ‘gewoon’ duidt op het natuurlijke en tegelijk ook 
het  bevredigende van de band. Als er een band is ontstaan, geeft dit het gevoel dat de 
leerkracht samen met de klas iets heeft opgebouwd. Anthon benoemt het moment van 
genieten als een ervaring van  écht contact: ‘Het zijn vooral de momenten dat je echt 
merkt dat je ze hebt, dat ze echt interesse hebben in het onderwerp. Dat je ze ook iets 
mee kunt geven.’ Anthons uitspraak ‘als je ze hebt ...’ duidt op de aandachtige betrok-
kenheid van de leerlingen op de leerkracht. De waarneming van de  aandacht is in-
spirerend: ‘Dat ene gesprek over  seksueel misbruik … Dan merk je gewoon dat je ze 
alle 21 hebt. Ik denk wel dat ze voelen wat ik belangrijk vind.’ Het moment van  sa-
men zijn met de groep kan Anthon ook lokaliseren in een bepaald moment en in een 
fysieke houding: Anthon: ‘Ik ga dan ook wel eens in kleermakerszit op mijn bureau 
zitten. Dan is het gezellig, dan merk je dat ze meedoen met het verhaal, dan voel je je 
helemaal vrij om jezelf te zijn in de groep. Met elkaar beleef je dan iets aan het ver-
haal.’ Het lijkt te gaan om een gevoel van  vrijheid en  ontspanning waarvoor een pret-
tige  fysieke houding en de aandacht van de klas basiscondities zijn. Anthon vertelt dat 
hij daarover naar jongere kinderen wel eens wat teruggeeft: ‘Ik ben blij geworden hier 
vanbinnen.’

Inspirerende momenten zijn er echter ook in het contact met  individuele kinderen. 
Annemarie: ‘Ik denk dat het  delen heel belangrijk is. Gewoon het samen bekijken van 
iets moois wat een kind heeft gemaakt. Het is zo belangrijk wat mijn reactie dan is. 
Je moet daar echt tijd voor nemen en daadwerkelijk zeggen: “Zo, dat heb je mooi ge-
daan!” Als je dat niet doet, dan is het ook geen genieten. Voor jezelf ook niet. Het is 
een samenspel tussen het kind en mij.’ Anthon: ‘Je ziet ook positieve eigenschappen of 
een mooie kant van het kind, die waardeer je in het kind. Je ziet het niet als een van 
de 21, maar het heeft iets eigens.’ Bea vindt de ogenblikken van goed contact met in-
dividuele leerlingen de ‘jeu’ van haar werk: ‘Voor die  gouden momenten doe je het.’ 
Bertha heeft er niet zo’n woord voor, maar beschrijft eenzelfde soort inspirerende er-
varing: ‘Een jongetje zat de eerste vier weken met een strak gezichtje stil in de klas. 
Op een gegeven moment gaf ik hem een knipoogje, toen begon hij zomaar te lachen. 
Ik had iets van: hè gelukkig! Dat zijn wel dingen die je wat doen. Eigenlijk is je hele 
dag goed als je in één keer zo’n ventje ziet glimlachen naar je. Dan denk je: misschien 
gaat het ijs nu wat breken.’

Annemarie noemt het ervaren van contact een ‘ intiem moment’: zo’n moment kun 
je niet zelf maken. ‘Het is misschien alleen maar tijdens het buitenspelen dat een kind 
blij naar mij toe komt. Het gaat om kleine dingetjes. Maar wat die momenten zo 
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speciaal maakt, weet ik eigenlijk niet.’ De intieme momenten met de kinderen heb-
ben vaak een humoristische kant. Het is een  spel van leerkracht met kinderen dat on-
verwachts voor een intens plezier kan zorgen. Annemarie: ‘Ze kreeg iets kleins tegen 
haar hoofd. De andere juf stond erbij en zei: “We moeten ze weer blij maken.” Ik zei: 
“Hoe moet ik dat doen?” Ze zei: “Een kus, dat helpt.” Dat is natuurlijk een leuk grap-
je. En Tirza, die zag ik toen al lachen en ik dacht: dat gaat wel over! Toen zei ik: “Zal 
ik het doen?” Ja, dat mocht. Dat was ook een moment van genieten voor mij. Maar ze 
schurkt zich nu helemaal aan tegen mij hè. Zag je dat?’

Bertha is een van de leerkrachten die iedere dag bijzondere momenten ervaart. ‘Ie-
dere dag is er wel wat, vooral als een kind iets erg grappigs zegt. Er was een ventje dat 
van mij een uitbrander had gekregen. Ik dacht: ik wacht wel tot morgen of hij bij me 
komt, om het goed te maken. Toen mochten ze naar buiten. Hij liep peinzend weg, 
een beetje mijmerend, hij keek eens naar mij en zei in zichzelf mompelend: “Ik vind de 
juf lief.” Toen had ik iets van: wow! Dat had ik niet verwacht. Als zoiets spontaan op 
komt borrelen, dat vind ik geweldig.’ Frannie noemt de mooie momenten de pareltjes 
van de dag. Iedere dag kan ze er wel een paar aanwijzen. ‘Ja, heel veel pareltjes. Het 
hoeft niet altijd de groep te zijn, het kan ook één kind zijn. Dat is dus wat mij inspi-
reert, dat je denkt: ja yes, daar wil je altijd naartoe.’ Hans heeft er een ander woord 
voor. Hij noemt de mooie momenten die hij beleeft in een kringgesprek met zijn moei-
lijke klas: ‘de krenten in de pap’.

 Wisselwerking
Het plezier hebben met de kinderen komt vooral naar voren in de wisselwerking tussen 
leerkracht en leerlingen. De leerkracht reikt iets aan, de kinderen reageren weer en van 
die reacties kan de leerkracht genieten. Het plezier ontlenen aan de relatie heeft dus zo-
wel te maken met het eigen handelen als met de reacties van de kinderen. De leerkracht 
heeft het gevoel iets te  geven en iets terug te  krijgen. Franciska: ‘Hoe zij op dingen re-
ageren, dat bepaalt weer het volgende stapje in de les. Natuurlijk heb ik mijn doelen 
waar ik naartoe moet werken, maar door wat ik van de kinderen zie en hoor en wat ik 
over hen denk, dat geeft vaak ook weer energie voor nieuwe dingen, en motivatie. Zo 
werkt dat een beetje.’ Femke vertelt dat ze met haar man in  Afrika is geweest en daar-
over op school vertelde. ‘De kinderen zijn heel geïnteresseerd in hoe het daar was. Ze 
gaan vragen stellen: Hoe waren de mensen daar? En hoe wonen ze daar? Ik vind het 
heel erg leuk dat ze leergierig zijn en dingen willen weten. Dat motiveert mij weer om 
er nog weer eens foto’s bij te zoeken of dingen erbij te bedenken. Dat is ook wel met 
lesgeven zo: je zoekt een thema en ik ga gewoon kijken: waar zijn ze in geïnteresseerd? 
(...) Hun interesse maakt mij heel enthousiast.’ De actie van de kinderen leidt weer tot 
actie van de leerkracht. Geertje doet ook moeite om de wisselwerking mogelijk te ma-
ken door een ongebruikelijke actie. Ze maakt een hoek waarin zij alleen met een paar 
kinderen iets creatiefs kan doen. ‘Hier staan potten met verf en schilderspullen en klei. 
Dan zeg je: “Kom op, jij, jij en jij gaan nu met mij daar iets doen.” Wat er gebeurt weet 
je niet van tevoren. Dat je daar gewoon even staat met een of met twee is al geweldig.’

In het interactieve spel ervaart de leerkracht het niet meer als belangrijk hoe de hi-
erarchie in de verhoudingen ligt. Het samen ervaren en het  samen zoeken naar kennis 
is leidend. Bas: ‘Als je er zelf goed in zit, en je bent zelf als het ware met die kinderen 
op zoek, dat kan bijbelse geschiedenis zijn, maar dat kan ook aardrijkskunde of ge-
schiedenis zijn. Je bent als het ware een gids die ze dingen vraagt of ergens in leidt. Dat 
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doet veel meer dan wanneer het twee partijen zijn die tegenover elkaar staan.’ Dorien 
drukt de wisselwerking tussen wat ze ziet en het plezier dat ze beleeft, als volgt uit: ‘Ik 
zie dat verwachtingsvolle dat ze hebben en dat ze stralen van oor tot oor als je ze een 
pluim geeft! Ook al zitten ze alleen maar netjes of al hebben ze netjes geschreven of al 
mogen ze zelf een krul zetten in hun eigen schrift. Ik zie het ook wel heel sterk als een 
wisselwerking van: actie, reactie. Dat scheelt.’ Leerkrachten ervaren voortdurend de 
wederzijdse beïnvloeding. Claudia benadrukt dat het creëren van  veiligheid niet alleen 
iets doet bij de kinderen. ‘Dat heeft dus ook gelijk iets wederzijds. Dat geeft jou een 
goed gevoel, maar dat geeft je ook wel een stukje van jouw kinderen. Het wordt wel 
iets eigens. Ik kan zelf iets betekenen voor de kinderen, dat merk je ook.’

De relatie met kinderen is niet alleen een van de meest inspirerende factoren in het 
vak, ze heeft voor de meeste leerkrachten ook de hoogste prioriteit. Men vindt een 
goede relatie en het kunnen bieden van veiligheid belangrijker dan goede leerpresta-
ties. Opmerkelijk is dat ‘relatie ervaren’ overloopt in het hebben van een goede  sfeer. 
Christien drukt prioriteit zo uit: ‘Als er maar een goede sfeer is, vind ik het best.’ Het 
hebben van een goede relatie en het ervaren van een goede sfeer lijken leraren te erva-
ren als een samenhangende reeks van betekenissen. Cor zegt in verband met het ver-
gelijken van de relatie met de prestaties: ‘Ik wil wel een band met de kinderen hebben. 
Ik wil dat ze zich veilig voelen bij mij, dat ze naar me toe kunnen komen met bepaalde 
dingen.’ Een goede relatie wordt als een voorwaarde gezien voor het leren. Dorien: 
‘Ik zie dat zelf eigenlijk als de basis om verder te werken met kinderen om te zeggen: 
de basis van nieuwsgierigheid of de belangstelling, het binnenkomen bij de kinderen, 
is dan de basis om verder te bouwen aan vertrouwen en relatie. Interesse heeft ook te 
maken met het zien dat elk kind er een is.’

Sfeer heeft de betekenis van ‘gezelligheid’ en ook van ‘rust’, ‘ontspannenheid’ en de 
‘gerichtheid op de leerstof, de taak’. Het genieten van de leerkracht heeft echter ook 
te maken met de intensiteit en de  concentratie. Hans: ‘Als je ziet aan kinderen dat ze 
het leuk vinden, dat ze enthousiast zijn en dat ze zoiets hebben van: ‘Yes, we gaan aan 
de slag.’ Gewoon lekker relaxed en ontspannen.’ Franciska verstaat onder een goede 
sfeer een sfeer van  veiligheid: ‘En dat het kind zich ook vrij voelt om zich te uiten. (...) 
Dan moet het dus op de een of andere manier veilig zijn, veilig voelen om jezelf te kun-
nen zijn. Dat je zeker weet dat anderen je accepteren.’ Dan kunnen kinderen genieten. 
‘Als zij genieten, geniet ik ook.’

Een onderdeel van de wisselwerking tussen leerkracht en leerlingen en het samen 
meemaken van mooie momenten, is het vermogen van de leerkracht om zich  in te le-
ven in de  belevingswereld van het kind (vergelijk paragraaf 7.4 motief II). De leer-
kracht is bereid zich aan te laten raken door het appèl dat het kind op hem doet. 
Kennis van de achtergrond van het kind lijkt het ‘verplaatsen in de leefwereld’ gemak-
kelijker te maken. De leerkracht moet niet alleen iets weten van de thuissituatie van 
het kind, maar diens context ook ‘proeven’. Als leerkracht kom je zo dicht bij de leer-
ling. Cor: ‘Je probeert betrokken te zijn op hun belevingswereld en op hun gezinsle-
ven. Op hun bezigheden. Wat ga je vanmiddag doen of wat heb je gisteren gedaan? Ik 
wil weten wie jij bent en hoe je leeft. Wie zijn er belangrijk voor jou? (…) Wie wonen 
er allemaal bij jou thuis? Niet uit nieuwsgierigheid, maar gewoon als interesse: dat is 
jouw belevingswereld en daar wil je je bij aansluiten.’ De bereidheid om zich in te le-
ven in de belevingswereld, leidt ook tot souplesse in het handelen. Het maakt dat de 
leerkracht in staat is om zo nu en dan iets door de vingers te zien en mild te zijn in 
zijn oordeel.
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Geertje: Er zit best wel veel ruis of verstopte energie bij kinderen en er zijn ook wel 
kinderen die soms wel eens moeilijk van huis komen. Dan denk je bij het gedrag: jij 
mag dit niet doen. Maar tegelijk begrijp je het als ‘insider’ ook wel een beetje. Als 
je ook zo bij huis weg komt of aan het lot overgelaten wordt.
Interviewer: Je zegt: je snapt het als ‘insider’? Hoe kom jij aan die informatie?
Geertje: Door gesprekken met kinderen. Ik neem ze even apart. Ook krijg ik in-
formatie van ouders. Dan weet je dat werelden beschadigd zijn en dat kinderen be-
schadigd zijn. Er zijn een paar scheidingen geweest. Het komt ook voor dat ouders 
onderling niet op één lijn zitten, wat kinderen wel voelen. We hebben ook een ge-
zin waarvan de moeder het zwaar heeft en waar de vader veel weg is. Bij de leerling 
van deze ouders gedoog je gewoon wat meer. En je geeft hem aandacht. Dan ga ik 
even met hem op de gang zitten of in de pauze even met hem praten.

9.2.3 Inspiratie door  problemen met kinderen

Het  appèl van kinderen
Het meest intensief ervaren leerkrachten de inspiratie in de omgang met kinderen 
wanneer er problemen zijn. Dit kunnen problemen zijn van didactische aard of pro-
blemen die meer in de relationele sfeer liggen. Bas voelt bijvoorbeeld een zwak voor 
kinderen die leerproblemen hebben, die moeilijk mee kunnen komen of die iets niet 
begrijpen. ‘Ik zie heel veel uitdaging om in het bijzonder díé kinderen verder te helpen. 
Juist die zwakkere kinderen hebben jou nodig.’ Femke verwoordt de compassie met 
kinderen die zich onveilig voelen. ‘Die kinderen hebben extra aandacht nodig, voor-
dat ze zich op hun gemak voelen en voordat het een beetje goed gaat. Als je die geeft, 
krijg je een band met kinderen. Omdat het voor hen moeilijker is om het zelf naar de 
zin te hebben. Vaak lukt het hen zelf niet in een grote klas veiligheid te vinden. Dan is 
het leuk als je merkt dat het wel lukt.’

Als we nauwkeuriger kijken hoe een leerkracht de uitdaging of ‘prikkeling’ bij pro-
blemen ervaart, dan valt allereerst op dat het bevrediging geeft er voor het kind te 
zijn. Christien vertelt over het gesprek met een jongetje dat met haar een probleem 
wilde bespreken. ‘Dan denk ik: voor hem is het heel belangrijk geweest, dat ik er op 
die dag geweest ben.’ Die bevrediging heeft paradoxaal ook een element van  belange-
loosheid in zich. ‘Dan gaat het niet om mij, maar meer dat ik hem steun kan geven en 
een luisterend oor, en dat ik kan wijzen naar God, Die in al deze dingen kan helpen.’ 
Door in te gaan op het appèl, ervaren leerkrachten een  groei in de relatie. Dit zal in 
de volgende paragraaf nog uitvoeriger terugkomen. De inspiratie is werkzaam op het 
moment dat de leerkracht merkt dat het kind zich gezien weet. Soms ook letterlijk. 
Geertje: ‘Zondag zit hij in de kerk, dan gaat hij staan en geeft hij even een knipoog. 
De moeder uit het gastgezin zei dat hij het geweldig vond. Juf kijkt naar mij! Dat geeft 
mij kippenvel!’

De  openheid naar probleemsituaties toe heeft als kenmerk dat men er wil zijn voor 
álle kinderen. Cor: ‘Ik kan ook heel erg genieten van kinderen die het best wel moei-
lijk hebben in de klas of door omstandigheden thuis. Ik wil er zijn voor allemaal. 
Ook voor dat stille meisje achterin dat je zo snel vergeet. Dat vind ik heel fi jn om te 
doen. Dat geeft me iedere dag energie. Dan denk ik: vandaag ga ik weer op jou letten.’ 
Anderzijds is er een  concentratie op  dit éne kind. Er treedt bij de leerkracht iets in 
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werking wanneer hij zich – soms plotseling – realiseert dat het met één enkel kind niet 
goed gaat. Harm beschrijft bijvoorbeeld het onrustige gevoel dat ontstaat op het mo-
ment dat hij de klik mist met één leerling. Op dat moment realiseert hij zich ‘er iets 
mee te moeten’. Het is onuitstaanbaar als je met dat éne kind niet een relatie zou krij-
gen. Harm: ‘Hoe kan ik die jongen nou krijgen? Ik heb hem niet te pakken. Ik kan 
hem niet peilen. Dit is echt een mooie groep, maar daar zit er een die ik voor mijn ge-
voel nu pas heb. Dat geeft een lekker relaxed gevoel natuurlijk. Maar dat heeft wel 
enkele maanden geduurd. (...) Ik wilde hem zien te krijgen. Want je hebt ze maar een 
jaar en dan gaan ze verder.’

Een ander voorbeeld van de concentratie op het éne kind waarvan een appèl uit-
gaat, zien we bij Ines. Ze vertelt heel veel energie te stoppen in een kind dat vergeleken 
met de anderen erg druk is. Zijn aanwezigheid geeft haar een grote  alertheid ten aan-
zien van de groep en ten aanzien van dit ene kind. In haar verhaal signaleren we dat 
het appèl dat zij leest in het gedrag van het kind, te maken heeft met  machteloosheid. 
Ze kan de energie opbrengen om geduldig te zijn en zich extra voor hem in te span-
nen, omdat ze weet dat de dingen hem overkomen (‘dat vind ik zielig’). ‘Hij bedenkt 
niet van tevoren: ik ga nu een boer laten. Hij doet het en op het moment dat jij hem 
vasthoudt, zegt hij: “O ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet.” Het overkomt hem elke 
keer weer, daar kan hij niets aan doen. Je kunt zulke kinderen straffen en eindeloos 
dingen laten doen, maar dat helpt niet.’

Interviewer: Je vindt hem zielig. Dat brengt bij jou iets teweeg waardoor je  geduldig 
kunt zijn. Wat brengt het dan bij jou teweeg?
Ines: Dat gevoel van: hij kan het niet helpen, het overkomt hem. Dus moet ik hem 
proberen te helpen, dat hij toch nog zo goed mogelijk in een groep kan functione-
ren. Ik neem hem als het ware bij de hand. Dat kan niet constant, omdat je 26 kin-
deren hebt. Maar zo veel mogelijk neem en sleep ik hem mee en probeer ik ook nog 
aandacht voor de groep te houden. Ik ben voortdurend op hem gefocust.

De hulpeloosheid die Ines in het gedrag leest, geeft bij haar een vanzelfsprekende 
 drang om te helpen. Waarom brengt ze het op om zo veel energie te stoppen in dit ene 
kind? Ines: ‘Als iemand blind zou zijn en de weg niet weet, zou ik hem ook bij de hand 
nemen of een arm geven. Als iemand niet zou kunnen lopen, zou ik hem ook proberen 
op te tillen of in een rolstoel voortbewegen. En als iemand een stoornis heeft op psy-
chiatrisch gebied, kan hij daar niets aan doen. Het enige wat ik kan doen, is hem bij 
de hand nemen en bij de hand houden en het voor hem zo plezierig mogelijk maken.’ 
Het komt uiteindelijk op de keus aan: ‘… omdat je voor zo’n mannetje kíést’. Ze wil 
hem het gevoel geven dat hij het niet alleen hoeft te doen, maar dat zij dicht bij hem 
is: ‘Kom op, we doen het samen.’

 Uitdaging,  spanning en  zelfrefl ectie
Probleemsituaties zijn inspirerend omdat ze spanning en uitdaging met zich meebren-
gen. Hiervoor zagen we dat Ines het een uitdaging vindt om met problemen om te 
gaan. Die uitdaging in de klas verbreedt zich naar andere situaties. Dat kan omdat zij 
ook een dag in de week intern begeleider (‘IB’er’) is. Ines kan enorm genieten van pro-
blemen die schijnbaar moeilijk op te lossen zijn. ‘Ik kan genieten van met name de 
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 IB-momenten waarin het heel erg moeilijk of lastig ligt of waarin er heel veel pro-
blemen zijn. Waarin ik er toch voor zorgen kan dat er een oplossing komt. Al of niet 
fi jn, maar dat vind ik wel de krenten in de pap.’ Ze noemt als voorbeeld een situatie 
waarin een jongetje naar het speciaal onderwijs moest. Niemand kreeg het voor el-
kaar toestemming van de ouders te krijgen. Het lukte Ines uiteindelijk toch door op 
een creatieve manier het juiste moment te gebruiken. Dat geeft veel  bevrediging: ‘Dan 
denk ik: yes, we hebben haar wel!’ In een ander voorbeeld laat ze zien dat ze soms wel 
een stap verder gaat dan van haar gevraagd wordt. Een kind dat onder voogdij stond, 
ging naar het speciaal onderwijs en de ouders lieten het afweten om te gaan kijken. 
‘De voogd belde op en zei: “Dit kind gaat maandag naar een andere school.” Maar hij 
weet niet eens waar hij naartoe gaat! Toen zei hij: “Op mijn verantwoording mag je 
hem wel meenemen en dan even laten zien waar hij naartoe gaat.” Dat heb ik toen ge-
daan. Ik heb hem tenminste een beetje kunnen laten wennen aan het idee dat er maan-
dag een ander busje voor de deur staat.’ Ze wil die stap extra zetten omdat niemand 
anders het doet. Uit de voorbeelden die Ines noemt, blijkt ook dat het bezig zijn met 
problemen in de klas de emoties hoog kan laten oplopen. Ze is soms ontsteld en boos 
dat anderen het probleem laten liggen. Zo kan het eindeloos lang duren voordat de 
kinderbescherming in een noodsituatie eindelijk stappen onderneemt.

Problemen geven niet vanzelfsprekend een aangename  spanning. Voor sommige 
leerkrachten gaat de positieve prikkel samen met  bezorgdheid. Bas ervaart dit aan het 
einde van het schooljaar nu hij weet dat hij een klas krijgt met een – voor de basis-
school – extreem moeilijke leerling. ‘Ik zie er wel weer naar uit: weer een nieuwe uit-
daging. Maar om met zo’n jongen te beginnen … Als je hoort wat andere leerkrachten 
met hem te stellen hebben gehad. Een vervanger is bij hem ook echt een ramp.’

De situaties die leerkrachten meemaken met de voor hen moeilijke kinderen, leiden 
tot een  verhoogde zelfrefl ectie. Bertha noemt als voorbeeld een meisje dat voortdurend 
een appèl op haar doet: ‘Dat is heel dubbel. Aan één kant vind ik het fi jn, je hebt echt 
wel een band met haar. Aan de andere kant denk je dan: daar is ze weer. Moet ik weer 
drie keer gaan vragen: “Wat zeg je nu eigenlijk?” Af en toe ben ik wel een beetje geïr-
riteerd. Het voelt van binnen niet lekker.’ De refl ecties gaan niet alleen over de leerling, 
maar vooral ook over het eigen handelen. De leerkracht worstelt in dit geval met haar 
eigen gevoelens van irritatie, die ze niet de ruimte wil geven. Ze voelt veel voor het kind 
en spant zich erg voor haar in, maar aan de andere kant is er ook steeds het  appèl van 
de leerling dat veel vergt van haar uithoudingsvermogen. De uitdaging die uitgaat van 
problemen, heeft een element van ‘worsteling’. Die leidt ook tot  gebed. Hierover vertelt 
Claudia: ‘In het begin van het jaar hadden we een jongetje met heel erg veel problemen. 
Dan neem je het mee in je gebed. Het is uiteindelijk mooi om te zien hoe het gegaan is. 
Met het jongetje ging het eerst niet goed. In het begin was ook het contact met hem en 
zijn ouders niet zo goed. Later verbeterde dat.’ (Vergelijk ook paragraaf 11.10.)

9.2.4 Inspiratie door resultaat

Het inspirerende in de relatie met kinderen is er in het bijzonder wanneer leerkrachten 
groei waarnemen. Bas bijvoorbeeld benoemt het zien van resultaat als ‘de zin van wat 
je doet’; waarmee hij vooral bedoelt dat hij merkt dat het iets bij de kinderen teweeg-
brengt. Het is niet tevergeefs wat je doet, maar het levert ergens een bijdrage aan. Die 
wetenschap maakt dat er veel moeite gedaan wordt om leerlingen te enthousiasmeren. 
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Het willen zien van resultaat zorgt ervoor dat leerkrachten veel energie geven aan het 
enthousiasmeren van kinderen. Ze hebben ook het gevoel hier iets voor terug te krij-
gen. Bas: ‘Die plassentocht geeft mij een voldaan gevoel, ook al kost het veel organi-
satie en vraagt het heel veel van je, je krijgt er veel voor terug, we doen het niet voor 
niks!’ Het zien van groei is in zijn algemeenheid inspirerend. Vanuit de interviews 
kunnen we nog verfi jnder aangeven in welke situaties men  groei waarneemt.

Allereerst heeft groei betrekking op zowel de individuele leerling als op de groep 
als geheel. Anthon geeft een voorbeeld van wat hij ziet gebeuren bij een individuele 
leerling: ‘Vorige week kwam er een meisje naar mij toe; ze wilde graag met de geeste-
lijke liederen meespelen. Toen heb ik iets voor haar gekopieerd. Vrijdag bracht ze haar 
dwarsfl uit mee. Dan voel je dat er iets groeit. Dat is maar een heel klein dingetje. Het 
gebeurt tussen haar en mij en het inspireert en motiveert mij om verder te gaan.’ De 
groei in de relatie heeft tot gevolg dat een leerkracht een   blijvende band met kinderen 
kan voelen. Claudia: ‘Ik denk dat ik met de kinderen wel heel veel band opbouw. Ik 
merk het ook aan kinderen die nu in groep 7 zitten. Die heb ik vijf jaar geleden ge-
had. Zij komen vaak weer terug. Je merkt aan hen: het is een goede band. Zo vul ik 
het tenminste wel in.’

Er bestaat ook een genieten van de groei die men in de klas als geheel waarneemt. 
Een leerkracht wil met een klas iets opbouwen. Daarom is het ook zo fi jn om een klas 
langere tijd te hebben. Je kunt je dan meer verheugen in de groei. Cor: ‘Als je ze twee 
jaar achter elkaar hebt, dan denk je: daar zit een verschil tussen! Dan zeg je: “Weet 
je nog jongens, dit hebben we vorig jaar gehad.’’’ Hans geniet van de verbetering in 
de groep: ‘Ik heb het in het begin heel moeilijk gehad met die groep. De eerste maan-
den, maar sinds maart ongeveer heb ik het gevoel van: ja, het gaat toch goed. Het gaat 
steeds beter. Daar geniet ik van, dat de kinderen het leuk vinden bij mij en dat ouders 
bij mij komen en zeggen van: “Nou, je hebt een hele moeilijke groep, maar ga zo door 
hoor, op de weg die je inslaat”.’

Thema’s in de groei
Op grond van de verhalen van leerkrachten kunnen we ook aangeven op welke gebie-
den leerkrachten groei waarnemen. Het blijkt te gaan om de persoonlijkheidsontwik-
keling, de groei in motivatie (gedragsverandering) en het zien dat het kind de leerstof 
begrijpt.

–  Persoonlijkheidsontwikkeling. Bij het zien van groei van kinderen, verheugen leer-
krachten zich vooral in de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen (zelfvertrou-
wen, zich veiliger voelen, makkelijker contact aangaan). Anthon: ‘Als je merkt dat je 
vooruitgaat in de relatie met kinderen, motiveert dat om verder te gaan, om te kijken: 
kunnen we nog een stapje verder komen? Dat motiveert me om mij ervoor in te zet-
ten.’ Naarmate de problemen met de ontwikkeling van een kind ernstiger zijn, lijkt 
men zich in verhouding ook meer te verheugen over het resultaat. Frannie spreekt van 
‘een kick-ervaring’. Zij riep haar collega om een mooie ervaring te delen. ‘Vorig jaar 
had ik een jongen met autisme in de klas. Hij had heel veel problemen gehad, veel con-
fl icten. Hij had een gruwelijke hekel aan een meisje in de klas. Toen was het een keer 
regenachtig, en toen gingen die twee samen schaken. Toen heb ik een collega erbij ge-
haald: moet je nou eens kijken! Dat kan mij echt een kick geven, dan denk ik: yes. Dat 
zijn van die binnenpretjes.’
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Interviewer: Wat is het dan wat je zo  blij maakt?
Bertha: Dat je een band begint te krijgen met zo’n jongetje dat eerst heel terugge-
trokken was. Hij komt nu naar me toe en hij begint mij ook te vertrouwen. Als je 
echt een  vertrouwensband hebt, dan kun je veel doen. Het vechten voor het ver-
trouwen van zo’n kind is bijna demotiverend. Als je hem maar aandacht geeft en 
er komt nooit wat terug, dan denk je: wat is er met je? Doe ik iets fout, vind je mij 
misschien eng? Je wilt er gewoon zijn voor zo’n jongetje en als hij dat niet aan-
neemt, dan is dat pijnlijk.

–  Gedragsverandering – groei in motivatie. Leerkrachten blijken het belangrijk te vin-
den om groei te zien in de motivatie voor leren. Anthon noemt als voorbeeld dat hij 
een meisje bewust meer complimentjes was gaan geven en tot zijn verrassing zag hij 
verandering in het gedrag. ‘Ik heb het idee dat het haar motiveerde om nog een poosje 
zo te werken. Ze had behoefte aan nog meer van zulke opmerkingen.’ Het gaat erom 
dat men de kleine dingen opmerkt (vergelijk paragraaf 11.5). Geke: ‘Ik denk aan een 
kind dat helemaal opbloeit van een complimentje of een kind dat eerst huilend op 
school komt en na twee weken stralend in de klas zit. Dan denk ik: wow. Kleine maar 
belangrijke dingen.’ Cor: ‘Je ziet dat je ergens heel vaak op hebt gewezen, en dan doen 
ze het nog ook!’

– Uitleg – het kind gaat begrijpen. Leerkrachten verheugen zich ook in het resultaat 
van didactiek. Cor: ‘Ik vind het boeiend dat je ze verder kunt brengen’. Christien: ‘Ik 
kan ervan genieten als een kind eerst helemaal niets begrijpt van bijvoorbeeld de per-
soonsvorm of het hele werkwoord. Het kind denkt: dat kan ik niet. En dan merkt het: 
hé ik kan het wel! Ik vind het heel mooi als ze het echt begrijpen!’ Harm voelt zich uit-
gedaagd om álle kinderen het gevoel te geven dat ze een stap verder komen. Ook een 
leerling met wat minder capaciteiten: ‘En dan zie je ook zo’n jongen of meisje genieten 
en zekerheid krijgen: ik heb het door. Al zijn de anderen al veel verder in dat begrip 
geweest, dan komt dat toch! Er is niets mooier dan dat een kind in zijn ontwikkeling 
die push ook krijgt. Ik vind het fantastisch.’ Cor voelt de interactie met het kind om 
de leerstof te begrijpen als een gezamenlijke  worsteling. Het is dan ook geweldig om 
even later resultaat te zien. Cor: ‘En nu ineens viel het kwartje en had ze een soort op-
luchting, een pak van m’n hart: ja, nou heb ik hem door. Dat je dat ziet en dat je zegt: 
“Ja je zit weer even lekker in je vel, je hebt hem te pakken.” Daar kun je ook van ge-
nieten. Dan zeg je: “Gelukkig!’’’ Harm wordt er blij van als hij een stukje les bevredi-
gend heeft afgerond. De toets ligt bij de interesse van de kinderen. Heeft hij hun aan-
dacht weten te vangen tot het einde? Als hij dan de kinderen heeft meegenomen in het 
verhaal, ‘dan heb ik mijn dag hoor! (...) Dan denk ik: dat heb ik goed afgerond. Dat 
hebben ze weer mee.’

9.2.5 Inspiratie door het eigen handelen

Inspiratie door  leidinggeven
In de verhalen van leerkrachten komen we een aantal momenten tegen waaruit blijkt 
dat zij kunnen genieten van het leidinggeven aan een groep. Voor Cor is het leidingge-
ven aan een groep al een plezier op zich. Christien: ‘Ik weet van mijzelf dat ik het leuk 
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vind om aan groep 7 leiding te geven. Op school heb ik gewoon plezier in het leiding-
geven, het organiseren, het regelen.’ Christien ervaart het niet zo dat ze geniet van het 
leidinggeven omdat ze de leider, de baas is. ‘Ik ben gewoon met een groep kinderen 
bezig. Maar uiteindelijk geef je hun wel leiding. Want als ik niets doe, dan gebeurt er 
niks ook. Het is heerlijk om kinderen te begeleiden op de weg naar de volwassenheid.’ 
Het ‘leidinggeven’ komt als uitdrukking alleen in dit citaat voor. In enkele andere ver-
halen is het wel nadrukkelijk aanwezig, zoals bij Bea, die vertelt dat ze als klein kind 
al een heerlijk gevoel had van het juf-spelen, het idee dat ze leiding kon geven (verge-
lijk paragraaf 8.3).

Inspiratie door  afwisseling
Leerkrachten hebben afwisselend werk. Voor een aantal is dit een belangrijke reden 
om het werk vol te kunnen houden. Er is afwisseling op verschillende manieren. Bea 
vindt het heerlijk om afwisselend alleen en samen te kunnen werken: ‘Ik heb ook al-
tijd even impulsen nodig van anderen en dan gaan we er ook voor. Dan kan ik ook 
gerust urenlang alleen werken. Maar wel altijd even met een ander bespreken of im-
pulsen vragen en bevestiging.’ Cor geeft aan dat er zowel in de leerstofgebieden afwis-
seling is, als in de omgang met de kinderen. ‘Ik geef met evenveel plezier rekenen als 
gym. Ik probeer ook bij alles er wat uit te halen.’ In de vakantie wordt de creativiteit 
aangewakkerd om bij de verschillende vakgebieden dingen te bedenken. ‘Dan heb je 
weer heel veel energie: dat ga ik doen en dat ga ik doen. Voor ieder vak wel wat. Bij-
voorbeeld voor handvaardigheid ga je alles op een rijtje zetten, bij muziek denk je: dat 
ga ik doen.’ De  diversiteit aan kinderen in de groep maakt het onderwijs per defi nitie 
afwisselend. Annet: ‘Alle kinderen zijn verschillend. Je moet in het begin van het jaar 
een beetje aftasten hoe je met al die verschillende kinderen omgaat. De een is heel rus-
tig. De ander is heel druk. De een is heel spontaan en van de ander word je helemaal 
niks wijzer. Dat vind ik heel boeiend.’ Dan is er ook de  diversiteit aan taken binnen 
de school die het werk afwisselend maakt. Dit is met name het geval bij leerkrach-
ten die taken hebben in de interne begeleiding of in het management. Annet is van 
alle respondenten het meest uitgesproken wat betreft de behoefte aan afwisseling. Zij 
heeft in haar loopbaan al veel verschillende groepen gehad. ‘Vorig jaar had ik groep 6 
tweeënhalve dag en verving ik adv in groep 7/8 en gaf ik ook remedial teaching en ik 
ben bouwcoördinator van de middenbouw. Dit jaar heb ik tweeënhalve dag groep 7 
en twee dagen heb ik tijd voor andere dingen. Al die andere taken zeg maar.’ Ze zegt 
dit goed aan te kunnen, omdat ze het soms fi jn vindt alleen in een kamertje te kunnen 
werken en op een ander moment weer met een groep om te kunnen gaan.

Inspiratie door vrijheid in de klas
Bij de afwisseling hoort ook de ruimte die men ervaart om te experimenteren. Clau-
dia: ‘Ja, dingen uitproberen vind ik leuk. In het begin moest het meteen goed, nu merk 
ik dat ik mezelf ruimte gun om te  experimenteren. Ik laat de kinderen nu zelfstandig 
werken, daar heb ik bij aangehaakt heel vrijblijvend, ik probeer wat uit. Dat voelt lek-
ker. Het hoeft helemaal niet goed te gaan, een andere keer kijk ik wat ik ga verande-
ren. En wat goed gaat, dat hou ik zo.’ Frannie noemt handvaardigheid als voorbeeld: 
‘Ik zou nooit zeggen: “Nu begin ik met hout, dat te maken en dan dit.” Ik kijk al-
tijd terug: “Vorig jaar heb ik dat gezaagd, wat zal ik nu eens gaan doen?” Ik gebruik 
niet hele nieuwe methodes, maar ik zoek verandering binnen de technieken die ik al 
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gebruikte.’ Leerkrachten brengen ook spontaan afwisseling aan. Cor zegt soms spon-
taan grapjes te maken om iets in de klas te bewerkstelligen. Hij voelt spanning in de 
groep en begint spontaan iets over zichzelf te vertellen. Het gaat dan om ‘de  ontlading 
voor de kinderen’. Het gaat er Cor om dat ‘ze de energie even kwijt kunnen. Vertel jij 
wat leuks, dan hebben we dat weer gehoord en dan gaat de mond weer dicht.’

Leerkrachten ervaren in hun eigen klas een  speelruimte waarin ze zelf keuzes kun-
nen maken en afwisseling kunnen aanbrengen. Die  vrijheidservaring in de klas geeft 
leerkrachten een kick. Vooral de eerste ervaring van de vrijheid van een eigen klas 
geeft innerlijke ruimte. Dorien: ‘Vorig jaar mocht ik alleen beginnen. Dat was echt te 
gek! Gewoon je eigen regels!’ Opmerkelijk is dat ze elders in een van de gesprekken 
aangeeft dat ze ook inspiratie ontleent aan het samenwerken met de duo-collega. Het 
alleen zijn met de klas en het beleven van de vrijheid, staan kennelijk nog een nummer 
hoger op de ranglijst van inspiratie dan het samenwerken met een collega.

Leerstof, prikkels en eigen interesse
Leerkrachten genieten ervan dat ze interesse kunnen wekken, en hebben het gevoel 
dat ze dan kinderen iets mee kunnen geven (vergelijk paragraaf 7.4, motief IV). Men 
maakt zelf een zekere prikkeling mee door met de leerstof bezig te zijn. De leerstof zelf 
is een onlosmakelijk onderdeel van het genieten.

Het  prikkelen van de kinderen is op zichzelf een bevredigende bezigheid. Chris-
tien: ‘Je prikkelt de kinderen om ergens over na te denken. Dat kan iets heel ordinairs 
zijn. Soms ook veel diepzinniger. Over een bijbeltekst die je op het bord zet, of een 
vraag die je stelt; die veel dieper gaat en meer over de wezenlijke dingen van het le-
ven gaat.’

Het ‘overbrengen van prikkels’ is nauw verweven met de eigen b inding aan de leer-
stof. Eigen interesse is een krachtige bron voor het ervaren van inspiratie tijdens het 
handelen. Harm vindt het geweldig om in de bovenbouw van de basisschool te wer-
ken, omdat hij dan heel breed met de leerstof bezig kan zijn. ‘Ik wil eigenlijk overal 
alles van weten en dat beweegt mij dus ook zolang ik al in het basisonderwijs zit.’ Hij 
kan zijn nieuwsgierigheid kwijt. Rondom de lessen leest hij er van alles bij235.

Een bijzondere werking van het eigen handelen op de inspiratie vinden we bij Hans, 
die een  sociale vaardigheidstraining geeft bij kinderen. Hans: ‘Op het moment heb ik 
gesprekken met één kind uit de klas. Die dan weer net niet in die grote groep past, 
dat vind ik dan ook mateloos interessant om te doen. Ja, dat is heel inspirerend. Voor 
elkaar zien te krijgen dat kinderen zich een beetje kwetsbaar op durven te stellen en 
met elkaar dan naar oplossingen gaan zoeken. Dat overtuigt mij er weer van dat je een 
relatie met kinderen hebt. Want kinderen gaan niet zomaar wat tegen je roepen. Ze 

235 Soms brengen leerkrachten nadrukkelijk hun eigen voorkeuren in (dit is reeds genoemd in pa-
ragraaf 9.2.2 onder ‘wisselwerking’ en in paragraaf 7.4, motief VI). In hun vrije tijd zoeken 
leerkrachten materiaal om in de klas te gebruiken. Privé en werk zijn soms niet goed te scheiden. 
In de interviews worden diverse voorbeelden genoemd waaruit blijkt dat leerkrachten in hun va-
kantietijd, bij het lezen van de krant en bij het bezoeken van een museum ook aan school denken. 
Ze zijn dan bezig met de vraag: kan ik hier iets mee voor de kinderen? Anthon gaat persoonlijk 
graag naar het Afrikamuseum en doet dat ook met zijn leerlingen. Bas bezocht in zijn eigen tijd 
het scheepvaartmuseum in Amsterdam en maakte daar foto’s die hij kon gebruiken bij een les 
over de VOC: ‘Dat zijn gewoon hele leuke dingen.’
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roepen tegen je omdat ze je vertrouwen.’ Kennelijk appelleert deze methode aan een 
basisverlangen bij leerkrachten: het willen ervaren van een relatie, een vertrouwens-
persoon willen zijn.

Inspiratie in het privéleven
Zo nu en dan noemen leerkrachten momenten van inspiratie die ze in hun privéleven 
meemaken. De variëteit waar zij in hun privéleven van kunnen genieten, is groot. Het 
meest worden genoemd: wandelen, lezen, in de tuin werken, rustig zitten, zingen. Mo-
menten van genieten zijn momenten van  rust die maken dat de leerkrachten het op 
school weer aankunnen. Het leven lijkt in hoofdzaak te draaien om het werk. Harm 
heeft geen hobby’s en geeft aan dat de meeste dingen in de vrije tijd in dienst staan 
van het werk op school en het werk in de kerk. Hij werkt wel in zijn volkstuin en hij 
jogt een uur per dag. Deze dingen deelt hij niet in bij de categorie ‘hobby’. Voor hem 
zijn het mogelijkheden om tot rust te komen en nieuwe energie op te doen. Dat is ook 
het geval bij Bertha, die op een koor zit: ‘Dat vind ik geweldig, juist omdat je dan even 
geen school aan je hoofd hebt. Je krijgt er inderdaad wel energie van.’ Anthon noemt 
vooral de dingen die hij in zijn gezin meemaakt; dat zijn de dingen waarvan hij geniet 
en waarvan hij tot rust komt. ‘Met je gezin wandelen in de natuur; de reacties van 
onze kinderen. Ja dat zijn dus wel de ontspannen momenten die je met elkaar hebt.’

Inspiratie door  gek doen
Verschillende leerkrachten geven aan dat ze het heerlijk vinden om in school een beet-
je gek te kunnen doen. Het is een manier van  ontladen. Ze voelen zich daarin niet 
geremd door het bijzijn van de kinderen. Christien: ‘Ik kan gek doen, ik kan heel gek 
doen, en dan denken ze: de juf is een beetje gek en daarna gaan we weer gewoon over 
tot de orde van de dag.’ Het is iets wat soms gewoon even ‘moet’. Annet: ‘Soms moet 
ik wel weer even wat uithalen of iets zeggen of een beetje plagen.’ Annemarie: ‘Ge-
woon even gek doen, daar kan je ook weer  energie van krijgen.’ Collega’s reageren 
hier niet altijd even enthousiast op. Annemarie: ‘Ik werkte hier pas en we werkten 
over het ziekenhuis. Ik liep in witte kleren en ik ging na schooltijd lekker in die kleren 
over de gang banjeren. Dat doe je dan een keer, maar als je daarin de enige bent, krijg 
je een rem of zo. Niemand doet dat hier.’ Voor Frannie is het een manier om het op 
school  vol te houden. Als ik bij Geertje in de klas ben geweest, en ze heeft verteld over 
haar frustraties die morgen, zegt ze: ‘Dan ga ik wel even  gek doen. Ik heb straks plein-
wacht, dan ga ik echt springen.’ Hans ziet het als een manier van  relativeren als hij een 
moeilijke klas heeft. ‘Ik hou het vol, omdat ik kan relativeren en omdat ik fl exibel ben. 
Ik hou heel erg van een geintje en van humor. Ik vind dat je eigenlijk elke dag een keer 
verschrikkelijk in de lach moet schieten, anders trek ik het niet.’ (vergelijk paragraaf 
9.3.2 bij Werkdruk) Het gek kunnen doen heeft voor Christien ook te maken met het 
gevoel van  veiligheid en  vrijheid. Bij het spreken met kinderen voelt ze zich niet beoor-
deeld: ‘Zij wegen je woorden niet op een weegschaaltje. Ook al zeg je iets raars, dan is 
dat niet erg. Ze zijn gewoon met jou bezig om na te denken over levensvragen. En hoe 
jij de dingen zegt, maakt hen niet zo veel uit. Bij hen kan ik bij wijze van spreken op 
mijn handen gaan staan.’ Voor Harm heeft ‘gek doen’ ook een functie naar de kinde-
ren toe: ‘Ik pas dat bewust toe om de kinderen weer even op scherp zetten. De kinde-
ren  verrassen of een beetje hier wat uithalen en daar wat uithalen. Wat verschillende 
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registers opentrekken om weer wat anders te beleven. Ik hou er niet van het stramien 
zo strak te handhaven dat het in mijn ogen altijd hetzelfde is. Er moet ook wat verras-
sends gebeuren. Ik wil niet zeggen dat ik daar altijd in slaag, maar ik pas wel bewuste 
grappen en grimassen toe.’ (vergelijk hierboven Inspiratie door afwisseling)

Inspiratie door oplossen van  saaiheid
Leerkrachten hebben ook hun eigen manieren om deze afwisseling aan te brengen. Ze 
beslissen hiertoe op bepaalde momenten wanneer ze waarnemen dat het ‘saai’ is in 
de klas. Maar het kan ook op een voorkeur wijzen voor een bepaalde aanpak of voor 
een bepaald onderwerp. Zoals Annemarie de voorkeur heeft voor een interactieve be-
nadering: ‘Anders is het zo saai.’ Bas vertelt dat hij soms iets invoegt om de aandacht 
van de kinderen vast te houden, bijvoorbeeld bij het vertellen over een geschiedenis-
fragment (geschiedenis is zijn grote interesse): ‘Dan vind ik het leuk om dat er even uit 
te pikken en daar wat langer over te vertellen.’ Bas heeft een heel rustige klas. Aan de 
hand van de refl ecties op het klassengebeuren die de interviewer heeft meegemaakt, 
wordt duidelijk dat de leerkracht zelf moeite doet om de kinderen wat  actiever te krij-
gen. Hij probeert de kinderen vooral actief te krijgen door linken te leggen met de ac-
tualiteit. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het bijbelverhaal van het meisje met een 
waarzeggende geest. ‘Toen heb ik gezegd: “Die mensen kun je nog steeds opzoeken. 
Die mensen zijn er nog steeds, die denken dat ze de toekomst kunnen voorspellen.” 
Sommige kinderen zijn dan meteen alert.’ Bij saaie vakken als spelling probeert Bas 
leukere momenten in te bouwen. ‘De enige leuke momenten van die les zijn dan dat 
je het probeert wat actiever te maken. Je zet wat op het bord en laat ze dan reageren 
(‘Wie is het hier niet mee eens?’, ‘Wie wil hier wat over zeggen?’). Juist die woorden 
waar een fout in zit, zijn de meest boeiende. Daar kun je over praten.’

9.2.6 Inspiratie door  geloof

De fragmenten waarin leerkrachten blijk geven van inspiratie vanuit hun geloofsle-
ven, zijn schaars. Als het voorkomt, dan is dat overwegend het geval bij gereformeerd-
vrijgemaakte leerkrachten. Annemarie is een van de weinigen uit de reformatorische 
doelgroep bij wie het geloof direct leidt tot  elan in het werk. Voor haar is er één be-
langrijk leidende bijbeltekst: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.’ 
‘Dat is natuurlijk wel iets buiten mijn werk om. Het geeft wel een stuk inspiratie.’ An-
nemarie ziet de opdracht om de kinderen tot Jezus te brengen als een bron van een 
andere orde dan de bron ‘omgaan met kinderen’. De opmerking ‘van een andere orde’ 
betekent dat zij een scheiding aanbrengt tussen de inspiratie voor haar gewone werk 
en de inspiratie voor haar geloof236. Een van de reformatorische leerkrachten zegt ex-
pliciet het geloof en het werk als één geheel te beschouwen. Claudia: ‘Het weeft zich 

236 Annemarie zegt tijdens het gesprek te ontdekken dat ze deze scheiding aanbrengt. Dit kan erop 
wijzen dat voor reformatorische leerkrachten het religieuze inspirerend is in de zin van beteke-
nis- en  richtinggevend meer dan  energiegevend (terminologie van Wissink & Zweerman, 1989: 
9. Zie het begin van paragraaf 9.2.1 en de bespreking bij Zuidberg in paragraaf 2.2).
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wel overal doorheen. Dat merk je wel. In de wat moeilijker periodes, ging ik het van 
de kant van het geloof zien.’237

Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten treffen we duidelijker aan dat men 
kracht ontleent aan het geloof. Femke: ‘Het geloof in God geeft mij een stukje houvast 
en een stukje zekerheid en dat geeft mij energie om te werken.’ Voor Ines is haar geloof 
een bron van energie waardoor ze het zware werk vol kan houden. Soms heeft ze zelfs 
het idee dat ze in haar gedachten en woorden letterlijk door God gestuurd wordt (zie 
hierover paragraaf 11.7). Hans ervaart de persoon van Jezus als een krachtbron (zie 
hierover paragraaf 7.2.2 ‘Jezus op je netvlies’).

9.2.7 Inspiratie door collega’s

 Veiligheid en  sociale steun
Of men zich geïnspireerd voelt in de school waar men werkt, hangt met name af van 
het contact met de collega’s. Verderop in dit hoofdstuk zullen we zien dat het uitblij-
ven van steun door collega’s een sterk belemmerende factor is. Hier noemen we een 
aantal positieve punten waaruit blijkt hoe leerkrachten inspiratie ondervinden door 
het contact met collega’s.

Het contact met collega’s is vooral van belang om te ervaren dat men zich veilig en 
gewaardeerd weet. Annet: ‘Je voelt je gewoon geaccepteerd en gewaardeerd’. Claudia 
voelt zich zo veilig dat ze zich kwetsbaar op durft te stellen. ‘Ik heb op school ook 
collega’s aan wie ik die zwakke punten durf te laten zien.’ De  waardering en veilig-
heid zitten hem in de kleine dingen. Annemarie: ‘Als ik binnenkom en ik word joviaal 
begroet door Eduard, heeft dat invloed op mij.’ Cor geeft aan dat hij die steun voor-
al kan voelen doordat de collega’s enigszins  dezelfde achtergrond hebben. ‘Er is on-
derling begrip. Het geeft meerwaarde als je je verhaal kwijt kunt.’ In zijn vorige baan 
heeft hij gewerkt met niet-christenen. Daar moest hij zich vaak verdedigen voor een 
bepaald standpunt. Hier is dat anders: ‘Je bent geaccepteerd. Je mag er zijn als groep 
collega’s. Er is begrip voor, ze begrijpen wat je bedoelt.’ Hij is echter ook van mening 
dat verschillen tussen collega’s je erg kunnen opscherpen. Dit gebeurt volgens hem 
te weinig. Het merendeel heeft de neiging zich bij de meerderheid aan te sluiten: ‘Zij 
hebben zoiets van: het is toch goed zo?’ De waardering van de ander voelt men in het 
meeleven met elkaar als er in het privéleven moeilijkheden zijn. Toen Bea een ‘dip’ 
had en enige tijd thuis moest blijven, bleef de school haar toch waarderen. ‘Dat was 
heel fi jn. Toen ik weer terugkwam, kon ik wel gelijk weer met mijn oude taken aan 
de slag.’ Voor Frannie is het iets vanzelfsprekends: ‘Op het moment dat er iets is, dan 
leef je met elkaar mee. Dat kun je dan wel heel duidelijk voelen. (...) Ik moet bijvoor-
beeld met mijn vader wel eens naar de dokter onder schooltijd. Iedereen informeert 
regelmatig hoe het ermee gaat. Het is nooit een punt als ik dan even vrij moet. Dan 
wordt er meegedacht.’

237 Uit het geheel van de interviews met Claudia blijkt echter dat ook bij haar het  richtinggevende 
aspect duidelijker aanwezig is dan het  energiegevende aspect (zie hierover voorgaande noot). In 
het afsluitende hoofdstuk kom ik hierop terug.
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Het is opmerkelijk dat het belang van sociale steun door collega’s vooral genoemd 
wordt door onervaren leerkrachten én door die ervaren leraren die geen eigen gezin 
hebben. Voor Annet (ervaren) is het team zo belangrijk dat ze niet zomaar bij een an-
dere school zou solliciteren: ‘Je weet niet wat je dan gaat krijgen.’ De manier waarop 
men het contact met collega’s ervaart, lijkt sterk afhankelijk van de persoonlijke be-
hoefte. Zo kan in één team de ene collega de contacten typeren als ‘goed maar opper-
vlakkig’, terwijl iemand anders erg blij is met de diepgaande gesprekken die hij kan 
hebben. Een van de leerkrachten zegt huiverig te zijn om persoonlijke gesprekken aan 
te gaan. ‘Ik voel niet zo die openheid om dat te zeggen. Dat heeft misschien ook met 
mijzelf te maken. Dat weet ik niet. Met de anderen is het gewoon gezellig en ook ge-
woon goed contact, maar niet dat persoonlijke.’ Het is wel belangrijk dat het klikt. 
Zeker in de wat grotere school is er alleen contact met enkele collega’s. Christien: ‘Ik 
heb ook collega’s die nooit het achterste van hun tong laten zien. Met de een klikt het 
ook beter dan met de ander.’

 Onderlinge steun in het werk
In de voorgaande alinea’s lijkt de nadruk te liggen op de onderlinge waardering en be-
langstelling op persoonlijk gebied. Dit blijkt inderdaad een belangrijke rol te spelen, 
maar is vervlochten met de steun die men elkaar geeft in het werk. In een open sfeer 
durven leerkrachten zich kwetsbaar op te stellen en delen ze mooie en nare ervaringen 
met elkaar, van welke aard deze ook zijn, zowel privé als qua werk. Franciska: ‘Het is 
heel fi jn dat het hier gezellig is, en open, dat je gewoon als je een nare dag hebt gehad, 
of een nare ochtend, of een naar moment, dat je dat gewoon kan melden en dat er een 
luisterend oor voor je is. Dat als je een kind echt helemaal zat bent op een gegeven mo-
ment, dat je hem gewoon even bij een collega kan neerzetten. Je bent niet allemaal op 
je eigen eilandje bezig. We doen het hier met elkaar.’

De meest favoriete collega’s van wie men steun ervaart, zijn de collega van de pa-
rallelklas, de intern begeleider en de directeur.  Parallelcollega’s zijn belangrijk omdat 
je met hen in praktische zin veel kunt overleggen. De drempel is laag en je stapt mak-
kelijk bij elkaar binnen. Dorien: ‘Die rekenles komt er aan. Ik denk dan: hoe ga ik dat 
doen? Dan hebben we even overlegd en dan is het net eventjes van: yes!, we gaan er 
samen voor.’ Door de ervaringen van de anderen te horen, voelt Dorien ook een stukje 
feedback en herkenning: ‘Het is normaal dat je zo denkt.’ Als nadeel beschrijft ze dat 
er in een groot team ook  groepsvorming plaatsvindt. Die maakt dat leerkrachten al-
leen personen kennen uit hun eigen ‘bouw’ en het jammer kunnen vinden dat ze geen 
contacten hebben met andere collega’s. Annemarie: ‘In  personeelsvergaderingen zit-
ten wij als kleuterbouw er meestal maar voor spek en bonen bij.’ Van de interne be-
geleiding ervaart Dorien qua zorg en qua pedagogisch handelen een steun in de rug. 
‘Zij laat merken: “Joh, je kan het!”’ De praktische steun heeft vooral betrekking op 
de versterking van het competentiegevoel. De  IB’er geeft ook praktische tips om een 
evenwicht te krijgen in het volgen en het leiden van de kinderen. Dat heeft Dorien 
moeilijk gevonden nadat ze voor het eerst groep 3 kreeg.

Opmerkelijk vaak wordt de  directeur als een belangrijke inspiratiebron genoemd. 
Dat geldt voor dezelfde personen als degenen die steun van het team in zijn algemeen-
heid belangrijk vinden. De onervaren collega’s en de alleengaanden zijn degenen die 
op persoonlijke niveau belangrijke onderwerpen delen met de directeur. Het is in de 
verschillende scholen niet zo dat de directeur afwacht tot de persoon in kwestie eens 
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komt praten. Er worden voorbeelden genoemd waarin de directeur actief informeert 
naar het welbevinden. In één geval stelde de directeur, op grond van wat hij zag, voor 
dat deze leerkracht maar eens een poosje een dag minder zou moeten werken. Dat 
heeft haar enorm opgelucht. Ze zegt in zijn betrokkenheid ook een stuk van de iden-
titeit van de school te ervaren: ‘Hij heeft gewoon een sociale klok, want Eduard heeft 
echt hart voor zijn personeel. Echt voor allemaal. Hij heeft echt aandacht voor jou als 
persoon.’ Zij ervaart haar directeur als iemand die  betrouwbaar en betrokken is. Hij 
vraagt soms naar haar welbevinden en prikt er ook doorheen als ze ‘haar stand pro-
beert op te houden’. Haar collega is eveneens blij met de directeur: ‘Ik heb het gevoel 
dat ik daar heel makkelijk naartoe kan gaan als ik wat heb, een of ander probleem of 
wat dan ook.’ Ze gaat met hem over haar persoonlijke problemen in gesprek, bijvoor-
beeld dat ze zich eenzaam had gevoeld tijdens het personeelsuitje. De vraag waarom 
ze nu juist vertrouwen in hém heeft, kan ze niet goed beantwoorden: ‘Ik denk gewoon 
uitstraling of een gevoel. Het zal ook komen doordat hij meestal positieve feedback 
heeft. Dan voel ik dat hij me inderdaad voor vol aanziet. Acceptatie maakt dat je eer-
der mensen vertrouwt. Hij maakt zelf ook gewoon veel contact, dus dan gaat het over 
en weer. Hij staat erg open. En, wat ook heel belangrijk is: hij doet heel gewoon!’

Het beeld dat ontstaat van de rol van de directeur wat betreft inspiratie van leer-
krachten, is vrij uitgesproken. Het is opgevallen dat op de scholen waar één leerkracht 
de directeur als inspirerend ervaart, er ook door de andere leerkrachten voorbeelden 
worden genoemd. Als die voorbeelden niet genoemd worden, worden ze ook niet door 
de andere leerkrachten op die school genoemd. Kennelijk ervaren de geïnterviewde 
leerkrachten de directeur op eenzelfde manier. De bevindingen suggereren dat de di-
recteur óf inspirerend is voor iedereen óf inspirerend is voor niemand. Uit dit voor-
beeld en uit andere voorbeelden van ervaren inspiratie blijkt men het  initiatief van de 
directeur als erg belangrijk te ervaren. Franciska beschrijft het weldadige gevoel toen 
ze merkte dat de directeur zag dat het niet helemaal goed liep. Franciska: ‘Doordat 
mijn baas vlak voordat ik op vakantie ging, zei: “Kom eens even hier, want dat gaat 
niet goed”, barstte ik in huilen uit en was het ineens duidelijk. Toen was het ook wel 
‘echt zo’. Als je tegen je baas hebt gezegd dat je het niet meer ziet zitten met die klas, 
dan is het echt een probleem. Zolang ik er alleen met mijn man over praat, is het ook 
een probleem, maar toch anders, niet offi cieel zeg maar. Maar aan de andere kant 
lucht het ook heel erg op en het is fi jn om te weten dat er naar je geluisterd wordt en 
dat er mensen met je meeleven.’

Twee leerkrachten noemen  professionele begeleiding in de vorm van  School Video 
Interactie Begeleiding (SIVB) en in de vorm van gesprekken als een belangrijke inspi-
ratiebron voor hun werk. Cor heeft veel geleerd van de video-opnames: ‘Vooral dat je 
houding heel veel dingen bepaalt. Niet alleen door je stem (hoe je het zegt), maar ook 
bepaalde blikken kunnen voor heel veel kinderen iets betekenen. Dat zie je normaal 
gesproken niet.’ Dorien heeft geleerd van een opmerking van haar begeleider: ‘Hij 
zegt: “Jij moet trots zijn op de kinderen!’’ ’

9.2.8 Inspiratie door  ouders

Samen  verwonderen over ontwikkeling
Ouders worden doorgaans niet spontaan als inspiratiebron genoemd. Uit de voorbeel-
den die leerkrachten geven, blijkt echter dat ouders veel invloed hebben op het werk 
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van leerkrachten. Bea is een zeer ervaren leerkracht. Ze weet waar ze voor staat, maar 
toch is ze gevoelig voor wat ouders teruggeven. Uit haar verhaal blijkt dat de inspire-
rende werking uitgaat van het feit dat er samen gekeken wordt naar het kind en zijn 
ontwikkeling. De leerkracht kan zich samen met de ouders verwonderen over wat zij 
zien gebeuren. Op de ouderavond lagen de rapporten van het ontwikkelingsvolgsys-
teem op tafel. ‘Zo hadden we er samen naar gekeken. Soms ook wel verwonderd: ‘Hé 
wat fi jn’, of ‘Het gaat lekker vooruit’ of ‘Wat mooi is het om te zien dat hij groeit.’ Ik 
gebruikte het woord ‘mooi’, maar inwendig dacht ik: ik vind het eigenlijk een wonder. 
Ik dacht: dat komt misschien wel zwaar over bij deze ouders. Zo zal ik het niet zeggen. 
Maar zelf vond ik het wel echt een wonder dat de kinderen die ontwikkelingskracht, 
die gave in zich hebben en dat ze zich zo mooi ontwikkelen.’ Eigenlijk vindt men de 
 gevoeligheid voor ouders niet zo professioneel. Hans bijvoorbeeld geeft aanvankelijk 
aan: ‘... niet dat ik me er zo veel van aantrek …’ Maar even later vertelt hij als belang-
rijkste evaluatie: ‘Ze snappen hoe moeilijk het is. (…) Daar word ik gewoon sterker 
van, van zulke avonden. Dan denk ik: zie je wel, het gaat wel.’

Expliciet waarderende opmerkingen van  ouders zijn schaars. Franciska: ‘Ik hoop 
altijd maar dat ouders tevreden zijn met wat ik doe hier op school. Dat vind ik eigen-
lijk heel belangrijk. Maar dat krijg ik eigenlijk vrij weinig te horen.’ Gonda hoort wel 
kritiek, maar weinig spontane  waardering: ‘Ouders komen niet gauw binnen en zeg-
gen ’s morgens: “Leuk dat je dit doet of leuk dat je dat gedaan hebt.’’’ Een leerkracht 
leidt waardering af uit de opmerkingen die over het kind gemaakt worden. Als het 
met het kind goed gaat, is dat een compliment voor de leerkracht. Claudia: ‘Het zijn 
de kleine dingen, dat je met de ouderavond hoort: “Joh, ze hebben het heel goed naar 
hun zin.” Daaraan merk je het, niet dat het zo specifi ek wordt gezegd.’ Als er reacties 
komen van ouders, is dat vooral op oudermorgens, contactavonden en naar aanlei-
ding van incidenten. Doordat er niet vaak opmerkingen gemaakt worden, ligt het ge-
voelig wat er gezegd wordt. Franciska: ‘Voor sommige ouders ben ik een beetje bang. 
Dan denk ik: wat gaan ze nu weer zeggen, wat heb ik nu weer niet goed gedaan in hun 
ogen?’ Ze heeft een schokkende ervaring meegemaakt met een moeder die zich niet 
serieus behandeld voelde op school. Tijdens het gesprek werd de moeder heel boos en 
ging ze schreeuwen. ‘Daar ben ik een paar keer zwetend van wakker geworden. Dat 
ze weer voor me stond met zulke grote ogen. Dat was heel duidelijk  kritiek.’

Leerkrachten willen het gevoel hebben op één lijn te staan met de ouders. Hans: ‘Ik 
vind het heel belangrijk dat een kind zichzelf is op school. Of we partners in de opvoe-
ding zijn, laat ik het zo maar zeggen.’ Bij Annemarie maakte een opmerking van een 
ouder ineens duidelijk dat zij als leerkracht een belangrijke persoon was. ‘Dat was op 
de contactavond dat een moeder zei: ‘Als we vragen wie het kind het liefst vindt, dan 
zegt ze de juf en niet mama of papa.’ Dat sloeg bij mij wel een beetje in. Ik dacht: zo, 
ik neem wel een hele groot plaats in, in het leven van kinderen. Dat besefte ik eigenlijk 
voor die tijd niet zo.’ Waardering van ouders vertaalt zich zelfs in materiële presentjes: 
Annemarie kreeg met Kerst een cadeaubon. ’Dat is gewoon echt heel mooi, dan krijg 
je een soort drive om verder te gaan. Niet om die cadeaubon, maar om het gebaar.’

Annemarie ervaart de  openheid van ouders als erg belangrijk. Ze noemt het voor-
beeld van een gesprek met ouders die een kind hadden verloren. ‘Dat was eigenlijk het 
enige gesprek met die moeder. Op een of andere manier heb je dan gelijk iets met zo’n 
vrouw.’ Zo’n eenmalig contact blijft hangen. ‘Ik denk wel vaak als ik haar zie: o, ja 
met jou had ik toen een goed gesprek.’ Annemarie vertelt ook van een andere moeder 
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met wie ze ook op godsdienstig vlak dingen uitwisselt. Deze moeder is daardoor in 
zeker opzicht een voorbeeld voor haar. ‘Die moeder bel ik wel eens. Zij zegt bijvoor-
beeld: “De Heere geeft nooit meer dan je dragen kunt.” Met die moeder heb ik ook 
wel iets bijzonders, toen het met de kinderen ook allemaal zo beroerd ging.’ Het kan 
echter ook zijn dat een leerkracht een kritische positie inneemt. Franciska: ‘Met som-
mige ouders ben ik het niet eens met hoe ze hun kind opvoeden, dat is misschien heel 
arrogant, maar als ik dan zie en hoor hoe dat gaat!’

Het gesprek met een ouder kan soms als een ervaring van transcendentie benoemd 
worden. Er zijn enkele voorbeelden waarin de leerkracht door de ontmoeting het beeld 
van de ouders bijstelde. Er vond een ontmoeting plaats waardoor de leerkracht inzicht 
kreeg in de achtergrond, de visie en het eigen verhaal van de ouders. Annemarie ging 
bijvoorbeeld heel anders tegen de angst van het kind aankijken toen ze een ontmoe-
ting met de ouders had gehad.

9.3  Inspiratiebelemmeringen

9.3.1 Opmerkingen vooraf

Zoals we in hoofdstuk 7 al concludeerden, voelen de meeste respondenten zich goed 
thuis in hun school. De leerkrachten die zijn geïnterviewd, hebben ook voldoende in-
spiratiebronnen tot hun beschikking. In de voorgaande paragraaf is er een grote varië-
teit van bronnen beschreven. In de interviews komen we echter ook een aantal uitspra-
ken tegen die duiden op factoren die geen  energie geven, maar energie kosten. Deze 
factoren zijn vaak precies het tegendeel van wat we aantreffen bij de energiebronnen. 
Ouders bijvoorbeeld kan men ervaren als inspirerend omdat zij op een contactavond 
waardering geven. Maar kritische ouders kunnen het werkplezier belemmeren, zoals 
Femke meemaakte: ‘Ik heb één keer gehad dat ouders heel kritisch waren en op een 
bepaalde manier tegen je aan bleven kijken. Dat vond ik heel pittig. Soms kun je het 
niet oplossen. Dat vind ik heel moeilijk.’ Een ander voorbeeld is de directeur die veel 
waardering geeft en wiens aanwezigheid de leerkracht als stimulerend ervaart. Een 
directeur op een andere school kan door een leerkracht echter als een belemmering in 
het werk worden ervaren, omdat hij niet steunt maar controlerend en  autoritair op-
treedt. In deze paragraaf zullen we alleen die factoren bespreken die er nadrukkelijk 
uitspringen als zijnde belemmerende factoren. We kunnen ook spreken van factoren 
die het werk frustreren, dat wil zeggen: factoren die vertragend of remmend werken 
op de goede voortgang die de leerkracht beoogt. Het blijkt te gaan om belemmeringen 
vanwege de organisatie en de aard van het werk, belemmeringen vanwege de collega’s, 
en belemmeringen vanwege het zich anders voelen in het team.

9.3.2 Inspiratiebelemmering vanwege de  organisatie en de  aard van het werk

Grenzen geven frustratie
De manier waarop het onderwijs is georganiseerd, bepaalt de grenzen van het handelen. 
Zo is het niet mogelijk om in een klassikaal systeem een programma te hebben dat op 
iedere leerling is afgestemd. Dit levert frustraties op. Anthon is een heel gedreven leer-
kracht en heeft zich zeer ingespannen voor een kind. Ouders blijken de inspanningen
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 nog onvoldoende te vinden. Dat geeft ongenoegen. ‘Op een gegeven moment leg je dat 
naast je neer. Dan denk je: we doen wat we kunnen. Heel vervelend voor het kind, dat 
het blijkbaar niet werkt, maar we hebben ook onze  grenzen. Er zitten nog veel meer 
kinderen in de groep die er baat bij zouden hebben als het programma meer op hun 
niveau was afgestemd.’ Anthon zou meer willen doen, maar dat is dus organisatorisch 
onmogelijk. Dit ontneemt hem een stuk werkplezier.

Niet kunnen delen van idealen: geen invloed op  organisatie
Een volgende belemmering die genoemd wordt, is dat de betrokkenheid op de school 
niet tot haar recht kan komen. Bij Bea heeft dit te maken met de geringe invloed die 
ze heeft op de schoolorganisatie. Bea: ‘Dat soort dingen zou ik ook wel eens in de on-
derbouw anders gestalte willen geven en ook de nieuwe ontwikkelingen. Maar daar 
mag ik me verder ook niet zo mee bemoeien, want dat ligt op het bordje van iemand 
anders. En dan moet ik zeggen: dat gaat niet helemaal naar mijn zin.’ Bea zou ook 
graag wat meer bezinning hebben op de relatie tussen onderwijsvernieuwing en de le-
vensbeschouwing. ‘Maar misschien is het niet reëel om dit als leerkracht allemaal te 
willen, en leg ik de lat te hoog.’

Het is frustrerend als een leerkracht zelf denkt de idealen van de school te dragen, 
terwijl deze niet worden uitgevoerd door het  middenmanagement. Een leerkracht uit 
de onderbouw zegt het volgende: ‘We hebben in ons beleidsplan staan dat we ouders 
belangrijk vinden en ik denk: jij zit in het managementteam en je steunt me hier niet 
in. Ja, dat vind ik dan niet leuk.’ Bij Geertje is er wat spanning met de collega’s. Die 
vinden haar te enthousiast. Ze moet zich ter wille van de anderen in houden, zodat ze 
minder invloed heeft dan ze zou wensen: ‘In mijn gedachten heb ik van alles bedacht. 
Ik bruis van ideeën. Die dingen breng ik in op de vergadering. Ik gooi het daar neer 
(maar ik heb wel het gevoel dat ik mij in moet houden).’

 Parttime werken
Parttimers vinden het jammer dat ze in hun beroep niet helemaal tot hun recht ko-
men. Het valt op dat de betrokkenheid van  parttimers (mensen die bijvoorbeeld een 
of twee dagen werken), bijzonder groot is. Ines, Geertje en Gonda geven alle drie aan 
dat ze er na een vakantie naar verlangen om weer naar school te gaan. ‘Daar verlang 
je ook naar terug, als de vakantie of het weekend voorbij is, dan denk je: lekker! Ik 
ben benieuwd.’ Gonda bijvoorbeeld bereidt op de dagen dat ze niet op school is, wel 
haar werk voor, maar ze ervaart dit niet als werk. ‘Dat is gewoon leuk.’ Ze zit ook 
achter internet dingen op te zoeken die ze met de kleuters kan doen. Opmerkelijk is 
dat Gonda een duidelijk onderscheid maakt tussen de leuke dingen van het werk en 
de dingen die niet zo leuk zijn. Het eerste noemt ze ‘geen werk’. Het andere noemt ze 
‘werk’. Daaronder verstaat ze ‘de dingen die eromheen komen, zoals de administratie. 
Ik snap dat ik het moet bijhouden. Want ik kan het niet van 24 kinderen in mijn hoofd 
hebben. De vergaderingen, de ouderbezoeken en de rapporten, dat is meer ‘het werk’.’ 
De omgang met de kinderen kun je eigenlijk geen werk noemen, zo zegt ze: ‘Dat geeft 
me plezier, dat is echt heel leuk’. Parttimers lijken scherper de leuke kanten van het 
werk te onderscheiden van de minder leuke kanten, mogelijk omdat ze in de tijd die 
ze werken, ook plezier van het werk willen hebben. De minder plezierige kanten zijn 
soms een belemmering voor inspiratie. Een nadeel van het parttime werken is bijvoor-
beeld het missen van een doorgaande lijn met de kinderen door de week heen. Geertje: 
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‘Dat geeft mij ook een  verknipt gevoel.’ Een parttime-leerkracht mist de gezamenlijk-
heid. Claudia: ‘Het zijn niet meer echt jouw kinderen. Ik merk dat ik iets meer op een 
afstand sta.’ Frannie mist de  teamvergaderingen. Die worden steeds gehouden op een 
dag dat zij niet werkt. Een vergadering voegt iets wezenlijks toe aan de contacten in 
de wandelgangen. Frannie: ‘Dat zijn juist even die momenten van ontmoeting, in de 
pauze zit je wel met een paar bij elkaar, maar dan is niet iedereen er.’

Te  planmatig werken
Bij twee leerkrachten treffen we aan dat ze een nieuwere organisatievorm afbreuk 
vinden doen aan het eigenlijke werk. Het betreft de invoering van een nieuw leerling-
 observatiesysteem bij de kleuters. Van de leerkracht wordt verwacht dat zij zich soms 
buiten de groepssituatie plaatst en dan observeert zonder handelend op te treden. De 
zeer ervaren Gonda geeft aan: ‘Nu moeten we weer gaan observeren met ‘Kijk’ (Een 
nieuw systeem om de ontwikkeling van kinderen te volgen). We moeten dus echt heel 
erg veel plannen en schrijven en dat vind ik niet zo leuk.’ Claudia beschrijft iets verge-
lijkbaars. Ze kan de kinderen niet helpen en rustig met ze werken. ‘Het beneemt me 
soms een stukje plezier in kinderen.’ Gonda erkent dat uitslagen van toetsen een beetje 
houvast geven, maar vindt de afname van toetsen bij kleuters belachelijk. ‘Als je zo’n 
klein meisje bezig ziet: die zit daar dan met een potlood en een strookje. Dan zeg ik: 
“Zet een streepje onder varken.” Zij weet echt wel wat een varken is, maar dan zit ze 
zo te kijken naar die plaatjes. En dan zeg ik: “Zet een streepje onder varken.” Verder 
mag ik eigenlijk niets zeggen. Dat duurt verschrikkelijk lang.’ Gonda heeft het gevoel 
dat deze manier van toetsen niet past bij de kinderen.

Harm werkt al heel lang in het onderwijs en vindt dat er soms te idealistisch ge-
dacht wordt. Bijvoorbeeld wanneer de vraag gesteld wordt: ‘Welke visie zit erachter?’ 
Net alsof hij bij het werken met de methodes altijd zonder visie heeft gewerkt. Ook 
zonder een expliciete visie kun je vruchtbaar onderwijs geven. ‘En ik zal je zeggen dat 
het niet nodig is. Ik vind het tempo waarmee dat gebeurt en de omslachtigheid waar-
mee dat gebeurt en het verhaal eromheen, vind ik veel te lang duren.’

 Werkdruk
De intensiteit van het werk – doorgaans aangeduid met werkdruk – is een bron van 
frustratie. Bij de oudere leerkracht Frannie wordt de werkdruk als een belangrijk ver-
schil met vroeger genoemd. Ze noemt als oorzaken dat er veel meer aan scholing ge-
daan wordt en dat er veel meer kinderen met problemen zijn. ‘Ons programma is al zo 
vol. Er komt steeds meer op je af, er wordt steeds meer van je gevraagd.’ Harm is een 
enthousiaste oudere leerkracht die zijn werk grondig voorbereidt. Hij vindt het werk 
soms wel erg veel. Dat merkt hij vooral in de  voorbereiding als hij op één dag een on-
derdeel van geschiedenis moet behandelen en naast de ‘gewone’ reken- en taallessen 
ook nog een thema van aardrijkskunde moet behandelen. De veertiger Hans vindt 
dat er steeds meer moeilijke klassen komen in vergelijking met vroeger. ‘Jaren voor 
de klas gestaan, nooit moeite gehad en dan komen er zo nu en dan moeilijke groepen 
voorbij. En dat moet ik mij niet aantrekken, want zo is die klas. Maar soms kan ik me 
niet eens ontspannen.’ Werkdruk kan dus ook te maken hebben met een  lastige groep. 
Dat wat hem doorgaans het meeste inspiratie geeft – de omgang met de kinderen – 
verandert dan in het tegendeel. Franciska: ‘Er zit echt een aantal kinderen in de klas 
die zo raar kunnen reageren op dingen, dat je daardoor alleen maar negatieve dingen 

Een goddelijk beroep.indb   307Een goddelijk beroep.indb   307 05-02-2008   14:08:3505-02-2008   14:08:35



308

EEN GODDELIJK BEROEP

meemaakt. Dan heb ik dus weinig energie meer om verder te gaan. Op een gegeven 
moment zie ik dan ook geen leuke dingen meer in de klas, terwijl die er wel zijn, maar 
omdat negatieve dingen zo veel aandacht vragen, lukt het ook haast niet meer om po-
sitieve dingen te kunnen noemen. Voor mezelf niet, maar ook niet voor de kinderen. 
Dat is eigenlijk heel vervelend, ook voor hen.’

9.3.3 Inspiratiebelemmering vanwege  collega’s

Collega’s kunnen enorm tot steun zijn; ze kunnen echter de werksituatie ook bemoei-
lijken. Christien noemt als beslissende vraag of men werkelijke interesse in elkaar 
heeft. ‘Van sommige collega’s krijg je de indruk dat ze niet echt geïnteresseerd in je 
zijn. Ze vragen wel:”Joh, hoe is het nu?” Als je zou zeggen: “Heel slecht”, dan zouden 
ze zeggen: “Jammer.” Dan is het meer een beleefdheidsvraag dan dat ze echt geïnteres-
seerd zijn in jou persoonlijk. Er zijn ook collega’s die echt proberen je tot steun te zijn.’ 
Een specifi eke vorm van inspiratiebelemmering heeft te maken met de  samenstelling 
van het team. Harm is een van de weinige mannen in het team en mist het gesprek 
met mannelijke collega’s in school. Hij deelt graag met anderen zijn interesse in wat 
er in de wereld omgaat en merkt dat zijn overwegend vrouwelijke collega’s daar geen 
belangstelling voor hebben. Als er meer mannen zouden zijn, dan zou de gezamenlij-
ke gespreksstof inspirerend werken op het werk in de klas. Nu vindt het inhoudelijke 
gesprek nauwelijks plaats. Dit gemis van dingen samen te delen wordt gecompenseerd 
door andere verbanden waar hij in zit, bijvoorbeeld de kerkenraad.

We treffen één geval aan waarbij de  miscommunicatie met een collega bijzonder 
frustrerend is en aangeduid kan worden als een confl ict. Het betreft spanning tussen 
twee ervaren (vrouwelijke) collega’s, waarbij ook een rol speelt dat de ene leerkracht 
meer macht heeft dan de andere, vanwege het feit dat ze adjunct-directeur is. De leer-
kracht en de adjunct-directeur op haar school zijn verschillend in hun opvattingen. 
De leerkracht vindt dat de adjunct steken laat vallen in haar taak, ze voelt zich erg on-
dergeschikt aan de dominante houding en zij heeft het gevoel weinig invloed te kun-
nen uitoefenen op het beleid. Dat terwijl zij ervan overtuigd is dat met haar ideeën de 
uitgangspunten van de school en het strategisch beleid beter tot hun recht zullen ko-
men. Opmerkelijk is dat het confl ict zich toespitst op de zorg voor kinderen. De leer-
kracht vindt dat ouders er recht op hebben om op de hoogte te zijn van de voortgang. 
De adjunct hecht daar veel minder waarde aan. Concreet komt dit hierin tot uiting dat 
de leerkracht aan de ouders vraagt of ze nog een vervolggesprek willen (waarop men 
meestal zegt: ‘Ja graag’), en de adjunct er zo weinig mogelijk tijd aan wil besteden. 
‘Dan zegt ze: “Onzin, dan kom je alleen maar ouders tegemoet. Zonde van de tijd”.’ 
De respondent laat merken dat dit verschil van inzicht haar diep raakt. Het heeft ken-
nelijk met een sterke drijfveer in het werk te maken, namelijk de zorg voor kinderen 
en de behoefte om ‘samen’ met de ouders de zorg voor de kinderen te hebben. De ad-
junct lijkt in dit geval een centrale behoefte van leerkrachten (zie paragraaf 7.4 motief 
II) te frustreren.

De leerkracht heeft wel een modus gevonden om ermee om te gaan. De agenda’s 
zijn op dit moment zo dat ze haar collega niet vaak aantreft. De strategie is om  be-
hoedzaam te opereren. ‘We hebben verschillende meningen, daar moeten we heel 
voorzichtig in zijn.’ Toch is het een onbevredigende situatie, omdat de overtuigingen 
niet goed bespreekbaar zijn. De leerkracht heeft er geen moeite mee dat de adjunct een 
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andere overtuiging heeft. Moeilijk vindt ze dat er geen goed gesprek over mogelijk is. 
‘Ik denk: daar moeten we het dan gewoon eens over hebben, van: “Joh, zie jij dan wel 
het belang ervan in?” Als ik wat meer wil doen met het signaleren van slechte resulta-
ten (doortoetsen en zo), dan is de reactie: “Dat kost allemaal tijd.’’’ De desbetreffende 
leerkracht houdt het verlangen dat ze er met elkaar toch wat van kunnen maken. ‘Als 
ik een ideaalplaatje zou willen maken van de school, dan zou ik liever met haar sámen 
het goede willen zoeken voor de onderbouw en nu heb ik meer het idee: we zoeken het 
allebei uit op onze eigen manier.’

9.3.4 Inspiratiebelemmering vanwege zich anders voelen

Drie van de twintig orthodox-protestantse leerkrachten voelen zich in hun schoolteam 
‘anders dan de anderen’. Dat heeft te maken met het verschil in overtuigingen. De hef-
tigheid waarmee het anders-zijn wordt ervaren, is sterk. Het anders-voelen heeft in 
alle gevallen te maken met de  godsdienstige verschillen die men ervaart ten opzichte 
van de collega’s. Terwijl het om betrekkelijk kleine nuances lijkt te gaan – de perso-
nen in kwestie staan zeer loyaal en met een diepe overtuiging in de orthodoxe traditie 
– wordt het verschil als ingrijpend ervaren. Het lijkt erop dat dit verschil meer erva-
ren wordt door de personen in kwestie dan door de collega’s of door de directeur. De 
leerkrachten die zich anders voelen, hebben er last van dat ze niet  open kunnen spre-
ken over godsdienstige kwesties. Annemarie vindt dat de  vertrouwensband goed moet 
zijn, wil je hierover praten. ‘Als je geen goede band met iemand hebt, dan ga je daar 
niet zomaar over praten denk ik. Tenminste, ik doe dat niet zo snel.’ Annemarie merkt 
dat haar persoonlijke relatie met de Heere levend is en dat dit zo geworden is omdat 
ze de Bijbel persoonlijker is gaan lezen. Haar betrokkenheid op de inhoud is sterker 
geworden en toch wordt er kennelijk van haar verwacht dat ze er minder persoonlijk 
bij betrokken zou moeten zijn.

De drie respondenten vinden het erg dat ze in het team niet over godsdienstige za-
ken kunnen praten. Dit leidt er bij Claudia toe dat ze  privé en werk sterker gaat  schei-
den. Claudia: ‘Ik scheid het een beetje. Ik heb in mijn eigen omgeving heel veel mensen 
met wie ik erover kan praten. Op school heb ik prima contact, maar niet dat we over 
persoonlijke geestelijke dingen praten. Het is echt een proces en het is ook een beetje 
ertussendoor.’ Door werk en privé te scheiden, is er een werkbare situatie. Op haar ei-
gen manier geeft ze uitdrukking aan haar opvattingen in het werk. Claudia: ‘Ik voel 
mezelf ook wel weer vrij om vorm te geven aan mijn eigen identiteit. Ik denk dat som-
mige dingen niet helemaal stroken met wat het bestuur zou willen.’ Bij Annemarie en 
Claudia is duidelijk dat ze beiden veel andere inspiratiebronnen hebben die het gevoel 
van anders-zijn compenseren. Zij kunnen beiden enorm van de kinderen genieten en 
kunnen in hun werk ook een grote dosis creativiteit kwijt.

Vanwege de impact die het ‘anders-voelen’ heeft, kunnen we in de drie gevallen 
spreken van een relatief ernstige inspiratiebelemmering. Het patroon van hoe leer-
krachten ‘het anders-zijn’ een plek geven, is bij leerkrachten in de reformatorische 
scholen hetzelfde als bij de leerkracht in het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs. 
Een manier om ermee te leven is het wonen op  geografi sche afstand van de school, 
waardoor de eigen leefruimte niet bedreigd wordt door sociale controle. Femke: ‘Als 
ik eerlijk ben, ben ik wel blij dat ik hier niet woon. Het zou me heel erg belemmeren 
om te zien hoe mensen naar je kijken als mens.’ Naast de geografi sche ruimte stellen 
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de leerkrachten ook hun  emotionele ruimte veilig. Ze stellen zich maar tot op zekere 
hoogte kwetsbaar op. Over sommige dingen – waarvan ze vermoeden dat er verschil 
van opvatting is – praten ze liever niet. Femke zou zich wel kwetsbaar op willen stel-
len – ze vindt eigenlijk dat ze die moed zou moeten hebben – maar durft dit niet. ‘Als 
je het gevoel hebt dat je niet begrepen wordt in je denken, dan stopt het bij mij snel. 
Ik vind het moeilijk om me hier kwetsbaar op te stellen. En toch zou ik het fi jn vinden 
als het wel zou kunnen.’ Femke: ‘Ik ben soms bang dat als ik echt zou zeggen wat ik 
vind, ik shockerend ben. Soms wordt er gepraat over dingen die vernieuwd worden in 
de kerk. Dan zou ik wel wat stapjes verder willen. Maar dan merk ik dat ik me hier 
terughoudend opstel. Dan ga ik dat niet noemen.’

9.4 Inspiratie en  gevoelens

Gevoelsbeschrijvingen
In de weergave van ervaringen van inspiratie tijdens het werk, zijn altijd gevoelsbe-
schrijvingen aan de orde. Ik sta hier apart bij stil, omdat er enkele patronen in te ont-
dekken zijn. In de eerste plaats blijkt dat in een aantal gevoelens de ‘ religieuze trans-
cendentie’ en (wat we zullen noemen) de ‘ pedagogische transcendentie’ onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn238. Dat geldt met name voor ‘verwondering’ en ‘dankbaar-
heid’. Maar ook in de andere gevoelsbeschrijvingen is er religieuze betekenisgeving. 
In de tweede plaats blijkt dat in de gevoelens verbondenheid met kinderen uitgedrukt 
wordt. Leerkrachten verheugen zich over het ‘samen met kinderen iets doen’. Leer-
krachten zijn zich ervan bewust dat ze hun eigen gevoelens ook op kinderen overbren-
gen. Anthon geeft dat als volgt weer: ‘Als ze vrolijk zijn, merken ze dat op. (...) Er zijn 
ook kinderen die zeggen: “Volgens mij bent u vrolijk vandaag.” Het zijn lang niet al-
tijd de dingen die ik zeg of die ik uitleg. Maar ook de dingen die ze aan mij voelen 
en aan mij merken.’ We laten nu een aantal gevoelens de revue passeren, die vanuit 
de opmerkingen van leerkrachten gearticuleerd kunnen worden: dankbaarheid, blijd-
schap en genieten, rust, verwondering, gezelligheid en gezamenlijkheid, sfeer en har-
monie. Daarbij merken we op dat er overlap is in de betekenis die door de woorden 
wordt uitgedrukt. Verder zullen we zien dat de positieve gevoelens niet alleen te ma-
ken hebben met die dingen die leerkrachten pedagogisch gezien van belang vinden; 
er is ook sprake van een  intrinsiek genieten, dat niet zozeer met het werk en met de 
kinderen te maken heeft. Het gaat dan met name om het ervaren van rust, harmonie 
en een goede sfeer.

 Dankbaarheid
Cor vertelt dat hij na een aantal pogingen om iets uit te leggen ontdekte dat een leer-
ling een rekenprobleem onder de knie had. Dat gaf hem een intens blij gevoel. ‘Het 
geeft je rust, tevredenheid en blijheid. Blij dat dat meisje merkt: ja, nu kan ik het.’ 
Dankbaarheid uiten leerkrachten niet alleen naar aanleiding van een bepaald  resul-
taat, maar ook als  evaluatie van een schooldag. Cor kijkt na de schooldag altijd even 

238 Een aantal ervaringen waaruit dit blijkt, komt in hoofdstuk 11 aan de orde. De termen ‘pedago-
gische transcendentie’ en ‘religieuze transcendentie’ worden in hoofdstuk 12 besproken.

Een goddelijk beroep.indb   310Een goddelijk beroep.indb   310 05-02-2008   14:08:3605-02-2008   14:08:36



311

INSPIRATIEBRONNEN EN INSPIRATIEBELEMMERINGEN

terug op wat er gepasseerd is en komt dan bijvoorbeeld tot de volgende conclusie: 
‘Vanmorgen heb ik een fi jne ochtend gehad en dan heb ik gedacht: het is echt fi jn ge-
weest. In wezen zit je gewoon zelf lekker in je vel. Je staat er bij stil. Dat heb je niet 
zelf gedaan, maar dat heb je wel gekregen.’ Ook Dorien spreekt van dankbaarheid 
aan het einde van een dag en ervaart het goede als een geschenk van God. ‘Je denkt: 
het was goed. Dit komt ook van de Heere dat ik nu wel de rust had om vanmorgen 
lekker te kunnen werken of om de dingen te doen zoals ik ze van plan was te doen.’

 Blijdschap en  genieten
Leerkrachten worden blij als ze kinderen bezig zien. Er vallen woorden als ‘enthousi-
ast’ en ‘ontvankelijk’. Bas: ‘De uitroepen van enthousiasme, het naar elkaar toe ren-
nen van: “Kijk ’ns wat wij hebben gevangen!” Dat alleen al.’ Claudia: ‘Ze vertrouwen 
jou heel veel toe.’ Annemarie: ‘Als ik aan het voorlezen ben in de kring en een kind 
pakt je arm en legt zijn hoofd ertegen aan, dat doet me gewoon goed. Ik kan moeilijk 
uitleggen waarom.’ Leerkrachten kunnen ook plezier hebben om het  plezier dat kin-
deren beleven. Er kan spontaan een interactie ontstaan van het kinderlijk genoegen en 
het plezier van de leerkracht. Bertha omschrijft een gevoel van blijdschap nadat ze na 
veel moeite  contact heeft gevoeld met een  kind. ‘Dan voel ik me blij, vanbinnen voel je 
je wat vrolijker. Het is heel moeilijk te omschrijven.’ Genieten lijkt in dit geval dus sa-
men te hangen met voorafgaande perioden van worsteling. Dat is ook zo bij Cor. Hij 
zegt er plezier in te hebben als hij terughoort van een kind wat hij heeft verteld. Juist 
van haar had hij het niet verwacht. ‘Wat Anneke vanmorgen bijvoorbeeld zei over die 
gelijkenis. Dat is ze nog niet vergeten na kwart over negen. Daar kun je je wel over 
verheugen. Dat maakt je blij. Dan denk je: o ja, dat weet ze nog.’

Claudia ervaart veel vreugde in haar werk omdat het een stuk  levensvervulling is. 
Claudia bidt met de kinderen ook om blijdschap in de klas. ‘Vooral als je met kin-
deren bezig bent, is het heel belangrijk dat je zelf een stukje blijdschap ervaart.’ Op 
mijn vraag waarom dit zo belangrijk is, antwoordt Claudia: ‘Het werkt gewoon heel 
fi jn. Het is een kracht. Het beïnvloedt je helemaal, je kunt positiever met dingen om-
gaan.’

Het genieten kan ook met de ‘viering’ van een  ritueel samenhangen, zoals het zin-
gen van psalmen. De vreugde kan dan een heel diepe lading hebben. Anthon om-
schrijft de existentiële ervaring die hij kan hebben tijdens het zingen van psalmen als 
volgt: ‘Ik heb dan momenten waarin ik emotioneel word. Ik vecht dan tegen mijn tra-
nen.’

Het genieten is niet alleen de emotie die hoort bij het krijgen van nieuwe energie, 
maar ook bij het in zich opnemen van wat men ziet (vergelijk ook paragraaf 11.5). 
Er zijn enkele voorbeelden die aangeven dat het genieten van kinderen een waarde in 
zichzelf heeft. Wanneer genieten leerkrachten het meest van kinderen? Gonda: ‘Tij-
dens het eetmoment. Dat is een stukje pauze waarin ik het gevoel heb dat bijna alle 
kinderen zichzelf zijn. We hebben niet echt een pauze, maar iedereen mag dan eten en 
dan zitten we en we kletsen gezellig. Je mag zomaar door elkaar praten. Anders is het 
toch heel afgepast hè?’ Ines legt haar boek neer als ze kinderen hoort spelen. ‘Gren-
zend aan een van onze achtertuinen wonen twee kleine kindjes. Zondag zat ik heerlijk 
in de tuin en volgde ik het gesprekje dat ze onderling voerden. Dan stop ik met lezen 
en ga ik luisteren. Dat boeit mij.’
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 Rust
Leerkrachten op orthodox-protestantse scholen kunnen genieten van rust. Ze streven 
die rust ook na. Rust is er bijvoorbeeld als de kinderen aan het werk zijn. Anthon: ‘Als 
er een stukje rust is, kan ik daarvan genieten. Dan zijn ze echt met de stof bezig.’ An-
net: ‘Als ik voor de klas sta en ik zie dat iedereen ijverig aan het werk is, dan snappen 
ze het. Ze vinden het waarschijnlijk ook leuk of ze werken plichtsgetrouw, maar daar 
geniet ik dan van.’ Uit dit citaat valt af te leiden dat de leerkracht in de rust geniet van 
de dingen die leerkrachten in het algemeen belangrijk vinden: ze snappen het, hebben 
het naar hun zin en doen goed mee (vergelijk de motieven in paragraaf 7.4). Geertje 
vindt het fi jn als de kleuters in de kring bij elkaar zitten en de rust hebben om naar el-
kaar te luisteren. Er is dan openheid naar elkaar. ‘Dan zitten we gewoon een appel te 
eten en te drinken en te doen. Iedereen zit. Er is rust.’ Iets dergelijks meldt ook Harm, 
als hij vertelt hoe hij het graag ziet als er gesprek is met elkaar. ‘Zit eens even met niks 
in de handen. Geen pen, geen boek, even niks. Gewoon even zitten, kijken, luisteren, 
rust. (...) Even gewoon rustig naar elkaar luisteren.’

Rust heeft een functie voor de kinderen. ‘De rust in de klas vind ik altijd heel fi jn, 
ook voor de kinderen zelf. Als het allemaal een beetje chaotisch is, dan wordt het in 
die hoofdjes ook chaotisch. Dat staat het leren en het luisteren in de weg.’ Frannie: 
‘Rust geeft structuur. In onze klas staat ’s morgens op het bord wat we gaan doen. 
Dan weten ze gewoon wat er komen gaat. Er zijn kinderen die heel veel behoefte heb-
ben aan die rust.’ Rust heeft ook een belangrijke functie voor de leerkracht zelf. Bea 
beschrijft dit naar aanleiding van het begin van een les die ik meemaak. Ze besteedt 
eerst aandacht aan de voorwaarden. ‘Eerst alles opruimen. Dan pas kan ik met de 
kinderen werken. Het moet eerst gezellig zijn in de klas, er moet een sfeer zijn om te 
kunnen werken en fi jne dingen met ze te kunnen doen. Voor mijn gevoel is er dan een 
gerichtheid op elkaar en kun je makkelijker starten.’ ‘Rust krijgen in je hoofd’ gebeurt 
niet alleen als het stil is. Frannie maakt duidelijk dat ze juist ook rustig wordt als de 
kinderen vertellen: ‘Het is dan ook een stukje rust vinden voor jezelf. Even weer dat 
gevoel met de groep. Doordat je ze laat vertellen, creëer je onbewust de rust voor je-
zelf.’

Rust heeft ook een  intrinsieke waarde. Annet beschrijft de rust als een ervaring 
van transcendentie. Ze ervaart dan een verrassende vorm van genieten en van vrede. 
Als het stil is in de klas en alle kinderen zijn geconcentreerd aan het werk, kan ze in 
de klas zitten, om zich heen kijken en stil genieten van het moment. ‘Ze zijn allemaal 
aan het werk. Ze snappen het. Ze begrijpen het. Ik weet niet hoe ik dat verder moet 
zeggen, dan heerst er een soort vredig gevoel.’ Beschrijvingen als deze komen alleen 
bij reformatorische leerkrachten voor.

 Verwondering
Ervaringen van transcendentie in de klas hebben vaak met verwondering te maken. 
Verwondering heeft nogal eens een religieuze lading. Verwondering betekent voor 
leerkrachten onder de indruk komen van hetgeen zich in en om de lespraktijk voor-
doet en dit in stilte toeschrijven aan het goede wat God hun schenkt. Bea: ‘Ik heb 
soms die verwondering, dat de Heere naar ons omkijkt. Ik mocht bijvoorbeeld een 
thema voor de kerstviering verzinnen. Ik dacht: dan doen we Johannes 3:16. Dat God 
die wereld zo liefheeft. Dat vind ik heel bijzonder. Je probeert toch steeds die hogere 
dimensie aan te brengen.’
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Verwondering treedt op als leerkrachten zich kunnen verheugen in de  verbazing die ze 
bij de kinderen aantreffen. Bas: ‘Als je dan al die waterdiertjes onder de loep bekijkt, 
dan zie je de kinderen zich gewoon verwonderen. Je moet  verwondering niet de hele 
tijd opleggen. Je hoopt dat ze zelf doordenken.’ Verwondering is voor Bas een ervaring 
van transcendentie die hij meer in zijn lespraktijk zou willen. ‘Dat zou ik meer wil-
len. Gewoon van die momenten dat kinderen zich écht verwonderen.’ Verwondering 
is niet alleen een refl ectie op het fenomeen; kenmerkend voor orthodoxe leerkrach-
ten is dat ze onmiddellijk een  verbinding met de Schepper maken (vergelijk paragraaf 
7.4 motief IV). ‘Bij biologie ging het pas over groeien en bloeien. De plant stond in de 
vensterbank en je kon allemaal nieuwe blaadjes zien. Ze waren nog klein en ze waren 
nog mooi groen. We verbaasden ons daarover. Toen mocht ik wel een moment hebben 
dat ik dus zei: “Ja, ik denk aan de Schepper! Er is er Eén die dat kan.’’’ Bea: ‘Je hoopt 
gewoon dat er in de groep een goede sfeer is. Een sfeer waarin we die verwondering 
hebben, van de prachtige lucht, of dat we zeggen als het regent: “Kijk die mooie drup-
peltjes” en “Fijn dat er weer water valt.’’’

 Gezelligheid en  gezamenlijkheid
Leerkrachten vinden gezelligheid belangrijk. In een sfeer van gezelligheid voelen ze 
een goed leerklimaat. Het sterkst komt dit naar voren bij de kleuterleerkracht Bea. 
Opmerkelijk is bij haar dat ze het belang van gezelligheid terugvoert op beelden van 
vroegere leerkrachten: ‘Het beeld van de juf met de rode pen, en die gezellige liedjes.’ 
Ze heeft ook het beeld voor ogen van een leerkracht van groep 8: ‘Elke week had hij 
twee gezellige muzieklessen. Hij had tijd voor fi jne en gezellige dingen.’ (Vergelijk pa-
ragraaf 8.3 en paragraaf 8.7.3.)

Opmerkelijk is het veelvuldig voorkomen van het woord ‘ samen’ (vergelijk para-
graaf 9.2.3). Het gevoel dingen met kinderen samen te doen, iets met ze te  delen, is een 
belangrijke bron waaruit leerkrachten putten. Annemarie: ‘Ik denk dat het delen heel 
belangrijk is. Gewoon het samen bekijken van iets moois wat een kind heeft gemaakt. 
Het is zo belangrijk dat ik daar goed op reageer. Daar moet je gewoon tijd voor ne-
men.’ Dorien benadrukt dat het motief om samen op te trekken de motor is van ac-
tiviteit: ‘Daar bouw je ook iets mee op, het gevoel ‘we gaan ons verdiepen, samen de 
dingen beleven’. Het gevoel: yes! We gaan er samen voor.’ De kinderen hebben vooral 
een gevoel van gezamenlijkheid als ze iets bereikt hebben. Als leerkracht van groep 3 
ziet Dorien het steeds gebeuren. ‘Het  wij-gevoel: yes, dat kunnen wij al goed!’

Het belang van ‘samen’ met de kinderen dingen doen, leidt er ook toe dat beslis-
singen over wat er gaat gebeuren ook samen met de kinderen genomen worden. An-
nemarie: ‘Ja, ik beslis vaak samen met de kinderen wat we gaan doen. Dan vraag ik 
bijvoorbeeld of we een bepaald prentenboek al hebben gedaan. Of ik laat ze kiezen: 
welke willen jullie?’

Er is in de beleving van ‘samen’ ook een religieuze dimensie. Het streven naar een 
gezamenlijk gevoel heeft God gewild. Franciska: ‘God heeft de gemeenschap bedacht, 
in het paradijs al. Hij liet Adam niet in zijn eentje. En in de kerk zijn we ook samen. 
God geeft mensen aan elkaar, niet voor niets. Dat is Zijn idee.’ Leerkrachten hebben 
het gevoel dat ze in het ‘samen delen’ met de kinderen op gelijke voet staan ten opzich-
te van God. Dit klopt met het mensbeeld dat alle mensen gelijk zijn voor God (vergelijk 
paragraaf 7.2.2). Bas merkt dat als hij vertelt en als hij bidt. Hij zoekt verwoordingen
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om namens hem en de kinderen samen iets voor God uit te spreken. Hij ervaart dan dat
het Woord dat hij vertelt, ook voor hemzelf spreekt.

Het gevoel van gezamenlijkheid ervaren verschillende leerkrachten ook in de  school 
als gemeenschap. Dorien ervaart de zin van de weekopening vooral in het gezamenlijk 
staan voor God (zie paragraaf 10.6.4). Bij Geertje is de samenwerking in een duobaan 
inspirerend. Samen met haar collega doet ze de oudergesprekken op de contactavon-
den: ‘Het waren wel drie avonden. Maar samen op dat moment vul je elkaar aan. Dat 
is heel gaaf.’ Ines ervaart het gezamenlijk optrekken als een voorwaarde om de school 
goed te laten functioneren: ‘In deze school met zo veel problemen en zo’n klein team 
kan het niet anders dan samen.’

Dorien ervaart ook een wij-gevoel in het  zingen met de kinderen (zie paragraaf 
10.6.2). ‘Ik zeg dan: ‘Kom we doen nog een liedje!’ Dan hangt er nog even een sfeer 
van: yes! Daar heb je ook het  wij-gevoel mee.’

 Sfeer en  harmonie
Leerkrachten kunnen last hebben van kleine storingen in de relatie met de kinderen. 
Sommigen zeggen daarbij dat ze sfeergevoelig zijn. Voor het  persoonlijk welbevinden 
is een goede sfeer cruciaal. Bea: ‘Dat is voor mij echt wel nodig om me prettig te voe-
len en me te ontwikkelen.’ Bea merkt dat in de manier waarop ze ’s avonds terugdenkt 
aan de klas. Ze gaat dan na of er een goede sfeer is geweest.

Voor Bea heeft goede sfeer een religieuze betekenis. ‘Elkaar liefhebben, dat is na-
tuurlijk puur een opdracht van de Heere. Je streeft naar harmonie, naar een sfeer zon-
der zonde. Ik denk dat de Heere het fi jn vindt – even heel menselijk gesproken – dat er 
een goede sfeer is. In die sfeer kun je ook met kinderen over Zijn Woord spreken, met 
elkaar zingen en bidden. Want als er ruzie is in een klas of ordeproblemen, dan zijn 
dat soort dingen ook moeilijker.’ Een goede sfeer wordt dus in relatie gebracht met de 
goedkeuring van God. Ook bij Cor treffen we deze overtuiging aan. Hij trekt het zich 
daarom erg aan als er ruzie is. ‘Ik heb een hekel aan  ruzie. Het doet je zeer vanbinnen. 
En misschien dat je heel onbewust weet dat God het ook absoluut niet wil. Ruzies ma-
ken hoort er gewoon niet bij.’ Geertje vindt ook dat ruzies op een christelijke school 
niet kunnen: ‘Als er ruzie is, dan denk je: dit zoeken we niet of dit willen we niet.’

Tegelijk is een goede  sfeer volgens Bea van praktisch belang. Alleen in een goede 
sfeer kan goed geleerd worden. Dat geldt in het bijzonder voor het bijbelverhaal. Zon-
der een goede sfeer kan het bijbelverhaal niet landen. Cor spreekt van een ‘eerbiedige 
sfeer waarin God kan werken’. Die sfeer wordt verder gekarakteriseerd als ‘een stukje 
teerheid’. Maar ook bij andersoortige leerstof is sfeer belangrijk. Bea: ‘Als je gesprek-
ken hebt over dieren in het bos, dan heb je het toch ook over de schepping.’ Dat deze 
waarneming in verband met de schepping gebracht kan worden, heeft ook te maken 
met sfeer. ‘Wat heeft de Heere de dieren toch allemaal mooi gemaakt [dan gaat het 
kijken naar de schepping gelijk op met de verwondering voor de Schepper], juist ook 
in zo’n sfeer. Als je een klas hebt met ordeproblemen, dan komt het vaak niet tot die-
pere dingen of hogere dingen.’ De goede sfeer maakt het voor Bea dus mogelijk om 
lesinhouden in verband te brengen met God.
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9.5 Conclusies

De ontwikkeling van de veronderstellingen met betrekking tot inspiratiebronnen en 
-belemmeringen (IB)
In deze paragraaf worden de bevindingen ten aanzien van de gevonden inspiratie-
bronnen en inspiratiebelemmeringen samengevat. In de conclusies blijkt slechts één 
veronderstelling (XVII) uit de oorspronkelijke reeks te kunnen worden meegenomen. 
Gaandeweg het onderzoek kwamen er steeds meer inspiratiebronnen aan het licht. 
Veel meer dan aanvankelijk verondersteld, bleken deze te maken te hebben met de al-
ledaagse beroepspraktijk. Veel bronnen van inspiratie blijken we in het handelen zelf 
aan te kunnen treffen. Het onderscheid in inspiratiebronnen en inspiratiebelemmerin-
gen is lopende het onderzoek ontwikkeld, evenals de gedachte dat inspiratiebronnen 
ook om kunnen slaan in inspiratiebelemmeringen. De categorisering die gaandeweg 
ontstond, lijkt vrij sluitend voor de beroepspraktijk in het basisonderwijs, omdat ze 
na de tweede fase (nadat zeven leerkrachten waren geïnterviewd) niet meer bijgesteld 
hoefde te worden. Althans niet wat betreft hoofdcategorieën, wel wat betreft nuance-
ringen. Sommige bronnen van inspiratie corresponderen met de drijfveren die in pa-
ragraaf 7.4 zijn onderscheiden. Religieuze aspecten zijn in sommige inspiratiebronnen 
herkenbaar. Ze blijken dan verweven te zijn met het pedagogisch handelen. Dit komt 
duidelijk tot uitdrukking in de gevoelens die apart gecategoriseerd konden worden. 
Gevoelens van verwondering en vreugde gaan samen met dankbaarheid aan God. 
De gezamenlijke verwondering over de schepping gaat samen op met gevoelens van 
verwondering en eerbied voor de Schepper. Bij enkele inspiratiebronnen kunnen we 
differentiëren op kenmerken van leerkrachten en op omstandigheden die we hebben 
waargenomen (zoals: reformatorisch of gereformeerd-vrijgemaakt in IB 6; wel of niet 
een gezin met kinderen in IB 7). Bij de desbetreffende veronderstellingen is dit aan-
gegeven.

IB 1. Inspiratiebronnen (9.2)
In de  beroepspraktijk kunnen we inspiratiebronnen en  inspiratiebelemmeringen on-
derscheiden. Iedere bron van motivatie kan ook een inspiratiebelemmering zijn als (a) 
deze te veel spanning oproept (intensiteit van de uitdaging leidt bijvoorbeeld tot werk-
druk) of (b) de leerkracht voor een bepaalde bron gevoelig is. Opmerkelijk is dat de 
eerste twee onderscheiden bronnen die met de leerlingen te maken hebben (inspiratie 
door de relatie met de leerlingen en door problemen met leerlingen), slechts een enkele 
keer genoemd worden als inspiratiebelemmering. Dit is bijvoorbeeld het geval als het 
gedrag van een leerling een bedreiging vormt.

IB 2.  Relatie en interactie met de kinderen (9.2.2)
Door alle leerkrachten (zowel reformatorisch als gereformeerd-vrijgemaakt; alle gele-
dingen van de basisschool) is het ervaren van de relatie met de leerlingen de belang-
rijkste bron van inspiratie. Leraren weten zich geïnspireerd wanneer hun eigen hande-
len zich mengt met de reacties van de kinderen. Het samenspel van iets aanbieden en 
de reactie van de kinderen geeft energie en leidt tot  bevrediging.

Een goddelijk beroep.indb   315Een goddelijk beroep.indb   315 05-02-2008   14:08:3705-02-2008   14:08:37



316

EEN GODDELIJK BEROEP

IB 3. Problematische situaties verhogen  uitdaging in het werk (9.2.3 in combinatie 
met de paragrafen 7.5.4, 8.7.1 en 9.3.2)
Leerkrachten voelen zich uitgedaagd door problematische situaties. Leerlingen die 
problemen geven vanwege het leren of vanwege het gedrag, prikkelen leerkrachten tot 
inspanning. Het ingaan op de uitdaging is een bevredigende zaak. De uitdaging van 
kinderen waarmee of waaromheen problemen zijn, verdiept en versterkt de inspiratie 
(voor de prikkeling die werkzaam is, vergelijk ook paragraaf 9.2.5).

Er zijn vooralsnog geen duidelijke patronen waaruit blijkt dat de uitdaging voor 
bepaalde categorieën leerkrachten geldt. Wel is duidelijk dat er bij het omgaan met 
problemen ook grenzen zijn. Een van de leerkrachten stelt bijvoorbeeld als eis dat kin-
deren wel een  intrinsieke motivatie moeten hebben, en sluit daarmee een bepaald type 
probleemgedrag buiten. Een andere leerkracht daarentegen ervaart de prikkeling als 
zo belangrijk dat heel haar handelen geleid lijkt te worden door problemen.

Er is een grens in de mate van prikkeling die men aankan (paragraaf 8.7.1). Die 
mate lijkt afhankelijk van de persoonlijkheid en de actuele omstandigheden in het pri-
véleven. Indien de mate van uitdaging te groot is, slaat deze om in frustratie en gaat 
de omgang met het probleem negatief inwerken op de arbeidsvreugde.

IB 4. De terugkoppeling van het resultaat houdt de inspiratie levend (9.2.4)
Leerkrachten zijn erop gericht iets te bereiken bij kinderen en worden geïnspireerd 
doordat ze resultaat van hun handelen waarnemen. Men onderscheidt resultaten die 
men bij de groep als geheel bereikt en resultaten die men met individuele kinderen be-
haalt. De resultaten kunnen van verschillende aard zijn: men kan zich verheugen over 
de groei in relatie en over het gaan begrijpen van de leerstof.

IB 5. Leerkrachten creëren zelf inspirerende momenten; houden zichzelf geprikkeld 
(9.2.5 in combinatie met paragraaf 11.11)
Leerkrachten hebben de neiging in hun handelen te zorgen voor voldoende inspireren-
de ‘ prikkeling’. Ze zorgen op bepaalde momenten in hun handelen dat er voldoende 
actie is bij de kinderen, die hen vervolgens zelf weer prikkelt: ‘Er moet actie zijn, er 
moet iets samen gedeeld worden.’ Dit kan onbewust gebeuren door spontaan uiting 
te geven aan een bepaalde gedachte ( zelfonthulling) of bewust wanneer men ziet dat 
er in de klas weinig gebeurt (als het saai is, gaan spelen met de kinderen, vragen gaan 
stellen, gek doen). Een van de leerkrachten gaat zingen met de kinderen (zie ook pa-
ragraaf 10.6.2) als ze zelf de behoefte voelt opkomen en de situatie het toestaat, en 
houdt zo de eigen motivatie gaande.

IB 6.  Geloof wel en niet een krachtbron (9.2.6 in combinatie met de paragrafen 
7.2, 10.2 en 10.3)
Reformatorische leerkrachten ervaren het geloof niet als een directe  krachtbron. Ge-
reformeerd-vrijgemaakte leerkrachten ervaren het geloof als een bron waaruit ze kun-
nen putten, een enkele keer toegespitst op de persoon van  Jezus. Dit verschil is te be-
grijpen vanuit het verschil in beleving van  heilszekerheid en de  geloofsbeleving in het 
algemeen (zie hiervoor hoofdstuk 10). Bij reformatorische leerkrachten overheerst het 
 richtinggevende moment in de spiritualiteit en bij gereformeerd-vrijgemaakte leer-
krachten het  energiegevende element (onderscheidingen van Wissink en Zweerman, 
1989: 9; zie hierover ook hoofdstuk 12).
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Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten voelen zich nog maar sinds kort vrij om het 
geloof als inspiratiebron toe te laten en ervaren zich daarin  theologisch gesteund door 
een positief  godsbeeld en een geringe afstand tussen God en mens.

Reformatorische leerkrachten hebben, indien het  geloofsvertrouwen meer in wen-
sende dan in daadwerkelijke wijze geuit wordt, een belemmering om het geloof als 
krachtbron te benoemen. Zij zijn dan voor de inspiratie op de ‘natuurlijke’ bronnen 
aangewezen, die zich (theologisch gesproken) beperken tot de schepping en het ge-
bod.

IB 7. Inspiratie en sociale steun: samen dingen delen (9.2.7)
Twee categorieën leerkrachten lijken een sterkere behoefte te hebben aan  sociale steun 
binnen de school. Het betreft onervaren leerkrachten en leerkrachten die geen gezin 
(met kinderen) hebben. De meeste leerkrachten ontvangen deze steun ook. Sociale 
steun (kameraadschap, belangstelling voor elkaar, gezelligheid) gaat nauw samen met 
professionele steun.

Steunpunten zijn collega’s (met name parallelcollega’s), de IB’er (of andere begelei-
ders) of de directeur.

In de behoefte aan sociale steun lijkt ook de persoonlijkheid een rol te spelen.

IB 8. Gesprek over het geloof 9.2.6 (in combinatie met 7.2 en 10.6.3; vergelijk 
oorspronkelijke veronderstelling XVII)
De oorspronkelijke veronderstelling luidt: ‘Op geplande of ongeplande momenten 
deelt men iets over het geloof met collega-leerkrachten.’ In tegenstelling tot wat werd 
verondersteld, wordt er in de orthodox-protestantse scholen op geplande of ongeplan-
de momenten weinig over het geloof gesproken met collega-leerkrachten. Het komt 
wel voor, maar behoort tot de uitzonderingen.

IB 9.  Werkklimaat en inspiratie (9.2.7 in combinatie met paragraaf 8.4 en 8.5)
In een homogene school zijn een werkklimaat dat gekenmerkt wordt door veel nieu-
we en onverwachte situaties, veel moeilijkheden in de populatie kinderen en ouders 
én de aanwezigheid van teamgeest, een gunstige voedingsbodem voor ervaringen van 
transcendentie.

IB 10.  Professionele identiteit en  leiderschap in de school (9.2.7)
Daar waar leerkrachten een verband leggen tussen hun eigen professionele identiteit 
en de visie of de missie van de school, lijkt er sprake van  inspirerend leiderschap. So-
ciale steun en een goed  teamklimaat maken het niet alleen mogelijk inspiratie binnen 
de school op te doen, maar versterken ook de binding van de professionele identiteit 
met de schoolidentiteit.

IB 11. De  directeur als inspiratiebron (9.2.7)
Er lijkt een vrij grote consistentie in hoe leerkrachten de directeur op hun school erva-
ren. De directeur is inspirerend voor iedereen, of hij is inspirerend voor niemand.

De sociaal steunende houding door de directeur kan getypeerd worden met het 
woord ‘presentie’. Belangrijk kenmerk is dat hij aandachtig betrokken is op zijn perso-
neel, leeft bij de alledaagse problemen, alert is op welzijn, en initiatief neemt wanneer 
hij kleine signalen oppikt van niet-welbevinden (vergelijk, Baart, 2001). Opmerkelijk 
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is dat in vier van de zes scholen de directeuren vaak genoemd worden als een  vertrou-
wenspersoon, iemand naar wie men toe gaat om moeilijkheden te bespreken.

IB 12. De ouders als kwetsbare inspiratiebron (9.2.8 in combinatie met paragraaf 
7.2)
Leerkrachten horen weinig expliciete waardering van  ouders. De waardering van ou-
ders wordt afgelezen via het kind.  Kritiek van ouders komt hard aan en is een sterke 
aanjager van refl ectie. De achtergrondkennis van het kind (kennis van de thuissitua-
tie, ontmoeten van de ouders) is een belangrijke factor voor het begrijpen van het kind 
en voor de inspiratie om specifi eke pedagogische interventies te plegen (vergelijk pa-
ragraaf 7.2, motief II). Ontmoetingen met ouders kunnen een ‘transformerende’ wer-
king hebben. Leerkrachten kunnen een betere verbinding aangaan met, en zich laten 
raken door het pedagogisch appèl van het kind, als zij de context ‘verstaan’.

IB 13. Inspiratiebelemmeringen door de aard  van het werk (9.3.1 in combinatie 
met 9.2.2 en 9.2.3)
Leerkrachten kunnen inspiratiebelemmeringen ervaren vanwege de organisatie van 
het werk (grenzen, niet kunnen realiseren van idealen,  parttime werken, te  planma-
tig werken en  werkdruk), vanwege collega’s en vanwege het zich ‘anders voelen’ in het 
team. Zoals bij IB 1 al is aangegeven, is het opmerkelijk dat kinderen en de problemen 
met kinderen wel als inspiratiebron worden genoemd, maar niet als inspiratiebelem-
mering. Als de belemmeringen met de leerlingen te maken hebben, worden ze in alge-
mene bewoordingen aangeduid (er zijn meer kinderen met specifi eke problemen, er is 
meer deskundigheid nodig voor de specifi eke problemen).

IB 14. Inspiratiebelemmering vanwege  collega’s (9.3.2)
(Latente) confl icten zijn een ernstige belemmering in de inspiratie voor het werk. De 
kans op slepende confl icten is groter naarmate mensen langer samenwerken en visie-
verschillen samengaan met machtsverschillen.

IB 15. Loyaal maar toch anders (9.3.2 in combinatie met paragraaf 7.2)
Wanneer men zich niet thuis voelt op een school, houdt dit verband met de  geleefde 
identiteit op de school (aangetroffen bij één ervaren en twee onervaren leerkrachten). 
De kans dat men zich op een homogene school anders voelt, is groter dan wanneer 
men op een heterogene school werkt, zij het dat een heterogene school als homogeen 
ervaren kan worden (dit is bij een van de desbetreffende leerkrachten het geval). Men 
bekritiseert niet de uitgangspunten van de school als zodanig, maar ervaart een ver-
schil in beleving daarvan (geleefde identiteit). Knellend punt is dat de leerkrachten 
zelf als ‘gelovige’ open over het geloof willen spreken, terwijl ze het gevoel hebben dat 
dit niet kan. De punten van kritiek en de manier waarop zij zich anders voelen, ko-
men sterk overeen (paragraaf 7.2). Ze zijn positief over de goede sfeer, de hartelijk-
heid, maar voelen zich belemmerd doordat hun geloofservaringen niet gedeeld kun-
nen worden. De leerkrachten praten over sommige dingen niet omdat ze verwachten 
dat anderen dit verdacht vinden. De strategie om hiermee om te gaan, is het scheiden 
van  werk en privé.
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IB 16.  Gevoelens, inspiratie en transcendentie (9.4)
In de weergave van ervaringen van inspiratie en transcendentie komen veel gevoelsbe-
schrijvingen voor. Bij leerkrachten in het orthodox-protestantse onderwijs zijn de vol-
gende gevoelens belangrijk: dankbaarheid, blijdschap, genieten, rust, verwondering, 
gezelligheid en gezamenlijkheid, sfeer en harmonie.

IB 17. Raakpunten in de transcendentie (9.4)
Bij ‘verwondering’ is er een ongedeelde ervaring van transcendentie. Deze heeft een 
religieus aspect, omdat er in de ervaring verwezen wordt naar de Schepper, en een pe-
dagogisch aspect, omdat men zich boven het concrete voelt uitstijgen door het samen 
genieten met de kinderen, en omdat de ervaring gericht is op hun vorming.

IB 18.  Gezelligheid en  gezamenlijkheid (9.4)
Leerkrachten hechten aan gezelligheid en gezamenlijkheid. Wanneer ze een gevoel van 
‘samen’ hebben, is de kans groter dat ze het werk als inspirerend ervaren. Omgekeerd 
is het zo dat de leerkrachten in hun handelen streven naar de beleving van iets geza-
menlijks. Dat is het geval in situaties waarin ze met kinderen bezig zijn en in situaties 
waarin ze met collega’s samenwerken. Ook in het contact met ouders streven de leer-
krachten naar een gevoel van gezamenlijkheid. Wat leerkrachten belangrijk vinden, 
realiseren ze ook en daar genieten ze van.

IB 19.  Sfeer en  harmonie (9.4)
Zowel ervaren als onervaren leerkrachten vinden een goede sfeer, een goede harmo-
nie, pedagogisch erg belangrijk (vergelijk Hoogeveen, 1999: 276, die constateerde dat 
basisschoolleerkrachten het creëren van een goede sfeer tot hun belangrijkste taak re-
kenen).

Bij orthodox-protestantse leerkrachten komen we twee redenen tegen waarom har-
monie nagestreefd moet worden: een principiële en een praktische reden. (a) Harmo-
nie wordt ervaren als ‘iets van God’. God wil dat er harmonie is. Dan is er een voe-
dingsbodem voor ‘de boodschap’ en voor het groeien van juiste overtuigingen. (b) Pas 
als er harmonie is, kan er geleerd worden en iets overgedragen worden. Harmonie ver-
onderstelt een relatie. Harmonie wordt ook in verband gebracht met het gevoel van 
‘ruimte’ (daar wordt mee uitgedrukt dat de kinderen en de leerkracht zich vrij en veilig 
voelen en met respect met elkaar omgaan) en met ‘rust’ (niet een overmaat aan geluid 
en activiteit van de kinderen).

Het genieten van de  rust (ten behoeve van de rust op zich) komen we alleen bij en-
kele reformatorische leerkrachten tegen. Wel kunnen zowel reformatorische als ge-
reformeerd-vrijgemaakte leerkrachten genieten van de rust tijdens het werk (‘actieve 
rust’).
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HOOFDSTUK 10

SPIRITUALITEIT ALS ZOEKPROCES 
VAN LEERKRACHTEN

‘Wat me bezighoudt in mijn denken, 
dat neem ik ook mee in mijn gebed.’

(Femke)

10.1 Inleiding

In de defi nitie van spiritualiteit duidt het woord ‘ zoekproces’ op het in verband bren-
gen van ervaringen van inspiratie en transcendentie met het concrete leven. In het 
voorgaande hoofdstuk heb ik een aantal van deze ervaringen naar voren gehaald. In 
de hoofdstukken 7 en 8 en in hoofdstuk 11 wordt duidelijk dat het zoekproces ten 
aanzien van het concrete leven in de school aangestuurd en ingekleurd wordt door 
overtuigingen en gevoelens. Er is ook steeds gekeken naar de religieuze aspecten in de 
overtuigingen en ervaringen. In dit hoofdstuk concentreren we ons geheel op het reli-
gieuze leven van de respondenten. De uitgebreidheid van de opmerkingen hierover in 
de interviews geeft aanleiding om er een apart hoofdstuk aan te besteden. De uitin-
gen over de persoonlijke  geloofsovertuiging en over persoonlijke religieuze ervaringen 
staan de ene keer in direct verband met het onderwijs. Een andere keer zijn er geloofs-
expressies aan de orde die wat verder afstaan van de beroepspraktijk. Juist die citaten 
maken duidelijk welke noties in het ‘ geleefde geloof’ voor leerkrachten van grote be-
tekenis zijn. In dit hoofdstuk volg ik de ordening die de analyse op het punt van het 
persoonlijke geloofsleven heeft opgeleverd. Er blijken nogal wat verschillen te zijn tus-
sen gereformeerd-vrijgemaakte en reformatorische leerkrachten. De behandeling van 
sommige onderwerpen wordt om die reden gesplitst in subparagrafen.

In de paragrafen 10.2 en 10.3 wordt een korte schets gegeven van wat we ten aan-
zien van geloof en religieuze ervaring per doelgroep aantreffen. Voor iedere doelgroep 
blijken de citaten geordend te kunnen worden onder twee thema’s: het godsbeeld en 
de invulling van het religieuze zoekproces. Daarna belicht ik twee thema’s die vaak 
afzonderlijk gearticuleerd worden. Het gaat om gevoelens van afhankelijkheid (para-
graaf 10.4) en om de interpretatie van gebeurtenissen in het eigen leven als levenslei-
ding (paragraaf 10.5). Vervolgens bespreek ik een aantal ‘methodische aspecten’ van 
de spiritualiteit (paragraaf 10.6). Het gaat om de rituelen van gebed en zingen die zo-
wel in de klas als in het persoonlijk leven een plek hebben (respectievelijk 10.6.1 en 
10.6.2). Onder het kopje ‘rituelen’ plaats ik ook de ervaringen die leerkrachten weer-
geven met betrekking tot persoonlijke bezinning (10.6.3), de bezinning in het team 
(10.6.4) en in de samenkomst van de gemeente waar toe zij behoren (10.6.5). In pa-
ragraaf 10.7 besteed ik aandacht aan de bevindingen met betrekking tot refl ectiepro-
cessen. In het ‘zoekproces’ ten aanzien van persoonlijk geloof en ten aanzien van het 
staan in de beroepspraktijk is sprake van refl ecties op verschillende niveaus. In deze 
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paragraaf geef ik de bevindingen weer ten aanzien van de mate en inhoud van refl ec-
ties op deze niveaus. Er is bij dit onderwerp overlap met de andere hoofdstukken, om-
dat ook op andere plaatsen gebruikgemaakt wordt van de begrippen ‘Gestalt’, refl ec-
tion-in-action, enzovoort. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de veronderstellingen 
die verband houden met het persoonlijk geloof en de religieuze ervaring van ortho-
doxe leerkrachten.

10.2  Geloof en  religieuze ervaring bij reformatorische leerkrachten

10.2.1 Het  godsbeeld van reformatorische leerkrachten

 Rechtvaardig, maar je kunt bij Hem terecht
Bij reformatorische leerkrachten komt de overtuiging naar voren dat God alles ziet, 
rechtvaardig is en de  zonden straft. Cor is soms wel eens bang als hij aan de toekomst 
denkt. ‘Je leest de krant en dan houd je je hart wel eens vast. Je denkt: wat zou het la-
ter zijn als mijn kinderen groot zijn? God is rechtvaardig genoeg. Als Hij nou ons land 
zou  straffen?’ Tegelijk wordt God in de bijbelverhalen voorgesteld als een God die ge-
reed staat om de kinderen te redden van hun zonden. Annemarie: ‘Ik denk dat ik kin-
deren wil leren dat God zo is als de vader in het verhaal van de verloren zoon. Dat Hij 
echt staat te wachten met open armen tot ze naar Hem toegaan.’ Direct na deze op-
merking geeft ze aan dat ze het lastig vindt om dit beeld zo over te brengen. Er is dan 
een theologisch confl ict (vergelijk paragraaf 3.3). ‘Dan komt er natuurlijk gelijk het 
punt: dat kunnen ze niet, naar Hem toegaan. Dat kan ik ook niet, dat kan niemand. 
Dat vind ik een strijd, dat is het voor mezelf ook. Dat vind ik heel moeilijk om over te 
brengen op de kinderen. Zeker bij die kleintjes. Je weet gewoon dat het Gods liefste 
werk is om  zondaren zalig te maken. Zeker kinderen.’

De leerkrachten brengen meer via de verhalen over wie God is en in het aanspreken 
van God in het gebed, dan dat ze uitspraken óver Hem doen. Het  godsbeeld wordt 
vooral op een bedekte manier genoemd. Als het wel expliciet gebeurt, dan is het in ab-
stracte en afstandelijke begrippen (rechtvaardig en  barmhartig) en niet in woorden die 
nabijheid uitdrukken. Er is schroom om de woorden ‘ Vader’ of ‘  Vriend’ te gebruiken. 
Cor: ‘Het woord ‘Vriend’ kan ik niet over mijn lippen krijgen. Ik vind het sowieso 
ook een heel close woord. Of ‘Vader’, dat vind ik ook heel moeilijk. Je moet natuurlijk 
voorzichtig zijn dat je helemaal niets gebruikt. Maar je moet er niet laks mee zijn.’

God is aanwezig
Bij leerkrachten in reformatorische scholen is er een sterk besef dat God reëel aanwe-
zig is. Hij is ook machtig in te grijpen in de werkelijkheid. Christien heeft de over-
tuiging dat God wonderen doet op het gebed. Een psychisch zieke vriendin werd van 
het ene op het andere moment genezen verklaard. ‘De artsen zeiden: “Dat kan niet.” 
Maar het kan dus wel. En dan denk ik: God hoeft echt niet altijd bijzondere uitred-
ding te geven; want soms blijft het wel slecht gaan met iemand, maar dan is het ook 
Gods wil. En dan is het voor ons wel eens heel moeilijk om je daaraan te onderwer-
pen. En wij begrijpen dat niet; maar God begrijpt dat wel.’ Bas vertelt over hetzelfde 
 vertrouwen dat God  wonderen kan doen in verband met een ernstig zieke jongen in 
zijn klas (zie ook paragraaf 10.6.1). Vanuit het besef dat God er is en alles ziet, maken 

Een goddelijk beroep.indb   321Een goddelijk beroep.indb   321 05-02-2008   14:08:3705-02-2008   14:08:37



322

EEN GODDELIJK BEROEP

leerkrachten een verbinding met de werkhouding. Bas geeft in zijn opmerkingen over 
het werk een inzicht mee over ‘wat God van je vraagt’: ‘Je neemt ze daarin mee en stelt 
ze de vraag: “Heb je je best gedaan? Dat vraagt de Heere van je.” Zo’n zinnetje alleen 
geeft al een stukje bewustwording bij kinderen. Als jij je best hebt gedaan, als je weet 
dat je je hiervoor hebt ingezet, dan mag je het ook overgeven, loslaten.’

10.2.2  Persoonlijk geloof en  heils(on)zekerheid

Niet zeker, maar wel ermee bezig
Bij de reformatorische leerkrachten is de  worsteling om persoonlijk deel te hebben 
aan het heil een belangrijk thema. Geen van de leerkrachten neemt het geloof mak-
kelijk op. Zeven van de tien respondenten geven met enige schroom, maar wel expli-
ciet aan niet zeker te weten of ze deelgenoot zijn van het heil. Wanneer dit thema aan 
de orde komt, ervaart men dat als indringend (Anthon: ‘Een beetje een  huisbezoek-
vraag’). Anthon: ‘Ik durf voor mezelf niet te zeggen dat ik er zeker van ben, dat ik 
een kind van God ben. Het is natuurlijk wel iets wat je bezighoudt.’ Het ‘ermee bezig 
zijn’ bestaat uit het zoeken in de Bijbel. ‘Je zoekt ook in het Woord, omdat de Heere 
Zelf heeft gezegd dat Hij in die weg antwoord wil geven, dus daar klem je jezelf aan 
vast. Maar ik durf niet te zeggen dat ik daar deel aan heb.’ Men pakt ook wel andere 
bronnen. Bea: ‘Gisteravond zat ik gewoon thuis. Toen heb ik weer eens een boekje van 
Brakel gepakt. Dat hadden we gekregen van mijn ouders en dan ga je gewoon eens le-
zen: wat schrijft hij over het geloof en over de zekerheid daarvan. Ja, zo ben ik daar 
wel naar aan het zoeken.’

Op verschillende momenten komt naar voren dat men heel actief is, maar dat dit 
weer wegzakt en dat leidt weer tot een  schuldgevoel (vergelijk ook in paragraaf 10.4 
het gedeelte over ‘tekortschieten’). Anthon: ‘Afgelopen zondag had ik goede voorne-
mens. Juist ook om tijd te nemen om de Heere te zoeken, om in de Bijbel te lezen en te 
zoeken wat de Heere bedoelt. En het was woensdagavond toen ik eraan toekwam om 
er nadrukkelijk tijd voor te nemen. De andere dagen was ik weer opgeslokt door het 
werk. Dus wat dat betreft kom ik veel tekort.’ Het doel van het zoeken wordt door de 
leerkrachten verschillend verwoord: ‘Dat je  Jezus als je Zaligmaker kent’ (Christien), 
‘De bewuste schuldvergeving’ (Bas), ‘Het moet waar voor jezelf worden’ (Dorien), ‘Je 
wilt Hem leren kennen, je wilt  bekeerd worden’ (Bertha).

Toch erover vertellen
Het niet persoonlijk deelhebben aan het heil en toch weten dat het voor de kinderen 
de belangrijkste boodschap is, geeft spanning. Anthon denkt veel na over de uitver-
kiezing. ‘Ik loop soms vast op de  uitverkiezing. Daar zit ik dan over te piekeren. En 
toch zijn er in de klas onvoorbereide momenten, waarin ik heel ruim kan zijn voor de 
kinderen. Terwijl het voor mijzelf helemaal niet  ruim239 is op dat moment.’ In hoe Bea 
de spanning verwoordt, blijkt dat er een sterke overtuiging is dat het goed is om de 

239 Het woord ‘ruim’ heeft in het bevindelijke taalgebruik te maken met de openheid die men al 
dan niet ervaart ten aanzien van het deelhebben aan het heil. Anthon beschrijft hier de spanning 
die hij meemaakt op het moment dat hij ruime mogelijkheden ziet voor de kinderen om zalig te 
worden, terwijl hij weinig ruimte ervaart voor zichzelf. 
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Heere te dienen, en dat de heilszekerheid voor deze boodschap niet doorslaggevend is. 
‘Ik merk gewoon bij mijzelf een worsteling – heb ik nu het geloof of heb ik dat niet? En 
toch vertel ik aan de kinderen: ‘Jongens, de Heere zoeken hoor!’ Ik weet gewoon dat 
dat heel goed en mooi is.’ Tegelijk heeft ze ook een aarzeling dat het misschien toch 
echter en overtuigender zou zijn, wanneer ze een  verzekerd geloof zou hebben. Bea: ‘Ik 
kan minder vertellen aan de kinderen, hoe het echt is als je heel verzekerd bent dat je 
de Heere kent. Maar je probeert toch aan de kinderen mee te geven dat je ermee bezig 
bent: blijven bidden, blijven zoeken, elke dag bidden tot de Heere.’ De leerkrachten 
hebben een open ideaalbeeld. Ze vermoeden een andere kwaliteit van leraarschap bij 
degenen die zeker zijn van het geloof.

Interviewer: Je zei zojuist: het is eigenlijk te rijk is om er iets van weer te geven. Be-
tekent dat wel dat je iets van die rijkdom voelt?
Dorien: Ja, maar dan nog denk ik meer aan mijn eigen gebrek. Dat ik te ver af sta 
van die rijkdom.
Interviewer: Ja?
Dorien: Ja. Tegenover de kinderen doe je menselijk gezegd wel je best om te zeg-
gen: die rijkdom is er ook voor jullie. Het is niet weggelegd voor een groepje selecte 
of oudere mensen. Je probeert ook een stukje bewustwording teweeg te brengen: 
de Heere wil ook in kinderharten wonen en werken. Wat ik tegen de kinderen zeg, 
kan ik ook tegen mezelf zeggen. Maar: als de beleving er dan niet is, dan blijft het 
bij het verstand.

Wel zekerheid
Het ideaalbeeld wordt niet door alle reformatorische leerkrachten als iets van ver weg 
ervaren. Drie van de tien leerkrachten geven aan zekerheid van hun geloof te hebben. 
Annemarie: ‘Ik heb voor mijzelf wel  zekerheid van mijn geloof en daar ben ik gewoon 
heel blij mee.’ Zoals in paragraaf 7.2 al is aangegeven, bewegen deze leerkrachten zich 
wel geheel in het bevindelijke taalveld. De thema’s ‘afhankelijkheid’ en ‘worsteling’ 
komen ook bij hen aan de orde. Een leerkracht geeft een duidelijk  bekeringsmoment 
aan en benoemt de kern daarvan als ‘ overgave’. Annemarie: ‘Overgave: dat is gewoon 
het begin van het leven met de Heere, dat was het voor mij. Ik denk voor iedereen.’ 
Overgave is voor haar het begin van een verandering, van een ander leven. Ze lokali-
seert de verandering op het moment dat ze een appellerende lezing van een predikant 
hoorde. ‘De dag daarna las ik in de Bijbel: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al ware 
hij al gestorven.” Dat sloeg als een bom naar binnen. Dat was voor mij heel duidelijk 
een woord van de Heere  Jezus Zelf. Die heeft het Zelf gezegd. Dat was ook echt voor 
míj.’ Daarna kon ze niet meer zonder God. ‘Ik kan niet meer zonder de Heere leven, 
dat kan gewoon niet meer.’ Die zekerheid betekende niet dat alles daarna vanzelfspre-
kend verliep. Aan haar  predikant vroeg ze: ‘Kan ik wel belijdenis doen, mag ik dat 
wel? Ik heb geen zekerheid van m’n geloof, maar toch kan ik niet meer zonder Hem’. 
Een beetje dubbel misschien. Maar de dominee zei: “Ja, doe maar joh.’’’

Een andere leerkracht ziet bij zichzelf een proces van groei onder andere door 
het bezig zijn met  puriteinse geschriften en gesprekken met haar  predikant. Claudia: 
‘Gaandeweg werd in preken steeds duidelijker dat de Heere gekomen is om  zonda-
ren te zoeken en hen zalig te maken. Ik vond het heel moeilijk om te denken aan de 
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Heere Jezus. Ik kon het heel goed met mijn verstand. Ik was er heel veel mee bezig, 
totdat het voor mij zo duidelijk was dat de Heere die weg echt Zelf heeft uitgekozen. 
Hij wil dat wij juist door het geloof tot Hem komen. Dat werd heel duidelijk. Ik kon 
er op een gegeven moment niet meer omheen. Een doorbraak is een paar jaar geleden 
gekomen. Toen mocht ik heel zeker weten dat het ook voor mij is. Dat heeft best zijn 
sporen nagelaten.’

De derde leerkracht, Cor, heeft een leven vol van  vertrouwen. Het leren kennen van 
zijn vrouw heeft zijn leven veranderd. Hij ontdekte toen dat er meer was dan werk en 
vrienden. ‘Dat er een God in de hemel is. Je gaat wel naar de kerk, maar toen was de 
vraag: waarom doe je dat eigenlijk? Ik werd toen  stilgezet en ging nadenken of er niet 
méér was.’ Ook de pabo ziet hij als een belangrijk onderdeel in het  geestelijke rijpings-
proces. Hij vat het als volgt samen: ‘Al deze dingen zijn druppeltjes geweest.’ Er zijn 
ook momenten van twijfel. Cor: ‘Vaak twijfel ik en denk ik: dat kan nooit. De andere 
keer denk je van: er staat toch die belofte in Gods Woord. Dan lees je en dan grijp je 
weer even moed. (...) Je voelt je erg getrokken, je jaagt ernaar of je het grijpen mocht, 
maar er is vaak zo’n tegenslag en dan denk je: is het nou echt waar, ja of nee?’ Vra-
gen over deelname aan het  avondmaal komen voor bij alle drie de leerkrachten. Cor: 
‘Soms heb je echt rust, maar andere keren ook helemaal niet. Onder andere over het 
avondmaal. Sommige dingen herken je en andere keren heb je dat niet. Het blijft altijd 
zo’n strijd. Het is niet zo dat je gaat staan, je gaat aan het avondmaal en je gaat weer 
terug. Dat laat je niet koud.’ Er zijn bij Cor ook twijfels van meer leerstellige aard. Dit 
soort twijfels kan hij ook delen met de klas. Cor: ‘Soms heb je wel eens vragen: hoe 
zit het nou precies? Dan zeg ik: “Ja, jongens, we weten het eigenlijk ook allemaal niet 
zo goed.’’’

10.3 Geloof en religieuze ervaring bij gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten

10.3.1 Het  godsbeeld van gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten

 Terugvallen op God
Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten overheerst het beeld dat je altijd terug 
kunt vallen op God. Frannie: ‘Als iets niet zo gaat als dat je zelf wilt, mag je dat weer 
bij God neerleggen. Als je je best doet, gaat het ook wel eens verkeerd. Dan is er al-
tijd Iemand bij wie je terechtkunt. Dan hoop je dat het op die manier weer goed komt. 
Met steun van God kan je dan weer door. Je ziet iedere dag ook dingen gebeuren dat 
je denkt: dat had anders gemoeten. Dan denk je ook: er is ook altijd Iemand, Die dat 
toch weer wil vergeven en Die jou toch wel wil stimuleren om het weer goed te doen 
of weer opnieuw te proberen. Dat mag je de kinderen ook voorleggen, dat is met val-
len en opstaan.’ Femke ontleent haar zelfbeeld aan het besef dat ze waarde voor God 
heeft. Ze vertelt dit in verband met een situatie waarin ouders van een leerling haar 
bekritiseerden. ‘Ik hoef niet meer dan mijn best te doen. Tot een bepaalde gradatie 
moet ik me verantwoorden. Naar God toe voel ik me goed. Hoe zeg je dat? Dat geeft 
mij wel een stukje vertrouwen. Ik denk: God ziet wat ik doe. Dat is belangrijker dan 
wat ouders vinden.’ Geke stelt zich God voor met het beeld van een hand: ‘Een hand 
waar je op leeft. Jezelf gedragen voelt. Tegelijk zie ik Hem als een Vader Die weet wat 
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het beste voor mij is en voor mij zorgt. Een vaderhand eigenlijk.’ Geke denkt als het 
gaat om geloof aan het woord ‘een soort van zorgeloos’. Ze aarzelt als ze het woord 
uitspreekt en vervolgt: ‘God leidt je leven, je kunt wel dingen doen, maar er is er maar 
Eén Die weet wat goed voor je is. En als het zo gaat, dan gaat het zo. Dus het is een 
beetje zorgeloos leven wel, denk ik. Alhoewel het ook wel zorgen kan brengen. Maar 
over het algemeen voel ik mij wel redelijk relaxed.’ Franciska noemt God als laatste 
houvast als ze het heeft over moeilijkheden. Ze praat er met haar echtgenoot over en 
met de directeur, maar uiteindelijk is het bij God leggen het belangrijkste: ‘En je praat 
er natuurlijk met God over, je legt het bij Hem neer.’

 Vertrouwen
In de interviews met gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten valt regelmatig het 
woord ‘vertrouwen’. Harm ziet om zich heen dat er zo veel gebeurt, maar vertrouwt 
op God. ‘We zijn  kwetsbare mensen die maar heel beperkt zijn in ons kunnen. Maar 
God heeft het wereldgebeuren in de hand. Het is voor de gelovigen een kwestie van 
vertrouwen. Neem je het aan wat de Here zegt. Dat is je geloof! En dan vergelijk ik 
het ook wel eens domweg met een vader en een kind. Wij zijn kleine kinderen in dit 
opzicht en wij moeten ook het vertrouwen hebben: wat Hij doet is goed. Dat is ver-
trouwen. Hou dat maar vast. Het is óf het een óf het ander. Ik besef heel goed dat wij 
als mensen o zo broos, kortzichtig, machteloos, onmachtig zijn.’ Voor Geke is de basis 
van het vertrouwen heel eenvoudig: ‘Omdat het zo is. Hij is de Schepper, Hij is mijn 
Verlosser en Hij leidt mijn leven. Hij is de leidraad.’ Femke vertelt hoe het geloofsver-
trouwen doorwerkt in de ontspannen houding naar de kinderen. ‘Van het geloof word 
ik enthousiast, dat vind ik echt heel waardevol. Het stimuleert mij, het maakt me blij. 
Dan heb ik ook niet het gevoel dat ik de kinderen alles moet vertellen of zo. Ze raken 
zelf gewoon verwonderd en ze merken: God werkt ook in hen, dus ik hoef dat niet 
te doen. Dat is wel lekker, ontspannen.’ (vergelijk paragraaf 9.2.6) Voor Frannie is 
 kwetsbaarheid een belangrijk kenmerk in het geloofsleven. Frannie: ‘Ik denk dat dat 
de basis is van geloof: dat je niet laat zien hoe goed je het allemaal doet, maar dat je 
ook kwetsbaar durft te zijn en durft te laten merken wat je moeilijk vindt en waar je 
aan twijfelt.’ Gonda is blij dat ze bij kinderen ervan uit mag gaan dat ze  onbevangen 
op God vertrouwen. ‘Er staat ook in de Bijbel: “Geloof als een kind” en dat zie ik ook 
echt. Als er iets verdrietigs is gebeurd, dan kunnen ze dat heel makkelijk relativeren, 
want God houdt van ons en je komt in de hemel en klaar!’

10.3.2 Zoeken en groeien

Het vertrouwen in God is niet altijd vanzelfsprekend aanwezig. Gereformeerd-vrij-
gemaakte leerkrachten vertellen dat ze met vallen en opstaan tot meer vertrouwen 
komen. Het  zelfvertrouwen dat in het citaat van Femke hierboven naar voren komt, 
staat niet op zichzelf. Ze heeft een proces doorgemaakt waarin ze geworsteld heeft 
om dit vertrouwen te krijgen. Uiteindelijk kan ze de volgende uitspraak doen: ‘Ik haal 
mijn zelfvertrouwen niet meer uit de waardering van ouders. Uiteindelijk haal ik mijn 
zelfvertrouwen bij God vandaan.’ In het onderstaande fragment wordt duidelijk dat 
ze ook een verandering waarneemt in haar houding in de klas.
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Femke: Ik dacht dat wat anderen dachten reëler was. Dat stelde ik boven mijn eigen 
gedachten. Ik heb dat nu minder.
Interviewer: Hoe is dat omgeslagen?
Femke: Doordat ik het niet reëel vond. Waarom is wat anderen denken meer reëel 
dan wat ikzelf denk? Er zit ook nog steeds een stukje rust in: ‘God vindt me wel 
goed.’ Daar ben ik me nu bewuster van geworden. Ik betrek het nu meer op me-
zelf. Dat deed ik eerder minder. Het had voor mij minder invloed hoe ik tegen me-
zelf aankeek.
Interviewer: Het was geen plotseling inzicht of een duidelijk omslagpunt?
Femke: Nee. Dat heb ik niet.
Interviewer: De gedachte ‘dat God je goed vindt’ is daarin wel belangrijk?
Femke: Maar dat is meer gegroeid.
Interviewer: Kun je ook aangeven hoe?
Femke: Doordat je tegen dingen aan loopt en daarover gaat nadenken. Als ik din-
gen moet oplossen die ik lastig vind, dan betrek ik God daarbij. Dan merk ik dat 
het invloed heeft op hoe ik ga denken. Het is niet zo dat ik denk dat God mij per-
fect vindt. Dat niet. Maar meer dat ik het dan deel of dat ik het in mijn gebed be-
trek. Dat heeft invloed op mijn houding de volgende dag.
Interviewer: Ja? Merken de kinderen dat ook denk je?
Femke: Een stukje rust wel. Dat verschilt toch wel, of ik een beetje ontspannen ben 
of dat ik maar doorhol en het allemaal goed wil doen. Ik denk dat ze die rust wel 
onbewust zullen merken.
Interviewer: Hoe merken ze dat aan je houding? Wat is er anders als je rustiger 
bent?
Femke: Ik denk dat ik meer aandacht en ruimte voor de kinderen kan hebben als ik 
die  ontspannenheid heb. Dan ben ik minder met mezelf bezig en minder met pres-
taties. Dan zit ik niet achter mijn bureau om die les perfect voor te bereiden, maar 
dan ben ik meer  ontspannen en uiteindelijk heb ik dan meer ruimte. Dus dan krij-
gen ze meer tijd van mij, ik zit minder vol met andere dingen.

In hun  levensloop nemen ook andere gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten een pro-
ces waar. Ines vertelt over een beslissend moment in haar leven: ‘Een heel belangrijk 
moment is wel dat er een heel stuk angst van mij weggenomen werd. In die tijd, toen 
ik een jaar of zestien was, was het communisme in opmars. Daar was ik verschrikke-
lijk bang voor, ik dacht dat het de hele wereld zou veroveren. Door gesprekken kwam 
ik tot de conclusie dat het eigenlijk wel meeviel. Toen kon ik het in mijn geloof aan 
God voorleggen.’ Ook na dat moment van rust bleef er wel een tweestrijd. ‘Het was 
wel lastig om er steeds mee verder te gaan. Maar ik weet dat ik de angst los mag laten. 
Daar krijg je ook een stukje rust van.’

Tijdens de studietijd van Franciska waren ontmoetingen met collega’s (van het be-
drijf waar ze een bijbaantje had), belangrijk: ‘Daar leerde ik een heleboel nieuwe din-
gen over bidden, en over de Heilige Geest. Dat waren dingen die ik in de kerk niet 
zo veel hoorde, en waar ik met mijn ouders ook niet echt veel over gepraat heb.’ Ze 
kreeg verkering met een jongen wiens ouders afkomstig waren uit  Gereformeerde 
Bondskringen en later evangelisch waren geworden: ‘Ik heb van hem ontzettend veel 
geleerd. Dat je echt alles bij God kunt brengen. Hij bidt gewoon in de vakantie of het 
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mooi weer mag worden. Dat zou ik vroeger niet in mijn hoofd hebben gehaald. Nu 
doe ik dat ook wel, omdat ik weet dat het fi jn is. Zoiets mag je gewoon aan God vra-
gen. Zijn wil geschiedt uiteindelijk. Vroeger zou ik gedacht hebben: daar ga ik me niet 
mee bemoeien, we zien wel. De voorspelling is goed, dus het zal wel goed komen.’ (zie 
voor de verschuiving naar meer belevingsgerichtheid paragraaf 3.3.3 en 7.2.4)

Als gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten het hebben over  twijfel, dan heeft dat 
betrekking op de vraag of het leven op een goede manier ingericht wordt. Een enkele 
keer komt de twijfel ter sprake of men  Jezus wel écht volgt. Hans: ‘De kinderen moe-
ten zien dat je achter Jezus staat, terwijl je daar zelf misschien wel aan twijfelt, dat 
heeft elk mens wel. Die golfbeweging zit tenminste in mijn leven wel.’ Maar de twij-
fel mag niet overgebracht worden op de kinderen. ‘Het moet in elk geval niet zo zijn 
dat ze door mij de weg kwijtraken. Dat maakt mij meteen ook verantwoordelijk. Je 
hebt die positie, die heb je gekregen.’ Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten heb-
ben evenals reformatorische leerkrachten het besef ‘we kunnen het zelf niet’. Hans: 
‘Jezus zegt honderdduizend dingen en wij houden ons haast aan geen enkel gebod als 
we overgelaten worden aan onszelf. Snap je?’ Fouten maken mag, maar van belang is 
volgens Frannie of de goede intentie er is. ‘Ja, we willen het helemaal niet. Als de in-
tentie er maar wel is.’

Eenheid geloof en leven
Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten ervaren een sterke  integratie van geloof en 
leven. Frannie: ‘Ik ben niet zo iemand die dat de hele dag loopt te roepen. Alles is er 
gewoon wel van doortrokken.’ Het geloof wordt volgens haar levend gehouden door 
de rituelen die steeds terugkomen. De belangrijkste zijn: de voorbereiding van het bij-
belverhaal en het steeds zingen met de kinderen. Geke spreekt er op dezelfde manier 
over: ‘Dat God voor ons zorgt, dat God er altijd is en dat Hij onze Vader is. Dat je dus 
alles met God mag doen. Dat het overal in verweven is, niet alleen ’s ochtends in het 
bijbelverhaal en dan de rest van de dag lekker je eigen gang gaan, maar dat het ver-
weven is in je hele leven.’ Geke vindt dat je in die verwevenheid actief betrokken bent: 
‘Maar er zit ook iets in dat het iedere keer herhaald moet worden. Iedere keer moet 
terugkomen, dat God er is, zorgt en onze Vader is.’ Hanneke denkt dat het steeds be-
zig zijn met het Woord van God maakt dat je hele denken en leven beïnvloed wordt. 
‘Niet heel bewust. Dat wat je hoort, gaat door je hoofd heen, beïnvloedt jouw hele 
systeem en samenhang van hoe jij tegen de wereld aankijkt. Er worden nieuwe verbin-
dingen gemaakt.’

10.4 Afhankelijkheid en orthodoxe spiritualiteit

10.4.1  Afhankelijkheid bij reformatorische leerkrachten

Niet in eigen kracht
Het woord ‘afhankelijkheid’ komt in de interviews met de reformatorische leerkrach-
ten vaak voor. Reformatorische leerkrachten zien het dagelijkse gevoel van afhanke-
lijkheid als een kenmerk van het ideale geloofsleven. Dit ideaal is niet makkelijk te 
bereiken. Bea: ‘Heel vaak betrap ik me erop: dan doe je je werk en dan doe je het al-
lemaal zelf. Die gedachte maakt je wel eens klein: ik denk dat ik het zelf kan. Ik kan 
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ook heel veel, maar niet zonder U.’ Ze vertelt dat ze vooral  afhankelijkheid ervaart 
op lastige momenten met kinderen, ‘maar het is niet zo dat dat heel erg levendig is, 
de hele dag’. De leerkrachten zijn er ook  teleurgesteld over dat het zo gaat en dat er 
niet een sterker afhankelijk leven is. Bas: ‘Verstandelijk weet je zo goed hoe het hoort. 
Maar dat het echt op een gewone lesdag nog beslag legt, en zogezegd een ‘afhankelijk 
leven’, dat wordt echt gemist.’ Met ‘het’ bedoelt de leerkracht het bewustzijn van de 
aanwezigheid van God, dat doorwerkt op het geheel van de dag. ‘ Beslag’ is er als er 
een sfeer is waaruit blijkt dat kinderen onder de indruk zijn, en er eerbied is. Tegelijk 
is juist alleen die sfeer, het onder de indruk zijn, niet genoeg. Bas: ‘En  beslag leggen, 
dat is natuurlijk niet genoeg. Het moet ook de leidraad van ons handelen worden, als 
het gaat om sociale vaardigheden. Dat moet bagage worden. En dat kan ik niet ver-
wezenlijken.’ Iets zeggen over de ervaring van God in het klaslokaal is dus voor refor-
matorische leerkrachten steeds met twee woorden spreken.

Of men zich in het werk afhankelijk heeft gevoeld, is een belangrijk toetsmoment 
in de terugblik op de schooldag. Dorien vraag zich bijvoorbeeld af: ‘Waarom was het 
gisteren niet leuk? Misschien was ik wel te onafhankelijk van de Heere en dacht ik het 
zelf maar uit te zoeken.’

 Afhankelijkheid lijkt ook iets van de cultuur op school, een zaak die gedeeld wordt. 
Dorien: ‘Tegenover de kinderen belijd je je afhankelijkheid: ook de juffrouws en mees-
ters hebben de hulp van de Heere nodig.’ Daarnaast valt ook uit wat Dorien vertelt 
over het gesprek met de directeur af te leiden dat het gevoel van afhankelijkheid ge-
deeld wordt. Het betreft een gesprek waarin de directeur haar een advies gaf. ‘Hij 
hielp mij door te zeggen: maar verwacht het daar niet alleen van.’ Hij bedoelde haar 
mee te geven dat ze in de beslissing die ze moest nemen, afhankelijk bleef van de gunst 
van God. In dit advies ervaart Dorien ‘een stukje identiteit’.

Twee soorten afhankelijkheid
Opmerkelijk in de verhalen van de leerkrachten is dat ze er een sterk vertrouwen in 
hebben dat de Heere hun werk kan zegenen. Dorien, die zeer aarzelend spreekt over 
haar eigen aandeel aan het heil, is ervan overtuigd dat God niet ver weg is. Dat be-
sef wil ze ook overbrengen bij de kinderen. ‘De Heere is er altijd. Met al onze dingen 
mogen we bij de Heere terecht. Wat wij van elkaar niet weten, dat weet de Heere wel, 
daarmee mag je tot de Heere gaan.’ Dorien komt hier in het volgende gesprek op terug 
en maakt een onderscheid tussen algemene afhankelijkheid en afhankelijkheid die te 
maken heeft met het kennen van de Zaligmaker. ‘Je hebt natuurlijk je afhankelijkheid 
van de Heere in je dagelijks leven. Maar er is ook de vraag: is de Heere ook werkelijk 
jouw Zaligmaker?’ Er lijkt zo sprake van een dubbel tekort: men kan zich afhankelijk 
voelen en tegelijk weten dat de mate van afhankelijkheid niet genoeg is. Daarbij is de 
afhankelijkheid van het concrete leven nog van een andere orde dan de afhankelijk-
heid die hoort bij het ‘kind van God zijn’.

Het besef van deze  tekorten wil ook weer niet zeggen dat men de kracht van God 
niet kan ervaren. Claudia: ‘Je voelt je ook wel heel erg afhankelijk van de Heere God. 
Enerzijds voel ik me hierin erg  tekortschieten, het is nooit volledig. Je kiest zo snel 
weer de weg van de minste weerstand. Tegelijkertijd voel je erg het belang ervan. Je 
voelt de kracht die Hij toch weer geeft. Hij geeft ook vrijmoedigheid en ook het ver-
langen om steeds dichter bij Hem te leven.’ Op dezelfde manier spreekt Dorien, als ze 
het heeft over wat het zingen bij haar teweegbrengt. Duidelijk is dat het zingen met 
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de kinderen haar blij maakt. Ze ervaart het  zingen als troostend, maar vindt het ook 
moeilijk om dit zo te benoemen. Dorien: ‘Als we zingen ‘vrede op aarde’, denk ik: geef 
ook de vrede in mijn hart. Ik vind het hele grote woorden om te zeggen: het  troost mij 
op dat moment.’ (zie paragraaf 10.6.2)

 Tekortschieten
Bij vrijwel alle reformatorische leerkrachten treffen we de notie aan van ‘tekortschie-
ten’. Leerkrachten hebben het idee dat ze op verschillende manieren tekortschieten in 
hun functioneren. Ze toetsen zich aan een veronderstelde hogere norm, die niet exact 
aangeduid kan worden, maar wel altijd duidt op de noodzaak van ‘beter’ of ‘meer’. 
Drie soorten van toetsing en beoordeling komen consistent terug. Het betreft het per-
soonlijke religieuze leven, de dagelijkse refl ectie en ten slotte het professionele hande-
len. Op deze drie gebieden vinden leerkrachten zichzelf tekortschieten.

 Tekortschieten in religiositeit
Leerkrachten hebben in de eerste plaats het gevoel tekort te schieten wat betreft de 
kwaliteit en de intensiteit van hun religieuze ervaring. Bea zegt evenals Bertha in ver-
band met de bijbelvertelling: ‘Soms denk ik wel eens: kon ik er zelf maar iets meer van 
vertellen’. Reformatorische leerkrachten leven bij het besef dat er meer is dan zij zelf 
kunnen vertellen. Dorien noemt het ‘de armoe van mijn woorden’. Vaak klinkt er ook 
een hunkering in door om meer van de  geheimen achter de verhalen te beleven. Het 
besef van tekortschieten kan opgeroepen worden bij de voorbereiding van het bijbel-
verhaal. Bertha zet dit af tegen de tijd die ze aan andere dingen besteedt: ‘Dan schiet 
je daar zelf in tekort. Ik kan er ook niet altijd mee bezig zijn. Maar: als je kijkt hoeveel 
tijd je besteedt aan dingen die moeten gebeuren thuis en aan je vrienden en je verge-
lijkt dat met de tijd die je besteedt aan bijbellezen en bezinning, dan zijn die verhou-
dingen toch nogal scheef.’ Bertha spiegelt zich aan de kinderen en vindt dat die het er 
in hun  onbevangenheid beter afbrengen.’Soms zit ik in de kerk en dan denk ik: die do-
minee laat je het aanbod zien en ik ga weer op dezelfde manier de kerk uit. Wat is dat 
nou: waarom doe ik dat niet gewoon? Je kan het niet veranderen bij jezelf vanbinnen. 
Het is mij tenminste nog niet gelukt om het te veranderen. Meestal zijn die kinderen 
er voor mijn gevoel toch nog meer mee bezig. Alerter erop. Gewoon zo vol vertrou-
wen.’ Bas uit zich ook ontevreden over zichzelf: ‘Ik betrap mezelf ook vaak op lauw-
heid en dorheid. Als je er écht behoefte aan zou hebben, dan zou je er wel meer je best 
voor doen.’ Met deze opmerking drukt Bas uit dat hij zich voorstelt dat een voor God 
aanvaardbare ‘behoefte’ puurder en waardevoller is dan een ‘gewone’ behoefte. Echte 
puurheid is een zeldzaamheid.

Tekortschieten in de dagelijkse refl ectie
In de tweede plaats is er in een aantal citaten sprake van een tekort aan refl ectie. Deze 
 meta-refl ectie wordt aangeduid met zinnetjes als: ‘Dat zou je eigenlijk veel meer moe-
ten beseffen’, ‘Je staat er te weinig bij stil.’ Men kan in het dagelijkse werk natuur-
lijk niet steeds bedenken dat men tekortkomt in de bewuste refl ectie. Toch blijft het 
besef van  tekortschieten op de achtergrond aanwezig. Het ideaal van het échte leven 
met God is dat je veel met God bezig bent, de hele dag door. Anthon: ‘Eigenlijk zou 
je dat veel meer moeten beseffen. Dat je een voorbeeldfi guur bent, dat je iets voor 
de kinderen betekent. Er zijn ook dagen dat je op de automatische piloot draait’. Bas: 
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‘Je bent heel snel geneigd om de dingen zus of zo te doen omdat ze jou goed lijken’. 
Het besef van tekortschieten is er bij de dagelijkse  rituelen: ‘Dat realiseer je jezelf op 
het moment dat je met een klas begint en eindigt.’ Bas formuleert als ideaal ‘Zonder 
Mij kunt gij niets doen’, maar constateert dat dit in de dagelijkse refl ecties veel te wei-
nig praktijk is.

Tekortschieten in het handelen
In de derde plaats heeft het gevoel tekort te schieten betrekking op het handelen. Op 
dit punt zijn de opmerkingen van Christien illustratief. Ze vertelt over een jongetje dat 
haar iets wilde vertellen over zijn zus met zelfmoordneigingen (dit voorbeeld is eer-
der genoemd in paragraaf 7.4). Het gesprek raakt Christien. Achteraf toetst ze hoe ze 
hierin heeft gehandeld. ‘Dat kan mij gewoon heel erg bezighouden: Heb ik goed ge-
noeg naar hem geluisterd? Heb ik hem genoeg praktische raad gegeven? Maar heb ik 
ook genoeg gewezen op Degene Die alleen helpen kan?’ Uit haar opmerkingen valt af 
te leiden hoe de toetsing verloopt. Christien: ‘Ik hoor die woorden terug: dat kind zei 
toen dat, ik zei toen dat, of je ziet inderdaad een situatie voor je en je denkt: heb ik 
daar goed op ingespeeld, had ik het anders kunnen doen, of had ik er meer uit kun-
nen halen?’ De  toetsing betreft een morele refl ectie waarbij haar hele persoon betrok-
ken is. Een zwakke kant van zichzelf neemt ze in deze toetsing mee. Christien: ‘Ik ben 
gewoon heel snel met mijn mond. Dat vind ik een groot probleem van mezelf. Gauw 
heb je toch iets gezegd, waarvan je denkt: hoe is dat overgekomen bij de ander? Je doet 
snel een ander met je woorden pijn. Dan denk ik: dat had ik beter niet kunnen zeggen, 
of: ik had beter dit of dat kunnen zeggen. Ja, of je hebt nagelaten om iets te zeggen.’ 
Bas noemt een ander zwak punt. ‘Ik houd er altijd moeite mee dat ik op een ander ni-
veau zit dan de kinderen. Dat ik soms te veel van ze verwacht.’

Uit de verhalen over de toetsing van het handelen blijkt welke normen leerkrachten 
aanleggen. Uit de opmerkingen van Dorien blijkt dat deze normen bij één persoon op 
verschillende aspecten betrekking hebben. De leerprestaties en de relatieopbouw zijn 
daarin het meest kenmerkend. ‘Ik vraag me af of sommige kinderen mij op een of an-
dere wijze ontgaan zijn. Qua leerprestaties had je ze verder willen brengen of je dacht: 
hé misschien had ik toch een keer thuis moeten gaan kijken of op de plek waar de 
jongens een hut hebben gemaakt. Ik denk dan: heb ik me wel genoeg in hen verdiept 
om die relatie op te bouwen? Tekortschieten is inderdaad: heb ik wel goed gehandeld 
naar jou? Ben ik wel eerlijk geweest tegenover jou en heb ik goede verwachtingen van 
je gehad? Heb ik niet te hoge verwachtingen?’

10.4.2  Afhankelijkheid bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten

‘Gebruik mij waar U wilt’
Het woord ‘afhankelijkheid’ komt bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten min-
der voor dan bij reformatorische leerkrachten. Toch is uit meerdere citaten af te leiden 
dat men het besef van afhankelijkheid belangrijk vindt en zich ook afhankelijk voelt. 
Harm vindt afhankelijkheid zelfs hét kenmerk van gereformeerd-vrijgemaakt onder-
wijs. ‘Je kunt hier wel binnenkomen met een tas vol plannen, maar als je het belang-
rijkste vergeet, kun je die tas beter dicht laten. Als je je afhankelijk weet, dan weet je: 
als God je niet helpt, dan lukt het toch niet of dan loopt het een keer mis.’ De afhanke-
lijkheid kan heel direct ervaren worden. Frannie zegt dat ze de leiding van haar leven 
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uit handen geeft en deze iedere ochtend in de handen van God geeft. ‘Ja, elke morgen 
dan  dank ik God, dat ik weer een dag heb gekregen en dan vraag ik of God mij deze 
dag weer wil gebruiken, op de plek die Hij wil. Ik vraag ook of ik er voor anderen 
mag zijn, en dat de kinderen zich afhankelijk weten van Hem. Alles wat ik doe, staat 
in Zijn dienst en het is gewoon: ‘Heer gebruik mij, waar Gij wilt. Ik kan het beste U 
dienen.’ Dat is gewoon afhankelijk. Hij weet wat goed is voor mij. Daar ben je jezelf 
van bewust, elke dag opnieuw.’ Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten schrijven het 
eigen handelen soms rechtstreeks toe aan de  leiding van God. Frannie: ‘Dan denk ik: 
dat heeft God zo gestuurd dat het allemaal bij elkaar komt, zo is het goed. Dan denk 
ik: hé, er is toch wel Iemand Die mijn leven regisseert. Ik laat het steeds meer toe, dat 
ik het merk.’ Ook Geertje heeft momenten dat ze zich afhankelijk weet van God om-
dat het onmogelijk is iets aan haar eigen intenties toe te schrijven. ‘Je hebt als mens 
zelf toch niet alles in de handen. Maar ook op momenten dat je denkt: wow, dit heb 
ik niet gedaan. Dit liet God mij doen. Soms vind je plotseling woorden voor iets of dat 
je gewoon iets oplost.’ Wanneer ze dit meemaakt, heeft Geertje een dag met een ster-
retje. Van het omgekeerde (het resultaat verwachten van je eigen inspanning) weet ze 
dat het vruchteloos is. Geertje: ‘Als je naar school toe gaat met de gedachte: ik zal het 
vandaag eens even doen, dan weet je bij voorbaat al dat het niet te doen is. Je vraagt 
er ’s morgens een zegen om. Je vraagt het in de groep.’

 Tekortschieten bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten
In paragraaf 10.3 zagen we dat gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten een sterk ver-
trouwen ervaren, maar ook in religieus opzicht hun tekorten ervaren. De expliciete ge-
dachte dat men tekortschiet, tref ik bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten weinig 
aan. Als deze gedachte voorkomt, dan houdt deze vaak verband met het handelen. Als 
men tekortschiet, is dat in termen van ‘je best doen’ en ‘opnieuw proberen’. Het hande-
len staat doorgaans in het grote raamwerk van zich geaccepteerd weten door God. Het 
tekortschieten gaat niet, zoals bij reformatorische leerkrachten, over het tekortschieten 
in de religieuze beleving (bijvoorbeeld dat die te weinig puur zou zijn), maar meer over 
de ‘religieuze activiteit’. Het betreft dan bijvoorbeeld de bijbelstudie. Femke: ‘Daar heb 
ik wel een faalgevoel tegenover God in. Dus dat ik dát niet genoeg doe.’ Bij deze opmer-
kingen over het tekortschieten in bijbelstudie uit ze ook de verwachting dat er meer te 
beleven valt. Als gevolg van het nemen van meer tijd verwacht ze wel wat: ‘Dat ik dan 
meer door kan laten dringen wie God voor mij is, en om daar wat mee te doen.’

Het tekortschieten betreft ook het handelen ten opzichte van de kinderen. Francis-
ka vindt het vervelend dat rustige kinderen eronder lijden als ze streng is tegen andere 
kinderen en voelt zich daarin tekortschieten. Franciska: ‘Ik ben niet perfect. Absoluut 
niet. Niet eens een klein beetje eigenlijk. Ik kan een hoop dingen goed hoor, maar er 
zijn ook dingen die niet goed zijn. Ik heb ook met bepaalde kinderen soms geen geduld 
meer en dat moet ik ze wel geven.  Geduld verdienen ze iedere dag weer opnieuw. Bij 
de een is dat wat moeilijker dan bij de ander, dus dat zal ik toch van God moeten ver-
wachten, niet van mezelf.’ Femke legt uit dat ze weet dat God haar accepteert in haar 
werk, ook als ze fouten maakt. Daar blijft ze dan ook niet over piekeren.

Slechts bij een van de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten tref ik een uitspraak 
aan waarin het verlangen naar meer refl ectie voorkomt: Geke: ‘Ik ben ook heel vaak 
niet in gedachten met God. Qua gebed vind ik het wel minimaal op dit moment, dat 
ik in gedachten bij God ben.’
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10.5  Levensleiding

Kleine en grote dingen
Een tweede thema dat we met betrekking tot de geloofservaring kunnen articuleren, 
is de interpretatie van gebeurtenissen in het eigen leven als  leiding van God. Ortho-
doxe leraren leggen een verband tussen concrete levensgebeurtenissen en hun geloof. 
Ze doen dit vooral wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden op 
 crisismomenten en op ‘kleinere alledaagse’ momenten. Het leggen van deze verbindin-
gen gebeurt zowel in het werk als in het privéleven. Dit blijkt met name in het  gebed 
(paragraaf 10.6.1). Het blijkt echter ook uit de interpretaties van stappen op de levens-
weg die zijn gezet. In het onderdeel waarin de kritische fasen in verband zijn gebracht 
met spiritualiteit, is dit reeds naar voren gekomen (paragraaf 8.7). Ik beschrijf enkele 
algemene punten die in de interpretaties opvallen. De patronen daarin zijn in grote lij-
nen bij alle orthodoxe leerkrachten gelijk. Slechts op enkele punten zijn er verschillen 
tussen gereformeerd-vrijgemaakte en reformatorische leerkrachten, bijvoorbeeld als 
gereformeerd-vrijgemaakte respondenten aangeven vreugde te ervaren en meer open 
te staan voor de concrete ervaringen.

Levensleiding: verwachting en interpretatie achteraf
Bij de thematiek ‘ levensleiding’ kan het gaan over leiding die men verwacht en over 
leiding die men achteraf constateert. Als voorbeeld van het eerste noemen we de cri-
sis die Annet ervaart in haar loopbaan. Ze vroeg zich af of ze zo wel verder wilde. 
Op dat moment ontmoette ze haar vriend. Annet: ‘Je zit na te denken over je leven: 
wat wil je? Toen kwam hij op mijn weg en dan denk je: is dit nu mijn weg?’ In de 
meeste citaten worden belangrijke momenten achteraf geïnterpreteerd als Gods di-
recte leiding. Men spreekt in termen van ‘het is zo geleid’ en ‘toeval bestaat niet’. Dit 
geldt voor alle verhalen van leerkrachten waarin het levensverhaal expliciet geïnter-
preteerd wordt. Gonda legt haar  burn-out achteraf uit als een krachtig ingrijpen van 
God. Gonda: ‘Ik leefde maar voort en raasde maar voort, ook in mijn geloofsleven. 
Het was net een sneltrein en in één keer trok iemand aan de noodrem en stond ik stil.’ 
Geke ziet het als leiding dat ze aangenomen werd op de school waar ze nu werkt. ‘Ik 
werk hier en ik denk echt: ja, dit is Gods leiding dat ik hier zit! Ik heb ook echt het 
idee dat het mijn plekje is, waar ik nu mag zijn.’ Cor beschrijft in een van de inter-
views zijn levensloop: ‘Ik vind het allemaal bijzonder hoe het gegaan is. En het loopt 
nog allemaal ook. Je hebt niet veel tijd om te zoeken en vindt toch een huis. Je hebt 
een plekje in de kerk gevonden en het gaat allemaal. Dan is het toch goed? Daar moet 
je dan ook niet over twijfelen.’ Zijn conclusie maakt duidelijk dat de interpretatie 
achteraf een integratiepunt is. Alle puzzelstukjes vallen op hun plaats en hij begrijpt 
nu alle gebeurtenissen als werk van God: ‘Dat is niet toevallig nee, dat is Gods han-
denwerk. Zelf kun je heel veel dingen regelen en dat moet je ook allemaal regelen, 
maar als je het achteraf bekijkt en je ziet wat er in een termijn van vier jaar allemaal 
is gebeurd en veranderd in je leven, dan valt alles op zijn plaats. Dan denk ik: toe-
val bestaat niet, maar het is wel heel toevallig als het zo goed gaat. Dat vind ik wel.’ 
Verhalen als dit blijken steeds te gaan om  beslissingen ten aanzien van de loopbaan. 
In hoofdstuk 8 is opgemerkt dat de intrede in het beroep niet gepaard gaat met bij-
zondere ervaringen van transcendentie, maar achteraf wordt in de opeenvolging van 
gebeurtenissen de hand van God gezien. Steeds blijkt het te gaan om een terugblik 
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op een periode waarin de leerkrachten zelf stappen gezet hebben en waarvan het suc-
ces als een  bevestiging van de beslissing ervaren wordt. Cor zegt over de keuze voor 
de beslissing om te solliciteren: ‘Je overlegt niet alleen met je vrouw. Je doet het ook 
biddend. Dan zeg ik: ‘Als ik nou een brief schrijf en er komt geen reactie, dan is het 
gewoon goed.’ Dus ik had een brief geschreven en daar een heel positief gesprek over 
gehad en dat was het gewoon.’

Gods leiding in de kleine dingen
Het gaat niet alleen om grote beslissingen. Ook een plotselinge  ontmoeting of gebeur-
tenis kan uitgelegd worden als leiding van God. Dorien vertelt over een opmerkelijk 
gesprek met een oud-collega over de problemen in haar werk. ‘Ik denk dan: ja, wat 
mooi dat we zo bij elkaar gebracht worden, dat de Heere zo de mensen om je heen 
geeft, waarmee je de emoties en de frustraties kunt delen.’ Enkele leerkrachten geven 
ook voorbeelden van klassensituaties waarin ze Gods hand zien. Bertha: ‘Soms op de 
meest onverwachte momenten. Ik had een tas op de grond liggen. Die moest aan de 
kapstok. We hadden afgesproken: als er iets op de grond ligt, dan is dat voor de juf. Er 
lagen nu dus tassen op de grond. Ik kom de klas binnen en zeg: “Hé jongens, ik word 
erg rijk, ik heb heel veel tassen.” Dan zegt een leerling ineens: “Je bent alleen maar 
rijk als je een nieuw hartje hebt.” Zo maar spontaan tussendoor!’ Bertha ervaart dit 
als een wonderlijk moment. Veel van de geïnterviewde reformatorische leerkrachten 
verlangen ernaar om concreter de hand van God te zien in het leven van alledag op 
school (vergelijk onder 10.4.1 de opmerkingen over tekortschieten). Dorien: ‘Ik ben 
zelf ook niet echt opgegroeid om de dingen heel concreet te benoemen (zoals: ‘We zijn 
bewaard’) of te vertrouwen op de Heere. Ook kan ik van huis uit niet zo in de prakti-
sche dingen de hand van de Heere zien. (...) Je zou het wel zo willen ja, om ook in de 
hele concrete dingen de hand van de Heere te zien.’

Dichter bij God
De interpretatie van gebeurtenissen als  leiding van God wordt ook benoemd als ‘dich-
ter bij God komen’. Frannie maakte een moeilijke situatie mee met haar volwassen 
zoon: ‘Ik denk dat ik veel intensiever tot God ben gaan  bidden. Misschien ben ik daar-
door wel dichter bij God gekomen en weet ik me meer afhankelijk.’ Opmerkelijk is dat 
ook reformatorische leerkrachten die zichzelf niet tot de ware gelovigen rekenen, aan-
geven dat ze dichter bij God zijn gekomen. Christien vertelt bijvoorbeeld: ‘De omstan-
digheden waarin wij nu als gezin verkeren, hebben mij wel dichter bij God gebracht. 
Je probeert nog meer om ook Hem te vertrouwen dat dit de weg is die je gaan moet 
en dat dit dus de goede weg is.’

Karakteristiek voor gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten zijn de interpretaties 
van ‘groei’ en ‘meer openstaan voor God’. Dat hangt soms nauw samen met de ruimte 
die men nu in tegenstelling tot vroeger ervaart om ‘beleving’ toe te staan. Dat is het 
geval bij Frannie. Zij beschrijft dat bepaalde ervaringen haar niet alleen overkomen, 
maar dat ze pas dan kracht hebben als zij zichzelf ervoor openstelt. ‘Toen mijn moe-
der is overleden, had ik hele mooie belevingen. Daarvan denk ik: dit is zo gestuurd. 
Ja, als je dat toelaat, krijg je er oog voor en dan zie je het ook. Het is niet iets mystieks 
of zo, maar je  stelt je daar gewoon voor open. En op die manier laat je God in je wer-
ken. En laat God Zijn gang maar gaan, beter kan het niet.’ Ze is dankbaar dat ze dit 
nu zo kan ervaren en ze merkt dat ze dingen die ze vroeger vanzelfsprekend vond, nu 
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ineens als een geschenk kan aanvaarden: ‘Ik word gewoon de goede kant opgeduwd 
en het wordt allemaal voor mij geregeld.’

 Tastend je weg gaan
Tot slot van deze paragraaf illustreer ik aan de hand van het verhaal van Geke hoe het 
zoekproces wat levensleiding betreft concreet kan verlopen. Geke wilde na haar op-
leiding graag in het buitenland werken. In het onderstaande fragment vertelt ze hier-
over.

Geke: Toen ben ik samen met een vriendin gaan kijken waar we heen zouden kun-
nen gaan. We hebben met elkaar gebeden. (‘Als er iets is, wilt U dat dan op ons pad 
laten komen.’) Toen kwam ik via via bij een site over weeskinderen op Haïti. Een 
aantal bijbelteksten die mij aanspraken, kwamen steeds terug. Die kreeg ik ook 
van andere mensen. Ze wensten mij op een kaart ‘succes en sterkte’ en dan kreeg 
ik een bijbeltekst erbij. Dan dacht ik: dat is dezelfde die ik gisteren heb gelezen en 
waar ik zo veel rust bij kreeg. Ik heb ook heel veel gebeden: ‘Wilt U dingen op mijn 
pad brengen’. Toen kwam ik een vroegere studiegenoot tegen en die had op die 
plek gewerkt. Ik heb gesolliciteerd en een gesprek gehad. Mijn vriendin haakte af. 
Toen dacht ik: nu moet ik alleen. Maar het liep allemaal zo vloeiend in elkaar dat 
ik dacht: nu moet ik wel doorgaan. Ik was er zelf zo zeker van, ik stop gewoon met 
solliciteren, ik moet daarheen. En het is ook goed gekomen dus.’

Uit dit fragment blijkt dat Geke heeft afgetast wat ze moest gaan doen door informa-
tie te zoeken, te bidden en door het herhaald tegenkomen van bijbelteksten. Ook toen 
ze ervan overtuigd was dat ze daarheen kon gaan, ging het echter niet vanzelf. Het 
werk in het kindertehuis was zwaar. Geke: ‘Het was voor mij heel bijzonder om te 
ervaren dat je echt afhankelijk bent van God. Want je gaat daar zonder geld heen, ik 
had wel wat geld. Maar het is de vraag of mensen sponsoren elke maand. Wij hadden 
heel vaak te weinig eten voor die kinderen, dan is het elke week weer bidden om eten 
te krijgen.’ Met het team werden ze soms bemoedigd door plotselinge giften. ‘Ik heb 
heel veel knipoogjes van God gehad, veel fi nanciële meevallers. Zo ervaar ik dat ook 
echt, dat ik knipoogjes van God kreeg, alsof Hij zei: “Ik vind het goed dat je hier zit, 
Ik help je.”’ Na een jaar moest ze noodgedwongen terugkeren. Ze heeft het daar heel 
moeilijk mee gehad. Wat eerst Gods leiding leek, werd weer afgebroken. ‘Op Haïti 
heb ik die laatste twee weken met twee collega-vriendinnen afgesloten. De eerste week 
hebben we alleen maar gejankt: wat overkomt ons hier? Ook wel gevraagd aan God: 
waarom doet U dit? Niet alleen voor ons, maar vooral voor de kinderen. Je zag dat de 
kinderen er kapot van waren dat wij opeens met zijn allen opstapten.’ Toch heeft ze na 
de beslissing om te gaan een enorme rust gekregen. ‘Er kwam gewoon een enorme rust 
over mij heen dat het goed was.’ Ze denkt dat God of de  Heilige Geest haar die  rust 
heeft gegeven. De ervaringen in het kindertehuis hebben haar levensinstelling grondig 
beïnvloed. Ze ervaart dat ze veel  vertrouwen heeft gekregen dat God ook in en na de 
tegenslag bij haar blijft. ‘Je voelt je gedragen. Als er iets gebeurt, dan is God erbij en 
dan zal Hij iets anders voor jou verzinnen.’
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10.6 Methodische aspecten van spiritualiteit bij leerkrachten

Belangrijke momenten die we kunnen vatten onder de methodische aspecten van spi-
ritualiteit, zijn: het gebed, het zingen, de persoonlijke bezinning, de bezinning met het 
team op school en de kerkgang. Uit de coderingen en het vergelijken van citaten is ge-
bleken dat persoonlijke  rituelen soms met het werk te maken hebben en dat rituelen 
van het werk ook heel persoonlijk zijn. Onder de verschillende subkopjes zijn dan ook 
opmerkingen te vinden die op beide betrekking hebben. Enkele zaken die bij andere 
onderwerpen besproken zijn, laat ik hier buiten beschouwing. Te denken valt aan de 
voorbereiding van het bijbelverhaal, die ook als een persoonlijk bezinningsmoment 
wordt ervaren, en die in hoofdstuk 11 wordt genoemd. Er worden ook momenten be-
schreven die op het eerste moment niet direct als ritueel handelen hoeven te worden 
opgevat, zoals het spontane gebed en het spontane zingen: de spontane geneigdheid 
om het concrete leven in verband te brengen met het transcendente.

10.6.1 Het  gebed

Het gebed met de klas
Het gebed aan het begin van de dag wordt door de meeste leerkrachten ervaren als een 
vanzelfsprekend moment waarin de  afhankelijkheid van God tot uitdrukking wordt 
gebracht. De onderwerpen die aan de orde gesteld worden, hebben meestal als in-
houd: de dank aan God dat de klas weer op school is, dank voor de gezondheid, het 
gebed om een fi jne dag, gebed om de goede omgang met elkaar,  schuldbelijdenis en 
gebed om vergeving. Deze onderdelen treffen we zowel bij reformatorische als bij ge-
reformeerd-vrijgemaakte leerkrachten aan240. Sommige leerkrachten brengen bewust 
variatie in het gebed aan. Bea bedenkt vooraf thema’s die ze aan de orde kan stellen. 
‘Ik probeer wel bij elk gebed een ander element toe te voegen. Je hebt altijd het stan-
daardgebed: naar huis gaan of er weer zijn of wat dan ook … Elke dag probeer ik wel 
iets nieuws te verzinnen.’ Bea had – in de periode dat ze volledig werkte – iedere dag 
van de week een vast thema. De ene dag bad ze voor de honger, de andere dag voor de 
oorlog, enzovoort. Het onderwerp dat de leerkracht in het gebed inbrengt, hangt ook 
af van wat zij of hij als belangrijk signaleert. Tijdens een klassenbezoek bij Bea op een 
gure winterdag bidt zij speciaal voor de mensen die buiten moeten werken en voor de 
zwervers. Zij doet dit omdat kinderen deze mensen om zich heen zien. Bea: ‘Hier lo-
pen zwervers met een plastic zakje bij de vuilnisbakken te scharrelen.’ De functie van 
het wisselen van onderwerp is het doorbreken van de sleur. Bea: ‘Ik probeer erop te 
letten dat een gebed niet een standaardgebed wordt, dat de kinderen nauwelijks meer 
horen.’

240 Deze uitspraak is niet alleen gebaseerd op de citaten van leerkrachten, maar ook op mijn waar-
nemingen tijdens de klassenbezoeken (zie paragraaf 6.2). 
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Inbreng van de kinderen
Verschillende keren komt het voor dat gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten aan-
geven een verandering te hebben doorgemaakt in de manier van  bidden met de kin-
deren. Bij reformatorische leerkrachten treffen we die veranderingen niet aan. Geke: 
‘Van huis uit ben ik niet echt gewend om alles mee te nemen in gebed. Daar werd ge-
woon gebeden door iemand en dat was het. Er was niet de openheid om dingen aan 
te dragen. Dat probeer ik de kinderen juist wel bij te brengen. Als er iets gebeurt, dan 
gaan we daarvoor bidden. Als er iets is om voor te danken, dan gaan we daarvoor 
danken.’ De meeste reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten be-
trekken de kinderen op de een of andere manier actief bij het gebed. In de onderbouw 
is het betrekken van de kinderen bij het gebed vanzelfsprekender dan in de boven-
bouw. Het hangt af van de leeftijd welke onderwerpen kinderen noemen. Het gaat 
vaak om zieken in de familie, een zieke in de straat, en (op reformatorische scholen) 
‘om een nieuw hartje’241. Enkele leerkrachten uit de onderbouw vinden het jammer 
dat kinderen niet verder komen. Om die reden geven ze ook zelf suggesties voor on-
derwerpen. Bea: ‘Het blijft meestal een beetje hangen bij ziektes.’ Ook bij oudere kin-
deren vindt men de diversiteit in de inbreng tegenvallen. Bea zou willen dat de kinde-
ren in groep 6 bijvoorbeeld wat verder de wereld in keken: ‘... voor de stad bidden of 
iets dergelijks.’ Anderzijds willen de leerkrachten ook reëel zijn en rekening houden 
met de leeftijd. Bea: ‘Kleuters leven nog in een klein kringetje, maar oudere kinderen 
zouden wel verder kunnen kijken.’

Leerkrachten vatten het moment van het gezamenlijk gebed ook aan als een vor-
mend moment (vergelijk paragraaf 7.4 motief VI). Bea zou graag zien dat kinderen 
ook punten noemen om te  danken. Bea: ‘De dankzegging is onderbelicht. Daar zou 
ik wel wat meer van willen horen van de kinderen. Niet alleen een lijstje met verzoe-
ken aanbieden aan de Heere.’ Ze zou de kinderen willen meegeven dat danken net zo 
belangrijk is als bidden.

Dat de betrokkenheid van de kinderen groot is, blijkt uit het feit dat kinderen er 
geen genoegen mee nemen als er iets vergeten wordt. Bea: ‘Dan zeg ik wel eens: “Dan 
zullen we het om kwart over drie doen.” Maar als het dan kwart over drie is, dan ge-
beurt het dat we nog wel eens een keer bidden voor dat ene geval. Ja, dat willen ze dan 
toch echt opdragen.’

Femke doet een  kringgebed met de kinderen. Ze mogen ieder om de beurt in het ge-
bed iets uitspreken als ze dat willen en geven in stilte de beurt door aan het volgende 
kind door een klein tikje op de knie. ‘Op een gegeven moment onthield ik de onder-
werpen niet meer en toen ging ik ze opschrijven. Toen dacht ik: maar misschien wil-
len de kinderen het zelf wel bidden.’ Ze weet niet of andere collega’s dit doen, maar 
gelooft wel dat het geaccepteerd wordt in de school, als het eerbiedig gebeurt.

Inbreng van de leerkracht
Het gebed met de kinderen is niet een formalistisch ritueel, maar een concentratie-
punt waarop de klas en de leerkracht hun persoonlijke dingen inbrengen. Christien: 

241 Deze formulering komt bij de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten niet voor. Bertha, Chris-
tien en Bea spreken over ‘dingen  opdragen in het gebed’. Deze aanduiding komt ook niet voor bij 
gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten.
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‘Je merkt wel hoe je eigen persoonlijke omstandigheden zijn, en hoe de omstandighe-
den van de klas zijn. Daar pas je je gebed op aan. Dat gebeurt automatisch hoor. Niet 
van: nu ga ik zo en zo bidden. Als je weet dat heel veel kinderen zorgen hebben, dan 
heeft dat wel een heel grote invloed op je gebed.’ De zorgen van de kinderen krijgen 
direct een plek in het gebed. Dorien werkt op een school waar ook internaatskinderen 
zitten. ‘Er zaten hier vanmorgen een aantal kinderen te huilen, omdat ze weer naar het 
internaat moesten. Dan bid je heel concreet voor de kinderen die verdriet hebben. Als 
je geen  verdriet hebt en het ziet er allemaal heel vrolijk uit, dan nog kunnen we niet 
zonder de Heere.’ Hanneke bidt met de kinderen ook voor zichzelf en vertelt waarom 
zij bidden voor zichzelf zo belangrijk vindt: ‘Dan leg ik voorbeelden aan de kinderen 
voor uit mijn eigen leven. Als ik verdrietig ben, of als ik pijn heb of als ik bang ben, 
dat ik dan ga bidden en dat ik dan in mijn hart voel dat ik niet meer zo verdrietig of 
bang ben.’

Het pedagogische element in het gebed
Bea signaleert dat er wel enkele voorwaarden zijn wil het gebed met de kinderen meer 
worden dan een  ritueel. Ze vindt het van belang dat de leerkracht met de klas een re-
latie heeft, zodat de juf en de leerlingen vertrouwd met elkaar zijn en van de dingen af-
weten die hen allen bezighouden. Bea: ‘Als je een groep veel beter kent en er een relatie 
is en vertrouwen en veiligheid, dan kan er iets gebeuren.’ Verder moet er een basale 
 rust en  orde zijn in de groep. Volgens Bea is er zonder die voorwaarden geen plek voor 
het transcendente: ‘Dan komt het vaak niet tot diepere dingen of hogere dingen.’ (ver-
gelijk paragraaf paragraaf 9.2.2 en paragraaf 9.4) Harm ervaart in het samen bidden, 
groei in de groep. ‘Ze groeien daarin mee. Ik merk dat aan alles.’ Doordat de kinde-
ren vertrouwd zijn met de manier van bidden van de leerkracht, kan er ook spontaan 
voor iets gebeden worden en kan er spontaan gezongen worden.

Omgekeerd kan het gebed een element zijn van  pedagogische inspiratie. Opmer-
kelijk is dat ten aanzien van het bidden met de kinderen het ‘gezamenlijke’ zo sterk 
wordt benadrukt. Uit de opmerkingen van Harm valt af te leiden dat in het gebed met 
de kinderen verschillende dingen bij elkaar komen: de dank brengen aan God, uit-
spreken hoe fi jn het is dat iedereen er is en uitspreken dat iedereen erbij hoort. ‘Voor-
dat we beginnen, zeg ik: “Mooi dat we er allemaal zijn. Missen we nog iemand? We 
zijn er állemaal! Daar ga ik de Here voor danken!’’’ Geke vindt het belangrijk dat ze 
samen met de kinderen in gebed voorlegt aan God wanneer er iets mis is gegaan, bij-
voorbeeld als er ruzie is geweest. ‘Dat ga je samen benoemen. Ik zeg dan: “Here, U 
hebt het gezien. U weet wat we aan elkaar verteld hebben.” Op het moment van de ru-
zie zelf ga je niet bidden. [Dat is nog niet het goede moment]. Maar het bidden is wel 
een beetje de afsluiting.’

Het gebed zelf kan ineens tot het besef van  gezamenlijkheid leiden. Claudia: ‘Als 
ik aan het bidden ben met de kinderen, dan zie ik opeens het belang ervan voor mijn 
persoon en ook voor de kinderen. Dan herinner je je weer dat je een hele mooie bood-
schap hebt te brengen.’ Het besef vat ze als volgt samen: ‘U hoort ons en wij weten 
dat U ons hoort. Wij weten dat U voor ons zorgt. Wat bent U goed!’ Die momenten 
benoemt ze voor zichzelf met nadruk als bijzondere momenten. ‘Dat kun je ook hard-
op met de kinderen doen. Op die momenten ervaar ik dat het heel erg jouw kinderen 
zijn.’
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Het gebed is ook aanleiding voor gesprek. ‘Soms zeg ik direct na het gebed ook nog 
iets. Bijvoorbeeld: “Nu heb ik gebeden en gedankt. Hebben jullie het gehoord?” Dan 
borduur ik daar weer op voort.’ Soms is een vraag van een kind aanleiding tot het 
gesprek. Leerkrachten in zowel de onderbouw als de bovenbouw nemen de tijd voor 
deze gesprekjes. Er kunnen dan ineens precaire onderwerpen aan de orde komen, bij-
voorbeeld of je kunt bidden voor gestorven mensen. Bea: ‘Bij zo’n vraag geef ik een 
wending aan het gesprek: dan moeten we bidden voor de mensen die  troost nodig heb-
ben omdat een dierbare is overleden.’

Eén keer komen we nadrukkelijk een  pastoraal moment tegen in het gesprek met 
een individuele leerling. De gezamenlijkheid komt daarin op een bijzondere manier tot 
uitdrukking. Cor: ‘Een meisje had afgekeken bij rekenen. Ze had een groot schuldge-
voel: ik heb afgekeken, maar dat mag niet. Ze was ervan overtuigd: dit mag écht niet 
gebeuren. Toen heb ik tegen haar gezegd: “Dan moet je vanavond zelf bidden tot God. 
Ik ga vanavond ook voor jou bidden.” En de andere dag kwam ze bij mijn instructie-
tafel. Toen zei ik tegen haar: “Heb jij het gedaan?” “Ja”, zei ze. En ik vertelde dat ik 
het ook had gedaan. Zo’n klein moment. Dat blijft je wel bij. Op die manier wil je er 
zijn voor dat kind. Je weet ook: er is een God in de hemel waar jij contact mee mag 
hebben, en waar ik ook contact mee heb.’

Gebed tijdens handelen
Er zijn momenten dat er als een refl ex een gebed gedaan wordt. Voorbeelden hiervan 
treffen we bij een leerkracht aan die op een reformatorische school werkt en verder 
bij die gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten die ook in moeilijke situaties hebben 
gewerkt (vergelijk paragraaf 8.4.2). De reformatorische leerkracht Bea beschrijft een 
moment dat ze met twee jongens om moest gaan. ‘Die waren zo verschrikkelijk boos 
en kwaad. Die moest ik echt in bedwang houden. En dan vanbinnen heb je de gedach-
te: Heere hoe kán ik deze jongens bereiken? Ze zijn zo ongelukkig, ze voelen zich zo 
bedreigd. Hoe kan ik hen helpen? Dan ervaar je echt dat je het niet alleen kan.’ De-
zelfde leerkracht geeft aan dat ze voor een moeilijke vergadering bidt: ‘Zet Heer een 
wacht voor mijn lippen, dat ik niet te veel zal zeggen, dat ik niemand zal kwetsen.’ 
Geke vertelt het voorbeeld van een kind: ‘We waren vanmorgen al begonnen en toen 
kwam er een kind keihard huilend binnen. Ik had wel met de kinderen gebeden of hij 
veilig op school mocht komen. Toen was hij dus later en toen deed ik een stil  schiet-
gebedje voor hem dat hij rustig kon worden.’ Voor aan andere leerling heeft Geke ook 
apart gedankt dat hij op school was, omdat hij voor het eerst op school kwam en ei-
genlijk niet wilde. ‘Toen heb ik ook hardop gebeden dat Tom het leuk mocht vinden 
op school.’ Geke vindt dat ze nog wel te weinig ‘structureel contact heeft met God’. 
‘Maar als ik bijvoorbeeld naar het werk ga en ik zie een mooie zonsopgang, dan dank 
ik daar stilletjes God voor.’ Denken en bidden liggen dicht bij elkaar. Franciska denkt 
in een moeilijke situatie aan God: ‘Op zo’n moment hoef ik niet een of andere inner-
lijke  rust of kracht in mezelf te vinden, maar heb ik gewoon een lijntje naar boven. Ik 
hoef alleen maar te zeggen: ‘Help me’, en dat is genoeg. En ik zeg niet dat dat altijd 
gebeurt, want dat lijntje is niet altijd zo kort, helaas. Maar het is belangrijk en heel 
fi jn om op zo’n moment te geloven dat God er altijd is, altijd naar je luistert, je altijd 
wil helpen en kracht wil geven.’
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10.6.2 Het  zingen

Zingen als ervaring van transcendentie
Het zingen neemt op alle orthodox-protestantse scholen een belangrijke plaats in. Bij 
veel klassenbezoeken wordt er gezongen, vaak een aantal liederen achter elkaar. De 
reformatorische Anthon wordt af en toe diep geraakt: ‘Dat is bijvoorbeeld op vrijdag-
ochtend. Dan zing ik altijd geestelijke liederen met ze. Dat maakt regelmatig indruk 
op me. Die liederen zijn soms heel rijk. En dan ben je ook bewogen. Voor de kinderen 
denk je: is die  bewogenheid ook in jullie hart? Het geeft je hoop. Dan krijg je moed: 
de Heere heeft zelf beloofd dat Hij doorgaat. Psalm 72 spreekt mij altijd heel sterk 
aan: zolang de zon en de maan er zijn, zal Hij doorgaan. De kinderen zien de zon en 
de maan, die zijn er elke dag. Dus de Heere gaat door.’ Zingen heeft ook voor Fran-
ciska een bemoedigende functie: ‘Ja, je wordt door het zingen gesterkt, ook door het 
zingen van de kinderen, door het samen met de kinderen te doen.’

Het zingen draagt de dag
De ene leerkracht spreekt enthousiaster over het zingen dan de andere. Bij een van de 
respondenten neemt het zingen een opvallend belangrijke plaats in. In het gesprek ko-
men we er op, nadat mij als onderzoeker in de klas was opgevallen dat de leerkracht 
verschillende keren spontaan een lied inzette. De kinderen van groep 3 volgden steeds 
direct. Zingen blijkt veel voor de leerkracht te betekenen. Dorien: ‘Meestal kiezen de 
kinderen de liederen. Er gaat  rust uit van het zingen en er gaat  kracht uit van de in-
houd. Zeker als ik kijk naar het bijbelse lied. Regelmatig kun je terugkoppelen: we 
hebben dat met elkaar gezongen. Bijvoorbeeld bij Ere zij God; dat willen ze altijd zin -
gen. Dan zeg je: “Jongens wat is dat nu: Ere zij God? Wat is nu vrede op aarde? Wan -
neer werd dat ook alweer gezongen?”’ Dorien vertelt dat ze zonder moeite een muziek-
les kan vullen met het zingen van psalmen: ‘We hebben echt 25 minuten psalmen zit-
ten zingen – dat was de muziekles van die week – heerlijk, prachtig. Daar gaat ook 
rust van uit.’

Haar enthousiasme om te zingen is te begrijpen vanuit haar  socialisatie. In het ge-
zin waarin Dorien is opgegroeid, werden dagelijks psalmen en liederen gezongen. Met 
haar zussen ook meerstemmig. ‘Mijn ouders streefden naar de  huisgodsdienst. Als het 
vakantie was, dan zocht mijn moeder zelf een psalm uit om te leren. We zingen nog 
steeds. Na het eten bijvoorbeeld.’ Ze merkt dat het doorwerkt wanneer ze als gezinsle-
den elkaar weer zien. Spontaan wordt er dan weer gezongen. En ieder voor zich heeft 
er iets van vastgehouden. ‘Nu wonen we niet meer allemaal thuis, maar dat ritme heb-
ben we nog wel.’ In de klas is het zingen voor Dorien geen losse activiteit. ‘Ik heb ook 
niet echt een  muziekles. Ik doe gewoon heel veel tussendoor, dus onze stemmen die 
worden gewoon tussendoor gesmeerd.’

Een andere respondent, Frannie, die heel enthousiast met de kinderen zingt, er-
vaart het zingen als een teken dat het geloof het hele leven doortrekt. In het zingen 
met de kinderen, ervaart zij  godsvertrouwen. Zingen voedt dit volgens haar meer dan 
er steeds over praten. ‘Er zijn gewoon hele mooie liederen iedere keer, die elke dag de 
revue passeren, daar komt het geloof ook in naar voren, daar word je blij van.’ Be-
langrijk is dat het zingen iedere dag terugkomt en dat op die manier het geloof levend 
blijft. Zingen is zo fi jn omdat het een direct appèl doet op het gevoel. ‘Zingen geeft een 
blij gevoel.’ Het methodische,  rituele aspect van zingen is belangrijk omdat niemand 
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passief kan zijn. Frannie noemt het een ‘gemakkelijke manier’ om bij het geloof te blij-
ven: ‘Iedereen doet gewoon mee, bij luisteren kun je ook altijd afdwalen, met zingen 
zingt iedereen gewoon mee.’

Zingen als  lof van God
Zingen is meer dan een menselijke ervaring. Franciska: ‘God wil ook gehoord wor-
den, zo breng ik elke dag de lof die Hem toekomt.’ De lof van God als motief om te 
zingen komen we alleen bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten tegen. Een voor-
deel bij het lied is dat dit zelf de woorden aanreikt. Franciska: ‘Met een lied heb je een 
tekst waarin je God groot maakt, dat vind ik wel heel mooi. Soms heb ik ook een lied 
dat erbij past. Dat is een bevestiging waarin je God groot maakt, zonder dat je het 
zelf onder woorden hoeft te brengen. Dat je de tekst ook kent, dat is een stukje hou-
vast. Ik vind het gewoon mooi, je doet het voor God. Bidden doe je voor God, zingen 
ook.’ Geke verwoordt op de volgende manier wat zingen voor haar betekent: ‘Zingen 
is voor mij een vorm van bidden en aanbidden. Ik lees niet veel. De Bijbel opendoen is 
voor mij moeilijker dan een worship-cd aanzetten en lekker meezingen. Of met mijn 
gitaar lekker gaan zingen. Dat is mijn manier van bidden en met God bezig zijn.’ In 
de klas gaat ze zo nu en dan spontaan een liedje met de kinderen zingen. Geke: ‘Dan 
gaan ze allemaal dansen en staan ze even op als ze  Jezus liefhebben. Dan denk ik: nou, 
volgens mij zal God wel blij zijn als Hij dit ziet.’

Ook in de ervaring van Frannie werkt het zingen door in de loop van de dag. Fran-
nie: ‘Je komt er nog wel eens op terug als je iets zingt. Het is heel mooi om altijd een 
liedje te zingen voordat je gaat bidden. Bijvoorbeeld: ‘Vader ik aanbid U’. Dat aan-
bidden ga je dan doen, zo komt het direct weer terug. Zo bouw je het zingen in. Bij 
bepaalde gebeurtenissen komt er ineens een lied boven dat erbij past, dat zit zo door-
trokken, dat hoort er dan bij.’

Zingen is ook een manier om uitgetild te worden boven de rauwe menselijke er-
varingen. Frannie: ‘Er gebeuren wel eens heel erge dingen op school. Er was bijvoor-
beeld een klein kindje overleden uit de gemeente. Of er was een vader van een van de 
kinderen overleden. Dan kun je in een psalm of in een lied heel veel  troost vinden. Als 
ik met de klas hierover moet praten, kijk ik of daar iets bij te vinden is wat past om te 
zingen. Of om op te schrijven. Dan zie je dat er vooral in de psalmen heel veel troost 
zit. En er zijn ook heel veel mooie liedjes.’

10.6.3 De  persoonlijke bezinning

Het persoonlijke gebed
De meeste leerkrachten melden iets over hun persoonlijke  gebedsmomenten. Deze zijn 
vaak gekoppeld aan het lezen van een stukje uit de Bijbel of uit een dagboek. Vaak 
hebben ze hier vaste momenten voor, in de ochtend en in de avond. Geertje: ‘Ik vind 
het geweldig dat ik aan de Here God alles kwijt kan. Dat geeft mij rust.’ Bea ‘draagt’ 
de kinderen met zich mee naar school. ‘Ik bid bijvoorbeeld ’s morgens voordat ik naar 
mijn werk ga of op de fi ets – je kunt ook biddend fi etsen – of de kinderen het fi jn heb-
ben op school. En dat je het met elkaar goed mag hebben en dat ze kunnen leren.’ 
Cor geeft aan dat hij ’s avonds de zegeningen weer terugbrengt bij God. Cor: ‘Als ik 
’s morgens heb gebeden of het een fi jne dag mocht worden, dan zie ik het als  gebeds-
verhoring als dit ook zo geweest is.’
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Speelt school een belangrijke rol in het gebed? Claudia: ‘Vaak wel in het algemeen. Of 
God je wil helpen. Of Hij kracht wil geven, blijdschap wil geven in je werk.’ Alle leer-
krachten bij wie deze thematiek aan de orde komt, geven een soortgelijk antwoord. 
Het patroon dat zich aftekent, is dat er het meest in algemene zin gebeden wordt om 
kracht en inzicht voor het werk van de nieuwe dag. Voor het eigen functioneren zijn 
er ook specifi eke aandachtspunten. Bea: ‘Waar ik vaak om bid, is om de juiste woor-
den te zeggen of om te zwijgen.’

School heeft vooral een plek in het persoonlijke gebed als de leerkracht betrokken 
is bij bijzondere  problemen met kinderen of met het team. De meeste leerkrachten 
noemen in de loop van de gesprekken een of meer voorbeelden van problemen in ge-
zinnen of problemen of ziektes van collega’s. Femke: ‘Pas is er een zusje van een meisje 
uit de klas overleden. Dat was heel heftig. Voordat ze overleed, ben ik ook nog op ou-
derbezoek geweest. Dat neem ik echt mee naar huis. Doordat dat mij heel erg raakt, 
neem ik dat mee.’ Femke vat het zo samen: ‘Wat me bezighoudt in mijn denken, dat 
neem ik ook mee in mijn gebed.’ Bas bidt voor collega’s die het moeilijk hebben en 
voor een meisje dat thuis mishandeld wordt. Cor bidt voor een kind van wie de ouders 
gaan scheiden en voor kinderen die alleen zijn of het lastig vinden in de klas.’

Uit de voorbeelden valt af te leiden dat bij alleenstaande leerkrachten en bij ge-
trouwde leerkrachten zonder kinderen de specifi eke situaties met kinderen een sterke-
re rol spelen in het gebed dan bij getrouwde echtparen met kinderen. Bij hen is er een 
sterke sociale betrokkenheid op de school en op de kinderen. Annemarie, een jonge 
alleenstaande leerkracht, is in haar gebedsleven sterk betrokken op de kinderen. Dit 
is vooral zo omdat ze het een opdracht vindt om van haar geloof te getuigen naar de 
kinderen en naar de collega’s. ‘De kinderen spelen eigenlijk altijd wel een rol in mijn 
gebed. En ook wel het omgaan met collega’s en zo. Ik vraag: “Wilt U me ook openin-
gen geven om erover te spreken en om te durven getuigen?’’’ Iets dergelijks treffen we 
aan bij Claudia. Zij bidt ‘of Hij bij kinderen nieuw leven wil geven’. In enkele gevallen 
hoor ik voorbeelden van echtparen die samen voor de school bidden. Bas bijvoorbeeld 
(leerkracht zonder kinderen) bidt vaak samen met zijn vrouw aan het begin en aan het 
einde van de dag. ‘Je bidt om hulp om je werk te doen. Geduld, wijsheid, liefde. En 
je bidt, zeker als je naar school toe gaat, of de Heere Zijn woord wil zegenen, of Hij 
daarin wil meekomen. Eigenlijk krijgt de school zo een plaats in ons gebed.’

In één geval wordt ook door een leerkracht in haar gezin242 gebeden voor situaties 
op school. Dit betreft een leerkracht die werkt op een homogene school waar kinde-
ren zitten uit dezelfde kerkelijke gemeente als waartoe de leerkracht zelf behoort. De 
betrokkenheid op de kerkelijke gemeente en de betrokkenheid op de school lijken ver-
sterkend op elkaar in te werken.

Ook wanneer leerkrachten regelmatig willen bidden, geeft dat wel eens problemen. 
Claudia vindt het lastig om te  volharden in het gebed. ‘Ik ben alleen. Het is lastig om 
een goede discipline op te blijven brengen. Ik merk het vooral ’s morgens. Dan kijk ik 
m’n bijbelverhaal nog een keer na. Dan wil ik er ook eigenlijk nog gewoon iets anders 
bij lezen. Dat komt soms wel een beetje in het gedrang. Maar ik doe het wel.’ Bertha: 

242 Bedoeld wordt hier een leerkracht met een gezin met kinderen, ter onderscheiding van de ge-
trouwde leerkrachten zonder kinderen in de voorgaande alinea. In heterogene scholen treffen we 
geen vergelijkbare voorbeelden aan.
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‘Ik bid ’s avonds bij het naar bed gaan. Het is heel wisselend, soms lijkt het wel of er 
niets komt. Ik weet niet hoe ik het precies moet zeggen, dan zit je daar en dan is het 
gewoon leeg vanbinnen. Dan bid je wel omdat je geacht wordt dat te doen. Je hebt je 
dat zo eigen gemaakt dus je doet het, maar heel gedachteloos.’

 Lectuur
In paragraaf 9.2.6 is beschreven dat er weinig fragmenten zijn waaruit blijkt dat leer-
krachten het persoonlijk geloof als een krachtbron ervaren. Bij gereformeerd-vrijge-
maakte leerkrachten is dat soms wel duidelijk het geval. In hoofdstuk 11 wordt be-
schreven dat de voorbereiding van het bijbelverhaal ervaren wordt als een persoonlijk 
bezinningsmoment. Femke ervaart vooral mooie momenten: ‘Als ik er wat intensiever 
de tijd voor neem, dan ontdek ik meer Gods aanwezigheid.’ Er is in de interviews niet 
specifi ek doorgevraagd op andere bronnen behalve de Bijbel. Zo nu en dan worden er 
boeken genoemd. Deze zijn doorgaans praktisch  pastoraal van aard. De geïnterview-
de leerkrachten die op reformatorische scholen werken, uiten zich vaker over boeken 
die ze voor hun  persoonlijke bezinning gebruiken dan leerkrachten op gereformeerd-
vrijgemaakte scholen. De lectuur die genoemd wordt, varieert van hedendaagse predi-
kanten (Ds. van Amstel, Ds. Moerkerken) tot de klassieken uit de bevindelijke traditie 
(Bunyan, Brakel, Erskine, MacCheyne en Spurgeon). Een enkele reformatorische leer-
kracht leest ook boeken uit meer evangelicale traditie (Derek Prince, Andrew Mur-
ray). Ter illustratie van hoe men met bronnen om kan gaan, noemen we een voorbeeld 
van een leerkracht die de kracht van de klassieken heeft ontdekt. ‘Pas heb ik het boek 
van Erskine gelezen over de zekerheid van het geloof. Daar heb ik heel veel aan gehad. 
Aan de Redelijke godsdienst van Brakel heb ik ook veel gehad. Ook Bunyan Het ko-
men tot Christus heb ik gelezen. Dan heb je ook zo veel herkenning en dan denk ik: 
dat is toch wel heel authentiek. Ik heb ook best wel Amerikaanse boeken gelezen. Dat 
is heel erg gericht op gevoel en dat is voor mij niet zo erg handig. Ik kan snel op het 
gevoel gaan leven. De klassieken zijn heel erg gefundeerd op het Woord en op de be-
loften van God. God is vast en wij zijn wel zo wisselend. Ik ben er verbaasd over, dat 
het zo actueel is wat ik daar lees. Zo troostvol. Ik heb er echt heel erg veel aan gehad. 
Dat is een ontdekking.’ Claudia is door het lezen van boeken in gaan zien dat ze ook 
anders in het onderwijs zou willen staan. ‘Door het lezen van meerdere boeken ben ik 
gaan zien dat het toch wel heel belangrijk is om getuigenis te hebben en te geven.’

Er komen in de interviews geen voorbeelden voor van leerkrachten die zich bij de 
uitoefening van hun vak geïnspireerd weten door het lezen van vakbladen of boe-
ken op hun vakgebied. De indruk ontstaat dat er weinig gelezen wordt. Als er gele-
zen wordt, dan zijn dat romans of informatieve bladen over bijvoorbeeld de natuur. 
Soms wordt er aangegeven dat je als leerkracht weinig tijd hebt om te lezen. Annet: 
‘Ik moet voor school al zo veel lezen en doen, dan ga ik in m’n vrije tijd ook niet nog 
iets lezen.’

10.6.4 De  bezinningsmomenten in het team

Op alle bezochte scholen zijn er regelmatige bezinningsmomenten met het team, 
meestal aan het begin en het einde van de week en aan het begin van  teamvergade-
ringen (zie paragraaf 6.3.1 en paragraaf 7.2.1). Het team komt bij elkaar in de per-
soneelskamer. Er wordt een stukje uit de Bijbel gelezen en soms een kort bezinnend 

Een goddelijk beroep.indb   342Een goddelijk beroep.indb   342 05-02-2008   14:08:4105-02-2008   14:08:41



343

SPIRITUALITEIT ALS ZOEKPROCES VAN LEERKRACHTEN

woord gesproken. Vaak wordt er ook samen gezongen en wordt er met elkaar gebe-
den. Op een van de deelnemende scholen is er ook een gezamenlijke  weekopening met 
de kinderen in de hal van de school. Of de leerkrachten dit moment als inspirerend 
ervaren, lijkt sterk af te hangen van de  schoolcultuur en het  charisma van de direc-
teur. Dorien zegt over haar directeur: ‘Bij hem voel je: het leeft. Dat is een gevoel, heel 
teer.’ Cor vindt het steeds een fi jn moment: ‘De week begin je met God. Toen ik hier 
op school kwam, vond ik het heel rijk. Nu is het zo gewoon geworden. In mijn vorige 
werk deden we het niet. Dan gingen we op maandag gewoon beginnen. Het is goed 
om even stil te zitten met z’n allen, gewoon even stil zijn. Of afsluiten met z’n allen.’ 
Ook voor Bas is de  weekopening een opmaat voor de week: ‘Het werkt de ene keer 
wat langer na dan de andere keer. Er zijn dagen bij dat je mag ervaren, dat het jezelf 
niet lukt om te bidden en dat je eigenlijk met lege handen staat. Een weekopening 
helpt om weer te kunnen bidden.’

Een bijwerking is dat zo’n bezinningsmoment de  openheid naar elkaar toe moge-
lijk maakt. Bas zegt dat de weekopening af en toe een aanknopingspunt is voor een 
gesprek ‘en dat zijn vaak hele boeiende gesprekken’. Ook anderen melden dat ze door 
de  weekopening gestimuleerd worden een open gesprek aan te gaan met een collega. 
Er wordt dan ineens gepraat over de preek van zondag en wat die je heeft gedaan of 
over moeilijkheden die je op dit moment in je leven ervaart. Maar niet voor iedereen 
is het zo positief. Op een van de scholen is de weekopening en - sluiting wat formeel. 
Claudia: ‘Het is heel weinig persoonlijk. Er wordt een stukje uit de Bijbel gelezen en 
gezongen en gebeden. De mensen zijn niet erg persoonlijk. Mensen vertellen bijvoor-
beeld ook niet waarom ze een stukje uit de Bijbel lezen. Maar het komt inderdaad wel 
eens ter sprake. Ik vind het wel eng om erover te praten.’ Dergelijke kritiek komt zo-
wel bij reformatorische als bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten voor (zie hier-
over ook paragraaf 7.2).

Als er in de school een cultuur is dat men veel met elkaar deelt, genieten leerkrach-
ten van de momenten dat ze ongedwongen bij elkaar kunnen zitten. Het zijn geen 
offi ciële bezinningsmomenten, en de nadruk valt op de belangstelling voor elkaar 
(bijvoorbeeld: ‘Hoe ging je bijbelverhaal tijdens het bestuursbezoek?’). Juist dan is 
er aanleiding voor  openhartige en diepgaande gesprekken. Zoals eerder reeds opge-
merkt, zijn die gesprekken zeldzaam, maar als ze er zijn, vinden de leerkrachten ze 
bijzonder waardevol. Annet: ‘We kunnen overal over praten. Het is gewoon gezellig. 
Elkaar een beetje plagen, serieuze gesprekken. Het kan allemaal. Na schooltijd zitten 
we gezellig koffi e te drinken. Het is niet alleen een professionele omgeving. In de per-
soneelskamer praten we over allerlei dingen. Over geloof of geloofsleer of over kerken. 
Serieuze dingen, grappige dingen. Dat maak niet uit.’

10.6.5 De  kerkdienst

De meeste leerkrachten gaan op zondag twee keer naar de kerk. Hebben deze momen-
ten betekenis voor hun werk? Claudia: ‘Ja, ik heb vaak gehad dat ik dan een soort 
nieuwe kracht heb gekregen. Dat je daar ’s maandags uit leeft, dat ken ik wel.’ Ze be-
schrijft het gevoel als ‘blijdschap en perspectief’. Claudia: ‘Iemand anders staat voor 
jou in. Op zulke momenten ervaar ik het ook wel weer als extra mooi ook dat je dan 
met kinderen omgaat. Dat je het ook wel over wil brengen.’ Een ervaring zoals Claudia 
die weergeeft, is echter schaars. Als men vanuit de zondagse eredienst gevoed wordt, 
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is het meestal in algemene termen zoals ‘kracht ontvangen voor de nieuwe week’. Cor 
geeft aan dat de kerkdienst een van de middelen is waardoor het geestelijk leven gevoed 
wordt. ‘Door de kerk, de prediking. Ook het lezen uit de Bijbel en het lezen van boe-
ken die verwant zijn aan de Bijbel.’ Franciska vertelt wat het is om ‘geestelijk gevoed’ 
te worden. ‘Afgelopen  zondag ging het over de storm op het meer. Dat werd dan ook 
naar nu doorgetrokken. Naar je eigen leven. Dat het kan stormen. Je kunt ook ang-
stig en bang zijn. De dominee zei het zo: “Hij belooft je geen rustige vaart, maar geeft 
je wel een rustig hart.” Net als bij de discipelen: het stormde daar wel, maar uitein-
delijk gaf Hij de discipelen wel rust. Dan gaat de storm ook liggen. Dat soort dingen 
helpt natuurlijk, niet alleen in het werk, maar in heel veel dingen.’ De eredienst lijkt 
dus vooral op een indirecte manier invloed te hebben op het werk van de leerkracht. 
Het religieuze leven wordt gevoed door de eredienst en daardoor kan men sterker in 
het werk staan.

Bertha gaat ook wel eens door de week naar de kerk om ‘bij te tanken’. Ze gaat 
dan ook naar diensten van andere  kerkverbanden. Ze ervaart in een dienst een stuk 
 rust, waardoor ze afstand kan nemen van het dagelijkse werk waar ze druk mee is. 
Het heeft een  ontspannend effect en het voedt ook het verlangen: ‘Er is meer dan al-
leen maar hier op aarde hard werken en bezig zijn met allerlei dingen. Het kan ook 
wel eens ontroeren.’

Een paar keer noteer ik inhoudelijke punten die leerkrachten meenemen vanuit de 
kerkdienst en waar ze iets mee doen in hun werk. Het kan dan gaan om een associ-
atie naar aanleiding van de preek. Bertha: ‘Het ligt een beetje aan je eigen gemoeds-
toestand. De dingen die je hoort, kunnen inderdaad mee gaan spelen in de rest van de 
week. Een dominee zei een keer: ‘Het is onze begeerte om te zijn in het huis des Hee-
ren.’ Hij vroeg waar jouw begeerte dan lag. Dat heeft me heel erg aan het denken ge-
zet. Je kunt alles hebben, maar als je de Heere dan niet hebt, heb je eigenlijk nog niks. 
Dat was juist op het moment dat ik erg blij was met mijn klas, met m’n huis. En dan 
wordt je verteld dat je niks hebt! Dat ging doorspelen in de rest van de week. Dan pro-
beer je het ook op de kinderen toe te passen: je kunt mooi speelgoed hebben en heel 
veel vriendjes, maar als je de Heere niet hebt! Je probeert wat je aangereikt hebt ge-
kregen, door te spelen.’

Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten op een homogene school kunnen soms 
over de preek napraten als ze in hetzelfde dorp wonen en tot dezelfde kerkelijke ge-
meente behoren als de kinderen. Hans: ‘Het komt voor dat je facetten van die preek 
met de kinderen bespreekt.’

Een leerkracht vertelt dat ze gemerkt heeft hoe onmisbaar de  kerkdienst is. Zij 
maakte een  crisis mee in haar gemeente en was een poos niet in de kerk geweest. ‘Je 
gaat het erg missen, je gaat er ook weer naar verlangen. Het is toch iets wat heel erg 
bij je hoort en wat je geestelijk voedt en wat je ook echt nodig hebt. Je kan niet zonder 
geloofsbeleving. Ik mis de  muziek heel erg, ik mis ook een stukje goede  prediking, dat 
ik in de week mee kan nemen. Als je in de kerk komt en je hoort een stukje preek, dan 
denk je: wat gebeurde daar ook alweer voor en wat was er daarna? Dan ga je dat nog 
even in de Bijbel opzoeken. Als je niet naar de kerk gaat, dan krijg je dat op een gege-
ven moment helemaal niet meer. Dan raakt het je minder. Vervolgens laat het je niet 
meer los, je komt er niet los van. Dat is wel bijzonder.’
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10.7 Het religieuze moment in de  refl ectie

Zoekproces en refl ectie in zijn algemeenheid
In het conceptueel kader (paragraaf 2.6.2) heb ik het zoekproces in de spiritualiteit in 
verband gebracht met de verschillende  niveaus waarop er gerefl ecteerd kon worden. 
In de analyse van de interviews is er gekeken hoe deze niveaus een rol speelden. In de 
interviews met de eerste drie geïnterviewde leerkrachten kwam er een patroon aan het 
licht waarin de refl ecties tijdens het handelen en over het handelen ongeveer in gelijke 
mate voorkwamen. Er is in de tweede fase nagegaan of er een verschil was met oner-
varen leerkrachten. Dat bleek enigszins het geval, maar dan omgekeerd dan men zou 
verwachten. Er was bij hen namelijk sprake van meer ‘ refl ection-in-action’, vanwege 
de onzekerheid over het eigen handelen. De hoeveelheid mentale overwegingen duidt 
erop dat de ‘ Gestalts’ over hoe men wil handelen, nog niet zijn uitgekristalliseerd in 
routines. Leerkrachten blijven nog overwegen en aarzelen, hoewel ze anderzijds wel 
duidelijk kunnen aangeven wat hun kwaliteiten en persoonlijkheidskenmerken zijn 
(paragraaf 7.5).

In het vervolg van deze paragraaf licht ik toe hoe religieuze overtuigingen en erva-
ringen een rol spelen op de verschillende niveaus van refl ectie. Ik doe dat in samenvat-
tende zin, omdat er in dit hoofdstuk reeds een aantal concrete voorbeelden is genoemd 
waarin refl ectie aan de orde is. Vanzelfsprekend gaat het in deze paragraaf vooral om 
de structuur van het refl ecteren. Alle uitingen van respondenten die in dit empirische 
deel besproken worden, kunnen we immers zien als een vorm van refl ectie over het 
werk. De inhoud van de refl ecties komt overal in de hoofdstukken 7-11 aan de orde. 
In de nu volgende alinea’s geef ik per onderscheiden niveau weer welke inzichten de 
analyse van de citaten heeft opgeleverd ten aanzien van de niveaus van refl ectie.

‘Gestalts’ en de intuïtieve onberefl ecteerde handeling
In het conceptuele kader (zie paragraaf 2.6) neemt ‘ Gestalt-vorming’ een belangrij-
ke plaats in. Een kenmerk van een ‘Gestalt’ is dat deze door de persoon wel gebruikt 
wordt, maar dat die er in eerste instantie geen woorden aan geeft. Naarmate ik lan-
ger met de leerkrachten in gesprek was en in hun werksituatie betrokken was, kon ik 
als onderzoeker namen gaan geven aan de ‘Gestalts’ die bij een persoon vaak actief 
worden. Het gaat dan om een interpretatie van de betekenisgeving die de persoon in 
kwestie zelf gedurende de contacten construeert. We kunnen een aantal kernen van 
‘intuïtieve betekenisgeving’ of ‘ centrale intenties’ weergeven243. Het zijn woorden die 
aangeven op welk aspect de betreffende persoon het meest gemakkelijk geprikkeld of 
geïnspireerd wordt tot handelen. We noemen hier de woorden die in deze centrale in-
tenties naar voren komen: ‘ Zorgen’, ‘ Samen zijn’, ‘ Delen’, ‘ Relatie’, ‘ Harmonie zoe-
ken en herstellen’, ‘ Plichtsbetrachting’, ‘ Recht doen aan’, ‘Iets betekenen/overdragen’, 
‘ Leidinggeven’, ‘ Veiligheid en ruimte’, ‘Iedereen mag er zijn’, ‘ Verbondenheid’, ‘ Door-
gaan’, ‘ Spontaniteit’, ‘ Openstaan’, ‘ Creativiteit’. We constateren dat deze begrippen 

243 Als onderzoeker heb ik bij het construeren van een verticaal profi el, bij iedere casus ernaar ge-
streefd een  centrale intentie te verwoorden (in navolging van Baart, 2001; zie hierover de opmer-
kingen in paragraaf 2.6 onder ‘Het zich ontwikkelende werkmodel’ en paragraaf 5.6.5). Voor 
het doel van deze studie voert het te ver om deze intenties te analyseren. 
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alle betrekking hebben op de  pedagogische betekenisgeving in het beroep en dicht 
aanliggen tegen de motieven zoals verwoord in hoofdstuk 7. Daarmee is ook duide-
lijk dat de  centrale intenties vooral gevuld worden door het  beroepsethos en niet in de 
eerste plaats door religieuze inhouden. De intuïtieve onberefl ecteerde handeling wordt 
bij iedere leerkracht gestuurd door een uniek samenspel van ‘ Gestalts’. De meeste 
leerkrachten voeren hun handelen ook terug op de door hen benoemde persoonlijk-
heidseigenschappen. Een deel van het handelen ervaart men als primair afkomstig uit 
eigenschappen die men van huis uit heeft meegekregen en/of die soms versterkt zijn 
ergens in de levensloop. De onmiddellijke handeling leidt niet tot onmiddellijke refl ec-
tie, tenzij men er van buitenaf opmerkzaam op wordt gemaakt.

 Refl ection-in-action ( refl ectie-tijdens-het-handelen)
Uit de vergelijking van coderingen blijkt dat de refl ectie-tijdens-het-handelen bij de 
meeste leerkrachten ongeveer net zo vaak voorkomt als de  refl ectie-op-het-handelen. 
Er zijn talloze refl ecties tijdens het handelen die in de gesprekken genoemd worden, 
met name wanneer ook geobserveerde momenten naar voren komen. We noemen in 
dit verband slechts één voorbeeld. Bea vertelt over een refl ectie tijdens een gymles. 
‘Dan denk ik: ik moet ook gewoon accepteren dat dit een heel lastig moment is. Nu 
moet er van alles gebeuren. Ik laat het even over mij heen komen. Na tien minuten 
klap ik in mijn handen en dan zijn we weer fi jn gezellig met elkaar bezig.’ Op deze 
manier hebben leerkrachten tijdens de handeling veel refl ecties. In dit hoofdstuk heb-
ben we gezien dat er weinig  religieuze overwegingen zijn tijdens het handelen. Door 
sommige leerkrachten wordt dit als een tekort ervaren. Het komt echter wel voor dat 
men ‘ schietgebedjes’ doet en op die manier een onmiddellijke religieuze refl ectie heeft. 
Ook komt het voor dat men onmiddellijke gedachten van  dankbaarheid of  verwonde-
ring signaleert. Men vindt het doorgaans ook legitiem omdat er gewoon gewerkt moet 
worden. Wat er ‘christelijk is aan het handelen’ benoemt men het liefst met een onder-
toon. Claudia: ‘Er zit soms wel een stukje ondertoon in natuurlijk. Ook in je gewone 
werk. Een stukje  afhankelijkheid, dat je in je leven iets kan laten zien van wie God is. 
Dat vind ik wel weer het mooie van onderwijs geven aan kinderen. Je hebt echt gele-
genheid om dat uit te dragen.’

 Refl ection-on-action ( refl ectie-op-het-handelen)
Wat betreft de refl ectie-op-het-handelen, kunnen we de bevindingen ordenen aan de 
hand van de woorden ‘wanneer’, ‘hoe’ en ‘wat’ (vergelijk Smaling, 2007). Wat betreft 
het wanneer, blijken de ontmoetingen in de wandelgangen erg belangrijk te zijn. De 
gegevens suggereren dat in een  open schoolcultuur refl ecties gemakkelijk plaatsvinden 
in de  ontmoeting met collega’s. Het helpt wanneer men iets kan vertellen en ‘delen’, 
en deze ontmoeting kan vervolgens een inspirerend moment zijn voor het vervolg van 
de dag. Verder blijkt voor leerkrachten de reis van school naar huis en van huis naar 
school een vanzelfsprekend moment te zijn voor het nadenken over wat er gebeurd is, 
en het zich voorbereiden op het professionele handelen. ‘Op de fi ets’ is een dankba-
re plek voor refl ectie-op-het-handelen244. Momenten waarop men tot rust komt, bij-

244 Ook op de fi ets zijn er religieus geladen refl ecties. Anthon: ‘In gedachten zeg je tegen God: ‘Ik 
hoop dat het vandaag anders gaat.’ Op die manier ben je wel met school bezig ja.’ 

Een goddelijk beroep.indb   346Een goddelijk beroep.indb   346 05-02-2008   14:08:4105-02-2008   14:08:41



347

SPIRITUALITEIT ALS ZOEKPROCES VAN LEERKRACHTEN

voorbeeld op de volkstuin of tijdens de ontmoeting met huisgenoten, geven regelmatig 
aanleiding tot refl ectie. Ook het persoonlijke gebed is zo’n moment. Wat betreft het 
hoe melden leerkrachten dat ze terugdenken aan wat er precies gezegd is (zie bijvoor-
beeld de citaten onder tekortschieten in paragraaf 10.4 en 10.5). Sommigen melden 
dat het vooral de al dan niet harmonieuze  sfeer is die aanleiding geeft voor een moreel 
toetsmoment. Bij het terugdenken aan situaties spelen gevoelens een leidende rol. Als 
men zich situaties herinnert, gebeurt dat vooral met beelden; men haalt een ‘fi lmpje’ 
voor zich en gaat na wat er precies is gebeurd. Met betrekking tot het wat, constate-
ren we dat alle interacties van de leerkracht met de leerlingen onderwerp van refl ectie 
kunnen zijn. Moeilijke situaties met gedrag van kinderen zijn aanleiding tot de meest 
intense refl ectie. Religieuze aspecten zijn vaak verweven in refl ecties op gedrag dat de 
leerkracht zorgen baart. (Geef ik ze voldoende mee? Hoe zullen ze zich als christen 
gedragen?) Bij het toetsen of men juist gehandeld heeft, speelt als religieus element de 
 verantwoordelijkheid ten opzichte van God en de kinderen een belangrijke rol. Men 
 toetst het eigen handelen (verbale en non-verbale reacties op de kinderen) ook aan spe-
cifi eke normen die men zich in de loopbaan heeft eigen gemaakt. Een vaak genoemd 
toetspunt is of men iedereen recht heeft gedaan. Cor weet duidelijk aan te geven dat 
de voortdurende toetsing leidt tot het benoemen van alternatieven. Bij hem heeft de 
refl ectie betrekking op de voorbereiding van de handeling. Hij concludeert dat hij te-
kortschiet in het vóór zijn van ongewenst gedrag. Als hij boos is geworden op een leer-
ling, denkt hij dat hij van tevoren beter had moeten waarschuwen, zodat de boosheid 
niet nodig was geweest.

 Refl ectieversterkende factoren
Bij het overzien van alle uitspraken en de analyses zoals die in de hoofdstukken 7 tot 
en met 11 worden gegeven, kunnen we enkele factoren benoemen die de refl ectie-tij-
dens-het-handelen en de refl ectie-op-het-handelen intensiveren. Omdat ze elders aan 
de orde komen, vatten we ze hier slechts samen. De refl ectie lijkt geïntensiveerd te 
worden wanneer men  gevoelens van onzekerheid heeft ( inductiefase of worstelen met 
 zelfbeeld), wanneer men onzeker is in de geloofsbeleving (verhoging van de refl ectie 
omdat men een hoog ideaal heeft, waarvan men ook weet dat het onbereikbaar is; 
speelt vooral een rol bij reformatorische leerkrachten) en wanneer men de overtuiging 
heeft dat je jezelf  afhankelijk moet voelen (bij gereformeerd-vrijgemaakte en reforma-
torische leerkrachten)245. Daarnaast wordt duidelijk dat een  complexe werksituatie de 
intensiteit van de refl ecties verhoogt. Dit lijkt voor het handelen vooral vruchtbaar te 
zijn indien er in de werkomgeving voldoende  professionele en  sociale steun is.

245 Er is sprake van veel normatieve refl ectie. Met behulp van een uitspraak van Smaling (2008) 
kan gezegd worden dat orthodox-protestantse leerkrachten op het scherp van de snede een even-
wicht zoeken in de normatieve refl ectie: ‘Te veel refl ectie doet verlammen en te veel normatieve 
overtuiging maakt onverdraagzaam.’ We hebben in de uitspraken van leerkrachten echter geen 
onverdraagzaamheid aangetroffen.
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 Refl ection-about-action ( refl ectie-over-het-handelen)
In de interviews wordt er een aanzienlijk aantal uitspraken gedaan die in de beschou-
wende sfeer liggen. De  levensbeschouwing blijkt in de refl ecties van leerkrachten over 
goed onderwijs een belangrijke rol te spelen. Men oriënteert zich vooral aan het ge-
dachtegoed dat men heeft meegekregen in de  religieuze en pedagogische socialisatie. 
Er wordt niet gerefereerd aan literatuur. Bepaalde situaties lijken de refl ectie-over-het-
handelen (waarmee hier bedoeld wordt: het in verband brengen van het onderwijs met 
bredere onderwijskundige of maatschappelijke ontwikkelingen, zie paragraaf 2.6.2) 
te bevorderen. Voorbeelden van deze situaties zijn:  onderwijsvernieuwing waar men 
zelf bij betrokken is,  kritische vragen van ouders en incidenten die ingebracht worden 
door collega’s.

 Metarefl ectie – de relatie tussen werk en refl ectie
Het laatste niveau van refl ecteren benoemen we als ‘meta-refl ectie’. Hier vallen die op-
merkingen onder die betrekking hebben op het refl ecteren zelf. Ook scharen we onder 
deze categorie de opmerkingen die gemaakt zijn over de rol die de respondenten toe-
kennen aan de refl ectie in het werk. Er zijn betrekkelijk weinig uitspraken die we kun-
nen benoemen als meta-refl ectie. Over het algemeen vinden leerkrachten het moeilijk 
om aan te geven op welke manier hun geloofsovertuigingen en hun geloofservaringen 
een rol spelen in het werk. Annemarie en Claudia verbazen zich erover dat ze in hun 
privéleven goed kunnen aangeven hoe ze gelovig hun keuzes maken, maar in hun werk 
is dat veel minder duidelijk. Annemarie is daar eigenlijk wel teleurgesteld over: ‘Het 
lijkt wel dat ik het een beetje afscherm of zo. Eigenlijk moet dat op school net zo’n rol 
spelen. Ik weet niet zo goed hoe dat komt.’ We kunnen uit de uitspraken drie meta-
refl ecties identifi ceren. De eerste heeft te maken met het, in dit hoofdstuk besproken, 
besef van ‘ tekortschieten’ in paragraaf 10.4. Vooral bij reformatorische leerkrachten 
heeft dit besef te maken met een hoog ideaal ten aanzien van het leven als christen. 
Men wil van moment tot moment leven met God en men zou graag veel refl ecties heb-
ben die uitdrukking zijn van een voortdurende dialoog met God. Bij een enkele gere-
formeerd-vrijgemaakte leerkracht wordt dit wel enigszins zo ervaren (‘een lijntje naar 
God’). De tweede meta-refl ectie betreft leerkrachten die erg bezig zijn met hun  zelf-
beeld. Zij zijn zich bewust van voortdurende refl ecties of ze hun werk wel goed doen 
en ervaren dit als vermoeiend. De twijfel over het zelfbeeld kan een religieuze compo-
nent hebben, namelijk dat men zich niet geaccepteerd weet door God. Wanneer het 
inzicht doorbreekt (en men zich geborgen weet bij God), geeft dat rust en een besef dat 
men niet steeds het eigen handelen hoeft te bevragen. Geloofsvertrouwen maakt, met 
andere woorden, dat men minder afhankelijk wordt van de ‘refl ectie-tijdens-het-han-
delen’ en de ‘refl ectie-op-het-handelen’. De derde meta-refl ectie heeft betrekking op 
het al dan niet  toestaan van ervaringen van transcendentie. We hebben gezien dat het 
kunnen toestaan van bijzondere indrukken tijdens het handelen (het zien spelen van 
kinderen, het blij zijn met plotselinge successen) maakt dat men meer van het werk 
kan  genieten. Er kan dus sprake zijn van een  meta-cognitieve rem op ervaringen van 
inspiratie en transcendentie, die onder invloed van gebeurtenissen in de levensloop 
minder actief wordt, of zelfs verdwijnt.
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10.8 Conclusies

De ontwikkeling van de veronderstellingen met betrekking tot het ‘zoekproces’ van 
leerkrachten (ZT)
In deze paragraaf worden de conclusies samengevat die betrekking hebben op de ge-
loofsbeleving van de leerkrachten. Het gaat voornamelijk om de vraag hoe de ervarin-
gen van transcendentie in verband gebracht worden met de beroepspraktijk. Er lich-
ten in dit hoofdstuk enkele momenten op waarin die verbindingen naar voren komen, 
zoals het gebed en het zingen. We hebben die aangeduid als de ‘ methodische’ aspec-
ten van de spiritualiteit. Meer dan in de andere hoofdthema’s van deze studie, treffen 
we verschillen aan tussen reformatorische leerkrachten en gereformeerd-vrijgemaak-
te leerkrachten. De  theologische kenmerken van de twee zuilen die besproken zijn in 
hoofdstuk 3, zijn duidelijk terug te vinden bij de twee groepen leerkrachten. In dit 
hoofdstuk is apart aandacht besteed aan de manieren waarop religieuze refl ectie in de 
beroepspraktijk een rol speelt. Daarbij is teruggegrepen op het conceptuele kader zo-
als geformuleerd in paragraaf 2.6. Ook hier treffen we enkele verschillen aan tussen 
de twee doelgroepen. Uit de oorspronkelijke lijst met veronderstellingen zijn de num-
mers VI, IX, X en XV in de onderstaande lijst terug te vinden. Bij veronderstelling VI 
moest vastgesteld worden dat deze niet klopte. De andere veronderstellingen zijn ge-
nuanceerd en aangevuld.

ZT 1.  Geloofsbeleving bij reformatorische leerkrachten (10.2)
De geloofsbeleving van reformatorische leerkrachten wordt gestempeld door de eigen 
worsteling om de  geloofszekerheid. Er is bij de meeste leerkrachten een intens zoeken 
naar authentieke en (in de reformatorische zuil) als écht aanvaarde ervaringen. Dit 
maakt dat ze een afstand ervaren ten opzichte van de boodschap van God. Men durft 
de eigen beleving niet te benoemen als  geloofsvertrouwen. Toch brengen de leerkrach-
ten in hun uitingen naar kinderen toe een sterk geloof en vertrouwen in God over, als 
Degene bij Wie je altijd terechtkunt en bij Wie het bestuur van je leven en van de ge-
schiedenis in vaste hand is. Omdat dit vertrouwen buiten de relatie om gebeurt, kan 
er gesproken worden van een  abstract godsvertrouwen. Dit vertaalt zich in het niet 
uitspreken van de namen ‘Vader’ of ‘Vriend’. In het gebed wordt niet gesproken over 
 Jezus.

Ondanks het niet benoemen van de religieuze positie in termen van ‘relatie’, wor-
den ervaringen wel geïnterpreteerd als ‘zegen’ en toegeschreven aan daadwerkelijke 
bemoeienis van God. Ook is het mogelijk om te zeggen dat men door ervaringen van 
 crisis ‘dichter bij God’ is gekomen246.

Reformatorische leerkrachten compenseren de heilsonzekerheid met religieus 
transcendente momenten die in de vrije ruimte van het klaslokaal tot stand komen. Er 
wordt dan gestreefd naar een sfeer met  eerbied,  rust en  verwondering.

Het zoekproces in de geloofsbeleving van reformatorische leerkrachten heeft be-
trekking op het rekening houden met de hoge God, zonder dat daarin gesteund kan 
worden op een vertrouwenwekkende relatie.

246 Theologisch is deze spanning opgelost door Gods bemoeienis te plaatsen in de sfeer van de alge-
mene genade (zie paragraaf 3.3.2). 
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ZT 2.  Geloofsbeleving bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten (10.3)
In het godsbeeld van gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is van belang dat men 
altijd terug kan vallen op God. Dat geeft een sterk  godsvertrouwen. De wetenschap 
dat kinderen tot het  verbond van God behoren en als Zijn kinderen gezien moeten 
worden, is een sterke motivatie om het geloofsvertrouwen over te brengen. Doordat 
God als Schepper in de beleving vrijwel identiek is met God de Verlosser, is er een 
sterke verwevenheid mogelijk van de geloofspraktijk met het beroepsmatig handelen. 
Er is geen spanning vanwege een ‘hoge God’ en kleine zondige mensen, zoals bij re-
formatorische leerkrachten.

Het zoekproces in de geloofsbeleving heeft betrekking op de groei in vertrouwen 
en het leren onafhankelijk te zijn van andere mensen.

ZT 3.  Afhankelijkheid en  levensleiding (10.4 in combinatie met 10.7)
Reformatorische leerkrachten hebben een niet-ingevuld ideaal over het leven met God. 
Tegelijk is men zich bewust van een hoge verantwoordelijkheid. Die spanning leidt tot 
veel refl ecties van ‘ tekortschieten’. Men heeft het gevoel tekort te schieten ten aanzien 
van (a) de religieuze beleving, (b) de refl ectie van moment tot moment (het leven met 
God) en (c) het professionele handelen.

Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is er ook sprake van gevoelens van te-
kortschieten, maar deze concentreren zich op het professionele handelen (c) en op het 
tekortschieten in de godsdienstige rituelen (d).

Het religieuze kader blijkt duidelijk van invloed op de manier en de inhoud van 
refl ecteren. Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten hebben minder sterk het  ideaal-
beeld dat ‘je steeds aan God moet denken’ en ervaren dit ook niet als een tekort. Bij 
reformatorische leerkrachten speelt het tekortschieten steeds mee op de achtergrond 
van het handelen.

ZT 4. Bevindelijkheid van reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten (10.2 en 10.3)
De ‘ onmiddellijke ervaring van God’ (een kenmerk van de bevindelijke traditie), wordt 
bij reformatorische leerkrachten in de ‘persoonlijke ruimte’ toegelaten.

Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten hebben ook de meta-refl ectie om bijzon-
dere ervaringen toe te laten en kunnen van deze ervaringen genieten. In die zin zijn 
ze bevindelijker geworden. Dat is echter niet het geval met betrekking tot de heilsweg 
met God. Ten aanzien van de relatie tot God, is er geen sprake van een zoekweg, maar 
van een gegeven. Daardoor zijn er weinig refl ecties die onzekerheid uitdrukken.

ZT 5.  Levensleiding en  roeping (10.4, veronderstelling VI, in combinatie met de 
hoofdstukken 6 en 8)
De oorspronkelijke formulering van veronderstelling VI luidt: ‘Leraren in reformato-
rische kring zullen – vanwege de nadruk op de ervaring – meer nadenken over roeping 
en levensleiding dan hun collega’s in de gereformeerd-vrijgemaakte scholen.’ Deze ver-
onderstelling klopt niet. Beide groepen leerkrachten interpreteren hun levensgeschie-
denis en actuele gebeurtenissen als  leiding van God. In beide groepen leerkrachten is 
er een sterk besef van roeping vanwege de hoge verantwoordelijkheid ten opzichte van 
God en/of ‘Gods kinderen’. Leerkrachten melden nauwelijks bijzondere transcendente 
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ervaringen met betrekking tot hun beroepskeuze. Bij directeuren is dit het geval als 
het gaat om de aanstelling op hun school (zie hierover paragraaf 6.3).

ZT 6. Inspiratie door  rituelen (10.6, in combinatie met 11.3 en veronderstelling XV)
De oorspronkelijke formulering van veronderstelling XV kan gehandhaafd blijven: 
‘Men probeert kinderen te inspireren door middel van rituelen zoals vieringen, dag-
openingen.’

Bij het gebed is inspiratie een bijeffect dat niet bewust wordt nagestreefd. Dat is wel 
het geval bij het  zingen en bij de  bijbelvertelling. Van alle rituelen kunnen leerkrachten 
de werking aangeven. Deze wordt niet geformuleerd in termen van doelgerichtheid, 
maar met woorden als ‘ontvangen’ en ‘het zich verheugen over’.

ZT 7. Rituelen en pedagogische voorwaarden (10.6)
Voor de kwaliteit van de ‘heilige’ momenten als bidden en vertellen vinden leerkrach-
ten het van belang dat de algemene  pedagogische voorwaarden aanwezig zijn, zoals 
rust, orde en een goede relatie. Omgekeerd is het zo dat deze voorwaarden mede door 
de  rituelen tot stand kunnen worden gebracht.

ZT 8. Het pedagogisch moment in het  gebed (10.6.1 in combinatie met 11.11)
Het gezamenlijke gebed met de kinderen heeft (in het handelen van orthodox-protes-
tantse leerkrachten) een sterk  pedagogisch moment, doordat de leerkracht het ervaart 
als een gezamenlijke activiteit, er inbreng is van de kinderen en het aanleiding geeft 
tot gesprek. Het pedagogische en het transcendente komen samen, doordat de gelijk-
waardigheid ten opzichte van de Heilige beoefend wordt en er een gezamenlijke erva-
ring van  eerbied en  gewijdheid is.

ZT 9.  Gebed tijdens het handelen (10.6.1)
Leerkrachten die in het begin van hun professionele ontwikkeling een periode van ‘ ex-
posure’ (vergelijk Baart, 2001) hebben meegemaakt, zullen gemakkelijker de religieu-
ze ‘refl ectie in de handeling’ beoefenen.

ZT 10. Het  zingen (10.6.2)
Het zingen met kinderen van religieuze liederen is na de bijbelvertelling het belang-
rijkste moment waarop men ervaringen van transcendentie heeft. Redenen om te zin-
gen zijn: God de lof toebrengen, je wordt er blij van, het houdt iedereen actief bij het 
geloof betrokken, het werkt door in de dag, het is troostend en het zet de alledaagse 
ervaringen in een ander perspectief.

 Zingen heeft evenals het  bijbelverhaal (zie hoofdstuk 11) een inspirerende werking 
op het verloop de dag.

De beleving van het  zingen wordt specifi ek ingekleurd door de  socialisatie en de re-
ligieuze tradities. Lof van God als motief is bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten 
duidelijk aanwezig. Bij reformatorische leerkrachten treffen we dit motief niet aan.

ZT 11. Gebed voor de school (10.6.3 in combinatie met veronderstelling X)
De oorspronkelijke formulering van veronderstelling X luidt: ‘Men zal in de persoon-
lijke bezinningsmomenten of ‘ rituelen’ (gebed, bijbellezen) het werk op school een 
plaats geven. Vanwege de nauwe verbinding tussen het religieuze leven en het concrete
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leven in de orthodoxie zullen het  privéleven en het beroepsleven op deze momenten 
elkaar kruisen.’ Deze stelling kan als volgt genuanceerd worden: ‘Leerkrachten bid-
den in algemene zin om kracht voor hun werk en specifi ek voor probleemsituaties 
met leerlingen, gezinnen en collega’s. Alleenstaanden en leerkrachten zonder kinderen 
hebben een sterkere betrokkenheid op school en bidden intenser voor de school.’

ZT 12.  Persoonlijke bezinning en bronnen (10.6.3,vergelijk veronderstelling X)
Orthodox-protestantse leerkrachten lijken in hun bezinning vooral gericht op prak-
tische en pastorale  lectuur en praktische informatie. Er zijn weinig aanwijzingen dat 
 geschreven bronnen hun inspiratie geven.

Als reformatorische leerkrachten zich erover uitspreken, dan blijkt dat ze zich voor-
al oriënteren op de  klassieke bronnen, hetgeen kan leiden tot een hernieuwde kijk op 
de eigen traditie.

ZT 13. Rituelen binnen de school (10.6.4, veronderstelling IX; vergelijk paragraaf 
9.2.7)
De oorspronkelijke formulering van veronderstelling IX luidt: ‘Participatie aan  bezin-
ningsmomenten of ‘ rituelen’ binnen de school, als gezamenlijke gebeden en vieringen 
vindt men horen bij het orthodox-protestants leraarschap en ervaart men als inspire-
rend.’ Het eerste deel van deze veronderstelling kan ongewijzigd blijven staan. Men 
vindt dat de desbetreffende momenten erbij horen. Het tweede deel van de veronder-
stelling lijkt niet eenduidig van toepassing. Vooral die leerkrachten voor wie  sociale 
steun in de werksituatie belangrijk is, lijken de korte momenten van bezinning als in-
spirerend te ervaren. Men spreekt over momenten van  rust en momenten waarop men 
even ‘met elkaar’ op adem komt, waardoor men weer beter verder kan.

De weekopeningen worden door sommigen als zakelijk en als  rituelen ervaren.

ZT 14. De rol van de  directeur en de kracht van bezinning (10.6.4)
Gezamenlijke  bezinningsmomenten worden als inspirerend ervaren in het geval de 
directeur in zijn algemeenheid inspirerend is (vergelijk paragraaf 9.2.7) en er in de 
 schoolcultuur veel gezamenlijkheid ervaren wordt. De momenten worden als minder 
inspirerend ervaren naarmate ze minder persoonlijk zijn en minder concreet worden 
verbonden met het schoolleven van alledag. Vooral in de homogene reformatorische 
school ervaren de leerkrachten de momenten met het team als belangrijke sociale ont-
moetingspunten.

ZT 15. De  kerkdienst (10.6.5)
De kerkdienst wordt door sommige leerkrachten als een bron van inspiratie ervaren. 
Incidenteel neemt men inhoudelijke gedachten mee in de schoolpraktijk.
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SPIRITUALITEIT IN HET HANDELEN

‘Dan merk ik echt dat God daardoorheen werkt.’
(Franciska, leerkracht groep 8)

‘Geen studie, geen raffi nement van diepzinnig overleg, geen 
leidraad kon ooit schenken, wat intuïtie schonk. (...) Zij maakt 

niet hoogmoedig, omdat ze nimmer eigendom wordt, immer 
zegening blijft; – wondere openbaring. Ze geeft geen pretenties. Ze 

is genade Gods.’
(W.G. van de Hulst, 1943: 99-100)

11.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is aan de orde hoe spiritualiteit tot uiting komt in het handelen van 
de leerkracht. Uit de interviews blijkt dat zich dat concentreert op een aantal punten. 
Het gaat achtereenvolgens over de vraag hoe leerkrachten in de refl ecties over hun 
werk verbindingen leggen met wat voor hen de meest gezaghebbende religieuze bron 
is, namelijk de Bijbel (paragraaf 11.2) en over de werkingskracht van het bijbelverhaal 
(paragraaf 11.3). Bij alle leerkrachten komt op een zeker moment de bijbelvertelling 
als een belangrijke inspiratiebron naar voren. Vervolgens zijn er drie handelingsmo-
menten waarin specifi ek iets van de spiritualiteit van de leerkrachten te herkennen is: 
het gesprek (paragraaf 11.4), het kijken (paragraaf 11.5) en de aanraking (paragraaf 
11.6). In de daaropvolgende paragrafen beschrijf ik hoe spiritualiteit een rol speelt in 
de alledaagse refl ecties. De bezieling van leerkrachten blijkt uit de manier waarop ze 
creatief zijn (11.7), uit de manier waarop ze omgaan met moeilijkheden (11.8) en met 
diversiteit (11.9), uit een aantal mogelijkheden van zelfhantering (11.10) en uit de ma-
nier waarop ze in hun klaslokaal iets over zichzelf onthullen (11.11). Meer dan in de 
voorgaande hoofdstukken staan de conclusies (paragraaf 11.12) in verband met het-
geen reeds in voorgaande hoofdstukken aan de orde is gekomen.

11.2 Het  professionele handelen en de  Bijbel

 Gedragsregels en  onderlinge omgang
In het gedeelte over identiteit is reeds naar voren gekomen dat orthodoxe leerkrachten de 
Bijbel beschouwen en ervaren als een unieke  bron van waarheid. Herhaaldelijk maken
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ze duidelijk dat zij ook de Bijbel betrekken bij hun dagelijkse handelen247. Zij zijn er-
van overtuigd dat er een  eenheid moet zijn tussen de leer van de Bijbel en het leven van 
alledag. Tussen de doelgroepen is er verschil en overeenkomst. Bij gereformeerd-vrij-
gemaakte leerkrachten is het ‘leven van alledag’ direct gekoppeld aan het persoonlijke 
geloof, bij reformatorische leerkrachten blijft de verbinding tussen geloof en handelen 
vooral een ideaal dat niet makkelijk bereikt wordt. Bij hen ligt de nadruk op regels 
in verband met ‘wat God van ons vraagt’. De overeenkomst tussen beide groepen is 
dat de Bijbel het meest ter sprake komt als het over  gedragsregels gaat en over de  on-
derlinge omgang tussen leerlingen. Anthon: ‘Het is natuurlijk niet zo dat het bijbel-
verhaal ’s ochtends wordt verteld, en de Bijbel voor de rest van de dag dichtgaat. Juist 
in de omgang met elkaar moet tot uiting komen dat we christen zijn. Ik ga niet over 
het hart van de kinderen, maar de Heere vraagt wel van ons allemaal om naar Zijn 
Woord te leven. Ik vind het een opdracht om voor de kinderen te benoemen waar je 
dat in merkt.’ Anthon: ‘Als het gaat om gedrag, probeer ik nadrukkelijk de  Bijbel er-
bij te betrekken. Op onze gevel staat dat wij een christelijke school zijn. Als er hier 
gescholden en geschopt wordt, wat merken de mensen die langs het hek lopen er dan 
van? Dan probeer ik nadrukkelijk de link te leggen tussen het leven van de kinderen, 
en wat de Bijbel ons aangeeft.’ Bas legt het verband tussen  eerbied en het gezag van de 
Bijbel als volgt uit. ‘Een simpele opmerking als: “Ga eens eerbiedig zitten. Waar doe je 
dat voor, doe je dat voor mij? Nee, dat doe je omdat de Heere wat tegen jullie wil zeg-
gen, ook vandaag nog.” Je probeert heel duidelijk die eerbied en het gezag van Gods 
Woord te laten gelden.’ Bas doet ook sociale vaardigheidslessen in de klas. ‘Daar pro-
beer je ook de Bijbel bij te betrekken. Dan merk je gewoon hoeveel meerwaarde dat 
heeft. Er waren hier in de klas heel veel  ruzies tussen jongens en meisjes. Er hing een 
blad op het bord ‘laat iedereen in zijn waarde’. De bedoeling daarvan is dat je elkaar 
moet respecteren zoals je bent. Het zinnetje dat je van jongs af aan kent ‘heb je naaste 
lief als jezelf’ (...) kun je dan zo praktisch maken voor de kinderen. Maar daar staat 
ook nog wat bij: God liefhebben boven alles. Dat staat bovenaan … Je merkt tijdens 
een zo’n les al dat het waardevol is dat we het Woord hebben en dat je daar met de 
kinderen naar mag luisteren.’  Respect is ook voor Hans een kernwoord: ‘Als kinde-
ren bij mij in de klas komen, schrijf ik als eerste regel op het bord:  respect. Daaronder 
schrijf ik: voor God, voor de ander, voor jezelf en voor mij. Dan zeg ik: “Jongens, als 
we ons daaraan houden, dan krijgen we een geweldig jaar met elkaar.’’’ In verband 
met gedrag wordt ‘de  zonde’ in beide doelgroepen genoemd (zie hierover ook para-
graaf 7.3). Hans: ‘Bij volwassenen zit er een cultureel beschavingslaagje overheen. Als 
je dat eraf zou trekken … Aan kinderen zie je dat goed. Ze willen heel graag, ze wil-
len alles voor je doen en ze willen voor  Jezus ook alles doen, maar het lukt niet. Niet 
altijd, lang niet altijd.’

247 In de analyses is gebleken dat ook ‘overdragen van godsbeeld’ en ‘overdragen van wereldbeeld’ 
elementen zijn in het professionele handelen. Er is hier echter een sterke overlap met de drijfveren 
‘God leren kennen’ en ‘persoonlijke thema’s in de toerusting’ in paragraaf 7.4. en met het thema 
‘Godsbeeld’ in paragraaf 10.2.
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In verband met de omgang met gedrag spreken gereformeerd-vrijgemaakte leerkrach-
ten in termen van ‘ lukken’, ‘niet lukken’, en ‘opnieuw proberen’. Geertje: ‘Het gaat 
ook wel mis. Dat vind je best wel sneu en dan zijn kinderen ook sneu, maar dan is het 
ook heel duidelijk in beeld: het lukt ook zomaar niet, en misschien lukt het wel nooit 
voor de volle 100 procent. Niet om je hiermee van af te maken, want je moet je daar 
niet bij neerleggen.’ Deze manier van spreken komen we bij reformatorische leerkrach-
ten niet tegen.

We komen ook voorbeelden tegen waarin leerkrachten algemene principes door 
de lessen heen toepassen. Christien vertelt het voorbeeld van een  verkeersles. ‘Rechts 
heeft voorrang. Dan kijk je naar het plaatje en dan zie je dat die mensen eigenlijk al 
een heel eind de kruising op zijn. Dan probeer ik aan te geven dat je in het verkeer niet 
alleen aan de regels moet denken. Het is ook belangrijk dat je goed met elkaar om-
gaat. Je kunt soms beter wachten en de ander voor laten gaan, dan op je strepen staan, 
en je beroepen op de regel: “Ja maar dat was de regel.” Je moet het in je gewone les-
sen handen en voeten geven.’ Ze voegt er ook aan toe dat ze er te weinig toe komt om 
dit soort verbindingen te maken. ‘Je moet je lessen afdraaien he?’ (Zie paragraaf 7.4 
motief VI en paragraaf 10.4)

Concreetheid – vertaling naar  het concrete leven
Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten komt herhaaldelijk de wens naar voren 
dat de Bijbel in hedendaagse taal tot klinken komt. Er is heel wat aan gelegen om de 
kinderen de boodschap te laten begrijpen. Frannie is om die reden erg voor het ge-
bruik van de  Nieuwe bijbelvertaling. Ze wil ook eigentijdse liedjes zoeken die kinde-
ren begrijpen: ‘Mijn eigen kinderen zeggen wel eens tegen mij: “Mam, wat praat je 
toch ouderwets!” Ik ben me daar kennelijk niet bewust van.’ De toegankelijkheid van 
de Bijbel wordt ook benadrukt door de boodschap met concrete illustraties te ‘laten 
gebeuren’. Hans vertelt dat hij over de voetwassing van  Jezus vertelt met een gesprekje 
over vieze voeten. ‘Het is natuurlijk niet leuk om iemands vieze voeten te wassen. Dat 
wil natuurlijk niemand doen. Ik praat er niet alleen over met de kinderen, maar maak 
er echt een voorstelling van. Waarom wilden de discipelen dat niet? Dan is het niet 
zomaar een verhaal. Ik neem een bak water en een handdoek en dan zeg ik: “Doe je 
schoenen maar uit.” Dan ga ik iemands voeten wassen en dan zeg ik: “Dat ging Jezus 
doen. Dat is eigenlijk een vies werkje!” Op die manier breng je kinderen echt in het 
verhaal. Dan is het niet alleen een verhaal uit de Bijbel.’ Gonda betrekt de wens om 
concreet en duidelijk te zijn ook op het bidden: ‘Als je bidt, dan spreek je met God. Ik 
vind het heel belangrijk dat je dat goed onthoudt. Het moet wel een beetje mensen-
taal zijn en niet iets waarvan iedereen zich afvraagt: wat bedoelt ze toch? Wat mijn 
vader vroeger deed; gebeden waarvan iedereen dacht: ik snap helemaal niet wat hij 
bedoelt.’

Reformatorische leerkrachten hechten er ook wel aan om dingen concreet te ma-
ken, maar zullen niet zo snel overgaan tot het uitbeelden van een bijbelverhaal. Chris-
tien: ‘Hoe ik het concreet maak, vinden sommigen haast banaal. Maar ik denk: dan 
weten ze het. Je kunt natuurlijk zelf bloemrijke taal gebruiken, en standaarduitdruk-
kingen gebruiken, die ze in sommige kerken ook gebruiken, en die kinderen  zondag 
ook horen, maar waar ze niets van begrijpen. Dan denk ik: zeg het maar gewoon in 
je eigen woorden. Je merkt hoe moeilijk dat is. Volgens mij kun je het niet concreet 
genoeg zeggen.’ Ook al worden alledaagse woorden gebruikt, dan nog blijft het besef

Een goddelijk beroep.indb   355Een goddelijk beroep.indb   355 05-02-2008   14:08:4305-02-2008   14:08:43



356

EEN GODDELIJK BEROEP

van  eerbied van belang. ‘Natuurlijk altijd wel met een zekere eerbied en  heiligheid, 
want natuurlijk heb je het over andere dingen dan wat voor weer het buiten is. En 
toch wil je de boodschap in de levens van de kinderen brengen.’ Annemarie bena-
drukt dat het taalgebruik vooral gewoon moet zijn. ‘Ik denk dat ik heel gewoon over 
God spreek. In de bijbelvertellingen ook. Nu vertel ik over de rondwandeling van de 
Heere Jezus op aarde. De Heere wil verdrietige mensen weer blij maken (de bruiloft in 
Kana). Zulk soort dingen. De jongeling te Naïn, het dochtertje van Jaïrus, de storm 
op zee van: je hoeft niet bang te zijn als de Heere Jezus bij je is.’

11.3 Het  bijbelverhaal

11.3.1 Inleidende opmerkingen

De meeste leerkrachten op orthodox-protestantse scholen vertellen meerdere keren 
per week een bijbelverhaal, doorgaans aan het begin van de dag. Hoewel aanvanke-
lijk in de interviews niet nadrukkelijk gevraagd is naar het bijbelverhaal, bleek gaan-
deweg dat juist dit onderdeel van het curriculum op verschillende manieren een inspi-
rerende werking heeft. In de analyse blijken er vier thema’s onderscheiden te kunnen 
worden. In de eerste plaats doet het bijbelverhaal iets met de leerkracht zelf in de voor-
bereiding. De ervaringen in de voorbereiding overstijgen werk en privé. Vervolgens is 
het vertellen zelf een bijzondere ervaring. Leerkrachten nemen een bijzondere uitwer-
king waar bij de kinderen. De waarneming zelf kan op zichzelf weer een ‘ervaring van 
transcendentie’ genoemd worden. Vervolgens is er een uitwerking op de sfeer en het 
gedrag door de dag heen.

11.3.2 De  voorbereiding

Verplichting als voorrecht
Voor leerkrachten met een volledige baan komt het bijbelverhaal dagelijks terug.  Part-
timers vertellen minder vaak. Beide groepen leerkrachten vertellen graag en ervaren 
de verplichte voorbereiding van het bijbelverhaal als een voorrecht. Anthon vindt de 
noodzakelijke  discipline meer een gunst dan een verplichting. ‘Het is gewoon een ze-
gen dat dit bij je werk hoort, omdat je op die manier verplicht met het Woord bezig 
bent.’ Frannie: ‘Het is gewoon heel mooi om met de Heere te beginnen. Je moet je toch 
weer even verdiepen in het verhaal. Iedere keer ben je zo weer met een stukje van de 
Bijbel bezig.’ Sommige leerkrachten koesteren zelfs de voorbereiding als een persoon-
lijk waardevol moment. Bea: ’Al is het maar een halfuur, ik vind het waardevol als 
bijbelstudie voor mijzelf.’ Zo is het niet altijd, want onmiddellijk voegt zij eraan toe: 
‘Het is ook wel eens dat ik er niet zo veel tijd voor heb; dan is het gewoon een rou-
tine.’ Franciska ervaart in de voorbereiding niet meer het verschil tussen persoonlijke 
bijbelstudie en werk. Ze zoekt van alles bij het bijbelgedeelte en kan er erg van genie-
ten. ‘Het leuke aan mijn werk is dat ik verplicht een aantal dagen bijbelstudie moet 
doen.’ In de voorbereiding komen we enkele verschillen tegen tussen leerkrachten uit 
de verschillende doelgroepen. Deze worden duidelijk bij de behandeling van de vol-
gende drie onderwerpen: de intensiteit waarmee men voorbereidt, de bronnen die men 
gebruikt en de manier waarop men zoekt naar toepassingen.
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Intensiteit van de voorbereiding
Veel leerkrachten bereiden hun bijbelverhaal goed voor. Femke besteedt er veel tijd 
aan, omdat ze het belangrijk vindt hoe je vertelt en omdat het erom gaat wat er staat. 
Femke: ‘Het gaat mij niet per se om het vertellen, maar meer over wat er in de Bijbel 
staat en dat dat dan overkomt. Het moet heel mooi verteld worden, maar uiteindelijk 
vind ik dat niet het belangrijkste.’ Uit de analyse van de citaten blijkt er een verschil 
te zijn in hoe reformatorische leerkrachten hun verhaal voorbereiden en hoe gerefor-
meerd-vrijgemaakte collega’s dat doen. Reformatorische leerkrachten melden in min-
dere mate dan hun gereformeerd-vrijgemaakte collega’s dat ze het bijbelverhaal niet 
voorbereiden. Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten horen we een aantal keren 
dat de voorbereiding slechts bestaat uit het ophalen van hun herinnering. Hans geniet 
van de vertelling, maar bereidt deze nauwelijks voor. Hij zegt het te laten stromen: 
‘De eerste zin heb ik in mijn hoofd en dan heb ik wat pieken in het verhaal. Meer heb 
ik niet.’ Het niet voorbereiden leidt ook tot ontevredenheid. Geke vindt dat ze in het 
algemeen te weinig voorbereidt. Bijzondere  feestdagen zoals  Pasen en  Pinksteren zijn 
aanleiding om intensiever voor te bereiden. Ze zegt op te moeten passen dat het geen 
sleur wordt. Ze leest het verhaal en gaat dan gewoon vertellen. Meestal begint ze met 
een voorbeeldje voor de koppeling met de praktijk.

Reformatorische leerkrachten lijken het bijbelverhaal altijd te lezen en er ook  ach-
tergrondinformatie bij te zoeken. Maar ook voor hen is dit niet een vanzelfsprekend-
heid. Bertha moet zich er soms toe zetten: ‘Vooral als het verhalen zijn, ik beeldend 
kan vertellen, van die behapbare verhalen zeg maar. Dan denk je algauw: dat weet ik 
wel.’ Ze vindt dat ook bij een bekend verhaal voorbereiding belangrijk is: ‘Dan is het 
juist heel belangrijk om te bedenken ‘wat erin zit’. Wat je zelf beleeft, draag je onbe-
wust over op de kinderen. Op het moment dat je het gauw voorbereidt, gaat het zo: 
‘Jozef zoekt zijn broers, wordt in de put gegooid, wordt verkocht, oké, dat weet ik wel, 
dat ga ik gewoon vertellen.’ Dan zit er behalve een mooi verhaal weinig inhoud in.’

Bij geen van de leerkrachten (noch bij reformatorische noch bij gereformeerd-vrij-
gemaakte leerkrachten) lijkt het  gebed in de voorbereiding een belangrijke rol te spe-
len. Het gebed wordt slechts een enkele keer genoemd. Bea: ‘Soms doe ik de voorbe-
reiding gelijk na de maaltijd. Dan heb ik er automatisch een gebed bij. Het is niet altijd 
een gepland gebed. Meer van: hoe moet ik dit brengen? ’s Morgens bid ik vaak voor-
dat ik wegga een gebed of de Heere wil helpen om het verhaal te vertellen, en of Hij 
het wil zegenen.’ Het gebed speelt bij Bea dus een rol in de zoekweg hoe de boodschap 
bij de kinderen gebracht moet worden en bij de uitwerking daarvan. Ook voor An-
thon is het gebed niet zozeer een methodische activiteit. ‘Ik ga niet eerst bidden. Dat 
doe ik aan het begin van de dag in mijn ochtendgebed, dan betrek ik ook alle andere 
dingen van het werk erbij.’

Bronnen
Bij reformatorische leerkrachten is het patroon van voorbereiden vrij eenduidig. Men 
leest de tekst, probeert de kernboodschap eruit te halen en gaat dan vervolgens te rade 
bij handboeken. Naast de  kanttekeningen van de Statenvertaling wordt het boek van 
Cammeraat 248 door de meesten als bron gebruikt. De reeds zeer ervaren leerkracht 

248 P. Cammeraat (1995). Leren en leven. Handboek voor het bijbelonderwijs. Kampen: De Groot 
Goudriaan (Vier delen).
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Bea neemt er op donderdag nog steeds de tijd voor. ‘Met het boek van Cammeraat 
kan ik de tekst lezen en ook de uitleg erbij. Dan probeer ik ook goed naar de doelstel-
ling te kijken, en ook de  toepassing te maken: welk punt kan ik bij de kinderen naar 
voren brengen? Meestal maak ik een klein briefje. Daar zet ik alle punten op, bijvoor-
beeld van één tot tien: ‘de vertelpunten’. Ik zet er een T-tje voor van ‘toepassing’.’ Over 
een dergelijke grondige voorbereiding vertelt ook Anthon. Hij wil het bijbelverhaal in 
groep 8 altijd beginnen met een  gespreksvraag, die het thema van het verhaal naar 
boven haalt. ‘Ik kijk eerst wat de hoofdgedachte is of het thema van het verhaal, en 
vraag mezelf dan af of ik daar ook een gesprek mee kan beginnen. Soms krijg ik daar 
algauw een idee over. Als dat zo is, schrijf ik een A4 met aantekeningen daarop. Ik 
zoek er een psalm bij die ik na afl oop kan zingen. Als ik nog niet tot een gespreksidee 
ben gekomen, gun ik me niet de tijd om daar een halfuur over te gaan piekeren. Dan 
ga ik eerst het verhaal voorbereiden en dan hoop ik dat er in de loop van de voorbe-
reiding nog een idee komt. ’s Ochtends in de groep zet ik een kerntekst op het bord 
en soms ook wat begrippen, bijvoorbeeld het woord ‘vergeving’.’ Een grondige voor-
bereiding als bij Bea en Anthon komt niet bij alle reformatorische leerkrachten voor. 
Vrijwel allen blijken naar een centrale betekenis van het bijbelgedeelte te zoeken voor 
de kinderen en een handboek te gebruiken. In enkele gevallen wordt de preek die men 
gehoord heeft als bron genoemd. Annet: ‘Dan heb ik een uitleg gehoord, die vond ik 
dan heel goed of heel mooi. Dan gebruik ik dat in het bijbelverhaal weer.’

Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten treffen we meer variatie in voorberei-
ding aan. Sommigen gebruiken Bij de Bron249, vaak worden kinderbijbels geraad-
pleegd en sommigen vergelijken verschillende vertalingen met elkaar. In de voorberei-
ding heeft men ook individuele voorkeuren. De kleuterleerkracht Gonda is selectief: het 
kruisigingsverhaal wil ze liever niet uitgebreid vertellen, omdat ze dit te luguber vindt. 
‘Daar ga ik dan als een sneltrein doorheen en vestig de aandacht op de opstanding en 
wat er daarna gebeurt. Je móét vertellen. Maar als je inhoudelijk kijkt, dan is het voor 
kinderen veel te eng.’ Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten maken ook melding van 
het gebruik van voorbereidingsbrieven (bijvoorbeeld voor feestdagen of voor biddag en 
dankdag). Paradoxaal leidt de aanwezigheid van deze bronnen tot minder voorberei-
ding. Frannie: ‘Wat op dat stencil staat, daar kun je al een heel eind mee komen. Dan 
duik je er iets minder in. Vroeger ging je je misschien iets meer verdiepen.’

De toepassing
Reformatorische leerkrachten verschillen ook van hun gereformeerd-vrijgemaakte 
collega’s in de manier waarop ze zoeken naar  toepassingen van het bijbelverhaal in 
het hier en nu. Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten lijkt de toepassing vooral 
gericht op het gedrag. Zo zoekt Hans naar concrete vertalingen uit de voorbeelden die 
Jezus geeft. Uit het verhaal van de voetwassing van Jezus (Johannes 13) wordt de toe-
passing gemaakt naar ‘iets voor elkaar over hebben’. Bij reformatorische leerkrachten 
krijgt het zoeken naar een toepassing zowel een praktische gedragsmatige toespitsing 
als een meer ‘geestelijke’ invulling. Reformatorische leerkrachten geven aan steeds op 

249 P. ten Have (1934). Bij de Bron. Handleiding ten dienste van godsdienstonderwijs, bijbelstudie 
en catechese. Den Haag: Voorhoeve. Twee delen. De oorspronkelijke editie is vele malen her-
drukt.
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zoek te zijn naar de kern van het verhaal, die dan vervolgens ook de boodschap is voor 
de kinderen. Claudia: ‘Ik probeer altijd eerst de boodschap eruit te halen. Wat is de 
kern, wat heeft dit voor ons te zeggen? Dan kijk ik: wat is echt belangrijk om te ver-
tellen? De rest laat ik zitten.’ De kern vermoeden de leerkrachten aan te treffen als een 
verrassende boodschap, iets met ‘diepgang’. Bertha: ‘Ik lees gemakkelijk over de tekst 
heen en zie niet wat er echt staat.’ Als ze de  kanttekeningen van de Statenvertaling er-
bij gebruikt, heeft ze het idee meer diepgang te krijgen. Bertha: ‘Anders (ik bedoel het 
niet oneerbiedig) is het een verhaaltje. Leuk om aan te horen maar klaar.’ Dorien vindt 
het haar taak om steeds weer iets nieuws te ontdekken. ‘Er zijn hier best veel bijbel-
gedeelten die de kinderen al kennen. Ik ben in Genesis bezig. Kinderen weten allang 
hoe het zit met de onderkoning of met Jakob die een droom zag in de nacht. Dan pro-
beer ik inderdaad over te brengen dat wij er telkens weer wat van kunnen leren.’ Cor 
probeert in interactie met de kinderen de kern boven te halen. Als dat niet lukt, stuurt 
hij er zelf op aan. ‘Het kwam niet echt uit de kinderen, maar zelf stuur ik het wel zo 
van: hij had blijkbaar iets gezien in Gods volk. Iets wat zij hadden en wat hij niet had 
en wat dus rijker was dan wat hijzelf had.’250

Door reformatorische leerkrachten wordt het bijbelverhaal meer dan bij gerefor-
meerd-vrijgemaakte leerkrachten ervaren als iets van hogere orde. Dit blijkt uit cita-
ten waarin leerkrachten hun eigen tekort weergeven (zie paragraaf 10.5). Het bijbel-
verhaal is soms te hoog voor menselijke woorden. Dorien: ‘Ik heb dat zeker rondom 
de heilsfeiten. De armoe van je eigen woorden … Dat je denkt: er ligt zo’n rijkdom in. 
Daar heb ik woorden te kort voor. Dat kun je nooit in kinderharten brengen.’ Bea: 
‘Soms denk je wel eens: kon ik er zelf maar iets meer van vertellen.’ (vergelijk ook pa-
ragraaf 10.4) Als het om concrete toepassingen gaat, moet de Bijbel die wel zelf vertel-
len. Bea vindt dat je bij toepassingen vooral naar personen kunt verwijzen die in het 
verhaal voorkomen. Dat is beter dan een eigen  toepassing te bedenken. ‘Als ik vertel 
over Jozef, neem ik hem als voorbeeld om te toepassing te maken: ‘Kijk eens hoe goed 
de Heere voor hem zorgt.’ Dan komt het ook echt uit de Bijbel. Dat hoeft ook niet bij 
mij vandaan te komen.’ Cor: ‘Ik probeer vaak iets te verweven in een bijbelvertelling. 
Ik heb vandaag verteld over de hoofdman over honderd. Daarin had ik verweven: hoe 
kwam het nou dat die man iets zag in het volk van God?’ Bertha: ‘Elk verhaal heeft 
zijn eigen insteek. Meestal probeer ik de toepassing er doorheen te ‘breien’, omdat de 
aandacht aan het eind weg is. Het verhaal is dan klaar en dan ga je nog goedbedoelde 
adviezen aandragen. Dat werkt niet. Je hebt niet alleen een verticale toepassing, maar 
ook wel eens een horizontale.’ Bas vindt de kern van een verhaal soms ondoorzichtig, 

250 Het verschil in  toepassing kan begrepen worden uit het verschil in ‘theologische socialisatie’ van 
de verschillende leerkrachten. Hier spelen de verschillen mee die onder motief III in hoofdstuk 
7.4 zijn beschreven. Bas vindt dat het er in de kern om gaat dat kinderen tot geloof komen. ‘De 
kinderen bewegen tot het geloof. De noodzaak van geloof en bekering moet iedere bijbelles toch 
aan de orde komen. De ene keer is de aanleiding zus en de andere keer zo, maar daar kom je toch 
altijd op uit.’ Dergelijke opmerkingen worden herhaaldelijk gemaakt en roepen de vraag op of de 
 openheid naar de eigen zeggingskracht van het verhaal niet afgeremd wordt door de veronder-
stelling dat het uiteindelijk slechts om één kern gaat. Christien: ‘Je kunt het verhaal wel heel mooi 
willen vertellen. Maar het is vooral om zo dicht mogelijk bij de kinderen te brengen dat eigenlijk 
maar één ding nodig is en dat is dat ze God zelf kennen als hun eigen Zaligmaker. Dat vind ik 
gewoon het allerbelangrijkste.’
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vanwege korte fragmenten die in één vertelling aan de orde komen. Dan vooral er-
vaart hij het belang van een goede voorbereiding. ‘Ik ben nu bezig met de zendings-
reizen van Paulus, en dat zijn allemaal kleine fragmentjes. Vanochtend heb ik verteld 
over Lydia. Dat is natuurlijk een toepassing op zich, dat God haar hart opent. En 
daarna dat gebeuren in Filippi, met dat waarzeggende meisje. Dat zijn eigenlijk twee 
vertellingen in een. En dat is heel vaak zo. Soms zijn het wel drie stukjes. Paulus, Silas 
en Barnabas reisden natuurlijk van plaats naar plaats. De hoofdboodschap is dan per 
stukje bekeken. En ik denk ook dat je moet oppassen dat je niet iedere vertelling, ieder 
stukje moet proberen toe te passen. Niet ieder stukje leent zich daarvoor.’

11.3.3 Het vertellen

Het  onvoorspelbare
De voorbereiding is belangrijk, maar wordt door de leerkrachten ook gerelativeerd. 
Of de vertelling landt, hangt niet af van hun eigen inspanningen. Annet: ‘Soms begin 
je te vertellen en dan gaat het heel anders dan je eigenlijk gedacht had of wilde. Het 
gebeurt ook wel eens dat je weinig tijd gehad hebt met voorbereiden en dan denk ik: 
tjonge, jonge, wat moet ik toch vertellen? Ik heb het niet heel goed voorbereid en dan 
vertel je toch nog veel beter dan dat je het heel goed voorbereid hebt. Dat zegt soms 
ook niks. Soms heb je het heel goed voorbereid en dan lukt het niet. En de andere keer 
heb je je wat minder voorbereid en dan  loopt het gewoon.’

Of het goed ‘loopt’ lijken vooral reformatorische leerkrachten heel belangrijk te 
vinden. Ze duiden dit aan met ‘Ik kon écht vertellen’ (Annet) of ‘Ik zat er helemaal in’ 
(Dorien). Annet: ‘De ene keer dan zit je er echt in en de andere keer veel minder.’ Het 
‘erin zitten’ geeft een heel bevredigend gevoel, en is niet vooraf te berekenen. Als het 
gebeurt, is men heel blij. Als het niet gebeurt, is dat niet per se  teleurstellend, maar de 
ondertoon is er een van ontevredenheid: ‘Het liep niet lekker’, ‘Ik was er te weinig bij.’ 
Annet: ‘De ene keer spreekt het jezelf meer aan dan de andere keer. Als je het voor je 
ogen ziet gebeuren of als je er echt in zit.’ De uitspraken over het écht kunnen vertel-
len, verwijzen naar een eenheid van het eigen gevoel met de inhoud van de boodschap. 
De echtheid (‘het loopt’) is een gebeuren dat leerkrachten overkomt. Annet: ‘Vertellen. 
Van tevoren weet ik niet hoe het gaat. Dat gebeurt gewoon!’ Voor haar is beslissend 
of je het verhaal als leerkracht ook echt voor je ziet. Bij de gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten komen we dergelijke opmerkingen niet tegen.

De gereformeerd-vrijgemaakte Franciska vindt dat ze de echte  inzichten meestal al 
opdoet bij de voorbereiding: ‘Als ik aan het lezen ben, komt ik tot bepaalde inzichten. 
Meestal niet pas in de klas.’ Franciska: ’Soms merk ik, en dat is heel leuk, dat een klas-
sengesprek in één keer een heel andere wending neemt dan ik me had voorgenomen, 
of dan in de handleiding stond. Dan merk ik echt dat God daar doorheen werkt. Dat 
er soms in één keer dingen ter sprake komen. Het was een keer biddag en toen gingen 
we over bidden praten en ik wilde uitleggen dat het niet alleen om bidden gaat, maar 
dat je ook moet  danken en  schuld belijden. Ik wilde ze hierover iets leren. Op een ge-
geven moment zei een jongetje: “Nou, ik bid niet meer, hoor. M’n opa is toch overle-
den, en ik had nog zo gevraagd of hij mocht blijven leven, dus ik doe het niet meer.” 
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Dan neemt zo’n gesprek ineens een heel andere wending. Dat was geen leuk gesprek. 
Dat jongetje zit nu nog in de klas, die heeft nog een halfjaar niet meegebeden. Nu doet 
hij het wel weer, gelukkig. Het is nu weer goed.’ Franciska schrijft het toe aan de lei-
ding van God: ‘Ik deed dat gesprek niet meer, God regelde dat. Dat merk je dan zo 
duidelijk.’251

Ervaringen tijdens het vertellen
Vrijwel alle leerkrachten maken melding van bijzondere ervaringen tijdens het vertel-
len. Er is hier geen onderscheid tussen reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten. Van het grote aantal voorbeelden vermelden we er enkele, die iets van 
het bijzondere en unieke van de ervaringen weergeven. De ervaringen kunnen te ma-
ken hebben met plotselinge  invallen. Bertha: ‘Soms ben ik bezig met vertellen en dan 
valt in één keer zomaar iets op. Dat probeer ik erdoorheen te weven.’ Het kan ook te 
maken hebben met  inzichten die tijdens het vertellen tot de leerkracht doordringen. 
Claudia: ‘Soms komt de betekenis, ook als je aan het vertellen bent, ineens helderder 
naar voren.’ Claudia zegt verbaasd te zijn dat die plotselinge inzichten nog steeds blij-
ven komen, ook al vertelt ze al jarenlang het bijbelverhaal. ‘Het gekke is ook dat er, 
nu ik al zo lang deze bijbelverhalen heb verteld, toch weer nieuwe dingen naar voren 
komen.’ Het kan ook voorkomen dat er een plotselinge drang is om de kinderen een 
specifi eke boodschap mee te geven. ‘Soms ben ik me er ineens zo bewust van dat ze 
ook een ziel hebben. Negen van de tien keer vergeet je dat. Meestal beginnen de kin-
deren te draaien als je met een  toepassing begint. Dan is het verhaal uit, dat is echt 
vaak zo. Maar het kan ook anders zijn. Een keer ging het over de  wederkomst van de 
Heere. Hij komt echt een keertje terug! Je moet echt een  nieuw hartje hebben. Heb je 
het al wel? Op een of andere manier moest ik gewoon dat allemaal gaan zeggen, toen 
werd het ook heel stil. Ze zaten echt met ogen zo groot als schoteltjes te kijken. Ik kan 
niet zeggen hoe het voelt, wel als een heel belangrijk moment.’ Geertje meldt dat de 
intensiteit van de emotie ook te maken heeft met het  zien van de kinderen. ‘Het was 
zó stil. Dan krijg ik kippenvel tijdens het vertellen.’ Tijdens de vertelling realiseert ze 
zich op één moment hoe indringend dit verhaal op de kinderen over moet komen. In 
de ervaring van dit moment zijn de inhoud van de boodschap, de eigen ervaring en het 
zien van de kinderen een eenheid geworden. Tijdens het vertellen kunnen leerkrachten 
zich ook ineens vragen gaan stellen. Femke ging zich bij het vertellen over wonderen 
afvragen of de Bijbel wel betrouwbaar is: ‘De wonderen zijn zo bijzonder, zou het wel 
echt gebeurd zijn?’ Ze vertelt dat het ‘wel strijd heeft gekost’, maar dat ze uiteindelijk 
tot de conclusie kwam: ‘Maar je hoeft ook niet alles helemaal uit te diepen om het te 
geloven.’ De manier waarop men  bevrediging in het bijbelverhaal ervaart, lijkt ook te 
maken te hebben met de manier waarop men zich aangesproken voelt door kinderen. 
Cor: ‘Ik vind het heel fi jn om dingen uit te leggen. Wat betekent bijvoorbeeld  barm-
hartigheid? Gewoonweg met Gods Woord bezig te zijn met de kinderen en hierover 
uitleg geven.’ Hans geniet vooral van de kinderen: ‘Ik vind het leuk om te vertellen. 

251 Uitspraken als deze (‘God werkt door mij’) komen alleen bij enkele gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten voor. Op de interpretatie daarvan kom ik in paragraaf 11.7. terug.
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Maar in bijbelverhalen spreekt  Christus Jezus mij heel erg aan. Paasverhalen vind ik 
helemaal heerlijk om te vertellen omdat je dan zo de rol van  Christus ziet. Dat is ei-
genlijk de kern van alles.’ Gevraagd naar de reden waarom het zo heerlijk is om te ver-
tellen, zegt Hans: ‘Omdat ik ervan geniet, het zijn kinderen,  Jezus zegt niet voor niks 
“Word zoals de kinderen.” Ik geniet van dat  geloofsvertrouwen van kinderen.’ Het 
genieten van de inhoud is hier verweven met het genieten van de kinderen.

Vertellen verandert je
Leerkrachten hebben de ervaring dat ze veranderen tijdens het vertellen. In verschil-
lende voorbeelden van bijzondere ervaringen hebben leerkrachten het besef dat ze niet 
alleen tegen de kinderen, maar ook tegen zichzelf praten. Hans: ‘Ik zit tegen mezelf in 
te praten. Zo is het, ik voel het niet alleen zo, maar zó is het! Laat ik het zo zeggen: 
door een halfuurtje vertellen groei ik dichter naar Jezus toe. Dan denk ik ondertus-
sen: yes, zo is het Hans!’ De meeste leerkrachten spreken in termen van: ‘Ik ga meer 
nadenken over …’ of ‘Het is toen tot mij doorgedrongen dat …’ of ‘Ik heb geleerd dat 
…’ Een inzicht tijdens het vertellen kan ook minder leuk zijn. Hans: ‘Soms praat ik 
net zo goed tegen mezelf als tegen de kinderen. Dat ik denk van: oei, ik zie dat er bij 
mij ook steekjes vallen.’ De ervaring tijdens het vertellen kan ook bemoedigen. An-
thon vermeldt ervaringen die de concrete ervaring overstijgen. Hij worstelt soms met 
de uitverkiezing. Toen hij de kinderen wees op de ‘schare die niemand tellen kan’ werd 
hij ten aanzien van dat punt bemoedigd tijdens het vertellen. Anthon: ‘Voor mijzelf 
was het heel donker. De Heere geeft dan dat je dat door mag geven. Door je eigen les 
krijg je toch weer moed’. Anthon geeft aan dat dit soort momenten bij andere vakken 
niet voorkomen. De bijbelles roept bij hem de meeste emoties op: ‘Het zijn toch wel de 
dingen die heel direct met de  Bijbel te maken hebben, die mij iets doen. Een aardrijks-
kundeles maakt niet een emotie bij me los. Ja, misschien toen ik een keer  driftig werd, 
toen ik boos op ze werd toen er geen  orde was. Maar een moment dat indruk maakte? 
Dat zijn toch wel de geestelijke dingen.’

Uit het voorbeeld van Cor blijkt dat er een sterke verbinding is tussen de hande-
ling van het vertellen en het  persoonlijk leerproces: ‘Soms zie ineens iets. Iets ga je 
zelf ervaren of beleven. Of je ziet in Gods Woord iets wat je vroeger misschien nooit 
zag. Ik vertelde dat Levi zijn deur voor de Heere Jezus openzette en ook de Heere Je-
zus vroeg om met Hem te gaan eten. Ook zijn vrienden. Terwijl de schriftgeleerden 
en de farizeeën ook hun deur eigenlijk dicht lieten. Levi zette zijn hart ervoor open. 
Door Gods Geest natuurlijk, omdat hij werd geroepen: “Volg Mij!” Zulke diepere 
dingen ga je ook zien. Je hebt die vertelling wel eens vaker gedaan en Levi werd ge-
roepen: “Volg Mij.” Je vertelt die vertelling. Maar dat je ook zulke dingen er dieper 
uit haalt van: “God roept ook jou om ook jouw hart voor God open te stellen. Zoek 
Hem.” En dat je zulke dingen ook in je vertelling meeneemt. Dat doe je niet omdat je 
zegt van: dat heb ik eens ergens gehoord. Tenminste, dat kan wel op die manier, maar 
ook voor jezelf.’
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Bertha: Ik vertelde over Jericho innemen. Alleen het stukje muur waar Rachab 
woonde, bleef overeind staan. Je bereidt het zo voor en op een gegeven moment 
dacht ik tijdens het vertellen: dat is misschien de slechtste vrouw in heel de stad 
geweest. Die mag erbij gaan horen. Die wordt helemaal in Israël ingelijfd. Op dat 
moment ging er iets door mij heen: je kunt gewoon niet te slecht zijn, dat kan niet! 
Juist Rachab bleef gespaard, juist zij werd getrokken. Dat heeft me wel wat ge-
daan.
Interviewer: Je herinnert je dat moment nog duidelijk van vorig jaar. Betekent dit 
dat dergelijke ervaringen weinig voorkomen?
Bertha: Zo intens als het toen ging, nee dat gebeurt niet echt heel vaak. Vaak heb 
je wel kleine dingetjes. Dat je denkt: dit viel me eerst niet op, maar nu lees ik het 
in één keer. Dat wel, dan moet je dus wel echt de Bijbel gaan lezen met de  kant-
tekeningen erbij, dan vallen je ineens dingen op. Als je er maar gauw gauw over-
heen leest, dan zie je het niet.
Interviewer: Ervaar je dat als winst?
Bertha: Ja.
Interviewer: Waarom? Wat brengt het bij jou teweeg? Wat is die meerwaarde?
Bertha: Soms voor je eigen geestelijk leven. Soms zit je zo in de knoei, dat je denkt: 
het kan niet meer. Ik kan nooit meer  bekeerd worden, dan lees je in één keer zoiets. 
Dan komt er een stuk  ruimte: het kan dus toch nog wel. Een andere keer zoek ik 
iets wat ik de kinderen mee wil geven en weet ik gewoon met dit bijbelverhaal niet 
wat ik ze mee wil geven. Dan in één keer valt je oog op iets, dan probeer je dat uit te 
dragen. De ene keer is het voor jezelf, de andere keer is het meer voor de kinderen. 
Het is soms voor beiden, dat is echt niet elke dag met elk bijbelverhaal zo.

Geke: Er zijn verhalen die je gewoon verhaal kunt laten. Maar een bijbelverhaal 
gaat dieper.
Interviewer: Want …?
Geke: Dat is van God. Dat is de Bijbel, daar zit echt een boodschap in voor ieder-
een. Voor kinderen is die misschien moeilijk te ontdekken, maar je wilt juist door 
middel van een bijbelverhaal God bekendmaken bij de kinderen en laten zien wie 
Hij is. En als je gewoon een verhaal over Pietje en Jantje vertelt die boodschappen 
gaan doen, dat is leuk, maar daar hoef je niet diep op in te gaan.
Interviewer: Wat is nu de hoofdboodschap die kinderen moeten weten? Die je echt 
bij ze laat landen?
Geke: Ik zou willen dat ze God beter leren kennen. Het doel van mijn leven is dat 
ik steeds meer op  Jezus ga lijken. Dat hoop ik voor die kinderen ook. Het begint 
hier op de basisschool en ik hoop dat het verder door ontwikkelt. Daarnaast vind 
ik  kennis ook heel belangrijk.
Interviewer: Waarom is dat heel belangrijk?
Geke: Er wordt wel gezegd: als je op een onbewoond eilandje komt en je hebt geen 
Bijbel bij je, dan ken je in ieder geval de  psalmen nog uit je hoofd. Daar zit best wel 
iets in. Ik merk nu ook wel eens, als ik ergens ben, en je hebt geen Bijbel bij je en je 
hebt een vervelend moment of je voelt je niet lekker, dan komt er een opwekkings-
lied in je hoofd. Dan word je daardoor opgebouwd. Ik vind het heel belangrijk dat 
er wel  kennis bij komt. Zonder kennis kun je ook niet dieper op de Bijbel ingaan.
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11.3.4 De leerlingen

Het bijbelverhaal is voor leerkrachten een spannend gebeuren, omdat ze weten iets in 
werking te kunnen zetten, maar toch geen invloed te hebben op het effect. Hans: ‘En 
wat er dan vervolgens in het hart van die kinderen gebeurt, dat moet je overlaten aan 
de  Geest.’ Men kijkt goed naar de gezichten van de kinderen. Geertje probeert zich 
voor te stellen op welke manier de kinderen het bijbelverhaal ervaren. Ze heeft het 
verhaal over Jonathan en David pas geleden verteld. ‘Gewoon al die oogjes hè? Mis-
schien kennen ze het verhaal nog niet goed. Ze zitten te kijken: ooh dit is toch wel erg 
hè, dat iemand je haat of dat iemand zo’n hekel aan iemand heeft. Het onbegrip, het 
verbijsterende van Jonathan dat hij dan van zijn eigen vader hoort dat hij David haat. 
Op zich vind ik dat wel heel heftig.’ Tijdens het vertellen associeert ze vanuit de in-
houd van het verhaal naar de  belevingswereld van de kinderen. ‘Er is gewoon  vriend-
schap. Dat is ook iets wat dagelijks in de praktijk van kinderen en mensen voorkomt. 
Dat ze blij zijn met vrienden of dat ze teleurgesteld zijn dat een vriendje ineens iemand 
anders kiest om mee te spelen. Dat ligt natuurlijk niet zo diep als in het bijbelverhaal. 
Maar ik denk wel: dit raakt ze allemaal.’

Uitgebreide refl ectie over de werking van het bijbelverhaal komt bij gereformeerd-
vrijgemaakte leerkrachten niet voor. Reformatorische leerkrachten uiten zich er wel 
over. Zij lijken vooral alert te zijn op de  ontroering die ze al dan niet bij de kinderen 
waarnemen en koesteren die observatie als een kostbaar moment. Tegelijk zeggen ze 
te beseffen dat deze wellicht geen blijvende waarde heeft. Annet spreekt in termen van 
‘ verwachting’: ‘Als er een boodschap in zit, dan leren ze er wat van. Van de Tien Ge-
boden bijvoorbeeld, maar het is dan ‘verwachten’, ‘dat hoop je’. Je gaat er niet vanzelf-
sprekend van uit dat er elke keer iets gebeurt.’ Momenten die leerkrachten als bevre-
digend ervaren, krijgen aanduidingen als ‘ Je hebt ze’ of ‘Ze zijn echt betrokken’. (zie 
ook paragraaf 9.2.2) Leerkrachten leiden dit af uit wat ze zien gebeuren bij de leerlin-
gen, met name uit de aandacht die ze waarnemen (zie ook paragraaf 11.5). Annet: ‘Je 
merkt dat kinderen soms heel  aandachtig luisteren en dan zie je aan de ogen of het ze 
raakt. Ze luisteren zo intens. Het doet ze wat.’ De reformatorische leerkrachten zijn 
erg aarzelend om de mooie dingen die ze meemaken, ook te benoemen als een gebeu-
ren van hogere orde. Bertha: ‘Was dat puur alleen mijn gevoel om dat zo te zeggen of 
was er echt wat? Dat vind ik altijd erg moeilijk. Ik ben bang om mezelf voor de gek 
te houden.’ Annet durft niet te zeggen dat op momenten dat er aandacht is, er ook 
daadwerkelijk iets gebeurt met de kinderen. Annet: ‘Dat vind ik moeilijk te zeggen, 
want soms ben je klaar met de vertelling en je gaat weer over op andere vakken. Dan 
denk je wel eens: ze zijn alles weer vergeten.’ Opmerkingen als deze drukken uit dat 
leerkrachten verwachten dat als er werkelijk iets zou gebeuren, het dan ook te merken 
zou zijn bij de andere vakken, en dat is doorgaans niet het geval. Bas legt het in het 
nu volgende fragment uit.
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Bas: Je ervaart het soms heel kennelijk dat de Heere door Zijn Woord tot de kinde-
ren, maar ook tot mezelf wil komen.
Interviewer: Hoe merk je dat?
Bas: Er is  indruk, er wordt goed geluisterd. Je bent zelf op dat moment ook een 
leerling. Je bent dan samen met de kinderen eigenlijk aan het luisteren. De Heere 
wil bij een aantal kinderen – dat is dan voor mij zichtbaar – nog  ontroering geven. 
Dat kun je van tijd tot tijd gewoon zien aan kinderen, in de manier waarop ze je 
aankijken, de vragen die ze soms stellen. Dan zijn dat inderdaad bemoeienissen van 
de Heere. Maar die ontroering kan ook weer overgaan. De ontvankelijkheid en de 
zichtbare indruk die het op ze maakt. En de  eerbied. Ik geloof toch dat de Heere 
zo wel werkt. Dat zie je aan hun ogen, en je merkt het aan de vragen die ze stellen. 
Daar merk je dat aan. Niet iedereen stelt een vraag, maar alleen al aan de houding, 
aan de ogen kun je zien dat ze erover nadenken.

‘Het kan ook weer overgaan.’ Bas bedoelt daarmee dat de  ontroering deel uitmaakt 
van de genadige werking van de  Heilige Geest, maar geen eeuwigheidswaarde hoeft 
te hebben. Het theologisch gedachtegoed dat hier op de achtergrond meespeelt, be-
treft het onderscheid tussen algemene en bijzondere werkingen van de Geest. ‘Algeme-
ne werkingen’ zijn in bevindelijke taal  ontroeringen die niet leiden tot wedergeboorte 
en bekering. Bas: ‘De ene keer merk je veel duidelijker dat het Woord wat mag doen. 
Dat de kinderen, ook al is het maar uitwendig en weten we verder niet wat de vrucht 
is, maar dat de kinderen uitwendig dan in ieder geval dan toch nog ontroerd zijn. Dat 
ze in ieder geval geprikkeld zijn. En bij andere kinderen denk je: het is allemaal langs 
hen heen gegaan.’ Bas geeft aan bewust een nawerking van het bijbelverhaal na te stre-
ven. Hij schrijft altijd een kernzin op het bord. ‘Het gebeurt wel eens dat ik tegen de 
kinderen zeg dat ik het nog niet uitveeg, dat ik het de hele dag laat staan. Omdat je 
op dat moment denkt dat het indruk heeft gemaakt, en het heeft met jezelf ook wat 
gedaan.’

11.3.5 Het verhaal in de dag

 Teleurstelling
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat reformatorische leerkrachten het bijbelverhaal 
ervaren als een moment van hogere orde. Als het vertellen goed gaat, geeft dat veel 
 bevrediging. Deze leerkrachten geven – in tegenstelling tot de gereformeerd-vrijge-
maakte leerkrachten – vrij algemeen aan dat ze de spanning en de  gewijdheid van het 
moment vast zouden willen houden. Dit gebeurt vaak niet, omdat kinderen onrustig 
worden, willen gaan praten of omdat er gewoon een overgang gemaakt moet worden 
naar een andere les. Dorien: ‘Die  rust van het bijbelverhaal is dan zo weg.’ De  gewijd-
heid die leerkrachten ervaren, omschrijven ze met ‘rust’ of ‘een dankbaar gevoel.’ Cor 
heeft voor het wegvloeien van de wijding wel een verklaring: ‘Ze moeten ergens  ont-
laden.’ Maar toch is er een gevoel van een kostbaar moment te moeten loslaten. An-
net: ‘Vooral als je stopt met het bijbelverhaal en je hebt verteld. Voor je gevoel zat je er 
lekker in en dan moet je weer over op rekenen en taal en die andere dingen, dan is het 
wel eens jammer om weer gewoon verder te gaan met andere vakken. Dan is het toch 
wel even …, dat vind ik een beetje moeilijk te zeggen. Als je écht verteld hebt, écht 
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goed verteld hebt voor je gevoel en de kinderen hebben geluisterd, dan is het jammer 
als het weer voorbij is. Dan gaan we weer over tot de orde van de dag en dan merk 
je aan de kinderen ook weer: dan komen de verhalen over dit of dat en dan denk je: 
wat is nu de invloed van het bijbelverhaal geweest? Is het allemaal weer weggezakt of 
denken ze er nog eens aan terug?’ Cor drukt het zelfs zo sterk uit dat het wegvallen 
van de aandacht, het vertrappen is van het Woord. ‘Je hebt zaad gestrooid vanmorgen 
en het kan gelijk vertrapt worden door de kinderen. Ze denken er helemaal niet meer 
aan en denken gelijk aan het feestje van een klasgenoot. En: nu ja, waar had hij nou 
vanmorgen ook alweer over verteld? Dan ben je als kind minutenlang aan het denken, 
en dan weet je het gewoon helemaal niet meer, dan ben je het kwijt.’ Cor beschrijft de 
 teleurstelling in termen van pijn: ‘Dat doet je ook wel eens zeer, als je dat ziet. Je hebt 
net zo’n fi jne vertelling gehad en je hebt met elkaar fi jn gezongen. En even later zie je 
strubbelingen in de klas en dan denk je: waar is dat  heilige moment van net?’

Invloed op de dag
Verschillende leerkrachten beschrijven een invloed van het bijbelverhaal op de rest van 
de dag (vergelijk paragraaf 6.2.1). De ene dag is dat sterker dan de andere. De uitwer-
king op het verloop van de dag gaat in de waarneming van de leerkrachten via de per-
soonlijke ervaring van henzelf en via de kinderen. Bertha neemt een verandering in 
zichzelf waar als ze verteld heeft. ‘Ik voel me in ieder geval meer opgeruimd, je staat 
ook positiever in de dingen die in de klas gebeuren.’ Als zij tijdens de bijbelles een bij-
zondere ontdekking heeft gedaan, wordt ze daar blij en dankbaar van. De doorwer-
king daarvan is afhankelijk van het moment, maar is vaak wel merkbaar. Bertha: ‘Dat 
ligt eigenlijk aan het moment. De ene keer werkt het nog door, door heel je dag heen.’ 
Als het werkt, is het in de ervaring van Bertha zo dat dit vooral gaat via ‘het positieve 
gevoel’. Bertha: ‘Als het vanbinnen positief voelt om zo maar eens te zeggen, dan heeft 
dat altijd zijn weerslag op je gedrag. Ik denk dat ik dan ook positiever reageer op din-
gen die gebeuren. Als er in de klas iets gebeurt, kun je het negatieve benoemen, maar 
ook het positieve. Als je zo’n goed gevoel hebt over de bijbelvertelling, ben je eerder 
geneigd om te zeggen: “Je hebt goed geluisterd, fi jn!”, dan om te zeggen “Je hebt heel 
de tijd zitten draaien.”

Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten rapporteren, zoals gezegd, dit soort erva-
ringen niet. Althans niet de werking van  rust en  wijding. Hans is de enige die er een 
opmerking over maakt. Hij denkt dat het bijbelverhaal een beetje een rustgevende fac-
tor is, maar de koestering van de wijding treffen we ook bij hem niet aan. Eerder het 
tegenovergestelde: ‘Lekker na het bijbelverhaal aan het werk. Door al die bijbelverha-
len die de kinderen te horen krijgen, krijgen ze op school toch wel een notie mee van 
hoe wij het graag op school zien wat betreft de omgang met elkaar. Wat ‘done’ is en 
wat ‘not done’, zeg maar.’ Hij benadrukt dat je niet bidt, zingt en vertelt om het effect. 
‘Want dan ga je de hele morgen bidden, daar is het niet voor. Het is hoogstens een 
bijeffect.  Bidden en  zingen doe je om Hem te loven. En het bijbelverhaal ook.’ Femke 
gaat door het vertellen van het verhaal (onbewust) anders tegen de kinderen aankij-
ken. ‘(De rest van de dag heb je dan weer meer waardering voor de kinderen.) Ik denk 
dat het onbewust doorwerkt in hoe ik naar hen kijk.’
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11.4  Gesprek

Voorbereid en incidenteel
Het gesprek is een van de meest duidelijk te onderscheiden pedagogische middelen 
waarin de spiritualiteit en het religieuze element daarin zichtbaar worden. De leer-
krachten grijpen het gesprek aan om duidelijk te maken wat ze echt belangrijk vinden 
en waar ze in hun beroep voor staan. Hun eigen drijfveren voor het werk, met name 
die van de  toerusting (motief VI, zie paragraaf 7.4), komen in de gesprekken met leer-
lingen tot uitdrukking. Dit gebeurt de ene keer voorbereid, de andere keer als reactie 
op incidenten. Het gesprek ligt soms dicht bij het onderwerp van het bijbelverhaal. 
Anthon gaat in gesprek voorafgaand aan de vertelling. In de meeste voorbeelden gaat 
het gesprek over godsdienstige onderwerpen, zoals Anthon het noemt, maar ook ge-
sprekken over gedrag komen veel voor252. Anthon praat bijvoorbeeld over de principes 
van de  omgang met elkaar. ‘Dan probeer je ook deze dingen te noemen: nederig zijn, 
de ander uitnemender achten dan jezelf. Dat kan natuurlijk een mooi spreekwoord 
zijn, maar wat betekent het concreet? Als de een verstoppertje wil doen en de ander 
trefbal, geef dan de ander de keus. Dat is de ander uitnemender achten. Niet gelijk je 
eigen mening vooropstellen.’ Als Anthon een dergelijk onderwerp besproken heeft, 
komt hij er ook weer op terug. ‘Bij een voorval tijdens een verstopspelletje waarbij een 
leerling buitengesloten werd. Of bij een confl ict over samenwerken. Doordat je het wel 
regelmatig terug laat komen in de lessen, is het voor jezelf ook eenvoudiger geworden 
om het bij incidentjes te benoemen.’ Onderlinge  confl icten zijn vaak aanleiding voor 
een gesprek. Anthon neemt hier de tijd voor. ‘Ik probeer ze inzicht te geven in hoe de 
ruzie is begonnen. Heel vaak haal ik het spreekwoord aan: de mug is weer een olifant 
geworden. Door het gesprek wil ik laten zien: zie je wel, het is met het hele kleine be-
gonnen. Wouter had er helemaal niets mee te maken; Margreet en Victor hadden ru-
zie. Hij was ook degene die Marga op haar hoofd heeft geslagen, terwijl hij er hele-
maal buiten stond.’

Christien vindt dat het  gesprek met de klas als werkvorm een vormende waarde 
heeft: ‘Om aan elkaar te laten merken dat je in elkaar geïnteresseerd bent als persoon. 
Dat je daar niet komt omdat je naar school moet, omdat je les moet geven en les moet 
krijgen, maar omdat je inderdaad een relatie hebt met elkaar. Dat je samen verder 
wilt. Kinderen leren op zo’n manier ook naar elkaar luisteren, en  geduld opbrengen 
voor elkaar. Soms vertelt een kind echt wel een verhaal dat een ander niet zo boeiend 
vindt. Ik vind dat ze dan toch het  respect voor elkaar moeten opbrengen om dan toch 
netjes naar elkaar te luisteren. Als ze naar elkaar leren luisteren en oog leren hebben 
voor elkaars belevenissen, dat vind ik gewoon goed.’

 Preventief
Hans gebruikt het  gesprek ook ter voorkoming van problemen. Met vier jongens met 
lastiger gedrag heeft hij van tijd tot tijd een gesprekje. Hij vindt dat je dit  preventief 
moet doen en het moment niet af moet wachten totdat er iets misgaat. ‘Je maakt een 
afspraak buiten de klas om. Je beloont wanneer ze het goed doen. Je beloont niet als 

252 Er zijn enkele specifi eke onderwerpen die we in volgende paragrafen afzonderlijk belichten, na-
melijk ‘omgaan met diversiteit’ en ‘omgaan met moeilijkheden’. 
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ze het niet goed doen. Je krijgt een vertrouwensband met die jongens en je hoeft ze 
in de klas niet aan te spreken. Je haalt de ‘ergste’ eruit en wat ook heel leuk is, als die 
jongens alleen zijn in een heel klein groepje, dan kom je er toch achter dat het prima 
kinderen zijn.’ Zijn keus om dit soort gesprekken te voeren, past bij zijn voorkeur voor 
een relatiegerichte benadering. In de interviews met Hans komt naar voren dat hij het 
motief ‘zorg’ erg belangrijk vindt.

 Ontmoeting
Bea maakt duidelijk dat ook het individuele gesprek van groot belang is, vooral in het 
geval van incidenten. ‘Ik vind het belangrijk dat ik het van het kind zelf hoor wat hij 
denkt dat er is gebeurd. En dat ik kan zeggen wat ik heb gezien. Als ik blijf vinden 
dat hij fout was en ik goed, dan vind ik dat ik hem ervan mag doordringen dat hij 
echt fout is geweest en dat ik echt wil dat het niet meer gebeurt: dat ik het een stap te 
ver vind. En dan zeg ik ook gerust: “Ik heb je weggestuurd, want anders was ik heel 
boos geworden. Je kunt ook te ver gaan. Je moet ook weten: als de juf boos is, de juf 
stop zegt, moet het ook stop zijn.’’’ Het incident wordt zo de aanleiding voor een per-
soonlijke ontmoeting. Bea vindt dat de  ontmoeting ook helemaal aan het begin moet 
staan. Het persoonlijke contact is de basis om op te werken. ‘Ik vind het een grote 
meerwaarde om zo met je groep te beginnen. Dat je eerst tijd hebt voor elkaars per-
soonlijke verhalen. En natuurlijk kan ik niet iedereen een beurt geven, want ze zitten 
daar alle 34. En niet alle 34 willen iets vertellen. Sommigen durven niet en anderen 
denken: dat hoef jij niet te weten. En de helft denkt: ik wil wat vertellen, dat vinden 
ze heerlijk. Ik vind ook dat ze goed naar elkaar luisteren en soms hebben ze ook een 
vraag aan elkaar over het verhaal dat ze vertellen.’

Het gesprek met het individuele kind heeft soms ook een sterk  pastorale toon. 
Christien wil een leerling die met een probleem naar haar toe komt, wijzen op God. 
‘Als wij met ons verstand gaan redeneren, dan denk je van: dat gaat helemaal niet 
goed. Maar God kan zo’n situatie ook wel gebruiken. Dan probeer je duidelijk aan te 
geven dat het de duivel is die probeert macht te krijgen. Maar dat God de Almachtige 
is; dus veel machtiger is.’

11.5 Goed kijken

De groep
Wanneer leerkrachten spreken over de mooie dingen die ze op school meemaken en de 
energie die ze ontlenen aan de pedagogische situatie, spreken ze vaak in termen van 
‘Ik ervaar ...’, ‘Ik merk ...’ of ‘Ik voel ...’ Wat er gebeurt, is voor hen niet altijd goed be-
noembaar. Leerkrachten snuiven een  sfeer op in de groep en verbinden daar hun con-
clusies aan. Kinderen zijn stil of enthousiast, hebben geen zin of zijn heel nieuwsgierig. 
Anthon: ‘Je merkt al gauw als je op het plein komt, welke sfeer er hangt. Je hoort het 
aan het geluid, je ziet het aan de gezichten.’ Harm: ‘Je proeft iedere dag de sfeer. De 
gemutstheid. Hoe ze zijn.’ Harm typeert de goede sfeer die hij proeft, als ‘een goede 
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klankbodem’253. Vooral uit  stilte leiden leerkrachten af dat er iets in de hoofden van 
de kinderen aan het gebeuren is. Anthon: ‘Stil en stil is twee. Soms hoef je helemaal 
niets te vragen. Dan  heb je ze. Dan zie je: ze kijken allemaal naar je, ze hangen aan je 
lippen, als het ware. Het is toch hun hele houding, dat ze betrokken zijn bij het on-
derwerp en voelen dat het iets belangrijks is.’ Cor merkt dat hij, op grond van wat hij 
ziet gebeuren, aftast of hij nog dieper op een onderwerp in moet gaan. Cor: ‘Aan de 
ene kant voel ik: heel wat kinderen zijn nieuwsgierig. Het lijkt of ze denken: vertel nou 
eens verder. Dat probeer je dan een beetje tegen te houden, omdat er ook kinderen zijn 
die er nog niet aan toe zijn.’ Cor  stemt hier zijn handelen af op wat de groep impliciet 
vraagt en aankan. Bij het goed kijken blijkt het steeds te gaan om het afl eiden van de 
emotionele toestand van de leerlingen. Bij doorvragen op ‘ sfeer’ en ‘gevoel’ blijkt dat 
leerkrachten vooral kijken naar de  gelaatsuitdrukking van kinderen. Anthon neemt 
de tijd om met een groepje te spreken omdat hij ziet dat er nog wat blijft hangen: ‘Dan 
zie je aan de gezichten dat er nog een stukje boosheid blijft.’ Geertje ziet de ogen tij-
dens het bijbelverhaal en wordt daar blij van. Voor Harm is niet de uitbundigheid (die 
te horen is) de maatstaf voor succes, maar of je het aan de kinderen ziet: ‘Ze moeten 
het mooi vinden. Je moet kunnen zien dat ze  genieten.’ Ook tijdens het kringgesprek 
kijkt Geertje naar ‘hoe ze kijken’, en tegelijk  observeert ze nauwkeurig: ‘Hoe ze kij-
ken, dan zit ik daar en laat ze maar vertellen. Maar ondertussen luister ik, maar ik zie 
ook andere dingen gebeuren.’ Geke: ‘Ik let vooral op hoe kinderen ’s ochtends in de 
klas komen. Of ze een beetje vrij in de klas komen. Aan de gezichten zie je ook vaak 
als er iets aan de hand is. Af en toe zijn ze wat stilletjes en teruggetrokken. Dat valt 
dan op. Je weet dat een aantal kinderen zo zijn. Dat weet je omdat die al wat langer 
bij je in de klas zitten. Doen zoals ze zijn. Ander gedrag valt op.’

Voor Harm is de houding van de kinderen de  toets of hij met de groep een klik 
heeft weten te bereiken. Kenmerkend is ‘leergierigheid of  nieuwsgierigheid of, als iets 
verteld wordt, benieuwd zijn naar wat er volgt. Als dat groeit! Als ze al benieuwd zijn 
van: wat heeft de meester nu weer? Dat ze al stil zijn als je ergens over begint. Of als 
je zegt: “Jongens we gaan nu dít doen.’’’ Opmerkelijk is dat Harm het prikkelen tot 
 nieuwsgierigheid ook koppelt aan het ‘tot  rust brengen van de groep’. Harm: ‘Het is 
de beleving om de kinderen heen, die de kinderen erbij houdt. Daarmee kun je ook 
een lastige klas tot bedaren brengen, tot rust brengen. Je kunt een bepaalde nieuwsgie-
righeid bevredigen, een ontwikkeling van interesse. Wat ligt er niet veel in besloten!’ 
Vanuit deze ervaringen is hij kritisch op  onderwijsvernieuwingen die een te zwaar ac-
cent leggen op  zelfstandig werken. Naar zijn overtuiging moet er altijd in de relatie 
geleerd worden.

Een van de leerkrachten spreekt niet over goed kijken, maar over goed  luisteren. Ze 
bedoelt hiermee niet het letterlijke ‘horen’, maar het ‘proeven’ en ‘aftasten’ van waar 
kinderen aan toe zijn, waar hun pedagogische vraag ligt. Frannie: ‘Kinderen hebben 
een hele frisse kijk op een heleboel dingen. Die zetten je altijd weer even met beide be-
nen op de grond. Ze hebben vaak een verrassende invalshoek. Als je daar goed naar 

253 Tegelijk geeft hij de spanning aan tussen de groep als geheel en individuele leerlingen. ‘Aan de 
andere kant zitten er ook individuen in die veel aandacht nodig hebben, die ook toch snel een 
bepaalde ruis veroorzaken.’ 
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luistert, kom je soms heel ergens anders uit dan de bedoeling was.’ Het goede luiste-
ren, in de zin van ‘aftasten’, vindt ze op dit moment belangrijk, omdat ze bij de in-
voering van  zelfstandig werken aanloopt tegen de onrust in de klas. Samen met haar 
collega probeert ze de vernieuwing rustig in te voeren. Ze stemmen nauwkeurig af op 
wat ze bij de kinderen waarnemen: ‘Het is een beetje zoeken. Je kijkt toch weer wat 
de klas aankan.’

Het kind alleen
Terwijl men de groep als geheel in het oog houdt, zien leerkrachten ook individuele 
kinderen. Ze zien een strak gezicht of een glimlach, angstige of juist blinkende ogen. 
Anthon was heel blij dat hij na lange tijd contact voelde met een van zijn leerlingen. 
‘Ik merkte, ik zag aan haar gezicht dat ze blij was en een compliment echt oppikte. We 
zijn zeven weken bezig. Het is voor het eerst dat ik dat bij haar merkte. Misschien heb 
ik haar daarin vergeten, de afgelopen zeven weken en ineens zie je dat en dan denk je: 
hier moet ik op verder borduren.’ Nu dit vreugdevolle moment zich heeft voorgedaan, 
blijft hij op haar letten. Anthon: ‘Ik heb het idee dat het haar motiveerde om nog een 
poosje zo te werken, dat ze behoefte had aan nog meer van zulke opmerkingen. Later 
op de dag kwam ze iets aan mij vertellen. Het ging geloof ik over de manege waar ze 
ging paardrijden. Je kunt niet hardmaken dat het een verband had, maar het is wel 
opvallend.’ Uit dit citaat blijkt dat waarnemen altijd interpretatie is254. Anthon is zich 
hiervan goed bewust. Maar de snelle cyclus van waarnemen en interpreteren maakt 
dat goed kijken een zichzelf versterkend proces is. Wanneer eenmaal een klik ervaren 
is, leidt dat tot grotere  opmerkzaamheid voor de oogopslag van het kind in een vol-
gend moment.

Vooral de kinderen van wie het gedrag niet begrepen wordt, zijn aanleiding om 
goed te kijken. Annemarie noemt het voorbeeld van een  angstig kind dat een terugval 
had. Ze raakte in paniek als de juf onverwacht de klas uit was. ‘Dat is dan iets wat mij 
op zo’n moment aangrijpt.’ Zij merkt dat het zien wat er met het kind gebeurt, leidt tot 
meer empathie voor het kind: ‘Ik voel wat het betekent om je verlaten te weten.’ Ge-
drag kan ook aanleiding zijn om juist niet te kijken. Christien vertelt over een leerling 
die ze vaak negeert, omdat hij heel bewegelijk is. Ze wil daar geen negatieve aandacht 
aan geven (‘anders worden hij en ik helemaal gek’). Ze wil juist kleine stukjes gedrag 
belonen. Het is een kwestie van nauwkeurig aftasten wanneer het hiervoor een goed 
moment is. ‘Ik probeer goed op te letten of het goed gaat in de klas en dat ik dan een 
soort compliment kan maken. Dan wil ik peilen: staat hij daar wel open voor?’ Als 
het gaat om contact met individuele kinderen, worden vaak ‘ stille kinderen’ genoemd. 
Geke: ‘Als het om stille kinderen gaat, probeer ik juist van de  ouders iets meer te ho-
ren te krijgen. Op die manier kom ik toch met het kind in contact.’

Kijken is geen eenmalige handeling. Leerkrachten vinden het belangrijk om  contact 
te maken en te  houden. Dat gebeurt door een actieve ‘kijkhouding’. Geke: ‘’s Morgens 

254 De interpretatie wordt door sommige leerkrachten heel sterk verwoord, met name als er speci-
fi eke problemen zijn. Femke praat over het  autistische jongetje in haar klas. Ze ziet zijn gezichts-
uitdrukking en kent er iets aan toe: ‘Dan is hij heel trots op zichzelf: “o maar ik heb het al door 
hoor, dat er iets is veranderd!’’’
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probeer ik iedereen bij het binnenkomen bij de naam te groeten. Ik vind het ook be-
langrijk om te weten waar de kinderen mee bezig zijn. De moeder van een meisje is 
zwanger, dan vraag ik hoe het met de baby is, en of hij al bijna komt. Ik wil aansluiten 
bij de  belevingswereld van de kinderen. Als ze verhuisd zijn, dan vraag ik hoe de ver-
huizing was. Zo kom ik bij het persoonlijke. Als ze aan het werk zijn, dan ga ik bij de 
groepjes langs en dan maak ik individueel contact met de kinderen.’

Refl ection-in-action
‘Goed kijken’ lijkt in de voorbeelden te leiden tot een  intensivering van de zelfrefl ectie. 
Annemarie merkte in het geval van het  angstige kind (zie in de voorgaande subpara-
graaf) dat ze de neiging had de  angst te bagatelliseren. Doordat ze ziet wat er gebeurt 
en empathie voelt voor het kind, komt ze tot een  normatieve refl ectie. Annemarie: ‘Je 
corrigeert jezelf een beetje vanuit een professionele houding. Eerst laat je je meer lei-
den door je gevoel en laat je ze gewoon lopen. Maar meer vanuit de leerkrachthou-
ding zeg ik tegen mijzelf: “Zo mag je helemaal niet reageren.” Achteraf denk ik: je 
moet zo’n angstig kind altijd positief blijven benaderen.’ De refl ectie gaat bijzonder 
snel. Bertha geeft aan dat het waarnemen bijna ongemerkt verloopt. Er is sprake van 
een opmerkzame houding, maar kennelijk op de manier van een  gevormde intuïtie. 
Het kijken en refl ecteren gebeurt zo snel en vanzelfsprekend dat de leerkracht het ge-
beuren meer als onbewust dan bewust ervaart. Bertha: ‘Bij het ene kind let ik meer op 
 gezichtsuitdrukking en houding dan bij het andere kind. Dat gaat onbewust. Als ik 
zie dat een kind dat normaal vrij vrolijk is, met een wit gezicht somber in de klas zit, 
dan ga ik niet meteen met zo’n kind praten. Ik kijk wel hoe het de volgende morgen is. 
Als het een week duurt, ga ik de ouders bellen. Ik let wel op, maar ga niet bewust kij-
ken vandaag hoe Hans zich voelt en morgen hoe William zich voelt.’ De consequentie 
die uit het kijken getrokken wordt, hangt af van het goede gevoel over de relatie. Als 
de leerkracht uit de blik van de leerling afl eidt dat die weer beter in zijn vel zit, geeft 
dat bevrediging. Bertha: ‘Eigenlijk is je hele dag goed als je in één keer zo’n ventje ziet 
glimlachen naar je. Misschien gaat het ijs nu wat breken.’

Wat betreft het handelen jegens de groep als geheel, is er hetzelfde patroon. Men 
ziet opmerkzame of wazige gezichten en leidt daaruit af of er meer uitleg nodig is of 
dat er een geschikt moment is om een zingevende opmerking te maken. Anthon merk-
te in een gesprek over een  ruzie op dat God in de Bijbel zegt dat je ‘de zon niet onder 
moet laten gaan over je toorn’. Anthon: ‘Je ziet het onbegrip op de gezichten.’ Anthon 
plaatst de refl ectie-tijdens-het-handelen (zijn beslissing om een opmerking vanuit de 
Bijbel te maken) in een breder kader. Anthon: ‘Het is ook iets wat je mee hebt gekre-
gen, al jarenlang, en wat je dan ineens voor de geest komt.’

11.6 De  aanraking

Op verschillende momenten gedurende het onderzoek is er sprake van  fysieke aanra-
king. De leerkracht heeft soms een aanleiding om op een zeker moment letterlijk con-
tact te maken met het kind. De wisselwerking die we bij de inspiratiebron ‘relatie met 
kinderen’ (paragraaf 9.2.2) hebben benoemd, wordt zo het meest concreet. Bij kleu-
ters komt het tot uiting in het even op schoot nemen of het helpen met aankleden na 
de gymles.
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Eén keer tref ik de aanraking aan bij een leerkracht in de bovenbouw. Dit gebeurt tij-
dens een  observatie van een rekenles. Die waarneming is in het gesprek aanleiding 
voor een uitvoerige refl ectie. Ik constateer in de klas dat Harm fysiek dicht bij kinde-
ren is. Als hij helpt, buigt hij zich over hen heen, gaat hij door de knieën of geeft hij 
een heel klein bemoedigend schouderklopje. In het gesprek zegt hij van mening te zijn 
dat hij  op gelijke voet moet komen. ‘Dan is dat een soort aantrekkingskracht in de 
zin van: je op gelijke voet met de kinderen willen stellen. Je wilt je verdiepen in hoe 
het kind op dit moment zijn les maakt. Ik vind het heel belangrijk dat je zo dicht bij 
de kinderen komt. Om zelf de dag goed door te brengen. Om de klas te hebben, om 
het kind te hebben.’

In de loop van het gesprek wordt het motief van de  aanraking nog duidelijker. Het 
blijkt dat Harm er intuïtief van uitgaat dat de aanraking een  kalmerende uitwerking 
heeft255. ‘Nou, weet je: je bent zelf vader van een gezin met kinderen en je geeft ze wel 
eens een klopje op de schouder of even een arm eromheen. Misschien is dat te ami-
caal bij leerlingen? Ik heb ooit geleerd tijdens een opleiding: je moet niet te amicaal 
zijn. Maar fysiek bij een leerling een hand op de schouder leggen werkt bij sommigen 
gewoon kalmerend. Die voelen gewoon: waar maak ik me druk om? Het is een soort 
van verbondenheid. Ik doe dat zonder mij op te dringen. Want je bent als leerling ook 
een eigen persoon. Elk kind is fysiek op ruimte om zijn eigen lichaam gesteld, dus daar 
wil ik helemaal niet binnendringen. Integendeel, maar tóch is het belangrijk naast ze 
te staan. Ik wil hun het gevoel geven: ik help je … even wat rust. Soms kun je fysiek 
even wat  rust brengen in iemand. Ik wil ook iemand het gevoel geven: laten we maar 
gewoon doen. Het is net zoiets als twee kameraadjes wel eens dicht tegen elkaar aan 
zitten, zonder dat ze direct zeggen: “Wat doe je zo dicht bij me?” Zelfs twee jongens 
die elkaar nooit opzoeken, kunnen soms op de paaltjes dicht tegen elkaar aanzitten. 
Dat idee van gereserveerdheid dat moet niet.’

11.7  Creativiteit

Het gewone is spannend
Leerkrachten beleven plezier als zij  spontaan kunnen ingaan op situaties. Dit maakt 
het werk uitdagend en tegelijk geeft het een zekere ontspanning. Bea: ‘Het benutten 
van de spontane situaties is heel waardevol. (De stof) beklijft ook beter. Het raakt de 
kinderen dieper en mijzelf ook. Ik vind dat je juist heel erg moet inspringen op de si-
tuatie die zich op dat moment aandient. Ik vind het voor mijzelf ook een uitdaging. 
Ik vind het ook wel  ontspannen.’ Zij noemt een voorbeeld waarbij ze tijdens de les 
een switch maakt. ‘Op een gegeven moment was het thema ‘de krant’ aan de beurt. Ik 
dacht: laat ik een krant meenemen; dan gaan we het hebben over allerlei technische 

255 Andere onderdelen uit de gesprekken met Harm, suggereren een verband tussen de hier be-
schreven neiging tot aanraken en het inlevingsvermogen van Harm (vergelijk de eigenschap van 
altruïsme, zie paragraaf 7.5), een kwaliteit die hij in de loop van zijn biografi e heeft verworven. 
Hij brengt zijn pedagogische handelen terug tot ‘inlevingsvermogen’. De aanraking is een fysieke 
expressie van de overtuiging dat hij op gelijke voet staat met kinderen, en hen verder kan helpen 
als hij heel dicht bij ze staat, bijna letterlijk ‘voelt’ wat er in hen om gaat. 
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begrippen. Maar ’s morgens kwamen kinderen met een verhaal over een brand ergens 
in een fabriek. Ik zeg: “O jongens – ik heb de krant bij me.” Eigenlijk had ik die pas 
bij het melk drinken willen introduceren; maar zo’n opmerking van kinderen hoor je 
dan gelijk bij de ontvangst. Dan denk je: prima ok! Nú hebben de kinderen het over 
de krant. Die moet ik dan nu aanbieden, daar gaan we het nú over hebben. Dat zijn 
heel waardevolle momenten, ook voor mezelf. Voor de kinderen natuurlijk ook. Daar 
geniet ik dan van.’

Ervaring niet beslissend
Het  creatief om kunnen gaan met situaties lijkt niet af te hangen van het aantal jaren 
ervaring in het onderwijs, maar meer van de  openheid die men heeft voor wat er zich 
op een zeker moment voordoet. Het sterkst – maar zeker niet alleen bij hen – treffen 
we dit aan bij leerkrachten met jonge kinderen. De onervaren leerkrachten Annemarie 
en Dorien geven allebei voorbeelden van het intuïtieve spel met de situatie. Dorien is 
verbluft van wat het oplevert. Ze had in verband met het klussen in haar huis een pas 
van Karwei. Ze las een verhaal voor over kinderen die een hok gingen timmeren voor 
een haas die ze hadden gevangen. Er stond in de handleiding: bedenk met de kinderen 
wat ze allemaal gaan kopen bij de kluswinkel. ‘Ik had juist een pas bij de Karwei. Dat 
kun je dan brengen alsof het heel opzienbarend is. Dan sta ik versteld van mezelf, wat 
ik kan doen met kleine simpele dingen. Kinderen waren heel nieuwsgierig naar die 
pas. Het lokt iets uit. Ik had van tevoren niet bedacht dat ik die kluspas uit mijn por-
temonnee zou halen en zou laten zien.’ In haar verhaal valt op dat ze in dit ‘spel’ een 
verbinding maakt van het leermateriaal (het verhaal van de kinderen die een hok gaan 
timmeren) met haar eigen situatie (haar kluspas), waardoor met een klein realistisch 
voorwerp de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld wordt.

Sommige voorbeelden maken duidelijk dat plotselinge  ingevingen ook ontstaan 
in de voorbereiding. Deze hebben dan vooral te maken met de  eigen belangstelling 
(vergelijk paragraaf 9.2.5). Het plotseling ontstaan van ideeën is voor leerkrachten 
vreugdevol. Gonda werkte met haar kleuterklas over jonge dieren en had in de winkel 
kleine kuikentjes van kunststof gekocht. Ze was van plan om de kinderen hier nest-
jes voor te laten maken. Gonda: ‘Ik was in de tuin bezig. Toen zag ik ineens dat lege 
nestje [in de boom]. Dan denk ik: o ja! Dat ga ik gebruiken.’ Ze vindt dat het opmer-
ken van kleine dingen bij haar hoort. ‘Daar heb ik een tic van: dingen zien.’ Ze wil 
anderen het genot van het kijken mee laten beleven. ‘Ik vind het prachtig, als ik een 
lammetje zie, moet gewoon iedereen even kijken. “Kijk eens, een lammetje!” En zo’n 
nestje ook, dat vind ik leuk om te laten zien.’

Cor (leerkracht groep 5) geeft aan dat allerlei interacties met kinderen niet te voor-
spellen zijn, omdat hij met zijn eigen gedachtegang inspeelt op wat zich voordoet. Hij 
voelt bij zichzelf een vraag opkomen en door het stellen van de vraag zet hij de kinde-
ren aan het denken. Spontane vragen kunnen op allerlei gebieden gesteld worden. De 
leerkrachten in de onderbouw melden dat ze de situatie van het moment benutten om 
de kinderen cognitief iets te leren (woordbetekenis, tellen et cetera). Cor gebruikt zo’n 
moment in groep 5 ook om buiten de les om morele problemen aan de orde te stellen. 
Soms doet hij dat om kinderen zich bewust te laten worden van een moreel probleem. 
‘We liepen naar het zwembad. Er stond een fi ets van TPG-post. De kinderen vroegen 
gelijk om elastieken. Een leerling zei: “Ik heb er wel eens een paar meegenomen.” Ik 
zei: “Had je het eerst gevraagd?” “Nee,” zei hij, “maar hij heeft er toch genoeg?” Ik zei:
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“Maar dat moet je wel vragen, want het is niet van jou.’’’ Soms wil Cor de kinderen 
gewoon aan het denken zetten. Bijvoorbeeld: ‘Franciens vader en moeder waren niet 
thuis en toen had ze geld uit haar eigen spaarpot meegenomen. Zonder te vragen. Ze 
had het gewoon meegenomen om wat te gaan kopen. Heeft ze nou gestolen of heeft 
ze niet gestolen?’

 Intuïtie en  vorming
De zeer ervaren Ines vertelt dat er voor het inspelen op situaties ook een leerproces 
nodig is. ‘Ik heb in de loop der tijd ook wel geleerd dat je moet spelen met de kinde-
ren die je om je heen hebt. En dat je niet van elk kind precies hetzelfde kunt verwach-
ten. Op ieder kind ga je weer op een andere manier in, of corrigeer je op een andere 
manier.’ Ze heeft dat vooral geleerd in haar eerste werksituatie. Het voorbeeld van 
haar leerproces is uitgebreider besproken in paragraaf 8.5, waar we de  exposure heb-
ben toegelicht.

In de interviews met Bea wordt duidelijk dat de  pedagogische intuïtie in de loop 
van haar ontwikkeling versterkt wordt door  theoretische refl ectie. In het hele onder-
zoek is zij de enige bij wie we dit zo sterk aantreffen (dit is reeds eerder aan de orde 
geweest in verband met ‘studie en bewustwording’, paragraaf 8.6). ‘Als ik terugkijk, 
speelde ik eerst ook onbewust in op de situatie. Nu ben ik me veel meer  bewust gewor-
den van de waarde ervan. Voor kinderen wordt het onderwijs ook veel waardevoller 
als dingen spontaan gebeuren, dan dat je dingen gepland gaat doen. Die kunnen ove-
rigens ook heel waardevol zijn.’

 Refl ectie-tijdens-het-handelen in  probleemsituaties
Tijdens een observatiemoment bij Ines viert Richard, een leerling met diagnose 
 ADHD, samen met klasgenote Marieke zijn verjaardag. Hij is druk en doet voortdu-
rend een appèl op de leerkracht. Het valt me op dat zij hem vaak negeert, soms met 
woorden, maar meestal met een handgebaar. Ze legt uit dat ze voortdurend bezig is 
om haar aandacht op de groep als geheel te richten, en toch ook in de gaten te hou-
den wat het jongetje doet. Ze ervaart het observeren en handelen als een voortdurend 
‘heen en weer’. ‘Dan schuif ik een stukje achteruit, dan kan ik hem weer beter in de 
gaten houden. Ondertussen observeer ik de groep hoe die erop reageert.’ Afhankelijk 
wat ze ziet gebeuren, beslist ze ogenblikkelijk hoe ze zal reageren. Ze houdt dan reke-
ning met wat op dat moment de andere kinderen nodig hebben, maar probeert ook in 
te schatten of de desbetreffende leerling voldoende feedback krijgt. Refl ectie en goed 
kijken wisselen elkaar heel snel af en zijn in de beleving van de leerkracht één geheel.

Het gebruiken van een  creatieve inval of oplossing, betekent soms het nemen van 
 risico’s. Christien noemt als voorbeeld een zeer afl eidbare, drukke kleuter. ‘Die moest 
je continu in de gaten houden. Ik liep bij ons achter op het plein; en we hebben ook 
een voorplein aan de wegkant. Ik wist: de hekken staan nog open. Ik zei tegen hem: 
“De hekken staan nog open, doe jij de hekken eens dicht.” Dat vond hij geweldig. Hij 
heeft de hekken dichtgedaan. Ik ben natuurlijk achteraf wel gaan kijken of ze dicht 
waren; maar ik geloofde gewoon dat hij het gedaan had. Soms neem ik dan wel eens 
 risico’s; maar ik merk ook dat je er wat voor terugkrijgt als je kinderen vertrouwt.’ 
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In dit voorbeeld past Christien de ‘Gestalt’ toe dat vertrouwen in kinderen het beste 
werkt. Dit maakte dat ze het risico durfde te nemen om de leerling het hek dicht te la-
ten doen. De spanning van een risicovolle situatie maakt veel indruk. ‘Deze leerling is 
wel het ergste wat ik heb meegemaakt.’

Gods hand in het werk
Bij enkele gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten komen we tegen dat ze plotselinge 
 creatieve ingevingen duiden als leiding van God. Het gaat hier om dezelfde leerkrach-
ten als die genoemd zijn onder paragraaf 10.6.1 (‘gebed tijdens het handelen’). Zij voe-
len zich op verschillende momenten met kinderen als het ware opgetild boven het hier 
en nu. Franciska schrijft een gesprek met de kinderen toe aan de  leiding van God. We 
herhalen in dit verband haar uitspraak in het onderdeel over de bijbelvertelling (zie 
paragraaf 11.3.2). ‘Dat geloof ik. Ik deed dat gesprek niet meer, God regelde dat. Dat 
merk je dan zo duidelijk.’ Franciska heeft het idee dat haar ervaring verband hield met 
de bijbelles: ‘Dat soort dingen gebeuren met name in de  bijbellessen. Misschien heb 
je dan ook meer dat idee, omdat je dan toch al met God bezig bent, dat God er ook 
meer bij betrokken is. Dat is natuurlijk onzin, want Hij is overal evenveel bij betrok-
ken. Maar dat ik me er dan meer van bewust ben.’ Een andere leerkracht meldt ook 
andere momenten dat ze zich geleid weet door God, bijvoorbeeld in een  teamverga-
dering of in een gesprek met ouders. Ines vertelt over moeilijke gesprekken met ou-
ders. ‘Dan ga ik hiernaartoe en dan denk ik: ik weet het eigenlijk niet zo goed en dan 
bid ik daarvoor. Dan zit ik in een gesprek en dan komt er opeens iets uit mijn mond. 
Soms weet ik ook niet echt een oplossing, en dan gaandeweg tijdens een gesprek denk 
je: oké! Dan denk ik wel eens: dank u, Heer, dat had ik niet van mijzelf. Dat kunnen 
soms hele simpele dingen zijn, in een gesprek met ouders, dat je opeens heel diep komt 
en ver gaat. Dan denk je: dat wil ik niet eens weten, maar kennelijk komt het toch wel 
op mijn pad. Maar dan heb ik toch wel het gevoel dat ik een stukje van Gods wijsheid 
uit mag spreken. Dat zijn niet de gaven of capaciteiten die ik nu zo goed in mij heb. 
Later denk je dan bij jezelf: hoe is het mogelijk?’ Ines is ervan overtuigd dat ze be-
paalde ingevingen niet van zichzelf heeft. ‘Soms wel, soms denk ik: hoe kom ik erop? 
Dit heb ik niet van mezelf.’ Omdat haar collega’s op school ook christen zijn, kan ze 
deze ervaringen  delen. ‘Dat vind ik het mooie, dat je deze dingen met collega’s en ou-
ders kunt benoemen. Het zijn allemaal christenen, en je kunt daarover praten. Als je 
op een werkvloer werkt waar niet alleen christenen werken, is dat lastiger. Dan praat 
je daar eigenlijk ook niet over.’

Reformatorische leerkrachten melden ook bijzondere ingevingen waar ze dankbaar 
voor zijn en die ze als een geschenk ervaren. Bertha vertelt over een drang, een nood-
zakelijkheid om op een zeker moment een boodschap door te geven. Ze ervaart dat als 
een  gouden moment. Toch durft ze niet te zeggen dat deze bijzondere ervaring toe te 
schrijven is aan het werk van God of aan de leiding van de  Heilige Geest. Er ontstaat 
in de refl ectie geen rechtstreekse verbinding met God. De ‘Gestalts’ ten aanzien van 
de verwachting hiervan, zijn zodanig dat de situatie niet op deze manier benoemd kan 
worden. De  dankbaarheid blijft een immanente aangelegenheid.
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Ines: Ik heb ook wel eens gehad dat ik een vergadering moest voorbereiden. Bij-
voorbeeld een leerlingbespreking, dat waren altijd eindeloze vergaderingen waar 
iedereen een hekel aan had. Ik wilde per se dat het goed ging. Dan zat ik achter 
mijn computer en dacht ik: hoe gaan we dat eens op een andere manier doen? Toen 
hebben we een aantal verschillende dingen gedaan, en ik dacht: dat komt nu in 
mijn brein op, maar dat heb ik van tevoren niet zelf zo bedacht.
Interviewer: Hoe komt het dat jij zo kan denken? Dat je het toeschuift aan God 
wat er in jou gebeurt.
Ines: Omdat mij niets bij toeval overkomt.
Interviewer: Dat is een overtuiging?
Ines: Ja, dat weet ik wel zeker. Dat heb ik inmiddels wel geleerd. Dat gebeurt echt 
niet zomaar, of het nu klein is of groot.
Interviewer: Hoe heeft die overtuiging zich in jou genesteld?
Ines: Door ervaring denk ik. Je maakt een heleboel dingen in je leven mee. Waar-
van je op dat moment niet weet waartoe het dient of waar het goed voor is. Waar 
je later Gods leiding of Gods hand in ziet.

11.8 Omgaan met  moeilijkheden

 Lastige momenten en  negatieve gevoelens
De meeste leerkrachten rapporteren lastige momenten. Deze hebben vaak te maken 
met onverwachte situaties waar ze voor komen te staan, met de verhoudingsgewijs 
moeilijke klas, met ruzies in de klas of met de kritieke momenten in het jaar. In de 
omgang met de moeilijkheden vallen vaak de woorden ‘strijd’ of ‘gevecht’. Kan het 
omgaan met moeilijkheden van leerlingen een bron zijn van inspiratie (zie paragraaf 
9.2.3), hier is een andere categorie moeilijkheden aan de orde, die past binnen de be-
handelde inspiratiebelemmeringen vanwege de aard van het werk. Ik bespreek ze hier 
apart, omdat van de moeilijkheden ‘prikkels’ en frustraties uitgaan die veel impact 
hebben op het werk. In de voorbeeldsituaties – met name die situaties waar de onder-
zoeker bij aanwezig was – zijn vaak de woorden ‘frustratie’, ‘boosheid’ of ‘irritatie’ 
gevallen. Deze woorden typeren ook een deel van de pedagogische praxis en laten zien 
dat het in de klas niet alleen rozengeur en maneschijn is. In de paragraaf over ‘zelf-
hantering’ komen we terug op de manier waarop leerkrachten omgaan met negatieve 
gevoelens. In deze paragraaf geven we slechts een overzicht van de situaties waarin 
deze gevoelens ontstaan.

De worsteling met de klas kan door een kleinigheid geïnitieerd worden. Een klein 
moment kan de rest van de dag stempelen. Cor drukt het plastisch uit: ‘Ik denk wel 
dat alles wat gebeurt, een bepaald stempel zet of ‘prikken geeft’. Het ene is een prik 
en het andere is een dreun. Dan moeten we gaan beginnen en je ziet dat er gelijk ruzie 
is in de rij. Dan denk je: zo wil ik eigenlijk niet starten. Je probeert er een draai aan 
te geven en eerst lijkt het goed te gaan, maar het blijft voortsudderen, eigenlijk heel 
de dag door, totdat kwart over drie de bel gaat. Dat kan gewoon door wat voor reden 
dan ook: moe zijn of wat dan ook. Dat stempelt wel je klas en dat stempelt jou ook.’

Frustrerend is het ook wanneer een probleemsituatie met een kind niet tot een 
goed einde gebracht kan worden. Christien: ‘Dan stuur je zo’n kind op een gegeven 
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moment weg, naar huis, of naar het plein, meestal heb je een gesprek in de pauze of 
na schooltijd. En dan eigenlijk met een onbevredigd gevoel, bij het kind en bij jezelf. 
Je hebt niet bereikt dat je het samen eens bent geworden. En dat je dus weer verder 
kunt gaan. Misschien denkt zo’n kind daar helemaal niet meer aan hoor. Voor jezelf 
is dan de verhouding verstoord. Voor zo’n kind misschien niet.’ Ook motivatiepro-
blemen worden genoemd als bron van spanning en  irritatie. Bas meldt dat hij van on-
gemotiveerde kinderen veel last heeft. Hij kan helemaal niet tegen kinderen met een 
slappe werkhouding. Sommigen zijn niet te prikkelen, niet enthousiast te maken: ‘Dat 
ergert me enorm.’

Opvallend vaak hebben leerkrachten te maken met grotere of kleinere  ruzies. Kin-
deren vinden in allerlei zaken aanleiding voor ruzies: iemand is door de ander be-
zeerd, een groepje kinderen wordt het niet eens over de keuze van het spel, er zijn te 
weinig verstopplekjes, in groepswerk wil een van de kinderen niet samenwerken. Cor 
noemt zonder moeite een rijtje situaties op: ‘Een ander geen ruimte geven, niet luis-
teren naar een ander, heel snel op de vuist gaan, of vechten op plein. Dat moet je ge-
woon niet doen.’ Hij leeft zich in de kinderen in en realiseert zich hoe moeilijk het is. 
‘En natuurlijk gebeurt het. Maar ik denk dan: waarschuw en loop weg. ’t Is vreselijk 
moeilijk. Het gaat tegen je eigen natuur in natuurlijk, dat je [de minste moet zijn].’ 
Frustratie en boosheid kan er ook zijn door wat leerkrachten zien gebeuren en waar ze 
niet gelijk iets aan kunnen doen. Anthon schrikt ervan dat pleinwacht-moeders door 
de kinderen worden uitgescholden. ‘Dat voel ik als een last op me. Dan maak je je dus 
zorgen. Dat voel ik niet dagelijks. Maar op zo’n moment komt dat zo concreet naar 
voren.’ Hij vindt dat een school het ook niet kan maken ten opzichte van buitenstaan-
ders: als er mensen langslopen en er wordt gescholden en geschopt …’

Sommige leerkrachten melden expliciet dat ze een hekel hebben aan  ruzie (zie para-
graaf 7.5.4 ad b. en paragraaf 9.4). Vanuit hun religieuze overtuiging vinden ze dat ru-
zie niet bij het christelijke leven hoort. Leerkrachten hebben het hier dan ook moeilijk 
mee. Er worden verschillende voorbeelden genoemd van situaties waarin de leerkracht 
de kinderen helpt om elkaar  vergeving te vragen. Franciska beseft hoe moeilijk dat is 
en vindt dat het even mag duren voordat je ‘sorry’ zegt tegen een medeleerling. (Op de 
mogelijkheid van vergeving tussen leerling en leerkracht komen we terug in paragraaf 
11.10.) Het opnieuw accepteren van iemand die je iets heeft aangedaan, is nu eenmaal 
niet makkelijk. Ruzies kunnen de emoties in een klas hoog laten oplopen. Daarom is 
Frannie voorzichtig om dit nadrukkelijk te noemen in het gebed. Ze doet dat meer in 
algemene termen: ‘Dan noem je ook de dingen die vandaag toch weer misgingen. Die 
mogen wij bij U voorleggen, daar vergeving voor vragen.’

 Overgangen
Uit de vergelijking van verhalen over lastige situaties concluderen we dat overgangs-
situaties te zien zijn als een aparte categorie moeilijkheden. Een leerkracht noemt bij-
voorbeeld het moment dat hij een klas moest overnemen die een moeizaam functi-
onerende lio-stagiaire had gehad. Overgangen naar een volgende klas kunnen ook 
als zwaar beleefd worden. Bas ziet vlak voor de vakantie op tegen zijn nieuwe klas, 
‘waarin een aantal kinderen zit die zeer problematisch gedrag vertonen en waar ik 
ook best wel tegen opzie. Eén jongen uit die klas is echt een groot probleem.’ Christien 
vertelt over de overgang van volledig naar parttime werken. Ze werkte eerst volledig. 
‘Je hebt dan een natuurlijk gezag. Maar toen ik van vier dagen naar anderhalve dag 
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ging, was mijn grootste verrassing dat je opeens moet gaan strijden voor je gezag. Als 
je vier dagen voor de klas staat, heb je sneller een natuurlijke band met de kinderen. Jij 
bepaalt hoe het gaat en hoe jij het doet, is het goed (...). En als je daar één dag komt, 
denken ze van: o, doet ze dat zo, maar onze eigen juf, die doet het zo. Wat heel begrij-
pelijk is natuurlijk, maar ik vind het soms wel heel erg moeilijk.’ Christien herinnert 
zich ook de situatie dat ze terugkwam van een  zwangerschapsverlof. ‘Ik heb er heel 
erg tegen opgezien om deze groep te gaan doen. Ze hadden toen al twee jufs en een 
meester gehad … en ze hadden een  lio-stagiaire. En toen kwam ik daar ook nog eens 
even bij, in die laatste periode, in de laatste vijftien weken van het schooljaar. Dat was 
toen echt vechten om staande te blijven. Ik heb toen weinig goede momenten gehad. 
Zo moest ik dus in het nieuwe schooljaar beginnen. Ik heb nu een goede band met de 
kinderen. Maar ik zeg niet dat het makkelijk gaat en vanzelf. Het was echt volhouden, 
doorzetten. Genieten, dat was er niet echt bij. Maar dan ga je er toch voor.’

Cruciale momenten van refl ectie
In hoofdstuk 9 is reeds duidelijk geworden dat in verschillende omstandigheden in-
spiratiebronnen ook inspiratiebelemmeringen kunnen zijn. We signaleren in verband 
met het omgaan met moeilijkheden hetzelfde: lastige momenten leiden tot intensere 
refl ecties. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat ouders inspirerend kunnen 
zijn voor het handelen. Andersom kunnen reacties van ouders ook moeilijk en ingrij-
pend zijn. Ze worden door de leerkrachten ook ervaren als ‘ refl ectie-triggers’. Ze gaan 
nauwkeuriger na hoe ze hebben gehandeld en of dat terecht was. Er zijn veel situaties 
die in dit verband genoemd worden.

Bepaalde perioden in het jaar springen er uit als perioden waarin sprake is van een 
verhoogde mate van refl ectie op het persoonlijk functioneren. Het betreft momenten 
waarop men voor de spannende vraag komt te staan of er voldoende afstemming is 
tussen het werk waar men voor staat en de persoonlijke bekwaamheid en inspiratie. 
Kan men een moeilijke klas wel aan? Hoe zal het zijn met die moeilijke leerling in mijn 
klas? Het betreft hier ook momenten van overgang, bijvoorbeeld het evalueren van het 
afgelopen cursusjaar en de start van het nieuwe cursusjaar. Bij de start van het nieu-
we cursusjaar worden de ervaringen als het ware herordend en treden oude en nieuwe 
idealen voor het voetlicht. Als hoogtepunt en ook als specifi ek moment van refl ectie 
ervaart men het  uitdelen van de rapporten en de  afsluiting van het cursusjaar met de 
kinderen. Bas: ‘Het is altijd een mooi moment, als je zegt dat ze straks hun rapport 
krijgen. Dat is belangrijk, daar zit je tegenaan te kijken, maar wat is het eigenlijk als je 
het in een groter verband ziet?’ Dorien: ‘Zeker aan het begin van het cursusjaar denk 
ik bijna nog hetzelfde als de kinderen. Het verwachtingsvolle van: wat gaat mij nu ei-
genlijk weer gebeuren?’

11.9  Omgaan met diversiteit

Alert en voorzichtig
In de scholen met diversiteit in de leerlingenpopulatie treffen we bij de leerkrachten 
een alerte houding aan als het gaat om het rekening houden met verschillen. Dat geldt 
zowel bij leerkrachten op reformatorische als bij leerkrachten op gereformeerd-vrijge-
maakte scholen. Reformatorische leerkrachten zijn zich sterk bewust van de nuance-
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verschillen die er kunnen zijn in opvattingen bij de  ouders wat betreft de theologi-
sche of kerkelijke overtuigingen en wat betreft de  levensstijl (zondagsbesteding, vrije 
tijd, liturgische gebruiken, verschillende omgang bij feesten). Anthon: ‘We hebben een 
breed publiek – variërend van de  Vergadering van Gelovigen tot  Oud Gereformeerde 
Gemeenten – maar het accent ligt natuurlijk op de reformatorische kerken.’ Anthon 
neemt de verschillen tussen leerlingen als serieus gespreksonderwerp en merkt dat 
leerlingen dit goed oppikken. In de heterogene scholen, waar ook  evangelische kin-
deren op school zitten, is het verschil in liturgie een aanleiding om ervaringen uit te 
wisselen. Anthon: ‘Gisterochtend vertelde een meisje dat ze een evangelische dienst 
had bijgewoond. Zij maakte het belachelijk, want daar was een drumstel en ze gin-
gen staan met de handen omhoog.’ Anthon besloot tot een persoonlijke interventie. 
‘Ik vertelde toen dat onze buurman vorig jaar gedoopt was, ook in zo’n gemeente; dat 
ik daar geweest was. Er zit ook een meisje uit de  Vergadering in onze groep. En ge-
lukkig weet ik dat ze gezond in elkaar zit en dat ze er ook voor uit durft te komen. Ik 
vroeg toen hoe het bij haar was, en vroeg: “Gaan jullie ook staan?” Dat was niet zo. 
Toen hebben we ook gezegd dat je niet kunt zeggen dat een drumstel  zondig is. In de 
Bijbel zijn er heel veel instrumenten die worden genoemd.’ Het gesprek werd een aan-
jager voor onderlinge uitwisseling. ‘Toen kwam het ene verhaal na het andere. De een 
kwam met een verhaal dat ze in een kerk heel anders zongen – dat was dan ritmisch. 
Daar ging ik ook op in. Dat er psalmen in de Bijbel staan, en dat ze dat op muziek 
hebben gezet en dat dit zo kan en zo kan en dat dit niet speciaal in de Bijbel staat dat 
het zo en zo moet. Toen vroegen ze: “Kunnen we dat dan een keer zingen?” Dat heb 
ik ook gedaan met twee psalmen.’

Leerkrachten die met  jongere kinderen werken, hebben het idee dat ze nog niet zo 
veel met diversiteit hoeven te doen. ‘Oudere kinderen zijn zich al veel meer bewust van 
het feit dat ze baptist zijn of dat ze naar een bepaalde kerk gaan. Dan moet je nog veel 
meer je woorden wegen. Ik vind het bij de kleintjes nog wel meevallen. Daar vertel je 
over het algemeen de bijbelverhalen en die toepassing is nog niet zo dogmatisch als in 
de hogere groepen. Dan denk ik niet dat je ooit kinderen kwetst. Ik zal nooit noemen: 
“We zijn allemaal gedoopt.” Want ze weten allemaal of ze wel of niet gedoopt zijn, 
hoe klein ze ook zijn. Dus daar houd ik zeker wel rekening mee.’

Verrijkend
Door de verschillen bespreekbaar te maken en uitleg te geven, krijgt Anthon een goed 
gevoel. Hij meent ook een bijdrage te hebben geleverd aan het onderlinge  respect. ‘Dat 
vind ik ook een fi jn moment met mijn groep. Je merkt toch dat kinderen elkaar verwij-
ten maken over verschillen of elkaar in een bepaald daglicht zetten. Dat vind ik heel 
onbijbels en heel vervelend voor de sfeer. Dan denk je erover na dat je hoopt je dat 
zo’n gesprek tot nadenken aanzet. En ook: sowieso een wat hartelijker houding naar 
andersdenkenden en medeleerlingen innemen.’ Ook Franciska vindt dat de verschil-
len leiden tot verrijking: ‘Dan krijg je verhalen van de kinderen uit  evangelische krin-
gen, verhalen over mensen die genezen zijn. Dan kun je zelf ook voorbeelden noemen: 
“Weet je nog dat wij in de klas gebeden hebben voor dit of dat, toen heeft de Here 
God het ook gedaan. Dat is eigenlijk ook een wonder, wij vinden het misschien wel 
normaal, maar dat is het niet.’’’
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Kleine en grote dingen
Leerkrachten vinden over het algemeen dat het in de diversiteit over kleine dingen 
gaat. Ze houden de tegenstellingen klein en zijn erg terughoudend om een eigen po-
sitie in te nemen. Bea: ‘Bij Sinterklaas mogen kinderen van mij wel vertellen dat ze 
iets in hun schoen gekregen hebben. Prima, dat laat ik ze vertellen. Als het heel lang 
gaat duren en ik zie de anderen een beetje kijken, dan probeer ik het voorzichtig af te 
kappen. Ik zal dan niet gaan zeggen: “Wat erg en wat goddeloos dat jullie cadeautjes 
van Sinterklaas krijgen.” Maar naar andere kinderen toe – die dan jaloers zijn – dan 
kan ik ook zeggen: “Dat klopt, hij verkleedt zich. Goed, deze kinderen hebben een ca-
deautje gekregen.” Er is dan altijd wel iemand die zegt: “Dat krijgen ze dan van hun 
papa en mama.”’

Er zijn ook onderwerpen die leerkrachten van groter belang vinden. Als de leer-
krachten merken dat er een grens bereikt is wat dat betreft, noemen ze heel duidelijk 
hun  eigen overtuiging. We kunnen uit de verhalen afl eiden dat dit zelden voorkomt. 
Anthon noemt bijvoorbeeld de vrouw in het ambt, dat hij een niet-bijbels gebruik 
vindt. Bea kent een collega die duidelijke uitspraken doet over tv-gebruik. Als een 
kind vertelt dat Maria verschenen was ergens op een snelweg, dan geeft Franciska dui-
delijk aan dat dit niet kan. Wanneer er sterke overtuigingen in het spel zijn, aarzelen 
leerkrachten dus ook niet om aan te geven hoe ze erover denken. Bea: ‘Ik wil ook niet 
dat het ten koste gaat van mijn eigen principes, van de principes van de school.’ De 
leerkrachten maken daarbij wel een duidelijke afweging. Franciska was met de klas in 
gesprek over iemand die wonderen zou kunnen verrichten. ‘Het verschil is dan: dit is 
volgens mij een kern van het geloof. God is Diegene die wonderen doet, Hij heeft de 
macht.’ De kleinere dingen – die niet zo tot de kern van het geloof behoren – liggen in 
de sfeer van ‘regels’. Franciska: ‘De belangrijkste vraag vind ik: gaat het om de kern 
van het Evangelie, om dingen die gewoon duidelijk zijn in de Bijbel, of gaat het meer 
om normen. Hoe je de zondag doorbrengt en naar welke fi lms of programma’s je op 
televisie kijkt, dat heeft meer te maken met regels eigenlijk. Welke normen stel je, en 
daarin is ieder mens niet helemaal vrij, maar wel vrijer denk ik.’ En als het om kleine 
dingen gaat, is volgens haar de regel: ‘Dan moet je je eigen gevoel en gedachten daar-
bij aan de kant zetten. Ik vind ook echt wel dat het moet.’

Hoe makkelijk men iets in de sfeer van de regels vindt liggen, hangt mogelijk af 
van de  socialisatie. Franciska heeft in haar jeugd geleerd om met verschillen rekening 
te houden, zowel met haar onkerkelijke buurman (die op zondag de auto waste, maar 
die je met respect tegemoet trad) als met de medeleerlingen die geen televisie hadden 
(en met wie je dus niet over fi lms praatte). Haar ouders hebben haar dit voorgehou-
den. ‘Dus dat heb ik van jongs af aan wel geleerd, dat het niet de bedoeling is dat je 
andere mensen zomaar dingen oplegt, omdat je weet dat andere mensen daardoor ge-
kwetst worden.’

Kennen van de  ouders
In de omgang met diversiteit is het vooral belangrijk om de gezinnen goed te kennen 
(vergelijk paragraaf 9.2.3 en paragraaf 9.2.8). Bea: ‘Ik probeer al de kinderen en hun 
gezinnen in hun waarde te laten. Ik vind dat niet echt heel moeilijk. Het is wel belang-
rijk dat je de kinderen goed kent. En omdat ik al heel lang op de school werk, ken ik al 
heel veel gezinnen en dan heb je ook wel een aardige voelhoorn: die staat daar zo in en 
die staat daar zo in.’ Als er een goed contact is met de ouders, is het vaak makkelijker
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om beelden van kinderen te relativeren. Bea: ‘Maar, als je het wel eens terugbrengt 
naar ouders, of als je er wel eens over spreekt op  ouderbezoeken, dan blijkt ook wel 
vaak dat kinderen het zwart-witter oppikken dan pa en moe het bedoeld hebben. 
Soms horen kinderen ook weer dingen van elkaar en brengen ze het thuis over alsof 
ik het zo verteld zou hebben. Over onweer heb ik het wel eens gehad. Ik was op ou-
derbezoek. Toen zei de moeder: ‘Heb jij verteld dat dat de stem van God is en dat Hij 
dan heel boos is, als het onweert?’ Dan zeg ik: ‘Nee, dat heb ik nooit verteld. Dat heb-
ben ze dan blijkbaar onderling in de huishoek besproken’. (Ze kunnen natuurlijk ook 
dingen vertekenen.) Ik vind het wel fi jn dat ouders er open in zijn. Ik vind het belang-
rijk dat je er samen voor gaat en samen kijkt naar de kinderen hoe ze opgroeien en 
wat ze denken.’

11.10  Zelfhantering

Bij de verantwoording waardoor men ertoe aangezet wordt om op een bepaalde ma-
nier te handelen, blijken leerkrachten de neiging te hebben te verwijzen naar de per-
soonlijkheid (zie hiervoor paragraaf 7.5, ‘Identiteit, zelfverstaan en persoonlijkheid’), 
ofwel naar een geleidelijk proces, waarbij men zich het desbetreffende gedragspatroon 
in het beroep eigen heeft gemaakt (hoofdstuk 8). De manier waarop persoonlijkheid 
en beroepssocialisatie zich verweven hebben, lijkt vooral tot uiting te komen in de 
‘ zelfhantering’ in  moeilijke situaties. Uit de analyses blijkt dat veel leerkrachten hier 
naar aanleiding van concrete voorbeelden uitspraken over doen. In situaties waarin 
men geïrriteerd is of in confl ict is met de omgeving, treedt er een verhoogde intensi-
teit van refl ectie op. Men valt dan terug op de ‘ Gestalts’ ten aanzien van wat in het 
handelen gewenst is. Op die momenten blijkt hoe de spiritualiteit in het handelen tot 
uitdrukking komt. Leerkrachten worden met andere woorden vooral geraakt in hun 
drijfveren op moeilijke momenten.

 Negatieve gebeurtenissen hebben impact op het handelen in de klas. (Vergelijk pa-
ragraaf 11.8.) Dit kan voorkomen in het team waarin men werkt (bijvoorbeeld door 
een confl ict met een collega) of in contacten met ouders (een gezin dat de kinderen van 
school neemt). Verder is een klassensituatie een sociaal gebeuren waarin een voortdu-
rende dynamiek tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkracht plaats-
vindt. Ook los van de sociale interacties kan er sprake zijn van  irritatie, zoals door de 
stress bij een niet-afgeronde les (Anthon), het voortdurende appèl dat de kinderen op 
de leerkracht doen (Bertha), de ergernis over een kind dat gemakzuchtig is (Bas), de 
situatie waarin het morele gedrag in strijd is met een overtuiging (Anthon), de somber-
heid van een regenachtige dag, of de bewegelijkheid van kinderen (Dorien: ‘Ik moet 
nog steeds wennen aan het gewiebel en gedraai. Ik zie veel te veel.’).

We constateren bij enkele leerkrachten dat hun ‘ rechtvaardigheidsgevoel’ een aan-
jager is van irritatie, refl ectie en handelen. Bij Anthon maken we dit in de periode van 
de interviews twee keer mee. Een eerste voorbeeld betreft een meisje dat voor zijn 
ogen met een tafeltennisbatje geslagen werd. In het tweede geval is Anthon boos van-
wege het feit dat een meisje door klasgenoten  gepest werd. Hij had dit zelf niet ge-
merkt en hoorde dit van ouders. Anthon: ‘Ik was niet gewoon boos, maar écht  boos.’ 
Deze situatie leidt tot een actief refl ectieproces: ‘Boosheid en gelijk de gedachte: Hoe 
ga ik hier verstandig mee om? Wat is nu de beste weg, moet ik straffen, moet ik een 
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gesprek aangaan, of iets anders?’ In deze twee gevallen gaat Anthon het gesprek aan 
met de kinderen. Hij dwingt zichzelf ertoe om te praten, hoewel hij weet dat het hem 
veel tijd kost. De overtuiging dat praten pedagogisch gezien het beste is, brengt hem 
ertoe groepjes kinderen apart te spreken.

Bij Bertha speelt  boosheid op een vergelijkbare manier een rol. Ze neemt waar dat 
er gepest wordt en ervaart dit als een groot onrecht. Bij haar appelleert dit ook aan 
eigen ervaringen (zoals beschreven bij het onderwerp ‘biografi e’). ‘Ik word in de klas 
niet gauw boos, maar als ik dat merk, dan word ik echt heel  boos. Ik probeer het niet 
te laten merken, probeer met zo’n kind in gesprek te gaan.’ Deze leerkracht is in haar 
gewone optreden niet snel boos, maar voelt het onderlinge gedrag dan als zo onrecht-
vaardig dat ze hier primair op reageert.

Leerkrachten verschillen in het omgaan met de eigen boosheid en  irritatie. Het in-
terpreteren van situaties verschilt en het handelen verschilt. Er vallen hier enkele pa-
tronen in te ontdekken. Deze worden in het vervolg van deze paragraaf besproken. 
Meer manieren kunnen bij eenzelfde leerkracht voorkomen. Ik volsta hier met een op-
somming van reactiewijzen. We hebben geen patronen kunnen ontdekken van reac-
tiewijzen in combinatie met drijfveren of persoonlijkheidskenmerken, behalve dan dat 
we constateerden dat rechtvaardigheidsgevoel snel tot refl ectie en actie aanzet.

 Afronden
De eerste reactiewijze is het ondernemen van actie en het afronden daarvan, op zo’n 
manier dat de leerkracht weer op een bevredigende manier verder kan. Anthon noemt 
een voorbeeld van irritatie over seksueel getint taalgebruik tijdens het overblijven op 
school. Het thema was juist in een les aan de orde geweest. Dat de leerlingen juist op 
zo’n manier praatten, stelde hem teleur. ‘Toen ben ik in eerste instantie ook boos op-
getreden: “Als je hierover gaat praten, dan ga je maar thuis bij je ouders eten, maar dat 
gebeurt niet hier in dit lokaal.”’ Later in de week is hij er rustig op teruggekomen en 
dat leidde tot een goed gesprek. Uit het voorbeeld blijkt dat deze leerkracht aanvanke-
lijk een grens stelt, maar zich verplicht voelt er later op terug te komen. Hij vertelt dat 
hij de uitkomst van het gesprek met hen neerlegt in het gebed. Op die manier komt hij 
tot een voor hem bevredigende afronding. Bea vraagt zich dagelijks af of de dag goed 
afgesloten kan worden. Ze vindt het belangrijk dat de sfeer goed is bij het afscheid, en 
dat ze een goede overgang heeft met de komende ontmoeting met de kinderen. In de 
rij zegt ze dan bijvoorbeeld: ‘Jongens, het was toch een fi jne dag. Nu gaan we lekker 
naar huis. Tot volgende week.’

 Bewuste omzetting
Een ander patroon van verwerking van de eigen  irritatie treffen we aan bij Bea. Zij 
was aan het begin van de dag een moment geïrriteerd doordat een stapel mappen 
omviel. Dit gebeurde tijdens de aanwezigheid van de onderzoeker. Ze keek even ont-
stemd, maar zei toen: ‘Weet je wat ik denk? Dat ik een ander plekje ga zoeken voor 
al die mappen.’ In het gesprek zegt ze over dit moment: ‘Inwendig had ik zoiets: nee 
hè, ook dat nog op deze dag! Ik dacht: dat moet ik zo niet brengen. Ik moet gewoon 
rustig blijven. Ik moet na schooltijd gewoon een ander plekje zoeken voor die mappen 
en dat benoem ik dan naar de kinderen.’ Bea noemt ook het voorbeeld van het einde 
van de middag op een regenachtige dag. ‘Dan kan ik het zelf niet meer opbrengen om 
het kind nog te bieden wat ik zou willen bieden.’ Ook na de gymles is er wel eens een 
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moeilijk moment. Er moet dan van alles gebeuren. Ze laat de onrust dan maar over 
zich heen komen. ‘Op een gegeven moment denk ik: ik ga mij gewoon even richten op 
een groepje kinderen. Ik vertrouw erop dat de rest van de klas allemaal heerlijk bezig 
is. En dat was ook zo. Ze gingen allemaal gericht aan het werk.’ Het innerlijk ‘om-
zetten van de interpretatie’ brengt de negatieve emoties tot  rust en geeft  ruimte om er 
anders tegenaan te kijken. Bea noemt een situatie waarin ze zich ergert aan het harde 
zingen van de jongens. Ze kan dit weer verdragen op het moment dat ze bewust in 
gedachten brengt dat dit gedrag niet tegen haar gericht is. ‘De jongens bedoelen hele-
maal niet: we gaan de juf pesten. Ze vinden het zingen gewoon prachtig. Ze hebben 
wel oogcontact met elkaar hoor.’ Leerkrachten weten kennelijk hoe ze de situatie het 
beste kunnen hanteren en weten zichzelf zover te brengen door ‘ een knop om te zet-
ten’. Als een leerkracht zegt dat hij weet hoe hij moet handelen, bedoelt hij vaak ‘dat 
de ervaring hem dit heeft geleerd’. Het helpt om innerlijk de situatie anders uit te leg-
gen als de leerkracht het kind en zijn context goed kent. Femke heeft gemerkt dat ze 
een autistische jongen beter positief kan benaderen. Wat ze van een cursus kent – ‘het 
vooraf duidelijk maken wat je verwacht’ – is door verschillende situaties bevestigd, 
zodat ze het nu als een ‘weten’ kan benoemen, met de betekenis van: ‘ik weet hoe ik 
op deze manier een beter resultaat kan bereiken’.

 Zelfbescherming
Een andere reactie treffen we aan bij Christien, die haar eigen  drift nog van vroeger 
kent. Ze kan heel veel van kinderen hebben. ‘Kinderen kunnen bij mij echt heel veel 
doen. Als ze toch brutaal blijven, toch zo’n weerwoord blijven geven, dan gaan ze op 
een gegeven moment een grens over.’ Ze neemt op dat moment een maatregel om zich-
zelf te beschermen tegen te harde acties. ‘Vaak stuur ik een kind weg, om mijzelf te 
beschermen. Je wordt op een gegeven moment ook driftig. Als die  boosheid van jou 
niet overkomt bij het kind en het kind blijft doorgaan … Anders weet ik dat ik uit mijn 
slof schiet, en daar heb ik dus niks aan.’

Een manier van  zelfbescherming is er ook als een leerkracht de situatie vóór weet 
te zijn. We noemen hier het voorbeeld dat ook in verband met het gesprek (paragraaf 
11.4) al aan de orde was. Hans spreekt vier jongens die meer dan gemiddeld verve-
lend zijn een aantal malen per dag positief aan. Op die manier voelen ze zich erkend 
en geeft hij ze verantwoordelijkheid. ‘Ik zeg dan: ‘Jullie hebben zo’n positie in de klas, 
als jullie denken: het wordt niets vanmorgen, dan gaan een aantal kinderen bij jullie 
aansluiten, dan heb ik een moeilijke dag en wordt het niet gezellig.’ (...) Als ik nu tegen 
een van de jongens zeg: “Hé, we hadden toch een afspraak, wat hadden we afgespro-
ken?”, dat is heel anders dan dat ik heel boos moet doen. Ik refereer aan die momenten 
waarop we gesproken hebben: “Dat hadden we niet afgesproken hè, dat vind ik wel 
jammer.’’’ Een onderdeel van de strategie is dat Hans de kinderen deelgenoot maakt 
van zijn probleem, maar hij laat ze ook merken dat de leerlingen medeverantwoorde-
lijk zijn voor hun en zijn welbevinden. ‘[Toen ze zo rustig bezig waren geweest], heb ik 
een compliment gegeven. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dat is misschien idealistisch 
van mij, maar ik heb dan een band met die kinderen. Als die kinderen aan mij mer-
ken: we doen meester een geweldig plezier als we gewoon leuk meewerken, dan doen 
ze dat.’ Hans doet dat vooral ook door te formuleren in termen van ‘ samen’: ‘‘We ma-
ken er een fi jne morgen van hè?” Dan begrijpen ze precies wat ik bedoel.’
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 Compensatie
Annemarie vertelt over een voorval waaruit blijkt dat er door het uiten van boosheid 
jegens het kind een schuldgevoel ontstaat. Ze probeert daarna tot een soort genoeg-
doening te komen. Een kind bleef praten en rommelen bij een taak (groep 2). ‘Toen 
werd ik echt een beetje  boos en toen ging ze dus huilen en toen heb ik ze ook wel bij 
me genomen op schoot en ik zeg: ‘Nu ben jij verdrietig en ik ben boos. Hoe komt dat 
nou?’’ In de pauze ging hetzelfde meisje huilen op het schoolplein naar aanleiding van 
een kleine strubbeling met een klasgenoot (tijdens de aanwezigheid van de onderzoe-
ker). De leerkracht nam het meisje bij zich. ‘Ik dacht: ik moet haar wel een beetje po-
sitieve aandacht geven.’

Gerechtvaardigde  ontlading
Er zijn ook momenten dat leerkrachten het gerechtvaardigd vinden om hun boosheid 
te laten gaan. Cor: ‘Soms sta je voor de klas en dan schiet je ineens uit je slof. Dan ben 
je zo fel. Dan denk je van: wat straal je nou voor boosheid uit of hoe denk je dat je er-
voor staat?’ Hij gebruikt de metafoor van een onweerswolk: ‘Op een gegeven moment 
schiet je vol en dan is het ineens zo’n bliksemstraal. Je zag de donkere wolk niet aan-
komen en toch ging het onweren.’ Hij maakt daarbij een onderscheid tussen ‘irritant’ 
en ‘storend’. Bij de laatste categorie gedrag vindt hij het terecht dat het gaat onweren. 
Ook andere leerkrachten hebben hun grens. Geertje gaat optreden als iets ‘gewoon 
niet hoort’. Aanvankelijk kan er acceptatie zijn, maar op een zeker moment dringt het 
tot de leerkracht door dat zij boos moet worden. Bij een jongen die erg druk en be-
wegelijk is, denkt zij: ‘Kom op, haal die handen boven tafel. Wat een gedoe, wat een 
gehutsel en gefrutsel …’ ‘Totdat je denkt van: nu ga ik er wat van zeggen, want ik wil 
dat gewoon niet. Dat hoort gewoon niet.’

 Vergeving
Bij een aantal leerkrachten komen we tegen dat ze het onderling goed willen maken 
als er een strubbeling is geweest tussen hen en de kinderen. Het kan zijn dat de leer-
kracht aanvankelijk dacht in zijn recht te staan, maar zich later realiseerde dat er 
geen sprake was van gerechtvaardigde boosheid. Bea vindt het erg belangrijk dat ze 
het goedmaakt met de kinderen als ze uit haar slof is geschoten. Ze doet dit door te 
erkennen dat haar boosheid niet in verhouding stond tot wat er is gebeurd: ‘Jongens, 
dat was een beetje te gek. De juf was ook wel heel erg boos, dat was ook niet de be-
doeling, maar ik vind het gewoon jammer dat jullie kleren vies zijn.’ Hans geeft aan 
dat hij zich niet wil schamen voor zijn fouten. ‘Ik ben zelf een heel kwetsbaar fi guur, 
ik bedoel dat ik me daarin kwetsbaar opstel. Ik maak ook fouten. Ik ben wel zo, dat 
ik dat dan zeg: “Jongens, dat had ik zo niet moeten doen.’’’ Hij brengt deze omgangs-
regel ook in verband met een principe dat hij al in zijn hoofd heeft sinds de opleiding: 
een leerkracht moet éérst naar zichzelf kijken. Hans: ‘Ik kijk eerst naar mijzelf: heb ik 
slecht geslapen, ben ik chagrijnig geweest, heb ik domme dingen gezegd? Dat heb ik 
ook meegekregen. Kijk eerst naar je eigen functioneren voordat je over die klas begint. 
Volgens mij is dat meer het idee van de  PA van vroeger.’ Franciska laat aan de hele klas 
merken dat ze vergeving wil vragen. ‘Ik vraag  vergeving omdat ik mijn  geduld verloor 
en dat was niet leuk voor de kinderen. Tegelijkertijd is het dan meestal in de hele klas 
niet gezellig en luisteren de kinderen niet goed, daar vraag ik dan toch vergeving voor. 
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Dan wil ik wel aan de kinderen laten merken: “Je moet niet denken dat ik alles kan 
maken en dat jullie alleen maar moeten luisteren.’’’

Interviewer: Hoe reageren de kinderen als je om  vergeving vraagt?
Franciska: Dat gaat meestal wel op een grappige toon, dus dan is het: ‘Geeft niet 
juf!’ Soms zijn ze nog een beetje boos en mopperen ze nog even verder. Dat vind 
ik dan prima, want ik ben ook niet zo dat het na iedere sorry weer helemaal goed 
is. Dan is het wel goed, dan moet het nog even verwerkt worden. Dat zeg ik ook 
wel eens tegen kinderen: ‘Sorry, moet even landen.’ Sommige kinderen hebben dat 
niet, bij die kinderen is het gelijk goed, maar bij andere kinderen moet het even 
landen. Dat geeft helemaal niets. Dan hoef je niet te denken dat het ineens slecht 
met je gesteld is.

Afwegen van belangen
In de refl ecties van leerkrachten komt het vaak voor dat ze heel snel de belangen van 
kinderen tegen elkaar afwegen. We noemen opnieuw het voorbeeld van de kleuterklas 
waarin Richard zijn verjaardag vierde tegelijk met Marieke (ook genoemd in para-
graaf 11.7). Het jongetje is hyperactief en de leerkracht deed alle moeite om hem zich 
rustig te laten gedragen. ‘Ik vind het ook zielig, voor zo’n meisje dat zo ontzettend lief 
en positief is.’ Ze kon niet besluiten tot een time-out voor Richard, omdat ook hij zijn 
verjaardag vierde. Maar tegelijk dacht ze aan het meisje. Ines: ‘Marieke, die lijdt eron-
der. Of lijdt eronder, die heeft gewoon ook recht om haar verjaardag te vieren en dan 
is het gewoon jammer dat het dan net samenvalt.’ Ines ziet bij alle aandacht voor het 
ene probleem wel wat andere kinderen nodig hebben. Dat is bij haar een vanzelfspre-
kendheid. ‘Als ik zo’n groep voor mij zie, dan zie ik allerlei verschillen, kwaliteiten en 
gaven. Vrij snel heb je dat door en daar speel je in feite mee. Ik heb wel grenzen, maar 
die zijn wel voor ieder kind verschillend. Ook wil ik rekening houden met andere kin-
deren die bijvoorbeeld dingen heel goed kunnen. Ik heb bijvoorbeeld ook iets met die 
Marieke, die eigenlijk ondersneeuwt. Ze kan heel behoorlijk lezen en schrijven. Dan 
denk ik: kind, jij zou eigenlijk wel een stukje verrijking mogen krijgen.’

 Terugbrengen tot de realiteit
In de  herinterpretatie komen we ook overwegingen tegen die te maken hebben met 
een realistische inschatting van de situatie. Bea vindt dat de leerkracht en de kinderen 
ook niet overvraagd moeten worden. ‘Na zo’n hele lange dag is mijn energie daarvoor 
op. En ook bij de kinderen is de energie op. Dan hebben ze niet meer die concentra-
tie. Dan schiet er wel eens even iets lelijks tussendoor, bij de kinderen of bij mij.’ Ze 
probeert echter te voorkomen dat de kinderen hiermee naar huis gaan. ‘Ik probeer al-
tijd wel positief naar huis te gaan. In de rij bijvoorbeeld: “Jongens, het was een fi jne 
dag. Nu gaan we lekker naar huis. Tot volgende week.” Dat blijf ik belangrijk vinden, 
zo’n sfeer.’

Een ander voorbeeld van deze reactiewijze heeft betrekking op de omgang met ou-
ders. Femke had de eisen van de ouders erg uitvergroot. ‘Het ging over een leerling 
die hoogbegaafd is en die steeds meer uitdaging nodig had. Ik deed heel erg mijn best 
om die uitdaging te geven en het was niet goed genoeg. Dat vertrouwen had ik niet. Ik 
moest de hele tijd bewijzen dat ik wel genoeg uitdaging aan haar gaf. Op een gegeven 
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moment dacht ik: dat komt gewoon niet over. Ik heb de neiging om me heel erg te ver-
dedigen. Dat moet ik gewoon niet doen. Dat maakte toen voor mij het werk eventjes 
wat minder leuk. Dat wordt dan zo groot en dan richt ik op één leerling zo veel ener-
gie dat ik echt dacht: waar ben ik mee bezig? Dat is dan gewoon buiten proporties.’ 
Het hielp haar om de druk die ze voelde, terug te brengen tot de juiste proporties. Het 
was ook realistisch om te beseffen dat ouders een beperkt perspectief hebben. Femke: 
‘Ouders zien niet alles. Die zien geen motivatie en die zien dat niet helemaal objectief. 
Dus dan kan ik dat wel loslaten.’

11.11  Zelfonthulling

De waarde van onthullingen
In hoofdstuk 9 is reeds naar voren gekomen dat leerkrachten graag gezamenlijkheid 
ervaren met hun groep. Dat uit zich in momenten van  zelfonthulling. Vaak gaan mo-
menten van zelfonthulling over kleine, op het eerste gezicht onbelangrijke dingen. 
Toch geven ze een gevoel van saamhorigheid. Annemarie: ‘Ik heb ook last van hooi-
koorts en dat zeg ik ook gewoon tegen de kinderen. ‘Ik heb zo’n jeuk in m’n ogen’, 
weet je wel.’ Leerkrachten maken de kinderen ook deelgenoot van hun eigen vragen, 
de dingen waar ze zelf niet uitkomen. Dit gebeurt makkelijker naarmate men de klas 
beter leert kennen. Bas: ‘Na verloop van tijd, als de klas meer van jezelf wordt, word 
je ook wat opener. Dat gaat heel vanzelf, dat is niet zo’n bewuste keuze of handeling, 
dat je besluit om eens wat over jezelf te vertellen. Daar leent de situatie zich dan ook 
voor. De kinderen worden dan ook opener. Dat groeit.’ Als het bij wereldoriëntatie 
bijvoorbeeld gaat over recreatie, dan vindt Bas het leuk om iets over zijn vrije tijd te 
vertellen. Maar ook lastiger zaken komen aan de orde. ‘Als je het dan bijvoorbeeld 
hebt over de goddelijke  Drie-eenheid, dat je dan zegt: ‘Dat is moeilijk hè, dat kan ik 
ook niet uitleggen, dat snap ik ook niet.’ Dat soort eenvoudige zinnetjes. Dat je laat 
zien wie je zelf bent …’256 De functie van de zelfonthulling is vooral die van de  rela-
tieopbouw. Hans wil zich principieel  kwetsbaar opstellen: ‘Ze moeten mij leren ken-
nen. Ik vertel over mijn vrouw, ik vertel over mijn kinderen, ik vertel over mijn hond, 
ik vertel wat er gebeurt. Kinderen mogen mij leren kennen zoals ik in elkaar zit.’ Een 
ander aspect is dat hij met het spreken vanuit zichzelf een voorbeeld stelt. Hans: ‘Hoe 
jij je voelt als christen, maar niet alleen als christen. Als ik boos ben, dan vertel ik dat 
en waarom. Ik leef op het moment heel erg met mijn buurman mee; die heeft kanker, 
die is nu terminaal. Ik vertel wel tegen de kinderen: ‘Joh ik ben vanmorgen een beetje 
verdrietig, want ik heb nu weer gehoord dat …’’

Met het uiten van eigen gevoelens en gedachten maakt een leerkracht de leerlin-
gen  medeverantwoordelijk voor het klassengebeuren. Frannie: ‘Het kan ook zijn dat 
je een keer niet zo lekker bent of dat je het in je keel hebt. Dat je aan de klas vraagt: 

256 Bij een aantal gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten komen we specifi eke onthullingen tegen 
over de beleving van de  natuur (Femke, Gonda, Harm, Geke). De indruk die de natuur op hen 
maakt, uiten ze in zinnetjes van verwondering. Reformatorische leerkrachten vinden de  schep-
ping ook belangrijk (zie motief IV, godsbesef overdragen), maar we constateren bij hen minder 
spontane  zelfonthullingen op dit gebied.
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“Jongens, het gaat niet zo goed, je moet vandaag een beetje rustig zijn.” Dat werkt 
ook. Aan de andere kant: als je zelf wel de fout in gaat, ik denk dat de kinderen ook 
dat mogen zien.’ Christien denkt er precies zo over. ‘Ik probeer de kinderen aan te 
spreken op hun eigen  verantwoordelijkheid. Als ze in groep 7 zitten, vind ik het fi jn 
dat ze een stukje eigen verantwoordelijkheid krijgen en dat je ze daarop kunt aanspre-
ken. Ik moest iemand bellen en was bang dat ik het zou vergeten. Toen zei ik: “Wie 
wil de juf helpen onthouden?” Wel 20 vingers tegelijk. “Juf, ik heb een piepertje op 
mijn horloge.” Ik zei: “Dat lijkt me nu een hele goeie.’’’ Tot slot werkt de zelfonthul-
ling ook als versterking van de boodschap (vergelijk paragraaf 7.5 over authenticiteit). 
Christien deelt met de kinderen hoe moeilijk het is om ‘de minste te zijn’. Ze legt hier-
bij een verbinding naar een voorbeeldleerkracht van vroeger. Christien: ‘Een vroegere 
meester van mij zei: “Weet je wat wij moeten leren? De minste zijn. De Heere Jezus 
waste de voeten van Zijn discipelen. Nu weet je hoe moeilijk het voor een mens is om 
de minste te zijn. En dat is voor mij echt heel moeilijk. Ik weet dat het voor ieder mens 
heel moeilijk is en dat zie je bij kinderen ook.” Dat probeer ik ook wel de kinderen 
over te dragen, bij te brengen.’ Precies hetzelfde thema bespreekt Hans met de kinde-
ren. Hij komt er ook op terug. Hans: ‘Als er iets in de loop van de dag gebeurt, of in 
de loop van de week, dan wordt het wel eens teruggekoppeld. Bijvoorbeeld nu van-
morgen over dat ‘minste zijn’, dat is natuurlijk typisch iets wat kinderen niet willen. 
De goeden niet te na gesproken.’

 Zelfonthulling in het gebed
Het gebed met de kinderen ervaren leerkrachten ook als een stukje zelfonthulling. Ze 
brengen hierin persoonlijke gedachten en gevoelens naar voren. In de gebeden van de 
reformatorische leerkrachten is een sterk persoonlijk element waar te nemen (aarzelin-
gen en verlangens), dat ook betrekking heeft op hun worsteling met het heil. Bij gere-
formeerd-vrijgemaakte leerkrachten is dat niet het geval. Bij twee leerkrachten (Fran-
nie en Franciska) komen we tegen dat ze in het gebed vergeving vragen voor hun eigen 
fouten. Frannie: ‘Je hebt wel eens een dag, dan loopt het niet, dan ben je heel streng. 
Dan weet je eigenlijk ook dat het ook aan jezelf ligt, dat komt best wel voor. Je kunt 
een nacht hebben dat je niet lekker geslapen hebt of dat je hoofdpijn hebt. Dan kun 
je heel weinig verdragen, dat werkt door op school. Als dat een keer zo is, dan noem 
ik dat ook wel in mijn gebed, dat besef je best wel zelf. Dan denk ik: het lag ook aan 
mijzelf. Dan denk je: in eerste instantie overheersen die vervelende kinderen, maar het 
kwam door mijzelf, ik kon gewoon niets hebben. Dat kan ik ook gewoon in het gebed 
gerust noemen: “Here, U hebt gehoord dat juf veel moest mopperen vandaag, dat was 
lang niet altijd terecht.” Op die manier kun je je ook opstellen.’

Niet vanzelfsprekend
Veel emoties worden ervaren zonder dat ze gedeeld worden. Annet vertelt dat ze ge-
raakt is als kinderen vertellen dat er gepest wordt. ‘Als ze mij iets vertellen, iets heel 
verdrietigs of zo, dan schiet er bij mij wel eens een brok in m’n keel.’ Haar  rechtvaar-
digheidsgevoel komt dan naar boven (vergelijk paragraaf 7.5), maar ze deelt dit niet 
vanzelfsprekend met de kinderen. Drie leerkrachten (Anthon, Cor en Dorien) melden 
dat ze in het gezin van afkomst niet hebben geleerd om  gevoelens te uiten. Cor loopt 
er nog steeds tegen aan dat hij met zijn vader geen dingen kon uitwisselen op gevoels-
niveau. ‘Het gaat nooit over hoe jij je voelt. Het is altijd vlak. Je komt ook niet dieper. 
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Geestelijk of zo, daar kom je niet bij.’ Anthon signaleert zo nu en dan dat hij heel ge-
emotioneerd is voor de klas, maar voelt zich belemmerd om dit te uiten. ‘Aan de ene 
kant vind ik dat ik me er niet voor hoef te schamen, al zou dat gebeuren. Aan de an-
dere kant ben ik er blijkbaar toch bang voor. Het is ook nog nooit gebeurd, al die acht 
jaren. Dat ik bij de leerlingen gehuild heb, laat ik het zo zeggen. Toch het idee dat ik 
er geen raad mee zou weten of zo. Hoe moeten de kinderen dan reageren? Ik kan best 
wel huilen, maar niet zo open bij de kinderen.’ Voor Dorien is het een levensprobleem 
ten opzichte van volwassenen. ‘Maar dan voel ik in mezelf ook een soort onvermo-
gen: waarom kan ik nou niet goed zeggen van: wat zit me dwars?’ Ze wijt dit aan haar 
thuissituatie, waarin men oppervlakkig met elkaar praat. De gesloten sfeer leidt tot 
het gevoel dat iedereen voor zichzelf een wereld heeft: ‘We denken er allemaal over, 
maar niemand spreekt zich uit.’ De drie leerkrachten ervaren het niet makkelijk uiten 
van emoties als een probleem. Toch signaleer ik tijdens de observaties momenten van 
 zelfonthulling. In de voorbeelden maken de leerkrachten er ook melding van. Anthon 
geeft bijvoorbeeld duidelijk naar de kinderen toe aan, wanneer hij boos is. Het lijkt 
echter toch in de eerste plaats te gaan om erkenning en veiligheid in de relatie. Waar 
die ten opzichte van volwassenen niet ervaren worden, lijkt de klas een veilige haven, 
waar men zichzelf mag zijn.

11.12 Conclusies

De ontwikkeling van de veronderstellingen met betrekking tot het professionele 
handelen (PH)
In deze paragraaf wordt een aantal conclusies geformuleerd over de spiritualiteit in 
het professionele handelen van leerkrachten in het orthodox-protestantse basisonder-
wijs. In de oorspronkelijke lijst met veronderstellingen hebben de nummers XIII, XIV, 
XV en XVI nadrukkelijk betrekking op het professionele handelen. In de formulering 
van deze veronderstellingen gaat het om de  religieuze betekenisgeving in het alledaag-
se handelen (XIII), het doorgeven van ervaringen van transcendentie (XIV), de wens 
om te inspireren (XV) en om de plaats van het theologische kader in de boodschap 
die men door wil geven (XVI). Vanuit het conceptuele kader was er aanvankelijk de 
verwachting dat de spiritualiteit het meest tot uitdrukking zou komen in de manier 
van refl ecteren en in het doorgeven van  de ‘boodschap’. In de loop van het onderzoek 
is een aantal andere momenten naar voren gekomen waarin de spiritualiteit te her-
kennen is. Het vertellen van het bijbelverhaal staat duidelijk bovenaan. Het vertellen 
blijkt invloed te hebben tijdens de voorbereiding, bij het vertellen en ook daarna. Het 
bijbelverhaal leidt niet alleen tot ervaringen van transcendentie in de klas, maar heeft 
ook opbouwende waarde voor het religieuze leven van de leerkrachten. In de ande-
re handelingsmomenten waarin we spiritualiteit ontdekten (het gesprek, het kijken, 
de aanraking, het omgaan met moeilijkheden en het omgaan met diversiteit), liggen 
er vooral verbindingen met de drijfveren (genoemd in paragraaf 7.4) die het hande-
len richting geven. Over de verschillende handelingsmomenten zijn afzonderlijke ver-
onderstellingen geformuleerd. In dit hoofdstuk heb ik apart aandacht besteed aan de 
manier waarop leerkrachten zichzelf hanteren en de manier waarop ze in de klas iets 
over zichzelf onthullen. De zelfhantering is vooral daar aan de orde als er lastige si-
tuaties zijn met gevoelens van irritatie en frustraties. Op die momenten moet men het 
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doen met de refl ectiepatronen die men heeft ontwikkeld en valt men terug op de drijf-
veren voor het beroep. In de zelfonthulling van leerkrachten komt de spiritualiteit van 
de leerkracht op een bijzondere manier tot uiting, omdat het niet zozeer blijkt te gaan 
om geplande, maar om spontane handelingen. Men bereidt zelfonthullingen met an-
dere woorden niet voor, maar deze lijken te ‘ontstaan’ in het actuele pedagogische mo-
ment, vanuit de pedagogische creativiteit. In de hieronder staande lijst met veronder-
stellingen wordt de paragraafi ndeling van het hoofdstuk gevolgd. In deze lijst is geen 
veronderstelling te vinden over paragraaf 11.8 (moeilijkheden als aanjager voor refl ec-
tie), omdat deze reeds in een conclusie over paragraaf 9.2.3 is verwerkt.

PH 1.  Religieuze refl ectie en  verantwoording (geheel hoofdstuk 11, paragraaf 10.7 
en paragraaf 7.3,in combinatie met veronderstelling XIII)
De oorspronkelijke formulering van veronderstelling XIII luidt als volgt: ‘Men zoekt 
in de refl ectie op het werk naar verbindingslijnen tussen religieuze ervaringen en het 
dagelijks handelen op school. Gezien de sterke  religieuze betekenisgeving in ortho-
doxe kring – de neiging om ook de alledaagse dingen met religieuze woorden te be-
noemen – is te verwachten dat men in de refl ecties verwijst naar religieuze drijfveren.’ 
Deze veronderstelling is gezien het geheel van het onderzoek (verbindingen tussen 
drijfveren en handelen) van centraal belang en wordt door de bevindingen bevestigd. 
Orthodoxe leraren blijken inderdaad naar die verbindingen te zoeken en deze ook 
daadwerkelijk tot stand te brengen. Dat is gebleken in de overtuigingen die in para-
graaf 7.3 zijn beschreven.

Nuanceringen en uitbreidingen van veronderstelling XIII zijn te vinden in de gefor-
muleerde conclusies bij hoofdstuk 7.

PH 2.  Reproductie en  narrativiteit: de voorbereiding op het bijbelverhaal (11.3.2)
Er zijn verschillende accenten in de voorbereiding van het bijbelverhaal die doorwer-
ken in wat er in dit onderzoek is waargenomen. Bij gereformeerd-vrijgemaakte leer-
krachten ligt er nadruk op feitelijkheden; het lijkt vooral te gaan om reproductie (ook 
in het geheugen) en niet zozeer om het zoeken naar en verwachten van nieuwe toepas-
singen. Reformatorische leerkrachten hebben de neiging te blijven zoeken naar nieuwe 
kernen. Bij voorbaat gaan ze ervan uit dat ze over belangrijke betekenissen heen kun-
nen lezen en dat ze door het bestuderen van achtergrondinformatie verrassende ont-
dekkingen kunnen doen, die iedere keer nieuw zijn. In die zin oefenen reformatorische 
leerkrachten zich in het zoeken naar ‘ervaringen van transcendentie’. De bijbelverha-
len hebben bij hen dan ook een meer  narratief karakter. De boodschap laat men op-
lichten uit de kern van het verhaal, en feitelijkheden in de marge laat men weg.

PH 3. Inspiratie door het bijbelverhaal (11.3.3)
Leerkrachten ontlenen inspiratie aan het vertellen van het  bijbelverhaal voor hun  per-
soonlijk geloofsleven. Niet andersom.

PH 4. De  boodschap in het bijbelverhaal (veronderstelling XVI; 11.3.; zie ook 
paragraaf 7.2)
De oorspronkelijke veronderstelling XVI luidt als volgt: ‘De boodschap die men 
naar de kinderen toe brengt, past bij het theologisch kader van de school waar men 
werkt.’ Uit de interviews blijkt deze veronderstelling te kloppen. De kenmerken van de 

Een goddelijk beroep.indb   389Een goddelijk beroep.indb   389 05-02-2008   14:08:4805-02-2008   14:08:48



390

EEN GODDELIJK BEROEP

theologische kaders, zoals die in hoofdstuk 3 naar voren kwamen en als opmerking 
bij de veronderstelling zijn geformuleerd, blijken een goede aanduiding te zijn van de 
verschillen.
– Bij bevindelijk gereformeerden heeft het appel op het ‘ bekeerd worden’ een sterk 

accent, terwijl bij vrijgemaakt gereformeerden het accent zal liggen op ‘het  erbij 
horen’. De positionering van de kinderen blijkt uit de wijze waarop de kinderen 
worden aangesproken en de manier waarop de leerkrachten hierover refl ecteren.

– Bij bevindelijke leerkrachten liggen de geloofservaringen (waarover men in het bij-
belverhaal en in het gebed spreekt) meer in de toekomst (het proces is belangrijk – 
men zoekt naar iets wat men nog niet heeft); bij de gereformeerd-vrijgemaakte leer-
krachten komt het geloof in het hier en nu meer naar voren.

– Bij bevindelijke leerkrachten ligt het accent (in het bijbelverhaal en in het gebed) 
meer op het  gevoel, datgene wat God teweegbrengt bij mensen; bij gereformeerd-
vrijgemaakte leerkrachten ligt het accent meer op de objectiviteit van het heil dat 
kinderen mogen aanvaarden.

PH 5.  Ervaringen van transcendentie tijdens het vertellen (11.3.3 in combinatie met 
9.2.2)
Alle leerkrachten rapporteren unieke  ervaringen van transcendentie als het gaat om 
het vertellen uit de Bijbel. Het theologisch referentiekader werkt door in de manier 
waarop ervaringen van transcendentie geduid worden.

De ervaringen stijgen uit boven de alledaagse ervaring en zijn concentratiepunt 
van: (a) de religieuze inhoud van de boodschap (waarover en waaruit men vertelt), (b) 
de band die men voelt met de kinderen en (c) het zich uitgetild weten boven het alle-
daagse. De ervaring van transcendentie is een mengeling van religieuze en pedagogi-
sche transcendentie. De religieuze transcendentie verweeft zich met waar leerkrachten 
zich pedagogisch door geraakt weten. Leerkrachten ervaren een krachtige interactie 
tussen de leerlingen, de leerkracht en de inhoud van de boodschap (zie ook paragraaf 
9.2.2).

PH 6. De bijbelvertelling en het leerproces (11.3.3)
Het vertellen van een bijbelverhaal blijkt een  transformatieve kracht te kunnen heb-
ben. De ervaringen appelleren aan de (‘trage’) vragen waarover men al langer na-
denkt, ze kunnen confronteren, bemoedigen en nieuwe perspectieven openen.

PH 7. Wijding en rust (11.3.4 en 11.3.5)
Reformatorische leerkrachten hechten grote waarde aan de  ontroering die ze met het 
bijbelverhaal teweegbrengen ( eerbied, goed  luisteren) en zijn teleurgesteld dat de wer-
king hiervan tijdelijk is. Dit kan begrepen worden vanuit het ideaal van een sterke in-
werking van ‘het hogere geestelijke’ (zie paragraaf 3.3.2) op de concrete klassenprak-
tijk. Op dit punt lijkt er een grote invloed te zijn van het theologische gedachtegoed 
waarin men gesocialiseerd is, op het professionele handelen. De koestering van het 
‘ heilige moment’ heeft een positieve uitstraling op de rest van de dag.

Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten ervaren geen discrepantie tussen de sfeer 
van het bijbelverhaal en de andere vakken. Het rustgevende van het verhaal is een bij-
werking, maar wordt niet gekoesterd.
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PH 8. Waarneming van de werking van het vertellen (11.3.4)
Bij enkele reformatorische leerkrachten (Bas, Annet en Cor) wordt (aarzelend) gerefe-
reerd aan de mogelijkheid dat men het werk van God daadwerkelijk in de klas waar-
neemt. Signalen voor ‘ geestelijk leven’ neemt men waar in de aandacht voor het bijbel-
verhaal en de serieuze reacties.

PH 9. Bewust inspireren (11.4 vergelijk de oorspronkelijke veronderstelling XV)
De oorspronkelijke formulering van veronderstelling XV luidt: ‘Men probeert kinde-
ren te inspireren door middel van rituelen zoals vieringen, dagopeningen.’ Deze ver-
onderstelling wordt bevestigd. Bewuste boodschappen van toerusting worden vooral 
meegegeven in de ‘kern’ van het bijbelverhaal en in gesprekken. Men neemt daar echt 
de tijd voor. Inspiratie wordt niet als een opzichzelfstaande doelstelling gezien. De 
doelen kunnen het beste omschreven worden als ‘het kennen van God’ (motief III in 
paragraaf 7.4) en ‘ toerusting’ (motief VI in paragraaf 7.4). Inspiratie speelt als afzon-
derlijke doelstelling alleen een rol bij het motiveren van de kinderen, het nieuwsgie-
rig maken en het betrokken houden van de kinderen. Door alle handelingsmomenten 
heen is er sprake van een grote  vitaliteit. Men staat met veel elan in het onderwijs.

De religieuze lading van vormingsdoelen is bij reformatorische leerkrachten an-
ders dan bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten. Bij reformatorische leerkrachten 
heeft inspiratie de ‘kleur’ van  hoop en  verlangen. Bij gereformeerd-vrijgemaakte leer-
krachten heeft inspiratie de ‘kleur’ van  vertrouwen.

PH 10.  Goed kijken is  aanjager van refl ectie (11.5)
Indien leerkrachten gevoelig zijn voor de relatie en het welbevinden van kinderen, 
leidt dit tot een grote oplettendheid voor het gedrag van kinderen. Het refl ectieproces 
wordt andersom ook weer gevoed door waarnemingen van het gedrag van kinderen 
en uitingen van ouders. De waarnemingen kunnen veel  vreugde geven (vergelijk de 
inspiratiebron ‘relatie met kinderen’, beschreven in paragraaf 9.2.2). De vreugde wil 
men graag delen met collega’s.

De bereidheid om goed en fi jnzinnig waar te nemen hangt niet af van de richting 
van de school, vooropleiding of onderwijservaring. Zich willen laten gezeggen door 
‘het  pedagogisch appel’ lijkt meer te maken te hebben met persoonlijkheid. We vinden 
slechts één uitzondering, namelijk wanneer men overtuigd vooringenomen is jegens 
een bepaalde categorie kinderen (ongemotiveerde kinderen).

PH 11. Aangeraakt om aan te raken (11.6 – in combinatie met paragraaf 9.2.4)
Indien leerkrachten gevoelig zijn voor het appèl dat leerlingen op hen doen, is de  aan-
raking een middel om iets door te geven van het eigen elan (‘doorgaan!’) en om re-
sultaat te boeken (het resultaat is immers een doel én een inspiratiebron, paragraaf 
9.2.4). Op voorzichtige en prudente wijze kan dit een krachtige handeling zijn. De 
leerkracht voor wie ‘resultaat behalen’ een belangrijk motief is, heeft de neiging om 
de pedagogische vraag van de leerling te lezen als ‘geef mij moed’.

PH 12.  Pedagogische creativiteit (11.7, vergelijk paragraaf 9.2.2)
De voorbeelden van refl ecties ten aanzien van pedagogisch handelen, leiden tot de vol-
gende omschrijving van  pedagogische creativiteit. Hierin is gepoogd om condities on-
der te brengen die in de voorbeelden aan het licht komen.
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 Pedagogische creativiteit in de schoolsituatie is het – in een gegeven of verwachte situ-
atie – onmiddellijk weten hoe er gehandeld moet worden. Daarbij wordt een verbin-
ding gemaakt tussen (a) de situatie, (b) de pedagogische behoefte van de leerling(en), 
(c) de beschikbare materialen of ideeën en (d) de eigen belangstelling. Dit onmiddellijk 
weten wordt eerst dan actief tot ‘spelend handelen’ als er een resultaat geboekt moet 
worden (een didactische doelstelling moet bereikt worden, een probleem in de om-
gang moet opgelost worden) en de leerkracht bereid is om het  experiment ogenblikke-
lijk aan te gaan en  risico’s durft te nemen. Wat de voorlaatste conditie betreft, moeten 
er met andere woorden kaders of doelstellingen zijn (didactisch of pedagogisch) die 
zorgen voor voldoende spanning tussen intentie en handeling. Voor voldoende prik-
keling tot  creativiteit is met andere woorden een – vooraf bekend – pedagogisch-di-
dactisch kader nodig.

PH 13.  Omgaan met verschillen, refl ectie en handelen (11.9)
Indien er veel kleine verschillen zijn tussen de kinderen – hetgeen in heterogene scho-
len vanwege de  diversiteit in kerkelijke populatie het geval is – moet men noodge-
dwongen omgaan met verschillen. De aanwezigheid van kinderen uit een ander type, 
met name evangelicale, orthodoxie, blijkt bij leerkrachten een inspirerende werking 
te hebben. Men waardeert het bijvoorbeeld dat  evangelische kinderen een grote bij-
belkennis hebben en een direct verband kunnen leggen tussen geloof en leven. Diver-
siteit in de klas biedt leerkrachten de mogelijkheid om op een andere manier op hun 
eigen identiteit te refl ecteren en om te onderscheiden wat ze als wezenlijk willen aan-
merken. Men wordt zich bewuster van de eigen waarden en brengt nadrukkelijker on-
derscheid aan tussen ‘kernboodschap’ en ‘periferie’. In het handelen vertaalt zich dat 
in grote voorzichtigheid en het benadrukken van respect.  Respect wordt belangrijker 
gevonden dan het aanscherpen van vaste waarheden en eisen ten aanzien van de mo-
raal. Naarmate de diversiteit groter is, zal men meer aandacht vragen voor onderling 
respect en voor het luisteren naar elkaar.

Bij leerkrachten in homogene scholen nemen we dit patroon niet waar. ‘Goed kij-
ken’ komt hier ook voor, maar heeft dan met andere zaken te maken, zoals het af wil-
len stemmen op pedagogische of didactische behoeften.

PH 14. Omgang met  irritaties en  frustraties (11.10)
In de pedagogische praktijk zijn er voor leerkrachten veel aanleidingen voor irritaties 
en frustraties. Er zijn ten minste acht manieren om deze te hanteren: leerkrachten pro-
beren er samen met de leerlingen bevredigend uit te komen, ze kunnen de interpreta-
tie van de situatie bewust omzetten, ze kunnen zichzelf beschermen, ze kunnen naar 
de leerling toe hun boosheid compenseren, ze kunnen een gerechtvaardigde ontlading 
van boosheid toestaan, ze zijn schuldbewust en kunnen streven naar vergeving, ze 
maken een pedagogische afweging van belangen en ze kunnen ten slotte de situatie 
terugbrengen tot reële proporties. Verschillende manieren kunnen bij eenzelfde leer-
kracht voorkomen.
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PH 15.  Authentieke zelfonthulling (11.11 in combinatie met veronderstelling XIV, 
paragraaf 7.5 en paragraaf 10.6.1)
De oorspronkelijke formulering van veronderstelling XIV luidt: ‘Vanwege de sterke 
aanwezigheid van de religieuze dimensie in het orthodoxe onderwijs zullen leerkrach-
ten eigen ervaringen van transcendentie willen doorgeven. Vanwege het grotere accent 
op de beleving, verwachten we dit bij bevindelijke leerkrachten in grotere mate aan te 
treffen dan bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten. Gereformeerd-vrijgemaakte 
leerkrachten zullen gezien hun  socialisatie (geslotenheid over ervaringen), minder ge-
neigd zijn persoonlijke ervaringen mee te  delen. Bij bevindelijk gereformeerden zullen 
deze belevingen het karakter hebben van ‘worsteling’. Bij de uitingen die mogelijk bij 
de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten aangetroffen worden, zullen ze meer het 
karakter hebben van vreugde en zekerheid.’

Het is moeilijk om te spreken van ‘doorgeven van ervaringen van transcendentie’. 
Het komt voor, maar dan in de zin van het meedelen van dingen waardoor men zich 
geraakt weet. In plaats van ‘doorgeven’ kan er beter gesproken worden van ‘ authen-
tieke zelfonthulling’. De zelfonthulling gebeurt meestal spontaan, op (onvoorspelba-
re) momenten waarop de leerkracht het passend vindt om iets met de leerlingen te de-
len. Zowel ervaren als onervaren leerkrachten zijn zich er sterk van bewust wanneer 
ze zich authentiek uiten (paragraaf 7.5). Of men komt tot zelfonthullingen, is dus niet 
afhankelijk van ervaring. Zelfonthullingen hebben een functie voor (a) het opbouwen 
van de relatie, (b) het laten zien van voorbeeldgedrag, (c) het delen van de verantwoor-
delijkheid met de kinderen en (d) de versterking van de boodschap die men door wil 
geven. In de gebeden is bij reformatorische leerkrachten, in tegenstelling tot hun ge-
reformeerd-vrijgemaakte collega’s, vaak sprake van onthullingen over aarzelingen en 
verlangens. Gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten bidden korter en zakelijker. We 
nemen in de formuleringen geen persoonlijke worstelingen waar.

Ook wanneer leerkrachten zich belemmerd weten in het uiten van hun emoties ten 
opzichte van volwassenen (vanwege de biografi e, zie paragraaf 7.5.4), voelt men zich 
in het klaslokaal vrij om emotionele ervaringen te onthullen.

PH 16. Belemmeringen voor  zelfonthulling (11.11)
Het niet kunnen  uiten van gevoelens belemmert het ervaren van inspiratie tijdens de 
beroepsuitoefening.
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HOOFDSTUK 12

BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 
EN TERUGBLIK OP DE THEORIE

‘Al wat gij doet, doet dat van harte, als voor de Heere 
en niet voor mensen.’

Kolossensen 3:23

12.1 Inleiding

In dit slothoofdstuk geef ik een overzicht van de resultaten van het onderzoek. Dat 
doe ik door de oorspronkelijke vragen die in het eerste hoofdstuk geformuleerd zijn, 
te beantwoorden (zie paragraaf 1.6.1). In elk van de voorgaande hoofdstukken is aan 
het einde steeds een aantal  veronderstellingen opgenomen. Deze moeten beschouwd 
worden als deelconclusies. De lijsten met veronderstellingen worden in dit hoofdstuk 
niet opnieuw opgesomd. Het is nu de bedoeling om de belangrijkste bevindingen in 
een samenhangend geheel bij elkaar te brengen. Ik behandel in de volgende paragrafen 
achtereenvolgens de vraag hoe spiritualiteit naar voren komt in de professionele iden-
titeit (paragraaf 12.2), in de professionele biografi e (paragraaf 12.3) en in het profes-
sionele handelen (paragraaf 12.4). Met deze drie paragrafen is dan antwoord gegeven 
op de drie eerste deelvragen. Bij de beantwoording van deze drie vragen blijkt wat de 
sterke en de zwakke punten zijn geweest in het aanvankelijk gevormde conceptuele 
kader. Door het onderzoek is een beter inzicht ontstaan in de structuur van de spiri-
tualiteit in de beroepspraktijk van leraren en in de refl ectieprocessen die in hun da-
gelijkse handelen een rol spelen. Daarom wordt hierover in paragraaf 12.5 een aan-
tal evaluatieve opmerkingen gemaakt. In paragraaf 12.6 ga ik na op welke manier de 
gegevens iets te zeggen hebben voor het geheel van de orthodox-protestantse leraren-
populatie en voor andere doelgroepen, zoals leerkrachten die werkzaam zijn in ande-
re levensbeschouwelijke denominaties en leraren in het voortgezet onderwijs en het 
beroepsonderwijs. We proberen dan winst te halen uit het feit dat we gedurende het 
onderzoek steeds rekening hebben gehouden met kenmerken van leerkrachten. Ver-
volgens geef ik in de paragrafen 12.7 en 12.8 antwoorden op de vierde en vijfde deel-
vraag van dit onderzoek. In deze paragrafen worden verschillende gevolgtrekkingen 
gemaakt uit de conclusies voor respectievelijk de lerarenopleidingen basisonderwijs 
(pabo) en de verdere vorming van leraren. Ten slotte volgen in paragraaf 12.9 enkele 
suggesties voor vervolgonderzoek.

12.2 Spiritualiteit in de  professionele identiteit (vraag 1)

De eerste vraag die ik mij heb gesteld, is hoe de spiritualiteit tot uiting komt in de pro-
fessionele identiteit (zie deelvraag 1 in paragraaf 1.6.1). Bij de beantwoording van die 
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vraag baseer ik mij op de omschrijving van Klaassen, Beijaard en Kelchtermans (1999: 
377). Zij onderscheiden drie aspecten in het begrip ‘spiritualiteit’ ( relatief duurzame 
opvattingen,  refl ectiepatronen en  zelfbeeld), die we gebruiken om te verhelderen op 
welke manier spiritualiteit van leerkrachten blijkt in de  professionele identiteit. Wat 
betreft de opvattingen, kunnen we stellen dat een aantal  professionele opvattingen 
nauw verbonden is met  religieuze overtuigingen. Het meest opvallend komt dit tot ui-
ting in de  antropologische duiding van het kind, de benoeming van de  pedagogische 
relatie, en de overwegingen die men heeft ten aanzien van gezag en vrijheid. Kinderen 
worden gezien als van nature  zondig en dit helpt om ongewenst gedrag van kinderen 
(individueel en in een groepsproces) te interpreteren en te relativeren. Wat betreft de 
pedagogische relatie, is er een diep besef van de  gelijkwaardige positie van leerkracht 
en leerling. Beiden staan gelijkwaardig ten opzichte van God, en de leerkracht heeft 
niet het recht autonoom  gezag uit te oefenen, maar is zelf onderworpen aan Gods wet 
en heeft daarbij altijd te rekenen met de eigen kwetsbare positie ten opzichte van God. 
Het besef niet als autonoom individu op te kunnen treden, is mogelijk een van de meest 
onderscheidende categorieën in de spiritualiteit van orthodox-protestantse leerkrach-
ten. In de  refl ectiepatronen blijken de leerkrachten voortdurend te refereren aan wat 
de Bijbel zegt. ‘Wat de  Bijbel zegt’ kan niet altijd letterlijk opgevat worden. Soms wor-
den bijbelteksten aangehaald om een situatie te duiden, maar meestal lijkt het gebruik 
bemiddeld te worden door de beelden die ontstaan zijn over bijbelse grondlijnen. De 
omgang met elkaar wordt veelvuldig in verband gebracht met bijbelse voorschriften. 
Orthodox-protestantse leerkrachten houden voortdurend rekening met de mogelijk-
heid dat er dingen fout kunnen gaan en gebruiken bijbelse termen om moeilijkheden 
te duiden. Wat betreft het  zelfbeeld, kunnen we concluderen dat leerkrachten zichzelf 
‘verstaan’ als ‘reformatorische’ of ‘gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten’. Daarbij 
is het zo dat ze zich in hun opvattingen niet in de eerste plaats identifi ceren met wat 
de school voorstaat – hoewel we op een aantal plaatsen ook direct verbindingen naar 
schoolbeleid hebben aangetroffen (dat lijkt vooral te gebeuren indien er sprake is van 
bevredigende sociale en professionele steun en een open groepscultuur) – maar meer 
met het ‘ gedachtegoed’ van de zuil. Onder het ‘gedachtegoed’ verstaan we de opvat-
tingen over mens, kerk, cultuur en school die breed in de desbetreffende zuil leven en 
die in het alledaagse discours van de leden van de ‘waardegemeenschap’ een belang-
rijke rol spelen. Orthodox-protestantse leerkrachten vinden een evenwicht tussen de 
eigen kritische opvattingen en de gevoelens van  loyaliteit. Men is niet huiverig om kri-
tisch te zijn, maar zal dit in de context van de school niet zo uitdrukkelijk uiten, tenzij 
men ervan overtuigd kan zijn dat de opvattingen door anderen ook zo gedeeld wor-
den. Bij de reformatorische leerkrachten is er wat betreft de kritiek een grote diversi-
teit aan opvattingen, bij de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is de thematiek 
eenduidiger. Beide doelgroepen vertalen hun loyaliteitsgevoelens in een grote betrok-
kenheid bij de kerk of de gemeenschap, zij het dat er een duidelijk accentverschil is in 
die betrokkenheid. Bij reformatorische leerkrachten is meer sprake van een mentale 
betrokkenheid, bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is er een sterke participa-
tie in activiteiten die in de zuil plaatsvinden.

De overwegend  mentale betrokkenheid van de reformatorische doelgroep maakt 
dat reformatorische leerkrachten neigen naar het creëren van een veilige mentale 
ruimte, die hun de eigen  vrijheid geeft om zich qua opvattingen in de  zuil te positio-
neren. Dit gaat meer met innerlijke dan met uiterlijke  confl icten gepaard, en heeft als 
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gevolg dat men voorzichtig is om elkaar openlijk de maat te nemen of te corrigeren. 
Deze terughoudendheid heeft ook te maken met een voortdurend relativeren van de 
eigen mening of positie. De afstand tot God is groot en het is niet zo gemakkelijk om 
als mens absolute uitspraken te doen. De duiding van (problematische) klassensitua-
ties ligt bij reformatorische leerkrachten in de sfeer van ‘wat God van ons vraagt’. Die 
duiding is niet zozeer negatief (in de betekenis dat kinderen steeds de maat wordt ge-
nomen; leerkrachten hebben een positief pedagogische houding), maar wel imperatief 
(in de betekenis dat ze een zware lading heeft, namelijk dat het erop aankomt dat je 
je naar Gods geboden richt).

Bij de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is de  participatie handelingsgericht 
en worden spanningen tussen loyaliteit en kritiek minder snel in het privédomein op-
gelost. Wat betreft theologisch gedachtegoed, is er niet zoals bij de reformatorische 
leerkrachten een theologisch confl ict ten aanzien van de toe-eigening van het heil 
waar men mentaal mee in de weer is. Het uitgangspunt dat men in de sfeer van het  ver-
bond opereert, leidt ertoe dat de verhouding God-mens harmonisch geïnterpreteerd 
wordt. Op God kun je altijd terugvallen en zo worden ook probleemsituaties geduid. 
In het gedrag is het belangrijk om je best te doen, maar als het niet lukt, staat God 
gereed om te vergeven. Hij maakt een nieuw begin mogelijk (vergelijk de analyse van 
Heek, 2007). De ‘uiterlijke’  confl icten die in de gereformeerd-vrijgemaakte zuil voor-
kwamen, hebben ook sporen getrokken in de herinneringen van de leerkrachten op de 
gereformeerd-vrijgemaakte scholen. Men is in het algemeen tevreden met een minder 
exclusief kerkelijke houding in de eigen zuil.

Wat betreft de opvattingen en refl ectieprocessen verschillen de twee doelgroepen 
in de manier waarop het  pedagogische domein en het  religieuze domein zich tot el-
kaar verhouden. Bij beiden is het zo dat er in het handelen een vanzelfsprekend on-
derscheid wordt aangebracht tussen een religieus domein en een pedagogisch domein. 
Het begrip ‘ zonde’ is bijvoorbeeld niet leidend voor het handelen (geen negatieve dui-
dingen naar kinderen toe, niet automatisch een straffende benadering). In het hande-
len is er een onderscheid in de domeinen, maar in de refl ectiepatronen worden ze wel 
nauw met elkaar in verband gebracht, zoals we hiervoor beschreven hebben. Pedago-
gische uitgangspunten (bijvoorbeeld: kinderen keuzevrijheid geven of kinderen als ge-
lijkwaardigen opvatten), worden met religieuze termen en voorbeelden onderbouwd. 
In de argumenten wordt doorgaans een parallel getrokken tussen de verhouding van 
God tot de mens (bijvoorbeeld: Hij is  geduldig met ons) en de verhouding van de leer-
kracht tot de kinderen (wij als leerkrachten dienen geduldig te zijn met kinderen). De 
gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten hebben het gemakkelijker om de twee domei-
nen met elkaar in verband te brengen, omdat zij ervan uitgaan dat God direct op een 
positieve manier betrokken is in het klassengebeuren.

Het onderscheid en de verbinding tussen het pedagogische en het religieuze domein 
komt ook tot uitdrukking in de  drijfveren die we uit de interviews kunnen afl eiden. 
We blijken zes drijfveren te kunnen onderscheiden die met de volgende woorden zijn 
aan te duiden: (I) geborgenheid bieden, (II) zorg bieden, (III) God (leren) kennen, (IV) 
godsbesef overdragen, (V) nieuwsgierigheid wekken en (VI) toerusten. Het gaat hier 
niet zozeer om opvattingen over het onderwijs dat men wil bieden, maar over verlan-
gens die men koestert ten aanzien van wat bevredigend is in de onderwijssituatie (hier 
en nu) en wat men als bevredigend beschouwd ten aanzien van het uiteindelijke doel. 
Het gaat hier voor een deel om wat Kelchtermans (1994: 289, 345) onderscheidt als 
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het  conatieve aspect van het  professionele zelfverstaan257. We zeggen ‘voor een deel’, 
omdat we op grond van onze analyses een onderscheid moeten maken tussen enerzijds 
 drijfveren, die we opvatten als rationalisaties van de verlangens, en anderzijds  inspi-
ratiebronnen, die we opvatten als  vitaliserende krachten die op een zeker moment ac-
tief zijn, actief geweest zijn of waarvan men verwacht dat ze actief worden. Het mo-
tief iets te willen betekenen voor het  welzijn van kinderen, is bekend uit onderzoek 
bij leerkrachten in het basisonderwijs, zoals uit het reeds vaker aangehaalde onder-
zoek van Hoogeveen (1999). Meestal wordt dit motief kortweg aangeduid met ‘hou-
den van kinderen’. In de analyse vonden wij aanleiding om te onderscheiden tussen 
een motief ‘geborgenheid bieden’ en een motief ‘zorg bieden’. Het eerste hangt samen 
met een behoefte van zichzelf om een veilig gevoel te geven, het tweede is meer  altru-
istisch en is gericht op de  pedagogische behoeften van kinderen. In het tweede motief 
is de kennis van de achtergrond van de kinderen van groot belang. Op dit punt is er 
een directe verbinding met de manier waarop de relatie met kinderen een inspiratie-
bron is voor leerkrachten. Dit motief wordt bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrach-
ten soms onderbouwd met verwijzing naar de theologische notie van het verbond. In 
motief III overlappen het religieuze en het pedagogische domein elkaar volledig. Leer-
krachten willen graag dat kinderen God leren kennen (accent bij reformatorische leer-
krachten) en dat ze mét God leren leven (accent bij gereformeerd-vrijgemaakte leer-
krachten). Bij dit motief is de inkleuring van het religieuze domein sterk bepaald door 
de theologische achtergrond en de socialisatie van de leerkrachten. De beschrijving 
van de  theologie en de  vroomheidsbeleving in hoofdstuk 3 vinden we hier precies in 
terug. De leerkrachten uit de twee zuilen bekennen zich op dit punt als goede verte-
genwoordigers van hun zuil. Datzelfde geldt voor het vierde motief (godsbesef over-
dragen), waarin eveneens het religieuze en het pedagogische domein samenkomen. 
Leerkrachten willen aan hun leerlingen graag laten zien dat de werkelijkheid om hen 
heen de schepping van God is. In hun  betrokkenheid op de natuur hebben leerkrach-
ten sterke emoties. Zij dragen dit motief hun lespraktijk in door de expressie van hun 
verwondering (zie paragraaf 12.4). Het vijfde motief dat we onderkennen (nieuwsgie-
righeid wekken), is bij basisschoolleerkrachten doorgaans bekend als het motief dat 
van belang wordt geacht ná ‘het houden van kinderen’ (Hoogeveen, 1999: 86). Het 
zesde motief (graag willen  toerusten) heeft te maken met de vormingsdoelen die men 
voor kinderen koestert. Dit motief blijkt een duidelijk religieuze inkleuring te krij-
gen wanneer leerkrachten zich zorgen maken over de toekomst van de kinderen. Men 
evalueert de maatschappelijke ontwikkelingen negatief en is oprecht bezorgd over de 
weerbaarheid van de toekomstige volwassenen als christenen. Uit verschillende voor-
beelden blijkt de inspiratie van de leerkrachten op dit punt verband te houden met wat 
men in de levensloop heeft meegemaakt. Wanneer we de zes motieven overzien, blij-
ken het eerste, tweede en vijfde motief generiek te behoren tot het  beroepsethos van 
de leraar, terwijl er in het derde, vierde en zesde motief een overlap is van het pedago-
gische en het religieuze domein.

Naar aanleiding van de analyses doet zich de vraag voor hoe  professionele identiteit 
zich verhoudt tot de  persoonlijke identiteit. Uit veel voorbeelden blijkt dat  leerkrachten 

257 Kelchtermans omschrijft beroepsmotivatie als volgt: ‘de motieven om te kiezen voor het leraars-
beroep, om als leerkracht werkzaam te blijven of om het onderwijs te verlaten’, a.w. 345.
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een sterke eenheid ervaren tussen het algehele  zelfverstaan (wie ben ik?) en het  profes-
sionele zelfverstaan (wie ben ik als leerkracht?). Deze waarneming wordt vaak in ver-
band gebracht met het feit dat door de interactie met kinderen er een sterke persoon-
lijke betrokkenheid is op het beroep, en met het feit dat de  intuïtie een sterke rol speelt 
(Hoogeveen, 1999: 23; Van Veen, 2003: 12). Bij orthodox-protestantse leerkrachten 
wordt die verbinding versterkt, doordat ze zich in hun taak rechtstreeks  verantwoor-
delijk weten ten opzichte van God. Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is dat 
vanwege het feit dat alle kinderen ieder voor zich van grote waarde zijn, omdat ze in 
het verbond van God zijn. Voor reformatorische leerkrachten is dat vanwege de  ver-
antwoordelijkheid die ze voelen om het appèl van God om zich tot Zijn heil te wen-
den, dicht bij het kind te brengen. Er is bij veel respondenten in ons onderzoek een 
sterk  roepingsbesef258. In de beleving van de totaliteit van het onderwijs is er steeds 
sprake van een overheersende aanwezigheid van de  pedagogische belangen. We kun-
nen stellen dat de  religieuze overtuigingen hier versterkend op inwerken. De beroeps-
motieven hebben overwegend (in ieder geval de motieven II tot en met VI) een zekere 
belangeloosheid in zich (Van Crombrugge, 2008): men is gericht op het belang van de 
leerling (Hoyle & John, 1995: 16).

Ten aanzien van het professionele zelfverstaan, ontdekten we dat leerkrachten in de 
verantwoording van hun handelen teruggrijpen op  persoonskenmerken. Binnen het 
eigen narratief leggen ze verbindingen tussen ‘wat ze doen’ en ‘wat ze aan eigenschap-
pen hebben meegekregen’. We ontdekten door de verhalen heen enkele patronen. Zo 
konden we de voorbeelden uit de verhalen terugbrengen tot zes clusters, die zich van 
elkaar onderscheiden door de manier waarop ze gekoppeld zijn aan leerervaringen. 
 Altruïsme lijkt men als een eigenschap te ervaren waarop geleerd wordt, terwijl  recht-
vaardigheidsgevoel geïnduceerd lijkt te zijn door heftige jeugdervaringen. Opmerke-
lijk is nu dat in de loopbaanverhalen – zie ook paragraaf 12.3 – verschillende typen 
ervaringen (ervaring van een lastig kind te zijn, pestervaringen, ervaring van het ver-
legen kind) het rechtvaardigheidsgevoel induceren. De jeugdervaringen hebben zo’n 
krachtige werking dat het rechtvaardigheidsgevoel inspireert tot handelen, zodra men 
onrechtvaardigheid onder kinderen waarneemt.

12.3 Spiritualiteit in de  professionele biografi e (vraag 2)

De tweede vraag betreft de aspecten en facetten die te onderscheiden zijn in de ont-
wikkeling van de spiritualiteit gedurende de professionele ontwikkeling (zie deelvraag 
2 in paragraaf 1.6.1). Het gaat hierin om de gehele professionele ontwikkeling, dus 
om de voorbereiding, de opleiding en de verdere beroepsloopbaan.

De gegevens die in het onderzoek aan het licht zijn gekomen, maken in de eerste 
plaats duidelijk dat er een inspirerende werking is van  herinneringen. We noemden 
in paragraaf 12.2 reeds het verband tussen de  jeugdherinneringen en het handelen in 

258 De resultaten suggereren het omgekeerde van wat Hoyle en John (1995: 103) constateren ten aan-
zien van de beroepsgroep: ‘There are some for whom teaching is a calling, but for the majority it 
is a career in the narrower sense of personal advancement within the occupational hierarchy and 
in the wider sense of how a person manages his or her life.’
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de beroepspraktijk. Er zijn ook andere herinneringen die een lange werking hebben. 
Ver voordat de beroepskeuze aan de orde is, zijn er ervaringen in de eigen schooltijd 
die als inspirerend kunnen gelden voor de toekomst. Ze zetten een bepaalde affi ni-
teit met het leraarschap in gang, die een voedingsbodem blijkt te zijn voor de latere 
beroepskeuze. Het gaat dan om beelden die men had bij het optreden van de eigen 
leerkrachten en om ervaringen die men als kind op deed in het spelen met en het lei-
dinggeven aan andere kinderen. De betrokkenheid op de baan van leerkracht lijkt een 
zichzelf versterkend proces. De waarneming van de juf of meester maakt dat men als 
kind schooltje wil spelen, en doordat men hier zo veel plezier aan beleeft, kijkt men 
heel goed wat de volgende leerkracht doet. Vaak heeft men in de eigen  schoolloop-
baan al beslist op welke manier men wel en niet onderwijs wil geven. De beelden uit 
de basisschoolperiode zijn vaak heel concreet, gebaseerd op specifi eke momenten die 
men zich nog precies voor de geest kan halen. De herinneringen uit de periode van 
het voortgezet onderwijs hangen meestal aan meer abstracte typeringen als ‘betrouw-
baar’ of ‘authentiek’.

Vanuit de bevindingen in ons onderzoek kunnen we een element toevoegen aan het 
begrip ‘ subjectieve onderwijstheorie’, dat gebruikt wordt in het biografi sch onder-
zoek van Kelchtermans. Dit begrip is vooral cognitief ingevuld259. In ons onderzoek 
ontdekten we dat de relatie tussen biografi e en handelen vooral ook tot stand komt via 
herinneringen en beelden van vroegere ervaringen die in een specifi eke situatie inspira-
tie geven tot handelen. De werking van een  biografi sch aspect vindt met andere woor-
den niet alleen plaats via de  subjectieve onderwijstheorie (Kelchtermans, 1994: 339; 
zie ook Klaassen, Beijaard en Kelchtermans, 1999: 385, e.v.) – waarbij men dan kan 
veronderstellen dat door de ervaringen een stelsel van opvattingen wordt opgebouwd 
– maar gebeurt zonder bemiddeling. De  geheugensporen en de overtuigingen vormen 
als het ware gehelen (‘ Gestalts’), die onmiddellijk geactiveerd worden op het moment 
dat er zich een specifi eke situatie voordoet (bijvoorbeeld  onrechtvaardigheid).

In de tweede plaats hebben we in de verhalen over de opleiding het grote belang 
van leeftijdsgenoten aangetroffen. Een belangrijk vormende waarde wordt in de re-
constructies van de leerkrachten niet toegekend aan de  opleiding zelf (die wordt in 
veel gevallen negatief gewaardeerd), maar aan de  studiegenoten, die men op het oplei-
dingsinstituut of op de studentenverenigingen ontmoet en met wie men  vriendschap-
pen voor het leven sluit. De manier waarop men hierin gevormd wordt, is niet geheel 
duidelijk. Wel blijkt de  sociale steun in deze periode erg belangrijk te zijn. De perso-
nen die vroeger de  KLOS-opleiding hebben gedaan, melden een krachtig effect van 
samenwerkend leren.

In de derde plaats kunnen we uit de vergelijking van een aantal verhalen opmaken 
dat in de opleiding en in de inductiefase de vrijwillige  blootstelling aan moeilijke situ-
aties krachtige leerervaringen geeft. Aanwijzingen hiervoor in ons onderzoek zien we 
in verhalen over stages in het speciaal basisonderwijs en in een probleemwijk, een be-
ginnende werksituatie in een achterstandswijk en stage- en werkervaringen in het bui-
tenland. Deze ervaringen hebben op het actuele handelen een inspirerende werking. 
Deze lijkt vooral daarin te bestaan dat de leerkracht teruggeworpen is geweest op 

259 Kelchtermans omschrijft subjectieve onderwijstheorie als: ‘een systeem van kennis en overtuigin-
gen van een leerkracht met betrekking tot zijn beroep’, a.w. 339.
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basaal pedagogisch handelen en kennelijk deze vaardigheden zodanig heeft ontwik-
keld dat hij deze in een moeilijke situatie kan benutten. Het handelen is door de herin-
neringen aan de  exposure  ethisch gekwalifi ceerd. Niet het oplossen van het probleem 
op zich staat centraal, maar de  belangen van de leerlingen. Het lijkt erop dat de leer-
kracht op moeilijke momenten in een verhoogde staat van paraatheid verkeert, waar-
door hij in staat is rekening te houden met de belangen van de ene individuele leerling 
en met de belangen van de klas als geheel, en tegelijk bedacht is op de consequenties 
van het eigen handelen voor alle leerlingen. De condities voor een geslaagde exposure 
die uit de verhalen zijn af te leiden, zijn: (a) de ruimte om te  experimenteren, (b) het 
ervaren van voldoende  sociale steun en de aanwezigheid van professionele begeleiding 
en (c) het niet te vroeg in de opleiding komen van de ervaring. Uit onderzoek naar de 
ontwikkeling van  presentie (Baart, 2001: 257 e.v.) blijkt dat  exposure van belang is 
voor de  spirituele ontwikkeling. Door de verhalen van enkele leerkrachten wordt dit 
bevestigd. In de periode van de genoemde stage- en werkervaringen maakten zij een 
intense geloofsontwikkeling door, die nog steeds van belang is voor de duiding van 
de actuele werksituatie.

In de vierde plaats zien we een lijn lopen vanuit de  socialisatie naar het handelen 
in het hier en nu. We komen voorbeelden tegen waarin vooral de  religieuze socialisa-
tie nog steeds richtinggevend is voor het handelen. We komen ook voorbeelden tegen 
waarbij de  pedagogische socialisatie (opgevat als ‘in het gezin van afkomst vertrouwd 
raken met een pedagogisch waardesysteem’) nog steeds van grote invloed is. Soms zijn 
de invloeden gecombineerd. Vanuit sommige voorbeelden is aannemelijk te maken 
dat een sterke socialisatie wat betreft religieuze overtuigingen, nu nog motiveert om 
een religieuze boodschap aan de kinderen over te dragen (vergelijk het derde motief 
in de vorige paragraaf). Opmerkelijk is dat ook de pedagogische en religieuze socia-
lisatie op de basisschool van grote betekenis kan zijn voor de manier waarop men in 
het werk staat. De ervaringen op die school hebben in één casus nog steeds een rich-
tinggevende werking voor hetgeen men zelf aan de kinderen door gaat geven, voor het 
godsbeeld dat men heeft en uitdraagt, voor de manier van bidden en voor de manier 
waarop de leerkracht zelf ervaringen van transcendentie zoekt.

Ten slotte merken we op dat er een nauwe verbinding is tussen het opdoen van er-
varingen van inspiratie en transcendentie en het  leren in het beroep. Er zijn voorbeel-
den van ervaringen waarin men inzichten wijzigt en handelingstendensen tracht aan 
te passen. We kunnen met Waaijman (2000) en andere auteurs (zie hiervoor het over-
zicht in paragraaf 2.2) stellen dat er dan sprake is van een  transformerende werking. 
In ons onderzoek constateren we inderdaad dat er gedurende de loopbaan diverse er-
varingen zijn die de inzichten veranderen. De leerervaringen kunnen ingrijpend zijn 
en een lange werking hebben. Ervaringen van transcendentie kunnen we zo benoemen 
als krachtige aanjagers van leren260. We treffen in de door de respondenten beschreven 
leerprocessen een  ethische lading aan. De verandering van inzicht is niet vrijblijvend 

260 Het leren op grond van transcendente ervaringen kan opgevat worden als een vorm van inciden-
teel leren. In de begeleidingskunde wordt doorgaans gesteld dat het incidenteel geleerde inten-
tioneel in het werk kan worden toegepast wanneer men bereid en in staat is om op grond van 
de nieuwe of bijgestelde inzichten in het handelen actief te experimenteren (Siegers, 2002: 170, 
292). 
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en is ook niet louter op de eigen ontwikkeling gericht, maar staat in dienst van de in-
dividuele leerling of van de groep waarmee men werkt. Men wordt met andere woor-
den opnieuw bereid gemaakt om er te zijn voor de ander.

12.4 Spiritualiteit in het professionele handelen (vraag 3)

Het antwoord op de vraag naar de plaats van spiritualiteit in het handelen en de spe-
cifi eke rol die  religieuze overtuiging en  geloofsbeleving hierin spelen (deelvraag 3, pa-
ragraaf 1.6.1), kan samengevat worden in vier punten die respectievelijk betrekking 
hebben op: refl ectieprocessen, de ervaringen van transcendentie, de inspiratiebronnen 
en -belemmeringen, en de condities voor het opdoen van inspirerende en transcenden-
te ervaringen. Aan het slot van deze paragraaf maak ik nog enkele opmerkingen over 
de relatie tussen het professionele handelen en de professionele identiteit, en over de 
verschillen en overeenkomsten tussen het handelen van reformatorische leerkrachten 
en dat van gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten.

In de eerste plaats zien we dat in de  refl ectieprocessen (de oriëntatie op en de eva-
luatie van het handelen) die overwegingen een rol spelen, die direct verband houden 
met de drijfveren voor het beroep. Men refl ecteert op die punten die van grote waarde 
zijn. In ‘wat men belangrijk vindt’ wordt niet meer onderscheiden tussen privéovertui-
gingen en professionele overtuigingen. De religieuze overwegingen spelen met name 
een rol in de ‘ refl ectie-op-het-handelen’ en in de ‘ refl ectie-over-het-handelen’. In de 
 refl ectie-tijdens-het-handelen zijn religieuze overwegingen schaars; ze komen daarin 
vooral voor bij die leerkrachten die een periode van bijzondere  exposure hebben door-
gemaakt (de categorie die in paragraaf 12.3 aan de orde is geweest). Deze bevinding 
is te vergelijken met wat Zuidberg concludeerde in de refl ectieprocessen bij  pastores: 
de refl ectie was intenser bij hen die duidelijke disharmonische momenten in hun leven 
hadden ervaren en bij degenen die in bijzondere professionele contexten hun werk de-
den (Zuidberg, 2000: 259). Opmerkelijk is dat overwegend gereformeerd-vrijgemaak-
te leerkrachten deze onmiddellijke refl ecties rapporteren, terwijl er juist bij reformato-
rische leerkrachten een sterk verlangen is naar een grote  intensiteit van deze refl ecties. 
Deze paradoxale bevinding kan verklaard worden uit het  meta-cognitieve kader bij 
reformatorische leerkrachten: de échte omgang met God is niet als vanzelf mogelijk. 
Bij gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten kan verondersteld worden dat de  meta-
cognities ten aanzien van onmiddellijke religieuze refl ecties meer dan vroeger voorko-
men. Voorheen was het overbodig om dit soort refl ecties te hebben; nu behoort het tot 
het goede leven van de christen.

In de tweede plaats kunnen we spreken van spiritualiteit in het handelen op mo-
menten die door de leerkrachten als zeer bijzonder worden ervaren. We spreken dan 
van  ervaringen van transcendentie onder andere omdat ze de alledaagse ervaring over-
stijgen. Om recht te doen aan deze ervaringen, maken we een onderscheid tussen er-
varingen die voornamelijk pedagogisch van aard zijn en ervaringen die voornamelijk 
religieus van aard zijn. Beide komen afzonderlijk voor, maar er is een aantal momen-
ten waarop het pedagogische en het religieuze ondeelbaar samenkomen. Op grond 
van onze bevindingen kunnen we nu een preciezere omschrijving geven van ervarin-
gen van  transcendentie in de pedagogische situatie. We spreken van ervaringen van 
transcendentie indien er: (a) een beleving is dat men de actuele situatie overstijgt, (b) 
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een beleving is dat deze gebeurtenis je overkomt, van de andere kant komt, een ‘ gena-
dige’ werking is en (c) een beleving is die onverwacht en  verrassend is. Deze drie ele-
menten zien we als beslissend voor ervaringen van transcendentie. Vervolgens kunnen 
we zeggen dat deze belevingen in sommige gevallen (d) een  transformerende werking 
hebben op het moment zelf (brengen je tot rust, zetten je op een ander denkspoor; ge-
ven het beeld van de werksituatie een geheel andere kleur) en in sommige gevallen (e) 
een  lange draagkracht hebben. In het laatste geval is er sprake van leren (ingrijpende 
en blijvende verandering van een inzicht en verandering van het handelen). We spre-
ken van  pedagogische transcendentie indien deze beleving te maken heeft met de pe-
dagogische situatie, en van  religieuze transcendentie als God en godsdienstige begrip-
pen er een rol in spelen en/of als de ervaring samengaat met godsdienstige  rituelen als 
zingen en bidden.

 Pedagogische transcendentie blijkt voor te komen op een aantal te lokaliseren mo-
menten. Erg vaak komen we intense verwondering tegen over het  gedrag van de kin-
deren. Het vreugdevolle gevoel blijkt samen te hangen met de gezamenlijkheid (men 
initieert een handeling, deze leidt tot reactie, en de interactie geeft wederzijdse bevre-
diging) en met het feit dat er iets bereikt wordt. Het moment dat er bijvoorbeeld plot-
seling een inzicht ontstaat bij de leerling, wordt ervaren als een moment van een ho-
gere orde. Dit moment geeft moed om verder te gaan. De vreugde is er ook indien men 
een plotseling moment van  creativiteit heeft. Men krijgt een inval die nieuwe moge-
lijkheden opent om iets ‘vormends’ te gaan doen. Verder worden er in de  ontmoeting 
met ouders bijzondere momenten gerapporteerd. Ook hier weer leiden de gezamen-
lijkheid en het resultaat tot gevoelens van verbondenheid en verwondering, tot een 
onverwachte klik, maar ook tot een inzicht dat het totale zicht op het kind transfor-
meert. Op al deze momenten valt op dat de vreugde bepaald wordt door de gericht-
heid op de belangen van het kind.

Momenten van  religieuze transcendentie zijn er vooral tijdens de  rituelen in school. 
Tijdens het  gebed heeft men bijvoorbeeld een plotseling besef van de eigen positie (ge-
lijkwaardig) en kan men het handelen zien in het licht van Gods beoordeling. Dit kan 
leiden tot relativering van de ernst van het handelen (er is een vergevende God) of juist 
tot een ernstiger beseffen van de eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van God. 
Vooral het  zingen kan aanleiding geven tot intense vreugde, gevoelens van hoop en 
verwondering, en heeft een ontspannende en een rustgevende uitwerking. Bij het zin-
gen wordt de vreugde getekend door de zeggingskracht van de inhoud van het lied in 
combinatie met de vreugde in de lof van God.

In de loop van het onderzoek ontdekten we dat er een groot aantal ervaringen is 
waarin de pedagogische en de religieuze transcendentie samenkomen. Het meest ge-
beurt dit tijdens het bijbelverhaal. De leerkracht verwondert zich in deze belevingen 
over de inhoud van het verhaal, en over de kinderen, en hij beleeft de vreugde van de 
 interactie. Het wordt ook zo aangegeven dat de kinderen de leerkracht ‘helpen’ het 
verhaal opnieuw te doorleven. De kinderen reiken als het ware een nieuw perspectief 
aan. Het bijbelverhaal blijkt een uitwerking te hebben op het verdere verloop van de 
dag. Ook in het samen zingen en het samen bidden komen het religieuze en het peda-
gogische samen. De leerkracht verheugt zich in de gezamenlijke activiteit en is zich te-
gelijk bewust van de  vormende werking van het ritueel. Vervolgens komen het religi-
euze en het pedagogische samen in de behandeling van  leerstof, met name de leerstof 
die betrekking heeft op de natuur (biologie) en de geschiedenis. Tijdens een biologieles 
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wordt een leerkracht bijvoorbeeld diep geraakt door het fenomeen waarover hij vertelt 
en meldt hij dat hij daarover verwonderd en verheugd is.

In de derde plaats nemen we in de onderwijspraktijk van de twintig leerkrach-
ten een aantal  inspiratiebronnen en  inspiratiebelemmeringen waar. Inspiratiebron-
nen vatten we op als  vitaliserende krachten die op een zeker moment actief zijn in de 
actuele onderwijssituatie (zie hierboven paragraaf 12.2). Inspiratiebronnen zetten dus 
aan tot handelen. Inspiratiebelemmeringen staan de moed om te gaan handelen in 
de weg. Iedere leerkracht heeft zijn unieke arrangement van inspiratiebronnen. Leer-
krachten in orthodox-protestantse scholen voelen zich geïnspireerd door een of meer 
van de volgende bronnen: de relatie met kinderen, problemen met kinderen, het zien 
van resultaat, het eigen handelen (prikkeling die men zelf tot stand brengt, bijvoor-
beeld door humor), het geloof, collega’s en de ouders. Bij de inspiratiebron ‘geloof’ is 
er een belangrijk verschil tussen reformatorische en gereformeerd-vrijgemaakte leer-
krachten. Alleen gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten zeggen rechtstreeks kracht 
te ontvangen uit hun geloof, van God of Jezus. Bij reformatorische leerkrachten is dat 
steeds indirect (bijvoorbeeld via een preek die men heeft gehoord). De inspiratie werkt 
bij hen ook via de bevrediging die zij ontvangen door de religieuze context die ze met 
hun handelen gestalte geven (woordgebruik, eerbiedige sfeer).

 Inspiratiebelemmeringen zijn doorgaans het tegendeel van wat men ook als inspi-
ratiebron kan ervaren. De volgende belemmeringen springen er in het bijzonder uit: 
de organisatie en de aard van het werk (tegen grenzen aanlopen, niet kunnen delen 
van idealen, parttime werken, protocollair werken, werkdruk), de collega’s en het zich 
anders voelen (gevoelens van onveiligheid, ervaringen niet kunnen delen). De belem-
meringen hebben een treffende overeenkomst met wat Kelchtermans genoemd heeft 
‘bronnen van  kwetsbaarheid’ (1999: 24). Hij beschrijft punten waarin kwetsbaar-zijn 
in verband gebracht wordt met de sociale erkenning in de samenleving (vaak aange-
duid als ‘ beroepseer’) en signaleert als bronnen van kwetsbaarheid: beleidsmaatrege-
len, professionele relaties binnen de school, en de beperkte doelmatigheid. In ons on-
derzoek treffen we niet zoals in de biografi sche interviews van Kelchtermans aan dat 
leerkrachten veel te lijden hebben (gehad) onder  institutionele belemmeringen. Niette-
min zijn de concrete punten die in ons onderzoek naar voren komen als inspiratiebe-
lemmerend, in grote mate gelijk aan de punten die Kelchtermans noemt. Hieruit is af 
te leiden dat de belemmeringen die de ‘ beroepseer aantasten’, gelijk zijn aan inspiratie-
belemmeringen die men in zijn algemeenheid in het instituut school kan meemaken.

In de vierde plaats kunnen we uit de interviews een aantal  condities afl eiden die al 
dan niet gunstig zijn voor het voorkomen van ervaringen van inspiratie en transcen-
dentie. We geven hier een opsomming van de gunstige condities (condities die het er-
varen van inspiratie bevorderen en/of bevorderen dat men aangezet wordt tot pedago-
gisch handelen). Indien de condities op tegenovergestelde wijze voorkomen, worden 
deze condities inspiratiebelemmeringen, die het ervaren van inspiratie belemmeren, 
en/of verhinderen dat men tot pedagogisch handelen komt. In de opsomming is steeds 
aangegeven waar in de tekst van het empirische deel de desbetreffende conditie aan 
de orde is geweest.
1.  Goed kunnen  waarnemen: opletten wat kinderen doen, aandachtig  kijken of luis-

teren, stil kunnen staan bij wat er gebeurt. Goed kunnen waarnemen lijkt een 
van de belangrijkste voorwaarden voor het geïnspireerd kunnen lesgeven. Er is 
rust nodig om verwonderd te kunnen zijn. (Paragraaf 11.5)
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2. Het kunnen  waarderen en uitspreken, of op een andere manier laten merken dat 
men ‘iets teruggeeft’. (Paragraaf 9.2.2)

3.  Openheid en  creativiteit. Men kan ruimte geven aan de  onmiddellijke ingeving. 
Indien men zichzelf toestaat om te zoeken naar juiste woorden en handelingen, 
lijkt men meer inspiratie te kunnen ontvangen. (Paragraaf 11.7)

4. Het durven  tonen van emoties. Het tonen van emoties is een vorm van zelfonthul-
ling, die het mogelijk maakt om dingen te delen. Anthon en Dorien ervaren het 
niet kunnen uiten van emoties als een belemmering. (Paragraaf 11.11)

5. Het kunnen ontwikkelen van  competentiegevoel. Deze conditie heeft vooral be-
trekking op stages en ervaringen op een nieuwe school waar men werkt. (Para-
graaf 7.5.3 en paragraaf 8.4.1)

6. Betrokkenheid of passie voor de  leerstofi nhoud. (Paragraaf 7.4, motief VI; para-
graaf 9.2.4)

7.  Kennis van pedagogische begrippen. Er zijn aanwijzingen dat deze conditie pas 
faciliterend kan werken als de persoon ‘eraan toe is’ om theorie en praktijk te in-
tegreren. Het gunstige stadium van rijping wordt ingeluid door andere invloeden 
in de biografi e (dit blijkt uit de fragmenten die betrekking hebben op Bea en Ines, 
zie met name paragraaf 8.6).

8.  Schoolgrootte. Een kleine school en een grote school kunnen beide gunstig zijn 
voor geïnspireerd leraarschap. Een kleine school lijkt vooral gunstig vanwege de 
toegankelijke  sociale steun. De grote school lijkt vooral gunstig vanwege de toe-
gankelijke  professionele steun: men heeft de gelegenheid om met collega’s van 
eenzelfde groep te overleggen. (Paragraaf 8.5 en paragraaf 9.3.5)

9.  Pedagogisch en sociaal betrokken leiderschap van de directeur. (Paragraaf 9.2.7)
10.   Schoolcultuur waarin er openheid is om ervaringen te delen. (Paragraaf 9.2.7)
 Verder stuiten we ook op het verschijnsel dat een op zichzelf negatieve ervaring 

tot actief pedagogisch handelen aanzet. Dit is te benoemen als ‘negatieve inspira-
tie’. De volgende twee condities kunnen we als zodanig benoemen.

11.  De aanwezigheid van ‘zorg’ (zaken waar men zich zorgen over maakt). Vooral er-
varen leerkrachten worden aangezet tot refl ectie en actie door het signaleren van 
zorgpunten bij de leerlingen ten aanzien van hun toekomst (zorg over de leerling) 
en door teleurstellingen die men opdoet (zorg over wat men kan bereiken). Dit 
gebeurt sterker indien men een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft (Fran-
ciska, Ines, Anthon). (Paragraaf 7.5.2 en paragraaf 9.2.3)

12. Het gevoel van  tekortschieten. Dit is een aanjager om zich verhoogd in te span-
nen in het werk. (Paragraaf 10.4)

In verband met spiritualiteit in het handelen maak ik een opmerking over verbanden 
met de bevindingen over  professionele identiteit. Een opmerkelijk gegeven is dat het-
geen men nastreeft, in lijn is met de persoonlijke overtuiging ( drijfveren). We stuiten 
hier op hetzelfde verschijnsel als wat Hoogeveen (1999: 279) beschrijft. Zij stelt: ‘Het 
blijkt dat allen zoveel mogelijk trachten te voldoen aan de eisen die zij stellen aan het 
beroep van leerkracht.’ Leerkrachten streven dus na wat ze bedoelen. Vanuit ons on-
derzoek zijn hier nog twee dingen aan toe te voegen. Allereerst: wat men nastreeft, 
daar geniet men ook van. Binnen het kader van de persoonlijk verworven overtuigin-
gen kan men ook ervaringen van inspiratie en transcendentie opdoen. Het andere is 
dat men op de punten die men belangrijk vindt (leerprestaties, welbevinden) zichzelf 
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ook  toetst. De refl ecties in, op en over het handelen zijn het krachtigst op die thema’s 
waar men een sterke  persoonlijke betrokkenheid op voelt.

In paragraaf 3.5 is de vraag opgeworpen of  theologische verschillen zich ook ver-
talen in het handelen van leerkrachten. In het voorgaande zijn de overeenkomsten en 
verschillen reeds aangestipt. Als we proberen ze hier nog afzonderlijk op een rij te zet-
ten, dan blijkt er steeds een verwevenheid van overeenkomsten en verschillen. Uit de 
bevindingen kan om te beginnen geconcludeerd worden dat de momenten waarin de 
spiritualiteit te herkennen is, in de twee orthodoxe doelgroepen gelijk zijn. Dat geldt 
ook voor de inspiratiebronnen en de condities (die voor een deel generiek zijn en wei-
nig afhankelijk zijn van religieuze verschillen, zie hierover in paragraaf 12.6). Als dui-
delijk verschil vonden we dat bij de gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten het geloof 
een directe bron van inspiratie is en bij reformatorische leerkrachten niet.

In de tweede plaats blijkt het theologisch onderscheid wel beslissend voor de in-
houd van de boodschap en de manier waarop men de boodschap overbrengt. Met 
andere woorden: de  rituelen zijn wat vorm betreft in grote mate gelijk, maar de in-
houd wordt sterk bepaald door het verschillend omgaan met de Bijbel, een verschil-
lend verstaan van hoe God met mensen handelt en vervolgens ook van hoe men het 
kind in de klas aanspreekt. Een overeenkomst is echter dat de ervaringen van  religi-
euze transcendentie te maken hebben met het laten spreken van de  godsopenbaring 
(althans de poging daartoe). Men is voor de transcendente ervaring niet afhankelijk 
van een  innerlijke krachtbron of van toevallige momenten, maar men vertrouwt op 
een krachtbron van buitenaf, waardoor men zich wil laten gezeggen. Men kent  gezag 
toe aan het Woord en staat open voor de werking daarvan. De inhoud en kleur van 
de ervaringen verschilt overeenkomstig de  theologische traditie. De kleur van de spi-
ritualiteit in de klas resoneert mee met wat er zich in de  zuil ontwikkelt. Bij de refor-
matorische leerkrachten blijkt de ervaring sterk gekleurd door de klassiek bevindelijke 
spiritualiteit (het reiken en tasten naar een intensere vorm van ervaring). Vrijgemaakt 
gereformeerden zijn in hun traditie niet zo uit op de ervaring. Over het algemeen zijn 
de leerkrachten op gereformeerd-vrijgemaakte scholen blij met de wending naar een 
meer ervaringsgericht geloof. De verwachting dat de theologische oriëntaties meer in-
ductief worden, zoals Bakker en Rigg veronderstellen (2004: 60, zie paragraaf 1.2.2), 
is bij hen enigszins op te merken. Toch lijken ook de gereformeerd-vrijgemaakte leer-
krachten een voornamelijk  orthodoxe oriëntatie te houden. Ook al is er een positie-
vere waardering van de ervaring, de oriëntatie blijft sterk gericht op het gezag van de 
Heilige Schrift. In de spiritualiteit van gereformeerd-vrijgemaakte leerkrachten is de 
kwaliteit van de  omgang met elkaar een belangrijk oriëntatiepunt.  Worsteling is er 
over de manier waarop je de  zonde de baas moet worden. Inspanning en ‘je best doen’ 
zijn kernwoorden. Een bevindelijke cultuur met een intens zoekproces van hunkering 
naar ‘er moet iets gebeuren’ hebben we in de klas niet aangetroffen. Bij reformato-
rische leerkrachten is daarentegen de ervaring ‘gecultiveerd’, ook wanneer het in de 
voorgaande paragraaf genoemde  meta-cognitieve kader als een belemmering geldt.
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12.5 Terugblik op de  defi nitie en het  conceptuele kader

In deze paragraaf maak ik enkele opmerkingen bij de defi nitie en bij het conceptue-
le kader, die voorafgaand aan het empirisch onderzoek zijn geformuleerd (paragraaf 
2.6). De  werkdefi nitie luidde als volgt: spiritualiteit is de wijze waarop men – zich 
oriënterend aan bronnen – ervaringen van inspiratie en transcendentie (meer of min-
der methodisch) in verband brengt met het concrete leven. In grote lijnen kunnen we 
concluderen dat de werkomschrijving van spiritualiteit voldoende aangrijpingspunten 
bood om zicht te krijgen op spiritualiteit bij leerkrachten in de doelgroep. Op verschil-
lende punten is duidelijk geworden wat de sterke en minder sterke punten in de defi -
nitie en in het conceptuele kader zijn. De opmerkingen die we aan het einde van het 
onderzoek hierover kunnen maken, betreffen de brede opvatting van spiritualiteit, de 
begrippen ‘inspiratie’ en ‘transcendentie’, het zoekproces, de overtuigingen, de bron-
nen, de blijvende openheid van de begrippen en de (sub)culturele bepaaldheid van spi-
ritualiteit. Naar aanleiding van de zes opmerkingen doe ik een voorstel om de werk-
defi nitie op één punt te verbeteren en formuleer ik beknopt enkele aanvullingen voor 
het conceptuele kader.
1.  Van meet af aan heb ik het onderzoek naar ‘spiritualiteit’ breed opgevat. We heb-

ben gekeken naar wat leerkrachten zoal drijft en inspireert. In de werkdefi nitie 
kwam dit tot uiting in de keuze voor de formulering ‘ervaringen van inspiratie en 
transcendentie’. Achteraf kunnen we constateren dat de door ons gevolgde benade-
ring ten aanzien van spiritualiteit een nadeel en een voordeel heeft gehad. Het na-
deel is dat we met de defi nitie op voorhand weinig bronnen en ervaringen hebben 
uitgesloten. De respondenten hadden de mogelijkheid verschillende bronnen voor 
hun handelen te verkennen. Dit heeft tot een breed scala aan bevindingen geleid. 
Dit laatste is tegelijk ook als een voordeel te zien. De open benadering heeft aan het 
licht gebracht op welke punten het  religieuze domein overlap heeft met het  pedago-
gische domein. Als we een meer beperkte insteek hadden genomen, zouden we geen 
zicht hebben gekregen op de doorwerking van het  geleefde geloof op het beroeps-
matig handelen. Met de door mij gevolgde benadering is duidelijk geworden dat we 
moeten onderscheiden tussen algemene  beroepsspiritualiteit en levensbeschouwe-
lijke of  religieuze spiritualiteit. Deze twee zijn nooit precies af te bakenen, omdat 
levensbeschouwelijke neutraliteit nu eenmaal niet bestaat. Over de manier waarop 
het religieuze en het pedagogische domein samenhangen, hebben we een aantal uit-
spraken kunnen doen.

2.  De concentratie op het  zoekproces (het verbinden van de ervaringen met het con-
crete leven) gaf de mogelijkheid om zicht te krijgen op de verschillende typen bron-
nen van inspiratie. De verbinding tussen ‘de ervaringen van inspiratie en van trans-
cendentie’ en het alledaagse leven (de beroepspraktijk) blijkt men daadwerkelijk 
actief te maken. Men kan vrij goed weergeven welke drijfveren men heeft en wat in 
de praktijksituatie de inspiratiebronnen zijn. Leerkrachten maakten tijdens de in-
terviews de balans op ten aanzien van hun overtuigingen en hun inspiratiebronnen. 
Ze ontdekten ook waar ze nog niet zo over na hadden gedacht en eigenlijk wel over 
na wilden gaan denken. Verder blijkt het onderdeel over de ‘ Gestalt-vorming’ in 
het conceptuele kader (paragraaf 2.6.2) behulpzaam bij de verklaring van de relatie 
tussen de verschillende ervaringen enerzijds en het daadwerkelijke handelen ander-
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zijds. De processen van  schematisering en  theorievorming zijn terug te vinden in de 
verhalen van de leerkrachten. De beelden die men vanuit vroegere ervaringen mee-
neemt, zijn soms vertaald in begrippen of schema’s, vaak zijn ze verbonden met het 
religieuze begrippenkader. Specifi ek voor het zoekproces van orthodox-protestant-
se leerkrachten is dat de transcendente ervaringen niet worden opgeroepen door de 
handeling van het ritueel als zodanig (door de bevrediging die men ervaart doordat 
men vertelt, bidt of zingt). De ervaringen blijken steeds te maken te hebben met de 
inhoud van de boodschap die in het vertellen, bidden of zingen aan de orde is. Met 
andere woorden: de omgang met hetgeen men als  openbaring erkent (tot expressie 
gebracht in de bijbelvertelling, in het gebed en in het zingen) is bepalend voor de 
transcendente ervaringen.

3.  In het zoekproces blijken  overtuigingen die men zich heeft verworven in de levens-
loop, een belangrijke rol te spelen. Als men het handelen probeert te verantwoor-
den en probeert te vertellen waardoor men zich persoonlijk geïnspireerd weet, blij-
ken overtuigingen ten aanzien van het kindbeeld en pedagogische idealen een rol 
te spelen (de  subjectieve onderwijstheorie, zie boven in paragraaf 12.3). Hier was 
in de defi nitie van spiritualiteit niet in voorzien. In de wijze waarop men ‘zoekt’ of 
‘verbindt met het concrete leven’, spelen deze overtuigingen een belangrijke rol. Op 
dat punt zou de defi nitie ten aanzien van spiritualiteit in de beroepspraktijk aange-
vuld moeten worden.

4.  Bij het formuleren van het conceptuele kader was er op het punt van ‘oriëntatie aan 
de bronnen’ een te hoge verwachting. We blijken in het onderzoek slechts spaar-
zaam ‘bronnen’ (in de zin van geschreven  bronnen uit de traditie) tegen te komen. 
Men leeft en werkt in een klimaat waarin de bronnen uit de traditie een belangrijke 
rol spelen, maar zodra het over het werk gaat, zijn dit soort bronnen veel minder 
belangrijk voor het zich geïnspireerd weten dan de directe ervaringen die men in 
het werk opdoet en de overtuigingen die men heeft verworven. Uitzondering hierop 
is de  Bijbel, waarover men wel een directe omgang rapporteert in het werk. Om uit 
te kunnen maken hoe spiritualiteit in de beroepspraktijk een rol speelt, behoeft de 
frase ‘oriëntatie aan de bronnen’ dus een nadere precisering: het gaat zowel om (a) 
de bronnen waarmee men vanuit de traditie bekend is als om (b) ervaringsbronnen 
in het pedagogisch handelen.

5.  Begripsmatig blijven er op het gebied van spiritualiteit moeilijkheden. Ook bij een 
omschrijving die bedoeld is voor empirisch onderzoek (met de focus op ervaringen 
en op het zoekproces), blijft er overlap tussen begrippen en blijven er betekenissen 
die moeilijk af te bakenen zijn. Het begrip ‘inspiratie’ heeft soms de gevoelslading 
van het onverwachte, iets wat je van buitenaf overkomt, terwijl dit ook als kenmerk 
van ‘transcendentie’ wordt gezien. Verder is het onderscheid tussen ‘motivatie’ en 
‘inspiratie’ soms wat moeilijk aan te geven. Motivatie heeft betrekking op de per-
soonlijke (innerlijke) drijfveer. Inspiratie heeft dit ook in zich, maar heeft een sterk 
accent op de bron (geïnspireerd zijn heeft de lading van iets wat van buitenaf ont-
vangen wordt). Het onderzoek maakt ook duidelijk dat bij een niet-scherpe om-
schrijving van begrippen men veel inzicht kan verkrijgen in een verschijnsel als spi-
ritualiteit. Het geheel willen afgrenzen van de begrippen kan ook als onwenselijk 
beschouwd worden, omdat het onvoorspelbare en ongewisse, en de verbinding met 
de individuele betekenisgeving zo belangrijk is.
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6.  In het onderzoek naar de spiritualiteit van leerkrachten in het orthodox-protestant-
se onderwijs ging het over persoonlijke spiritualiteit. Duidelijk is geworden dat de 
leerkrachten in hun spiritualiteit representanten zijn van de waardegemeenschap. 
De individuele spiritualiteit kan niet los gezien worden van de (sub)cultuur waarin 
men leeft en werkt. Het zoekproces waarmee men inspirerende en transcendente er-
varingen verbindt met het concrete leven, is cultureel bepaald. Dit is een element dat 
in het conceptuele kader slechts zijdelings is genoemd (paragraaf 2.6.1). Het betreft 
hier wat Wissink en Zweerman (1989) noemen de ‘levensinrichting’. Aan de hand 
van de drie begrippen die zij gebruiken (zie paragraaf 2.2 in de alinea over ‘Werke-
lijkheidsbeschouwing’: levenselan, levensrichting en levensinrichting), is ook direct 
te zien dat de andere aspecten van spiritualiteit samenhangen met de levensinrich-
ting. De overtuigingen worden sterk gevoed vanuit het theologische kader (dat loopt 
bij de twee doelgroepen uiteen). De inspiratiebronnen hebben bij de twee doelgroe-
pen hier en daar een eigen accent. De verwevenheid van de drie elementen is zo sterk 
dat we de (sub)culturele betekenis goed onder ogen moeten zien, willen we de spiri-
tualiteit van mensen uit een vrij sterk omschreven  waardegemeenschap bestuderen.

De bovenstaande opmerkingen zijn aanleiding om de omschrijving van spiritualiteit 
op één punt te verbeteren, namelijk door de toevoeging van ‘overtuigingen’. In de om-
schrijving blijft het ‘zoekproces’ (de wijze van refl ecteren) de kern. Een passende om-
schrijving voor spiritualiteit wordt dan: ‘De wijze waarop men – zich oriënterend aan 
bronnen – overtuigingen en ervaringen van inspiratie en transcendentie (meer of min-
der methodisch) in verband brengt met het concrete leven.’ De defi nitie kan ook nog 
preciezer op de beroepspraktijk in het onderwijs worden toegesneden. We plaatsen 
dan de algemeen pedagogische aspecten naast de religieuze aspecten (waarbij we er 
overigens van uitgaan dat deze met elkaar verweven zijn). Een uitgebreidere omschrij-
ving luidt dan als volgt: ‘De wijze waarop men – zich oriënterend aan bronnen – (reli-
gieuze en pedagogische) overtuigingen en ervaringen van (religieuze en pedagogische) 
inspiratie en transcendentie (meer of minder methodisch) in verband brengt met het 
concrete leven.’

Voor het  conceptuele kader kunnen we eveneens enkele toevoegingen formuleren. 
Deze gelden vooral het eerste deel van dit kader, zoals beschreven in paragraaf 2.6.1. 
Ik volsta hier met een korte opsomming en verwijs naar de paragrafen waarin de des-
betreffende punten uitvoerig besproken worden. (a) De eerste toevoeging betreft de 
 drijfveren (zie hoofdstuk 7.4) waarin de overtuigingen met de religieuze noties opge-
nomen zijn. De overtuigingen zijn van grote betekenis voor de inhoud en de wijze van 
refl ecteren en bepalen hoe men de praktijkproblemen van alledag waarneemt. Het is 
van belang deze overtuigingen te onderkennen als basis van de ervaringen die men 
opdoet. (b) De tweede toevoeging betreft de inspiratiebronnen die te onderscheiden 
zijn en die voornamelijk indicatoren zijn voor de (algemene) beroepsspiritualiteit (pa-
ragraaf 9.2); de dingen die helpen om het werk vol te houden. (c) De derde aanvul-
ling betreft een specifi eke inspiratiebron, namelijk de beelden uit de  herinnering. In 
paragraaf 2.6.1 is aangegeven dat de ervaring op zich ook weer een inspiratiebron 
kan zijn. We voegen de beelden uit de herinnering specifi ek als notie toe, omdat we in 
het onderzoek ontdekten hoe krachtig beelden doorwerken in de beroepspraktijk (zie 
hierover de paragrafen 8.2 en 8.4). (d) De vierde aanvulling gaat over de  condities die 
het voorkomen van ervaringen van inspiratie en transcendentie kunnen begunstigen. 
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Deze condities komen voort uit verschillende deelconclusies in het empirische deel 
en zijn in paragraaf 12.4 apart opgesomd. Het betreft condities die in zijn algemeen-
heid in scholen aanwezig zijn. Indien zij versterkt worden (bijvoorbeeld: beter leren 
kijken naar kinderen, beter leren waarderen van wat men waarneemt), kunnen deze 
condities de bezieling in het onderwijs doen toenemen. (e) De vijfde aanvulling heeft 
te maken met de  persoonlijkheidseigenschappen zoals die in het levensverhaal wor-
den waargenomen (paragraaf 7.5). Sommige eigenschappen kunnen onder bepaalde 
condities gemakkelijk aanzetten tot pedagogisch handelen. In het conceptueel kader 
gaan persoonlijkheidseigenschappen vooraf aan het opdoen van bepaalde ervaringen 
van inspiratie. (f) De laatste toevoeging betreft de  culturele context, hier vooral op te 
vatten als de  waardegemeenschap waarin men leeft en werkt (zie voor het belang van 
deze toevoeging hierboven bij de zesde opmerking).

12.6 De  generaliseerbaarheid van de conclusies

In deze paragraaf bespreek ik de vraag in hoeverre de conclusies van toepassing zijn 
op andere leerkrachten dan degenen die aan het onderzoek hebben deelgenomen. De 
soort redenering die ik daarin volg, heeft het karakter van een  analogie-redenering 
(Smaling, 2000: 160 e.v.). Voor het toepassen van de conclusies op andere leerkrach-
ten zal vooral gekeken moeten worden naar de  relevante overeenkomsten tussen de 
onderzochte leerkrachten en de niet-onderzochte leerkrachten. Verder is van belang te 
letten op de  relevante verschillen en op de verhouding tussen de relevante verschillen 
en de relevante overeenkomsten. Ook moet gekeken worden naar de (overeenkomsten 
en verschillen in) condities waarvoor de veronderstellingen geldig zijn. In dit onder-
zoek ligt dit nogal divers. Vanwege de  theoriegerichte steekproeftrekking zijn er meer-
dere kenmerken van leerkrachten en meerdere condities in het spel. Bij een aantal con-
clusies die getrokken zijn op het niveau van de veronderstellingen aan het einde van 
ieder hoofdstuk, zijn de relevante kenmerken en de condities aangegeven. Als rekening 
wordt gehouden met de condities en de kenmerken waarvan in de conclusie sprake is, 
kan er per stelling gegeneraliseerd worden. Naarmate de kenmerken en condities meer 
overeenkomen met die van niet-onderzochte leerkrachten, is het aannemelijker dat 
ook de conclusies van toepassing zijn. In deze paragraaf zal ik mij voor de vraag naar 
de generalisatie beperken tot de samenvattende conclusies die in dit hoofdstuk getrok-
ken zijn. Dat betekent dat het vooral gaat om de vraag in hoeverre het gestelde in de 
voorgaande paragrafen van toepassing is op de beide groepen orthodoxe leerkrachten 
en op leraren in andere doelgroepen.

Wat betreft de doelgroep waar de onderzochte leerkrachten directe representan-
ten van zijn (leerkrachten op reformatorische scholen en op gereformeerd-vrijgemaak-
te scholen), kunnen we veronderstellen dat de patronen die we hebben ontdekt in de 
spiritualiteit, ook aanwezig zijn in de orthodoxe groep leerkrachten als geheel, met 
inachtneming van de beschreven verschillen tussen de twee doelgroepen. De scholen 
zijn immers zorgvuldig geselecteerd. We kunnen er dus van uitgaan dat er een aan-
zienlijk aantal overeenkomsten is tussen de onderzochte groep en de groep leerkrach-
ten in de doelgroep als geheel. De overeenkomsten overtreffen de verschillen. Hier 
moeten we de kanttekening bij plaatsen dat de  representativiteit voor leerkrachten 
geldt op de scholen die actief met de identiteit bezig zijn en ook een onderwijskundige 
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visie hebben (criterium 5 en 6 in paragraaf 5.6.1)261. Het zou kunnen zijn dat op scho-
len die minder sterk aan deze kenmerken voldoen, leerkrachten werken die zich ten 
aanzien van spiritualiteit onderscheiden van de onderzochte leerkrachten. Een factor 
die ook van invloed kan zijn, is dat de twee laatstgenoemde kenmerken van scholen 
samen kunnen gaan met  inspirerend leiderschap.
Op grond van de resultaten die de twee groepen orthodoxe leerkrachten gemeen heb-
ben, is het aannemelijk dat de bevindingen ook van toepassing zijn op de andere 
typen262 orthodox-protestantse scholen, zoals evangelische scholen en behoudende 
scholen die zich doorgaans rekenen tot de brede protestants-christelijke scholen. Leer-
krachten die daar werken, zullen in hun  identiteitsbeleving een eigen kleur hebben, 
maar zullen wat betreft de grondtrekken van de collega’s in de hier beschreven ortho-
doxe scholen veel gemeen hebben. Dat geldt in ieder geval voor het zich afhankelijk 
weten van God, en de overlap van het pedagogische domein en het religieuze domein 
in de motieven III en IV en VI263. Wat betreft de  professionele biografi e zal waar-
schijnlijk ook een gelijk patroon aangetroffen worden, wat betreft de invloed van de 
vrijwillige  exposure aan moeilijke beroepssituaties op de geloofsontwikkeling, en de 
grote invloed van de religieuze socialisatie op de gerichtheid om de geloofsboodschap 
over te dragen. Wat betreft het  professionele handelen is te verwachten dat ook bij 
leerkrachten in andere typen orthodoxe scholen de plaats van religie in de  refl ectiepa-
tronen en het belang van de rituelen voor transcendente ervaringen een rol spelen. In-
teressant zou zijn om na te gaan of de onmiddellijke religieuze refl ectie in  evangelische 
scholen een sterkere rol speelt dan in de hier onderzochte doelgroepen.

Wat betreft de toepasbaarheid in de breedte van het protestantse onderwijs is er 
aanleiding te veronderstellen dat de bovengenoemde typeringen in mindere mate aan-
wezig zullen zijn naarmate de  religieuze socialisatie en de  religieuze geletterdheid ge-
ringer zijn. In de schooltradities (bijvoorbeeld ten aanzien van bijbelvertelling, bidden 
en zingen) is er echter overlap met de orthodoxe zuilscholen (zie ook Besturenraad, 
2006 en De Ruyter & Miedema 1997). Aannemelijk is dan dat de bovengenoemde 
kenmerken wel aanwezig zijn, maar in mindere mate. Interessant zou zijn om vergelij-
kend onderzoek te doen naar ervaringen van inspiratie en transcendentie bij de leer-
krachten die in de breedte van de protestants-christelijke zuil werken. Op die manier 
zou duidelijk kunnen worden in hoeverre het orthodoxe karakter van de overtuigin-

261 De eerste drie criteria betreffen meer formele kenmerken (schoolgrootte, ligging in stedelijk of 
landelijk gebied, geografi sche ligging). Deze criteria zijn waarschijnlijk minder bepalend voor 
de bevindingen dan het vijfde en het zesde criterium. Voor het vierde criterium ‘type schoolpo-
pulatie’ (heterogeen en homogeen) zijn de verschillen in de conclusies te lezen. Deze criteria zijn 
waarschijnlijk minder bepalend voor de bevindingen dan de andere twee, althans daar zijn geen 
aanwijzingen voor. 

262 Andere typen orthodoxe scholen dan de reformatorische en de gereformeerd-vrijgemaakte scho-
len.

263 De relevante overeenkomsten van deze leerkrachten met de onderzochte leerkrachten zijn sterker 
dan de relevante verschillen. Behalve het genoemde verschil in ‘kleur’ van de identiteitsbeleving, 
zou voor een relevant verschil gedacht kunnen worden aan de minder hechte verwantschap met 
een zuil. Daar lijkt echter een andere relevante overeenkomst ruimschoots tegen op te wegen, 
namelijk het behoren tot een sterke  waardegemeenschap (de kerk waartoe men behoort en de 
gemeenschap daaromheen).
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gen van invloed is op de spiritualiteit. Eenzelfde vergelijking zou ook belangwekkend 
zijn bij leerkrachten die in het rooms-katholieke onderwijs werken.

Uit het onderzoek kunnen we afl eiden dat een deel van de resultaten niet zozeer re-
ligieus, maar algemeen van aard is. Zij hebben te maken met de beroepstradities van 
het basisonderwijs (zie bijvoorbeeld Hoogeveen, 1999; Ten Dam, Wardekker, Mie-
dema & Veugelers, 2004; Verbiest, 2006). We kunnen dan spreken van algemene 
kenmerken van de  beroepsspiritualiteit. Op grond van de gegevens kunnen we ervan 
uitgaan dat een aantal bevindingen bij leerkrachten van alle soorten Nederlandse ba-
sisscholen aangetroffen kan worden. In de professionele identiteit zijn het 1e, 2e, 5e en 
6e motief als algemeen te beschouwen (geborgenheid, zorg, nieuwsgierigheid wekken 
en toe willen rusten)264. Een vraag daarbij is in hoeverre niet-religieuze leerkrachten 
(die niet in een sterke waardegemeenschap gesocialiseerd zijn, niet gelovig zijn en ook 
niet in religieuze scholen werken) hun overtuigingen ontlenen aan individueel biogra-
fi sche motieven, of dat men voor zichzelf een eigen  waardegemeenschap articuleert 
of afbakent. Wat betreft de  professionele biografi e kunnen we de inspirerende kracht 
van herinneringen en beelden, de vormende waarde die men aan studiegenoten toe-
schrijft en de invloed van de pedagogische socialisatie als algemeen aanmerken. Wat 
betreft de spiritualiteit in het professioneel handelen zal hetgeen wij beschreven heb-
ben als  pedagogische transcendentie algemeen voorkomen bij leerkrachten in ande-
re basisscholen. Dat geldt ook voor de meeste inspiratiebronnen en voor de gunstige 
condities. Onduidelijk is in hoeverre de sterke inkleuring door het ‘ samen-gevoel’ (die 
mogelijk ook samenhangt met het feit dat men tot eenzelfde waardegemeenschap be-
hoort als de kinderen), religieus bepaald is, of dat die ook in andere scholen op deze 
manier voorkomt. Interessant zou zijn om na te gaan in hoeverre de versterking van 
het  religieuze domein op het  pedagogische domein ook aanwezig is bij leerkrachten 
met een andere religieuze oriëntatie.

Ten slotte kunnen we ons ten aanzien van de generalisatie naar andere onderwijs-
typen enkele gedachten vormen. Van belang is dan vooral het voortgezet onderwijs 
en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Onderzoek naar wat leraren in deze 
onderwijstypen drijft, is vooral belangrijk vanwege de ingrijpende vernieuwingen die 
daarin hebben plaatsgevonden. Een algemene klacht van leraren is dat men te weinig 
heeft aangesloten bij het ‘eigene’ van het beroep. Het SCP (Vogels & Bronneman-Hel-
mers, 2006; zie ook paragraaf 1.5.2) heeft hierin aanleiding gevonden om hier uit-
voerig onderzoek naar te gaan verrichten. Het belang van dat onderzoek wordt door 
onze bevindingen onderstreept. Ook leraren in het algemeen voortgezet onderwijs en 
in het beroepsonderwijs zullen geïnspireerd worden door de karakteristieken van hun 
beroepspraktijk. We kunnen vanuit ons onderzoek moeilijk veronderstellingen doen 
over de aard daarvan, omdat de werksituatie aanzienlijk verschilt met die van lera-
ren in het basisonderwijs (bijvoorbeeld in de mate waarin men als team werkt en de 

264 We gaan ervan uit dat deze drijfveren op te vatten zijn als relevante overeenkomsten voor de 
meeste inspiratiebronnen die we in de paragrafen 9.2.2 tot en met 9.2.5, 9.2.7 en 9.2.8 hebben 
aangetroffen. De verschillen op het punt van  religieuze socialisatie en het behoren tot een  waar-
degemeenschap, zijn bij deze bronnen minder relevant dan bijvoorbeeld de bijbelvertelling. Het 
is aannemelijk dat de patronen van spiritualiteit in het professionele handelen zoals we die be-
schreven hebben in de paragrafen 11.4 tot en met 11.11, algemeen in basisscholen voorkomen.
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concentratie op de leerstof) en omdat de  beroepssocialisatie doorgaans anders ver-
loopt. De motieven voor het beroep zullen voor een deel overlappen met de door ons 
gevonden motieven, maar waarschijnlijk andere nuanceringen hebben. Datzelfde zal 
ook gelden voor de inspiratiebronnen en -condities. Interessant is om na te gaan of de 
invloed van het  religieuze domein op het  pedagogische domein in deze typen onder-
wijs andere karakteristieken heeft.

12.7 Spiritualiteit in de  opleidingen (vraag 4)

In deze paragraaf maak ik de toepassing van de bevindingen voor de huidige oplei-
dingen voor leraren basisonderwijs. Ik probeer de vraag te beantwoorden welke taak 
de opleidingen hebben om leerkrachten te helpen in het vormen van hun spirituali-
teit (zie deelvraag 4 in paragraaf 1.6.1). Het gaat dan zowel om algemene kenmerken 
van beroepsspiritualiteit als om de vorming van de specifi eke godsdienstige aspecten 
in de spiritualiteit. Achtereenvolgens formuleer ik aanbevelingen over de condities, 
over stages, over het gezamenlijk leren, over de kennis en de herbronning en over de 
integratie van drijfveren, spiritualiteit en handelen in de voorbereiding op de beroeps-
praktijk.

1. Aanbevelingen om condities te bevorderen
Het bijdragen aan de vorming van de spiritualiteit van leerkrachten is meer een kwes-
tie van het  optimaliseren van condities dan het programmatisch bevorderen van er-
varingen van inspiratie en transcendentie (vergelijk Dolk, 2007). In paragraaf 12.4 is 
een aantal condities samengevat. We lichten er twee uit die bijzondere aandacht ver-
dienen met het oog op de lerarenopleiding. Dat geldt in de eerste plaats het ‘ goed kij-
ken’. De lerarenopleiding basisonderwijs is bij uitstek een oefenplaats voor het goed 
kijken naar kinderen. Het gaat dan niet slechts om het  observeren van kinderen, maar 
ook en vooral om het ‘ verstaan’ van de  pedagogische ‘vraag’ die de leerling met zijn 
gedrag stelt. Daarvoor is nodig dat studenten van meet af aan oefenen om bij zich-
zelf waar te nemen hoe en waarom het kind hen ‘raakt’. De oefening in het stilstaan 
bij wat er gebeurt en bij de persoonlijke overwegingen die dit teweegbrengt, behoort 
vooraf te gaan aan het leren van het (protocolmatig) registreren van gedrag. Door het 
 appèl van de leerling te verstaan (en daarmee de verbinding met de leerling te maken), 
zal er meer ruimte komen voor pedagogisch handelen. In het tweede plaats moet er 
aandacht zijn voor het ontwikkelen van  pedagogische creativiteit. Deze creativiteit 
is niet slechts een gave, maar kan ook gevormd worden door in een  experimenteer-
ruimte te oefenen met het pedagogische handelen, en door momenten van (begeleide) 
refl ectie op het spontane handelen in te bouwen. Dit kan in laboratoriumachtige situ-
aties (ateliers), maar ook in realistische stagesituaties plaatsvinden. Creativiteit ver-
eist ook  openheid en het willen openstaan voor nieuwe en  onverwachte situaties. De 
opleiding kan aan openheid bijdragen, bijvoorbeeld door via excursies de gelegenheid 
te geven voor nieuwe en vreemde ervaringen, die tegelijk openingmakende ervaringen 
kunnen zijn (wanneer ze zowel bekende als vreemde elementen in zich hebben, verge-
lijk paragraaf 8.4.2).
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2. Aanbevelingen ten aanzien van stages
Uit het onderzoek blijkt dat ervaringen in de stages een langdurende invloed hebben. 
Zij blijken inspirerend te kunnen zijn, maar de inspiratie ook te kunnen belemmeren. 
De effectiviteit van de opleiding is erbij gebaat de  kwaliteit van de stages en de  stage-
begeleiding op een hoog niveau te brengen. Op grond van de onderzoeksgegevens kan 
geadviseerd worden in het beleid met betrekking tot stages de volgende succesfactoren 
in rekening te brengen. (a) Men heeft  experimenteerruimte en de mogelijkheid om te 
falen. (b) De nadruk ligt in de begeleiding op  ondersteuning in plaats van op contro-
le. (c) Leerkrachten in opleiding moeten terug kunnen vallen op de  mentor en op het 
team. (d) Er is een respectvolle behandeling van het zittende personeel: de rol van le-
rende wordt geaccepteerd. (e) Er is een goed opgeleide  stagebegeleider op de werkplek 
die sterke ondersteunende competenties heeft. Deze is present: hij is beschikbaar en 
neemt ook op eigen initiatief actie richting de student.

De al dan niet inspirerende invloed van de  mentor lijkt groter dan die van de pabo-
docent. Toch valt uit de biografi sche refl ecties af te leiden dat de schaarse contactmo-
menten met pabo-docenten en opmerkingen van diens kant beslissend zijn voor het 
verdere verloop van de opleiding. Hierop afgaande, dienen  pabo’s vooral te investe-
ren in de  kwaliteit van de begeleiding door  mentoren en docenten. Alleen bekwame 
mentoren dienen stagebegeleiding te geven265. Alleen daartoe bekwame  pabo-docen-
ten dienen stagebezoeken op stagescholen te verrichten. Een voorwaarde is bijvoor-
beeld dat docenten voldoende zelfrefl ectief vermogen hebben ontwikkeld en zelf re-
fl ectief met de begeleidingspraktijk kunnen omgaan. Verder ligt het in de rede dat bij 
de beoordeling van de stages de inbreng van de opgeleide mentor wordt gehonoreerd, 
waarbij de stagedocent van de pabo de (onafhankelijke) eindverantwoordelijkheid be-
houdt en oog heeft voor de kwaliteit van de relatie mentor-student (het kan bijvoor-
beeld niet klikken).

Een specifi eke bevinding met betrekking tot de stages betreft de exposure die som-
mige studenten of leerkrachten hebben meegemaakt in het speciaal onderwijs, in pro-
blematische wijken of in het buitenland. Zoals beschreven in 8.5, bleek deze van groot 
belang voor de spiritualiteitsontwikkeling van de desbetreffende personen. Ervarin-
gen van exposure in een latere fase van de studie of in het begin van de carrière zijn 
een aanjager van  normatief pedagogische refl ectie, een goede pedagogische grondhou-
ding en het opdoen van basaal pedagogische vaardigheden. Verder bleek de onmiddel-
lijke religieuze refl ectie vooral bij hen meer voor te komen. Opvallend is dat in de be-
schreven ervaringen de kwaliteiten van de desbetreffende  stagescholen sterk zijn. Deze 
scholen beschikken kennelijk over condities van een goed  leerklimaat: goede onder-
linge samenwerking, een verwevenheid van sociale en professionele steun en bereid-
heid om stagiaires leerervaringen op te laten doen266. Het verdient aanbeveling dat een 
pabo nauw samenwerkt met dergelijke scholen. Zij zouden als eerste gespecialiseerde 

265 Trainingen van mentoren kunnen een dubbel effect hebben: zij kunnen de kwaliteit van de eigen 
beroepspraktijk van de mentor versterken (waardoor ook het voorbeeldgedrag voor de stagiair 
verbetert) en zij kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het begeleidend handelen van de mentor.

266 Deze kenmerken zullen niet automatisch op alle scholen voor speciaal onderwijs aanwezig zijn. 
Maar kennelijk is de context daar wel zo dat een goed  leerklimaat geschapen kan worden. 
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(door de pabo op te leiden) mentoren ‘in huis’ moeten hebben. De samenwerking kan 
samen op gaan met het werken aan de schoolontwikkeling in deze scholen.

3. Aanbevelingen ten aanzien van het samen leren
In de biografi sche verhalen blijken momenten van gezamenlijk leren een krachtige en 
lang werkende inspiratie te hebben. Dit geldt zowel de gezamenlijke ervaring tijdens 
stages (gemeld door leerkrachten die vroeger de  KLOS-opleiding hebben gedaan) als 
het ervaren van vorming die uitgaat van  medestudenten. In de eerste plaats kan hier-
uit afgeleid worden dat er meer plek gegeven kan worden aan het  gezamenlijk leren, 
met name in praktijksituaties. De traditie dat studenten individueel stage lopen zou 
wellicht kunnen toegroeien naar een opleidingspraktijk waarin studenten in groep-
jes stage lopen. Al vroeg in de opleiding dienen kleine groepjes studenten experimen-
teerruimte te krijgen, waarbij ze van elkaar leren en waarin ze met diverse deskun-
dige begeleiders in aanraking komen. Eén vaste mentor of coach dient veel aanwezig 
te zijn op de school waar de studenten stage lopen. Bij de indeling van groepjes dient 
gebruikgemaakt te worden van kennis over combinaties van  leerstijlen en de ‘klik’ 
tussen personen267. Deze invloeden zijn bepalend voor samenwerkend leren en mo-
gen niet aan toevalligheid worden overgelaten. In de tweede plaats zou het  alumni-
beleid gericht moeten zijn op het vasthouden van ‘ studentengeneraties’ in plaats van 
individuele oud-studenten. Na de opleiding kan de hogeschool eraan bijdragen dat de 
vormingstraditie die groepen met elkaar hebben gemaakt, levend blijft. Ook het na-
scholingsaanbod zou moeten inspelen op ‘generaties studenten’ (rekening houdend 
met beroepsfasen en eigen vormingscontexten van leraren).  Onderwijsadviesdiensten 
moeten afzien van de eis dat scholing alleen maar gericht moet zijn op de  kwaliteits-
zorg binnen de school, dus het verbeteren van het onderwijs met een team (dat is in de 
begeleidingstraditie gemeengoed), maar zij moeten samen met hogescholen inspelen 
op de vormende werking van ‘generaties’.

4. Aanbeveling ten aanzien van  kennis en het bevorderen van  herbronning
Leerkrachten in orthodoxe scholen zijn dragers van de identiteit van de scholen, om-
dat zij inhoudelijk vertrouwd zijn geraakt met de boodschap die zij doorgeven. Dit 
komt tot uiting in hun motieven en in hun pedagogische overtuigingen. De vertrouwd-
heid met de boodschap komt ook tot expressie in de ervaringen van transcendentie 
in het klaslokaal. De kennis van de  Bijbel en van de orthodox-protestantse traditie is 
een voorwaarde voor deze ervaringen. De inhoud van de boodschap doet ertoe bij de 
beleving. Met andere woorden: de transcendente religieuze ervaring kan er alleen zijn 
als men ook vertrouwd is met en zich betrokken voelt op de inhoud van de  boodschap. 
Aan de andere kant zijn ervaringen geen doel op zich, maar juist de gerichtheid op 
de inhoud van de boodschap (bijvoorbeeld in het voorbereiden van het bijbelverhaal) 
maakt de ervaringen mogelijk. Een sterke kant van de orthodoxe lerarenopleidingen 
is dat men de aanstaande leraren grondig vertrouwd heeft gemaakt met de Bijbel en 
met andere belangrijke bronnen in de traditie. Willen deze opleidingen bevorderen 
dat hun leraren  identiteitsdragers zijn, dan is het aan te bevelen deze stevige  kennis in 

267 Dat dit niet overeenkomt met de latere beroepswerkelijkheid, is geen motief om alleen toevallige 
samenwerkingsrelaties te laten ontstaan. Het gaat hier om het begunstigen van leren.
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het curriculum te handhaven en deze niet op te laten gaan in de  beroepscompetenties 
(vergelijk Van Crombrugge, 2007). Wat betreft het gebruik van de bronnen, kunnen 
opleidingen en scholen in de reformatorische zuil leren van de collega-opleidingen in 
de gereformeerd-vrijgemaakte zuil, als het gaat om de eenheid van leer en leven en 
het vanzelfsprekend kunnen gebruiken van de geloofskennis in de beroepspraktijk. 
Omgekeerd kunnen gereformeerd-vrijgemaakte opleidingen wellicht leren van de re-
formatorische opleidingen als het gaat om de kracht van innerlijke aspecten van het 
geloofsleven in de beroepspraktijk (de kracht van  rust,  gewijdheid en  eerbied). De or-
thodoxe scholen hebben een rijke variëteit aan bronnen, waardoor ze de traditie le-
vend kunnen houden, zonder de orthodoxe uitgangspunten te verliezen. De orthodoxe 
opleidingen en ook de zuil als geheel zouden meer open dienen te staan en meer oog 
moeten hebben voor de kracht van  herbronning. Voorbeelden in het onderzoek wijzen 
uit dat heroriëntatie op de bronnen die gepaard gaat met een loyaal kritische houding 
juist leidt tot een  authentieker geloofsleven. Zulke herbronning kan geheel recht doen 
aan orthodoxe uitgangspunten, zoals het erkennen van het gezag van de Bijbel. Door 
zich te concentreren op de bronnen in plaats van op de gegroeide kerkelijke tradities 
en zuiltradities, kunnen de leerkrachten meer bijdragen aan de doelen waarvoor de 
scholen zijn opgericht (zie paragraaf 3.4).

5. Integratie van  drijfveren,  inspiratie en  overtuigingen
De opleidingen dienen al tijdens de vormingsperiode op de hogeschool aandacht te be-
steden aan de integratie van de kennis van Bijbel en traditie, kenmerken van de eigen 
biografi e en de persoonlijke beroepsovertuigingen. Uit de interviews blijkt dat leer-
krachten niet gewend zijn te refl ecteren op deze aspecten van hun  professionele identi-
teit. Tijdens de opleiding zal er nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor het bevorderen 
van de refl ectie op de verhouding tussen de persoonlijke spiritualiteit en de beroepsuit-
oefening. Het gaat dan om vragen die te maken hebben met zowel de beroepsspiritua-
liteit (‘wat raakt me in dit beroep?’) als de  religieuze spiritualiteit (‘hoe ben ik betrok-
ken op het christelijk geloof?’). Deze oefeningen in de opleidingen kunnen ten goede 
komen aan het benutten van het gesprek hierover met collega’s wanneer men eenmaal 
een baan heeft, in een georganiseerde context (het  identiteitsberaad) of in spontane 
ontmoetingen. Tijdens de opleiding zal ook apart aandacht moeten zijn voor het bege-
leiden van de religieuze ontwikkeling, niet alleen wat betreft inzichten en overtuigin-
gen, maar ook affectief en pastoraal. De nadrukkelijke aandacht hiervoor kan helpen 
om ook in het beroep gelovig te refl ecteren in, op en over het handelen. Het werken 
met competenties heeft er in de lerarenopleidingen voor gezorgd dat er aandacht is ge-
komen voor de samenhang van kennis, vaardigheden en attitude. Lerarenopleidingen 
doen er goed aan ook het levensbeschouwelijke element hierin een plaats te geven.

In verband met de begeleiding van de eigen spiritualiteit moet bedacht worden dat 
de fasen in leerprocessen en leerbehoeften van studenten niet gelijk op gaan met de 
fasen in het curriculum. Niet alle studenten zullen al in de opleiding op een gelijk mo-
ment toe zijn aan intensere vormen van refl ectie. Omdat leraren met mensen werken, 
dient er een minimaal refl ectief bewustzijn op de persoonlijke communicatie tot stand 
te komen. Hoever dit zich uitbreidt tot refl ectie op identiteit en spiritualiteit hangt ook 
af van de individuele ontwikkeling. Er zou over nagedacht moeten worden om in de 
opleiding meer gedifferentieerd te werken met begeleidingsvormen als  supervisie en 
 School Video Interactie Begeleiding. Het is van belang om hier te denken in termen 
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van een  zone van de naaste ontwikkeling. Datgene waar men bijna aan toe is, moet 
aangeboden worden. Ditzelfde geldt voor het aanbieden van complexe stagesituaties.

In paragraaf 1.2.4 is de vraag opgeworpen of men zou moeten spreken van een 
aparte competentie gericht op levensbeschouwing, naast andere competenties. De 
hierboven onderscheiden condities blijken vooral betrekking te hebben op de com-
petenties die ook in het pedagogische en het didactische domein van belang zijn. Het 
lijkt bij de condities vooral te gaan om het specifi ek benadrukken van deze algeme-
ne competenties. Van daaruit geredeneerd kan het christelijk onderwijs zich ten doel 
stellen om de competenties die onder die domeinen vallen, aan te scherpen. Wat het 
verschil maakt in de ervaringen van inspiratie en transcendentie, is de inhoud van de 
boodschap die men door wil geven. Deze zullen leraren zich eigen moeten maken door 
intensief bezig te zijn met de bronnen. Orthodox-christelijke opleidingen doen er goed 
aan de kennis van de Bijbel en het belijden een sterke plek in het curriculum te geven. 
Daarbij moet bevorderd worden dat leerkrachten komen tot een authentiek verstaan 
van de boodschap.

12.8 Spiritualiteit in de  professionele ontwikkeling na de opleiding 
(vraag 5)

De laatste deelvraag van dit onderzoek (zie paragraaf 1.6.1) is gericht op de spiritu-
aliteit in de professionele ontwikkeling na de initiële opleiding. In de aanbevelingen 
wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de directe inspiratiebronnen in de prak-
tijk, aan het goed leren kijken in verband met de aandacht voor problemen met kin-
deren, aan het  teamklimaat, aan de rol van de presente leider, aan het laten uitvoeren 
van dieptepeilingen, aan het opdoen van nieuwe en vreemde ervaringen, aan de her-
bronning en aan het leren in generaties.

1. Professionalisering dicht bij directe inspiratiebronnen
In de professionalisering van leraren en het versterken van de kwaliteit van het on-
derwijs wordt er doorgaans veel verwacht van geplande, intentionele leermomenten, 
zoals het volgen van een cursus of opleiding, het gezamenlijk volgen van studiedagen, 
enzovoort. Men kan niet zonder deze vormen van geplande leeractiviteiten, omdat er 
nu eenmaal training nodig is in vaardigheden, kennisname van nieuwe ontwikkelin-
gen en het gezamenlijk ontwikkelen van visie. Op grond van het kwalitatieve onder-
zoek bij de twintig leerkrachten zou er meer gebruikgemaakt kunnen worden van de 
inspiratiebronnen die in de beroepspraktijk zelf aanwezig zijn. De voorkeur van lera-
ren lijkt vooral te liggen bij het  incidenteel leren in de praktijk. Ze doen graag ervarin-
gen op die horen bij de passie voor hun beroep, namelijk de omgang met de kinderen, 
het ervaren van gezamenlijke leermomenten en het streven naar resultaat. Inspireren-
de ervaringen zijn  leerervaringen en geven nieuw  elan in het werk. Hieruit kan afge-
leid worden dat schoolontwikkeling het krachtigst zal plaatsvinden als professiona-
liseringsactiviteiten georganiseerd worden dicht bij de onderwijspraktijk (‘onderwijs 
wordt in de klas gemaakt’, Verbiest, 2006: 243-245). Het is dan ook aan te bevelen bij 
 vernieuwingstrajecten gedegen informatie over de invoering te koppelen aan het kij-
ken bij elkaar, het onderling delen van de zichtbare opbrengst en het collegiaal uitpro-
beren van kleine onderdelen. Men zou met het oog op de  beroepsspiritualiteit, bij de 
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voorbereiding van vernieuwingen al de volgende vragen moeten stellen: Bevordert de 
aanpak gezamenlijke momenten? Worden de kinderen uitgedaagd? Word ik als leer-
kracht uitgedaagd om moeilijke situaties met kinderen aan te kunnen? Kan ik met de 
kinderen resultaten boeken? Kan het materiaal ook mij persoonlijk inspireren? (Ver-
gelijk bij deze vragen paragraaf 9.2.2 tot en met 9.2.6.) Daarnaast lijkt het erop dat 
vooral samenwerkend leren voor de schoolontwikkeling kansrijk is. Daarbij is het be-
langrijk om ervan uit te gaan dat het professioneel is om te letten op de ‘klik’ tussen 
personen. Duidelijk is dat deze zowel gunstig als ongunstig kan zijn. Voor zover dit 
tot de mogelijkheden behoort, is het verstandig de aard van de relatie mee te wegen in 
het maken van koppels of groepen.

2.  Goed leren kijken, pedagogisch handelen en  passend onderwijs
Opvallend in de uitkomst van dit onderzoek is dat problemen met kinderen een sterke 
rol kunnen spelen in de inspiratie van leerkrachten. Te verwachten is dat de uitstroom 
van kinderen naar het speciale basisonderwijs in de toekomst nog minder tot de di-
recte mogelijkheden gaat behoren dan op dit moment het geval is (denk aan de ont-
wikkelingen rondom  Passend onderwijs268). Gezien de impact van specifi eke  proble-
men met kinderen is het verstandig dat scholen nog meer dan voorheen de uitdagende 
kanten hiervan benutten. Enigszins in weerwil van de praktijk om vooral te denken in 
termen van diagnostische categorieën (zoals  ADHD en  ASS), is het zaak om te den-
ken in pedagogische vraagstellingen. Professionalisering voor passend onderwijs zou 
vooral moeten beginnen bij de elementaire pedagogische vaardigheden, zoals goed le-
ren waarnemen en het ontwikkelen van  pedagogische creativiteit (vergelijk paragraaf 
11.5 en 11.7). Bij de pedagogische interventies dient meer uitgegaan te worden van de 
ongewisse praktijk met de vele aanleidingen voor  frustraties en  irritaties waarin leer-
krachten zichzelf professioneel moeten hanteren (vergelijk paragraaf 11.10)269. Ook 
onderzoek dient uit te gaan van een realistische kijk op de klassensituatie.  Klassen-
management is niet de vaardigheid om technieken toe te passen, maar een kwestie van 
pedagogische creativiteit en van  zelfhantering. Professionalisering zou meer gericht 
moeten zijn op het leren hanteren van moeilijkheden dan op een  interventionistische 
praktijk van het verhelpen van moeilijkheden met probleemkinderen. Een ‘probleem-
kind’ is geen probleem, maar een realistisch onderdeel van de beroepspraktijk.

3. Spiritualiteit en klimaat
De mate waarin leerkrachten met elkaar over het geloof spreken, blijkt per school nog-
al te verschillen. Als het gebeurt, geeft het persoonlijke steun, verbinding aan elkaar 
als team en  elan in het werk. Het gaat daarbij niet alleen om het specifi eke geestelijke
gesprek, maar ook om het gesprek waarin men het concrete leven van alledag verbindt

268 Met ‘passend onderwijs’ beoogt het ministerie van onderwijs de knelpunten met betrekking tot 
de zorgstructuur in het onderwijs op te lossen. De bedoeling is dat scholen en hun besturen de 
verantwoordelijkheid krijgen om voor alle leerlingen (ongeacht hun beperking) een passend on-
derwijsaanbod te realiseren. Zie www.passendonderwijs.nl.

269 De onderzoeksresultaten suggereren dat de aanwezigheid van problemen een bron van inspiratie 
is. Ook lijkt het erop dat vooral het teamklimaat beslissend is voor de vraag of deze inspiratie-
bron gemakkelijk omslaat in een inspiratiebelemmering.
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met de ervaringen van transcendentie. Voor een orthodox-protestantse school worden 
deze ervaringen gekenmerkt door de omgang met de primaire bron waardoor chris-
tenen zich aangesproken weten (de Bijbel). De cultuur van de school blijkt voorwaar-
delijk te zijn voor het kunnen delen van ervaringen. Dit is te verklaren uit het feit dat 
het bij het delen van ervaringen ook gaat om persoonlijke  kwetsbaarheid. Er zijn aan-
wijzingen dat in een school met  diversiteit in de populatie, de aanwezigheid van re-
latief veel probleemsituaties en goed leiderschap een cultuur mogelijk maken waarin 
het delen van zowel persoonlijke als professionele ervaringen gemeengoed is. Besturen 
doen er goed aan een  steunend klimaat tot belangrijke graadmeter te maken van de 
kwaliteit van onderwijs. Het inhoudsvolle gesprek is een belangrijk onderdeel van het 
gezamenlijk ervaren van en het werken aan schoolidentiteit (Bakker, 2003). Een goed 
evenwicht tussen het georganiseerde en het spontane gesprek is van belang, omdat het 
 beheersmatig inkaderen van dit gesprek kan leiden tot verkramping. Er moeten zo nu 
en dan geplande momenten zijn waarin het identiteitsberaad plaatsvindt, maar daar-
naast moet er vooral verwacht worden dat de cultuur van omgaan met elkaar de ont-
moeting mogelijk maakt. De concentratie op het goede werk (bijvoorbeeld de betrok-
kenheid op de leerling, op diens problemen en op diens resultaten) opent als vanzelf 
ook de weg tot elkaars hart. Orthodox-christelijke scholen dienen vanuit hun traditie 
een omgangsstijl van  liefde en  betrokkenheid – waarbij men gericht is op de belangen 
van de ander – als uitgangspunt te nemen voor de  normatieve refl ectie.

4. Present  leiderschap en  teamklimaat
Een speerpunt bij het benoemen van een schoolleider of het professionaliseren van de 
schoolleider is het ‘present leiderschap’. Zijn inbreng lijkt beslissend voor het ontstaan 
van een klimaat waarin het geloof geleefd wordt, men elkaar inspireert en men het 
unieke samenspel van inspiratiebronnen kan benutten. De goede onderlinge bejege-
ning is de beslissende factor voor een inspirerende werkomgeving. Dit is een eenvou-
dige constatering, maar een factor die moeilijk te beïnvloeden is. Condities waaraan 
een presente leider kan werken, zijn: het creëren van  veiligheid, goede  sociale steun, 
elkaar actief vragen stellen, de bereidheid elkaar in het hier en nu te helpen (dus op het 
actuele moment in de schoolsituatie) en een gezamenlijke probleemverantwoordelijk-
heid (je probleem is niet alleen jouw probleem, maar het probleem van het hele team). 
De uitkomsten van het onderzoek suggereren dat in scholen waar directeuren present 
zijn, er sprake is van geïnspireerd leraarschap. Leerkrachten weten gedrag nauwkeu-
rig te benoemen, waaruit blijkt dat directeuren present zijn. In de training van peda-
gogisch leiderschap dient de vorming in een houding van presentie grote aandacht te 
krijgen. Daarvoor is het nodig dat men stage loopt in relatief moeilijke omstandig-
heden ( exposure), en een intensieve persoonsgerichte begeleiding ontvangt waardoor 
men de eigen relationele kracht en zwakte leert kennen en hanteren.

5. Dieptepeilingen: individueel en in teams
Het onderzoek maakt duidelijk dat leerkrachten met behulp van ‘externe bevraging’ 
meer zicht krijgen op hun eigenlijke drijfveren, de oorsprongen daarvan in hun levens-
verhaal en de invloed daarvan op hun handelen. Het is aan te bevelen dat scholen hun 
leerkrachten de gelegenheid geven zichzelf in een veilige context te laten bevragen. Dit 
kan gebeuren als een alternatieve vorm van begeleidingen, als  School Video Interac-
tie Begeleiding of supervisie en behoeft niet afhankelijk te zijn van de aanwezigheid 
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van een probleem. Het stilstaan bij de eigen motieven in relatie tot het handelen, in 
een reeks van enkele gesprekken samen met klassenbezoeken, kan juist een preven-
tieve werking hebben. Daarnaast is het van belang om het  identiteitsberaad (Bakker, 
2003, zie ook onder de derde aanbeveling) op enigerlei wijze vorm te geven. Men kan 
hierin bijvoorbeeld streven naar de uitwisseling van ‘ drijfveren met betrekking tot 
vorming van leerlingen’ (zie ook Miedema, 1999a: 65-76). In het onderzoek is duide-
lijk geworden dat deze drijfveren zeer persoonlijk gemotiveerd zijn, omdat ze te ma-
ken hebben met idealen en waarden die men zichzelf heeft eigen gemaakt. De idealen 
hangen samen met de eigen  biografi e en met de  religieuze overtuiging. Te verwachten 
is dat een schoolteam sterker wordt, wanneer men in staat is om hierover met elkaar 
van gedachten te wisselen. Door het  identiteitsberaad kan men niet alleen een krach-
tiger verbinding krijgen tussen de  formele en de geleefde identiteit, maar zal men ook 
door het verhaal van collega’s aangezet worden om na te denken over de eigen vor-
mingsmotieven. Die kunnen op hun beurt de diepgang van het werk versterken. Ken-
nis van elkaars motieven helpt ook om meer samenhang te krijgen in waar men geza-
menlijk voor staat.

6.  Nieuwe en vreemde ervaringen
Nieuwe en  vreemde ervaringen (bijvoorbeeld tijdens stageperiodes en in het buiten-
land) blijken belangrijke aanjagers van refl ectie. Mogelijk hangt dit samen met de sta-
dia van de opleiding en de intrede in het beroep (inductiefase). Toch is het de moeite 
waard dat ook afgestudeerde leerkrachten meer de tijd nemen – al dan niet in team-
verband – inspirerende ervaringen op te doen in andere contexten, bijvoorbeeld door 
met elkaar op excursie te gaan naar andere typen scholen, ontmoetingen te arrange-
ren met geloofsgenoten in het buitenland, of kennis te nemen van goede praktijken in 
andere zuilen. De kennisname van andere, verwante tradities dient men in de ortho-
doxie eerder als een verrijking te beschouwen dan als een bedreiging. De scholen en de 
organisaties in de orthodoxe zuilen zouden een intensere uitwisseling kunnen stimule-
ren met  diaconale organisaties en  zendingsorganisaties, zodat korte stages (ook indien 
men reeds een vaste baan heeft) tot de mogelijkheden gaan behoren.

7.  Herbronning
Opmerkelijk in het onderzoek is dat er ten aanzien van de ‘methodische’ aspecten 
vrijwel alleen teruggegrepen wordt op de primaire bron van het christelijk geloof, na-
melijk de Heilige Schrift. Juist de beroepsmatige omgang hiermee leidt ertoe dat leer-
krachten religieuze inspiratie opdoen. Toch leidt dit in de reformatorische doelgroep 
niet tot het direct kracht kunnen putten uit de geloofservaring. De voorbeelden waar-
in de omgang met de bronnen uit de eigen traditie leidt tot een persoonlijke en authen-
tieke geloofsbeleving, wijzen erop dat omgang met deze bronnen vruchtbaar is, mits 
men deze ook open en onbelemmerd wil gebruiken. De reformatorische scholen zou-
den er goed aan doen dit open gebruik van de bronnen uit de eigen traditie ( Reforma-
tie en  Nadere Reformatie) te bevorderen en dit samen op te laten gaan met de verken-
ning van onbekendere maar verwante bronnen. De combinatie van het vertrouwde en 
het vreemde blijkt immers te leiden tot ervaringen van inspiratie en transcendentie. 
De opleidingen zouden (in het professionaliseringsaanbod) op een creatieve manier de 
 herbronning moeten bevorderen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de vragen om steun 
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bij ontwikkeling op het gebied van  identiteit en spiritualiteit zouden toenemen270. De 
orthodoxe opleidingen kunnen ernaar streven het grote kennisbestand over de traditie 
te benutten en de grote hoeveelheid primaire bronnen vruchtbaar maken voor het on-
derwijs (te denken valt aan een canon van  klassieke teksten). In de scholen zelf kan de 
herbronning bevorderd worden door aan het begin van vergaderingen of  studiedagen 
gezamenlijk teksten te lezen en hier een korte bespreking aan te wijden. Van belang is 
leerkrachten zelf de mogelijkheid te geven in de voorbereiding te participeren.
Als gezamenlijke  herbronning gepraktiseerd wordt, wordt daarmee uitgedrukt dat 
het religieuze niet alleen een zaak is van het privédomein, maar iets wat gedeeld kan 
worden.

Ook tijdens bestaande  bezinningsmomenten ( weekopeningen,  weeksluitingen, vie-
ringen met de hele school) zou meer gebruikgemaakt moeten worden van de inbreng 
van de leerkrachten.  Bezinningsmomenten zijn als  ritueel belangrijk en zullen niet al-
tijd ervaringen van inspiratie en transcendentie oproepen, maar ze zijn wel de ‘drager 
van betekenissen’ en dienen dan ook met zorg behandeld te worden. Daarbij hoort dat 
ernaar gestreefd wordt deze momenten betekenisvol te maken, ook met het oog op ‘de 
vraag van het moment’. De inspirerende kracht van gezamenlijke teammomenten kan 
toenemen als de inbreng van de leerkrachten zelf groter is. De spiritualiteit van leer-
krachten kan gevoed worden op deze momenten indien er specifi ek op die momenten 
moeite gedaan wordt om het bijbellezen, gebed en zingen te verbinden met de klassen-
praktijk. Willen gewoonten blijvende bronnen kunnen zijn van inspiratie, dan moet 
ervoor gezorgd worden dat ze niet verdrogen en juist gericht zijn op het iedere keer 
opnieuw verstaan van de  boodschap.

8. Leren in generaties
Deze aanbeveling ligt in het verlengde van de derde aanbeveling in de vorige paragraaf. 
Voor het vormingsaanbod na de opleiding is het van belang om in te spelen op het ge-
geven dat er tijdens de opleiding ‘ vormingscohorten’ ontstaan zijn. De kracht hiervan 
ligt met name op het gebied van de  godsdienstige vorming. Er zouden (bijvoorbeeld in 
het  alumniprogramma van hogescholen) manieren gevonden moeten worden om het 
voortbestaan van deze cohorten te bevorderen. Inspirerende leeftijdsgenoten lijkt men 
incidenteel wel vast te houden, maar de gezamenlijke vormingsmomenten zijn waar-
schijnlijk schaars. Indien er een  vormingscultuur is van leerkrachten die hun eigen vor-
ming kunnen coördineren, zal deze het meest krachtig in stand blijven. Het is aan te 
bevelen hier een apart onderzoek naar te verrichten. Het mooiste is een cohort vanuit 
de opleiding te volgen tot een periode dat men reeds in de scholen aan het werk is.

Aandachtspunten kunnen zijn: de  herbronning (zie voorgaande alinea), het bezig 
zijn met een visie op cultuur en maatschappij (voortbouwend op de ontwikkeling die 
in de opleiding in gang is gezet), het delen van inspirerende ervaringen en het uitwis-
selen van praktijkvoorbeelden op het gebied van de godsdienstige vorming.

270 Op dit moment worden door de orthodox-protestantse basisscholen weinig ontwikkeltrajecten 
opgezet op het gebied van identiteit. De vragen worden niet gesteld vanwege de druk van de prak-
tische vragen; hetgeen het risico in zich heeft dat men de primaire bronnen waarvan men belijdt 
dat ze tot het fundament van de organisatie behoren, niet benut als inspiratiebron.
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12.9  Vervolgonderzoek

Uit de paragraaf over de  generalisatie van de resultaten volgen als vanzelf enkele sug-
gesties voor vervolgonderzoek. In de eerste plaats betreft dat de verhouding van het 
religieuze domein tot het pedagogische domein. In het onderzoek hebben we hier een 
aantal uitspraken over gedaan, die we nog niet kunnen vergelijken met leerkrachten 
die in andere contexten werken. In paragraaf 1.3 veronderstelde ik dat de theorievor-
ming mogelijk voldoende basis zou geven voor  kwantitatief onderzoek. Gezien de be-
vindingen met de interviews ligt dit echter niet voor de hand. De zoektocht naar eigen 
motieven en naar religiositeit in de beroepscontext vereist een aanpak die ruimte geeft 
aan refl ectie en een aftasten van de eigen oriëntaties. Een grootschalig vergelijkend 
kwantitatief onderzoek ligt dus niet rechtstreeks in het verlengde van het huidige on-
derzoek. Kwantifi cerend onderzoek kan wel gedaan worden op deelaspecten die meer 
inzicht kunnen geven in (levensbeschouwelijke) leerprocessen van leerkrachten. Van-
uit dit onderzoek kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het lees- en studeergedrag van 
leerkrachten en aan motieven van toerusting. Voor de vergelijking van de spiritualiteit 
van orthodoxe leerkrachten met die van andere doelgroepen is kwalitatief onderzoek 
nodig. Te denken valt dan aan het toepassen van dezelfde als de door ons gevolgde 
werkwijze bij leerkrachten in andere typen orthodoxe scholen ( evangelische scholen 
en orthodoxe scholen die zich rekenen tot de brede protestants-christelijke zuil). Er 
zou specifi ek gelet kunnen worden op de intensiteit van de  onmiddellijke religieuze re-
fl ectie (vergelijk paragraaf 10.7) en de invloed daarvan op het handelen. Dergelijk on-
derzoek richt zich op orthodoxe leerkrachten die bewust gekozen hebben voor werk 
in een orthodoxe school. Er zullen echter ook leerkrachten zijn die in een orthodox 
klimaat gesocialiseerd zijn en werken op scholen die niet aan een religieuze zuil ge-
bonden zijn (of aan zuilscholen waar religie niet meer apart benadrukt wordt). Als het 
waar is dat (a)  socialisatie bepalend is voor overtuigingen en (b) de ‘oriëntatie aan de 
zuil’ meer bepalend is voor de professionele overtuigingen dan de schoolidentiteit, dan 
zal ook in die context de spiritualiteit eigen kenmerken hebben. Het kan zelfs zijn dat 
de  religieuze spiritualiteit pregnanter naar voren komt, gelet op het belang van de  ex-
posure voor de spiritualiteit (paragraaf 8.4.2). In dat onderzoek zou ook in rekening 
gebracht moeten worden dat leerkrachten al op een bepaalde manier voorbereid zijn, 
indien ze voor zo’n andere werkomgeving kiezen.

Vervolgens wordt door de bevindingen ten aanzien van het  zelfverstaan (zie met 
name hoofdstuk 7) gesuggereerd dat  persoonlijkheidskenmerken een rol spelen in de 
drijfveren die men koestert en die op keuzemomenten in de klas een rol spelen. In dit 
onderzoek gaat het om wat er in de  narratieven naar voren komt (weergave van hoe 
men zichzelf ervaart) en niet om metingen van persoonlijkheidseigenschappen. Dit 
laatste zou wel kunnen gebeuren en zou mogelijk van belang kunnen zijn voor gespe-
cialiseerde en snelle begeleiding van leerkrachten (‘wanneer de inspiratie op is’). Fijn-
mazig onderzoek zou handvatten kunnen geven voor gerichte begeleiding van deze 
leerkrachten. Het zal in de begeleiding overigens altijd blijven gaan om de unieke 
match van persoonlijkheid, biografi e en actuele omgevingsinvloeden271.

271 Dat betekent dat ‘ diagnostiek’ bij ‘ uitgebluste leerkrachten’ altijd een biografi sch en contextueel 
onderzoek vereist.

Een goddelijk beroep.indb   421Een goddelijk beroep.indb   421 05-02-2008   14:08:5305-02-2008   14:08:53



422

EEN GODDELIJK BEROEP

Uit het onderzoek blijkt dat orthodoxe religiositeit bepalend is voor de aard van de 
spiritualiteit. Voor wat we noemen de ‘ beroepsspiritualiteit‘, veronderstelden we in 
paragraaf 12.5 weinig verschil tussen orthodox-protestantse basisscholen en andere 
basisscholen. Toch is het denkbaar dat onze bevindingen ook cultureel gekleurd zijn 
en hetgeen ik nu als algemeen beschouw, verbonden is met de specifi ek Nederlandse 
pedagogische traditie en  onderwijstraditie. Het kan zijn dat de beroepsspiritualiteit in 
andere landen of culturen anders van aard is en dat de spiritualiteit bij religieuze lera-
ren daar ook andere kenmerken heeft. Vanuit die gedachte zou het interessant zijn om 
vergelijkbaar onderzoek in verschillende culturele contexten te verrichten.

Ten slotte doe ik vanuit de conclusies enkele aanbevelingen voor onderzoek dat 
gericht is op de verbetering van de lerarenopleidingen, dat wil zeggen: onderzoek 
waarin de verbetering van de praktijk samen op gaat met het beschrijven en analy-
seren van het proces dat zich voordoet. Het is voor de ontwikkeling van  portfolio’s 
en het beroepsdossier van belang dat motieven (paragraaf 7.4), en bronnen van inspi-
ratie en centrale intenties (paragraaf 10.7), vergeleken worden met de beroepscom-
petenties zoals beschreven door de  SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren). Verder 
valt er te denken aan het onderzoeken van de ‘leerweg naar creativiteit en openheid’, 
de verbetering van de competenties van stagebegeleiders vanuit de pabo en binnen de 
basisscholen zelf, het onderzoek naar de training van mentoren, en het ontwikkelen 
van een programma voor present leiderschap en voor de verbetering van de school-
cultuur.
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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 
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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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The nature of spirituality belonging to teachers in orthodox-Protestant education and 
how this infl uences the practice of education is portrayed in this study. In particular, 
attention goes to the role of religion in that spirituality. Spirituality is considered to 
be ‘the manner in which one – by orienting oneself on sources – relates experiences 
of inspiration and/ or transcendence, more or less methodically, to the actual practi-
ce of life’ (working defi nition). The study on spirituality is carried out on teachers in 
two types of orthodox-Protestant schools, (1) the Experiential Reformed or Pietistic 
schools and (2) the Reformed Church of the Netherlands (Liberated) schools.1 These 
schools belong respectively to two distinct communities of orthodox-Reformed deno-
minations in Christian education, the associated community of the Experiential Re-
formed (abbreviated as Reformed-Pietistic) denominations and the single community 
of the Reformed Church of the Netherlands (liberated), (abbreviated as Reformed-
Liberated). 

The research questions of this study are formulated as follows: (1) How does spiri-
tuality fi gure in the professional identity of the teacher in orthodox-Protestant educa-
tion? (2) Which aspects or facets of spirituality can be determined in the (development 
of the) spirituality during the professional development (preparation, curricular edu-
cation and post-graduate education) of teachers? (3) How does the spirituality of the 
teacher shape the professional identity of the teacher? (4) Which opportunities does 
initial teacher education have to integrate spiritual aspects in the process of formation 
of a teacher? (5) Which conclusions can be drawn for the advancement of professional 
development of teachers after their initial teacher education, in particular concerning 
the integration of spirituality with other aspects of professional identity?

The research consists of a theoretical part and an empirical part. In the theoretical 
part (chapters 1 to 4), existing knowledge of spirituality and in particular the spiritu-
ality of orthodox-Protestantism is treated. In the empirical part (chapters 5 to 11), the 

1 The school system in the Netherlands allows for differing religious denominations that are insti-
tuted according to their religion and/or worldview. One-third of the schools in the Netherlands 
are public, i.e. state designed schools, having secular charters and subject to close government 
control. The other two-thirds of the schools are based on ‘special’ charters (bijzonder onderwijs), 
that include religious as well as non-religious (or secular) charters, are not designed by the state 
and are indirectly controlled by government. Amongst the schools having a special, religious 
charter, we fi nd two large groups of schools that have mainstream religious affi liations with 
either the Protestant-Christian denominations (e.g. the Protestant Church of the Netherlands, 
PKN) or the Roman Catholic Church. We also fi nd a number of smaller groups of religiously 
affi liated schools. Belonging to these smaller groups, two orthodox-Protestant types appear. (1) 
The Experiential Reformed denominations together supporting the ‘Reformed-Pietistic’ schools. 
The Experiential Reformed schools are best referred to as Reformed-Pietistic, whereas in Dutch 
practice, they are called ‘Reformatorisch’ (Reformational) following the name of their leading 
newspaper Het Reformatorisch Dagblad.) (2). The denomination of the Reformed Church of 
the Netherlands (Liberated) supports own schools carrying the same name (abbreviation used is 
‘Reformed-Liberated,’ following Dutch practice). Both types of religiously based orthodox-Pro-
testant schools have their own teacher training faculties and school advisory services for quality 
improvement that are closely associated to their faith practice.
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qualitative research as carried out on a sample of twenty teachers drawn from ortho-
dox-Protestant schools is reported. In the closing chapter, the answers to the research 
questions are summarized.

The fi rst chapter presents arguments for engaging in this research and its relation-
ship with established knowledge is clarifi ed. A reason for this research is, amongst 
others, that the teacher has at least as great an infl uence on the process of formation 
of the learner as does the learning content. The (religious) spirituality colours the in-
volvement of the teacher. It is, however, unclear in which manner this ‘involvement’ 
plays a role in the conduct of the teacher. Under infl uence of secularization and in-
dividualism, it is no longer self-evident that teachers bind themselves to the religious 
convictions holding for an institution they are employed in. As well, research car-
ried out by Van Hardeveld (2003) points out that the pedagogical views of teachers 
in orthodox-Protestant schools were not so much infl uenced by the identity of the 
school, but rather by their own individual beliefs. However, there is a lack of scien-
tifi c knowledge concerning the manner whereby the teacher’s personally experienced 
identity and experience of faith are manifested in practice. The research results of the 
studies by De Wolff (2000) and Van Hardeveld (2003) show that research is need-
ed to bring to the foreground the teacher’s quality of being the ‘bearer’ of identity in 
the daily practice at school. Pertaining knowledge is crucial for teacher education, 
for post-graduate education and for the involvement in identity formation by school 
teams (whereby one can think of the so-called ‘identity deliberation’ as designed by 
Bakker (2003)). 

The current research of spirituality in education then can be positioned on three 
existing research themes, respectively (1) the research on the identity of schools (that 
in most cases is directed towards the school as institute or focused on the position 
of Christian education in society), (2) the research on being a normative professional 
and having a professional identity, and (3) on the research regarding biographies and 
vocations of teachers.

In the second chapter, a report is provided of research on literature concerning the 
concept of ‘spirituality’ and the related terms of ‘faith,’ ‘religion,’ and ‘meaning.’ Con-
clusions are drawn that concerning the conceptualization of spirituality, the following 
elements must be taken into regard. In the fi rst place, spirituality concerns transcen-
dence, that is, experiences that transcend commonplace reality. In the second place, 
spirituality concerns inspiration, which mainly says something about bringing zest 
and courage into one’s vocation. In the third place, spirituality is characterized by a 
process of searching to bring the experiences of inspiration and transcendence into re-
lation with commonplace practice (in this study: the vocational practice of teachers). 
Finally, the concept of spirituality also displays methodical aspects that connect with 
the regular attention one gives to that searching process (for instance in prayer and 
scripture reading). These four aspects are brought together in the working defi nition 
of spirituality, as introduced above. 

Following the working defi nition, a conceptual framework of spirituality is for-
mulated. The conceptual framework displays how the four aspects of spirituality are 
connected together. So we see that when calling upon sources, inspiration and trans-
cendence can take place. Sources are understood to be those documents that are cru-
cial to the tradition in which teachers stand. Also experiences in life can be sources of 
inspiration. The conceptual framework further discloses that the search process (see 
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above, third aspect) can be recognized on various levels of refl ection by teachers enga-
ged in their vocational practice. Here the theory of ‘Gestalt’ formation (Korthagen & 
Lagerwerf, 2001) is used. Each teacher uses the categories of ‘needs, feelings, values, 
signifi cant experiences, knowledge and behavioural tendencies’ (Dolk, 1997: 17). 
This includes also signifi cant experiences of inspiration and transcendence. ‘Gestalts’ 
function in the practice of education, but are not explicitly mentioned in daily perfor-
mances. By refl ecting on conduct, teachers design conscious representations: concepts 
are used to designate experiences and when the representations are organized logical-
ly, it is possible to speak of the formation of theory. Refl ection then reveals what has 
not yet been verbalized. Becoming aware of the representations and theories again as-
sist in naming new experiences. The refl ection can take place on several levels, that is, 
refl ection-in-performance (the immediate refl ection while one is performing), refl ec-
tion-on-the-performance (the refl ection after conduct or preparing for new conduct) 
and refl ection-about-the performance (refl ection drawing upon more expansive reaso-
ning, for instance regarding an educational theory or a social development). The dis-
tinctions, as they are described in the conceptual framework, are used in the empirical 
research to interpret the searching process that is followed in spirituality.

In the third chapter, a survey is provided of the (religious) spirituality as found in 
orthodox-Protestantism of the Netherlands. The two target groups where the respon-
dents have been drawn from, have as faith communities (population groups) differ-
ing ‘histories’ and so distinguishing characteristics. Yet, both faith communities are 
regarded as exponents of orthodox-Protestantism because they both share adherence 
to the Bible as divine authority and to the classic Reformed Confessional Creeds (The 
Heidelberg Catechism, the Belgic Confession and the Canons of Dordt) having a de-
rived authority. 

The fi rst faith community, the Experiential Reformed (Reformatorisch) communi-
ty is rooted in the tradition of the Second Reformation or Dutch Pietism (16th – 19th 
century), where much emphasis is placed on the personal and experiential knowledge 
of one’s path of faith as this is drawn from the Bible. The spirituality of this commu-
nity is characterized by a distinction between having an objective and subjective (or 
experiential) experience of faith (if one experiences something cognitively, that does 
not say that one also experiences it authentically), a sharp distinction between the 
converted and non-converted and a shunning of modern culture. 

The second faith community, the Reformed Church of the Netherlands (Liberat-
ed) originated because members of the former Reformed Churches in the Netherlands 
‘liberated’ themselves (i.e. seceded) in the year 1944 of the binding synodical views 
regarding covenant and baptism binding on all ministers and members. Characteristic 
for the spirituality of this faith community is the emphasis on the assurance of faith. 
The belief of ‘belonging to the covenant’ is taken to mean ‘faithfully affi rming’ it and 
there is no explicit ‘special’ requirement of experiential faith. The spirituality of the 
Reformed Church of Netherlands (Liberated) is qualifi ed by historians as being ‘activ-
ist’. Believers aim at the unity of faith and life and they may display an open attitude 
towards modern culture. 

Both communities of orthodox-Protestant faith have instituted their own schools, 
mainly in the second half van the twentieth century. The fi rst community of the ‘Re-
formed-Pietistic’ designates a wide range of Pietistic churches that have found each 
other in the emphasis on the experiential expression of faith. Therefore, we fi nd a 
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great diversity in these schools concerning the church membership of teachers and 
of pupils. Contrastingly, the schools with a Reformed-Liberated charter are focussed 
mainly on their own church, so that almost all teachers and pupils belong to the Re-
formed Church of the Netherlands (Liberated).

In the fourth chapter, a number of tentative statements (assumptions) are formu-
lated, which function as start for the qualitative research. These statements are based 
on knowledge as treated in chapter 1 pertaining to theories of congruent research, on 
knowledge in chapter two on concepts concerning spirituality, and on knowledge dis-
cussed in chapter 3 regarding the spirituality of the orthodox Protestants and the his-
tory of orthodox-Protestant education. 

The fi fth chapter contains a methodological account of the entire study and the 
set-up and course of the empirical research. Qualitative research has been opted for 
because exploration is needed whereby theory development regarding spirituality can 
take place. 

The primary goal is to gain insight in the possible function of spirituality in the 
practice of education. The qualitative research followed, focuses on conduct of the 
respondents, in particular their searching process, and is open for the generation of 
views that may come about through interaction with respondents. Therefore, qualita-
tive research provides us with good possibilities for generating new knowledge. The 
method followed is known as ‘analytic induction’ and has been introduced in the 
Netherlands by Maso and Smaling (1998). One of the characteristics of this method 
is that it follows already existing theory development. First, one verbalizes and sum-
marizes how one observes the phenomenon to be studied. Based on existing knowl-
edge, the formulated concepts and relationships between concepts are reformulated 
throughout the process of doing research, with the goal of most accurately represent-
ing the reality of the situation. The development of theory is an interactive process of 
gathering information on the one hand and adjusting theoretical statements on the 
other. Part of the procedure is that during the course of research, assessments are 
made whether there are certain characteristics of the respondents or of certain condi-
tions in which they perform professionally that give important information concern-
ing their spirituality. These indications were used as for the selection of new respon-
dents.

The empirical part of the research commenced by selecting the schools possibly 
representative of the two types of orthodox-Protestant schools. Arguments for the 
choice of schools were based on the insights of experts regarding the Reformed-Pi-
etistic education and Reformed -Liberated education and of certain demographic and 
statistical knowledge of the respective faith communities. From each community of 
faith, three schools were chosen. For each community, there was at least one school of 
average size, at least one in a rural area and one in an urban area, at least one school 
having a homogeneous population (children belonging to one denomination) and at 
least one school having a heterogeneous population (children belonging to more than 
one denomination). Two of the selected schools in each population are located in 
the concentration area of the pertaining faith community. For the Reformed-Pietistic 
schools that area is the province of South Holland and for the Reformed-Liberated 
schools that is made up of the Northern provinces (Groningen, Friesland, Drenthe 
and Overijssel). 
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The research was presented to the teams of the participating schools. A survey was 
presented to the teachers of the selected schools (total 104) aimed at giving insight 
into a number of characteristics of the teachers. Questions were asked about perso-
nal characteristics (gender, marital state, and parenthood), the measure of experi-
ence, the variation in working experience, the involvement in church activities, the 
socialization, and the degree of refl ective propensity. Data gained on these items al-
lowed for choosing new respondents during the course of research. The respondents 
were interviewed on three occasions (sometimes two or four) of an hour’s duration. 
An open and following interview technique was used, whereby three questions were 
introductory: ‘What inspires you in your vocation?’ ‘Why did you choose to become 
a teacher?’ ‘How does your inspiration show in your professional performance?’ In 
addition, the researcher was present on one or more moments in the classroom of the 
respondent. Based on his observations, it was possible to pose questions concerning 
the background of the performance of the teacher. It appeared that the questions 
brought about by the observed performance served as strong boosters for refl ection 
by respondents. The data of the interviews were processed with the software pro-
gram Atlas-ti. After having interviewed three or four teachers, the interview material 
was examined and the original assumptions were changed or adjusted. In total, ten 
teachers from the Reformed-Pietistic schools and ten from the Reformed-Liberated 
schools were interviewed. 

In the sixth to the eleventh chapter, the results of the qualitative research are re-
ported. The sixth chapter consists of an introduction to the schools and to the re-
spondents. Following a journal maintained during the research, impressions are pro-
vided of the schools. In addition, relevant information regarding the spirituality of 
the schools is summarized. Resources used are (a) the printed information about the 
schools as submitted by school management and (b) the interviews with all school 
managers. Items discussed were, amongst others: the population of the pupils, the 
parents and the teachers, the relationship with the churches, the spirituality of the di-
recting manager, and the image that the director has of the spirituality of the teach-
ers at his school. 

In the following fi ve chapters, the factual data generated by the research are sum-
marized. The display of results is organized according to the main clusters of themes 
that the analysis has generated. Successively, the following topics are treated: the spiri-
tuality in the professional identity and the personal identity (chapter 7), the spiritual-
ity in the professional development (chapter 8), the sources of inspiration and the bar-
riers to inspiration (chapter 9), the searching process and the transcendence (chapter 
10) and the spirituality of performance (chapter 11). Each chapter is closed off with 
a list of concluding statements, the results of continuing adjustment and additions to 
the original assumptions. The original seventeen presuppositions resulted in a list of 
eighty-one statements. In the twelfth chapter, the answers are formulated on the re-
search questions of this study. In the conclusion to this summary, we present the an-
swers to these questions, thereby providing the conclusions of the chapters 7 to 11.

The fi rst research question concerns the role of spirituality in the professional iden-
tity (Klaassen, Beijaard & Kelchtermans, 1999: 377). The professional beliefs and re-
fl ection patterns of the teachers in orthodox-Protestant education appear to be closely 
related to their religious convictions. This becomes apparent from the views they have 
on the pedagogical relationship with the child. There is a deep realization that the 
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teacher and the pupil stand similarly in their relation to God and that both are sub -
ject to the authority of God. The teacher must – as does the child – account for the 
own sinful and vulnerable position in regard to God. We encounter here the ‘belief’ 
that one does not have an autonomous position (that is to say: without God) towards 
the child, which qualifi es as a central characteristic of orthodox teachers. Remark-
able is that the teachers accounted for their performance in reference to the body of 
thought belonging to the tradition in which they were formed and in which they had 
found their occupation. In contrast with what had been suspected on the grounds 
of earlier research (Van Hardeveld, 2003, see above), we fi nd that the beliefs of or-
thodox teachers are not necessarily individually determined, but are connected by 
them to the convictions as these are found in the ‘community of values’ in which they 
work. Orthodox teachers are thereby good representatives of the formal identity of 
the school. Still, the bond they experience with their tradition has for all teachers a 
personal colouring. It becomes apparent that each teacher fi nds a unique balance be-
tween demonstrating loyalty to the body of traditional thought and serving critique 
on it. An obvious difference between the teachers of each of the two faith communi-
ties is that Reformed-Pietistic teachers have a predominant cognitive relationship with 
traditional body of thought within their community, whereas the Reformed-Liberat-
ed have a more performance-directed relationship to polices within their community. 
Reformed-Pietistic teachers are more hesitant in publicly giving critique than are their 
Reformed-Liberal colleagues. At the same time, the range of criticism by the Pietists is 
greater than found amongst their Liberated counterparts. Reformed-Liberated teach-
ers appear to display more satisfaction with the open strategy that (more than before) 
has been followed by their ecclesiastical community. 

The individual determination and colouring of the professional beliefs of orthodox 
teachers appears in the variation of motives they possess. We encountered amongst 
the twenty respondents, six main motives: (I) ensuring security, (II) providing care, 
(III) (learning) to know God, (IV) bringing about an awareness of God, (V) prompt-
ing inquisitiveness, and (VI) wanting to help in development. These motives display 
themselves in various patterns. Motives we can defi ne as ‘longings that one harbours 
/ cultivates in view of what is satisfactory in the educational situation (here and now) 
and what one considers as satisfactory in view of the ultimate objective of education 
(the ideal).’ In the third and fourth motive, we see the pedagogical and the religious 
domains strongly interwoven. At the sixth motive, it becomes apparent that teachers 
are strongly driven by personal drives. They have the tendency to bring to the fore-
ground what has great value for them in education. Orthodox teachers sometimes ex-
press anxiety about the future of their pupils in a secularized society. For experienced 
teachers that especially is an important motive to ‘equip’ pupils with something re-
garding morality.

The second question concerns the role that spirituality has had in the professional 
development of orthodox teachers. It must be concluded that the youthful experiences
(their own association with children in childhood and images of their own childhood 
teachers) form lasting and inspiring infl uences on the conduct of practice. Also, the 
stories provided by the teachers allow us to conclude that not necessarily one’s formal 
curricular training (in particular the modules religion or worldview) formed a con-
tribution to spirituality, but more so the group of fellow students with which one has 
built up a close contact during the course of study. Remarkable is that often negative 
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internship experiences by teachers may generate views that their formal, curricular 
study is not inspiring. Of great infl uence – and as lasting source of inspiration – are 
their internships and fi eld experiences having a special character: internships in the 
ortho-pedagogical (special needs) schooling, and working experiences abroad. These 
had the character of exposure, whereby students became confronted with diffi cult 
working situations. On the one hand, these experiences had confronted the fl edging 
teacher with (a shortage of) basic pedagogical skills. On the other, in this situation, 
there was often a type of learning climate in which one could make mistakes in which 
one’s own responsibility could be fully recognized and in which one could call upon 
the assistance of colleagues.

The third question relates to the spirituality as found in the performance of the 
teachers. Spirituality is recognizable not only in rituals such as singing, praying and 
Bible story telling, certainly also in narratives, the views on pupils, the physical con-
tact and the creativity in handling situations. In addition, one’s dealing with diffi cul-
ties and diversity in the classroom, one’s composure and self-revelation, clarify how 
the motives of teachers are expressed in their conduct. 

Noticeable is that all orthodox-Protestant teachers undergo special experiences in 
this respect. Two types of transcending experiences have been found, which we re-
spectively refer to as experiences of pedagogical transcendence and as experiences of 
religious transcendence. We speak of an experience of transcendence in case the ex-
perience surpasses the actual situation, the teacher ‘undergoes’ the happening, and 
the element of surprise is involved. Pedagogical experiences of transcendence appear 
in case one feels wonderment about the behaviour of children or when one enjoys the 
results of interaction with children. Religious experiences of transcendence appear 
especially during the communal prayer and singing with the children and during the 
Bible story telling. During the Bible story telling, the experiences of religious and ped-
agogical transcendence converge because the teacher experiences something special 
regarding the content of the story, may be astonished about the reaction by the chil-
dren, and simultaneously refl ects on the formation of the pupils. The religion of the 
teacher generates extraordinary experiences of transcendence that clearly fl ow forth 
from his or her orthodox orientation, as the teacher sees oneself as an intermediary 
of God’s message. This does not concern the experiences of transcendence as such, as 
these could be explicitly sought as the zest or the aesthetics of one’s work. The expe-
riences are nonetheless of great value and lead to joy and wonderment. The force of 
spirituality of orthodox teachers appears to cohere with the meanings as these are ex-
ternally ascribed and which are lived through together with the pupils.

Furthermore, there appear to be a number of inspirational sources, which yet may 
contrarily function as barriers to inspiration. To be sure, important sources of inspira-
tion for teachers in primary schools are: the relationship with children, the problems 
with children, the results achieved together with children, one’s personal conduct, 
one’s personal faith, the colleagues and the parents. In the interviews, we discovered 
certain conditions holding for a coming about of experiences of inspiration and tran-
scendence. The most important are: observing children well, the ability to express ap-
proval, being open and creative, showing one’s emotions, developing empowerment, 
having a passion for subject matter, knowledge of pedagogical concepts, the scope of 
performance, the dimension of the school, the pedagogically and socially aware lead-
ership by the school director, and the presence of an open school climate. 
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Answers to the three research questions generate conclusions on spirituality in the vo-
cational practice of the teacher. In this respect, we need to differentiate between vo-
cational spirituality (in which sources of inspiration and conditions hold generically 
for teachers) and religious spirituality (as nourished by religious beliefs). The religious 
spirituality sometimes has a clear overlap with the vocational spirituality (concerning 
those moments of inspiration in which the pedagogical and the religious transcenden-
ce coincide) and often we can say that the religious spirituality enforces vocational 
spirituality. That enforcement becomes manifest in the motives and the beliefs of tea-
chers. Because teachers experience their responsibility in relation to God, they take 
their duties seriously and transform their deep concern for the future of the children 
into activities for their formation. The interpretation of this phenomenon adjusts the 
working defi nition of spirituality by adding the concept of ‘beliefs.’ This brings about 
the fi nal defi nition of spirituality: ‘the manner in which one – by orienting oneself on 
sources – relates beliefs and experiences of inspiration and/or transcendence, more or 
less methodically, to the actual practice of life.’

On grounds of this study, we conclude that the following elements are of great 
importance for the theory of spirituality in vocational practice: the motives and the 
beliefs on the basis of which one conducts oneself, the experiences of pedagogical 
and religious inspiration and transcendence, the sources of inspiration- and its barri-
ers, and the conditions holding for the rise of inspiration. In the fi nal chapter, an ar-
gument is put forward for applying this theory to education in other religious faith 
communities (other than the orthodox-Protestant denominations) and to other types 
of education (other than primary schooling, for instance secondary and vocational 
schooling). Moreover, a number of recommendations are made for the teacher train-
ing colleges (question 4) and for the development of spirituality in post-graduate vo-
cational settings (question 5). During curricular training, the right conditions have to 
be advanced for the development of spirituality, such as the use of internships in rela-
tively diffi cult situations in the second half of the curriculum and a positive learning 
environment. Also recommended is that teacher colleges should position the knowl-
edge of the spiritual sources in a clearly defi ned manner and so that a continuously en-
gaging of the sources becomes possible. Concerning further vocational perspectives, 
it is emphasized that professional development of spirituality requires direct contact 
with the inspirational sources in the classroom (the interaction with children). In ad-
dition, there must be opportunities for the sharing of experiences of inspiration and 
transcendence with colleagues. Also, teachers ought to be allowed to gain new expe-
riences in other places, for instance in excursions and internships. Of great value is an 
open pedagogical climate in which professional support is joined to direct social or 
personal support. Many fi ndings confi rm the notion that having an attitude of ‘pres-
ence’ by the director is of great importance for the spirituality of the teachers.
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In dieser Studie wird die Frage erörtert, welcher Art die Spiritualität der Lehrer 
im orthodox-protestantischen Unterricht ist und wie sie weiter wirkt in die Unter-
richtspraxis. Die Rolle der Religion in der Spiritualität bekommt besonderes Inte-
resse. Spiritualität wird aufgefasst als ‘die Art und Weise, auf die man – sich orien-
tierend an den Quellen – Erfahrungen von Inspiration und/oder Transzendenz mehr 
oder weniger methodisch mit dem konkreten Leben verbindet’(Arbeitsdefi nition). Die 
Studie nach Spiritualität wurde unter Lehrern in reformatorischen Schulen und freien 
reformierten Schulen ausgeführt. Diese Schulen gehören zu zwei orthodox-protestan-
tischen Denominationen im christlichen Unterricht2, nämlich dem reformatorischen 
und dem (freien) reformierten Unterricht. Die Teilfragen der Studie sind wie folgt 
formuliert worden: (1) Welche Rolle spielt Spiritualität in der professionellen Iden-
tität der Lehrer im orthodox-protestantischen Unterricht? (2) Welche Aspekte oder 
Facetten kann man in der (Entwicklung der) Spiritualität während der professionel-
len Entwicklung (Vorbereitung, Ausbildung en Nachbildung) der Lehrer unterschei-
den? (3) Wie gestaltet sich die Spiritualität des Lehrers im professionellen Handeln 
des Lehrers? (4) Welche Möglichkeiten haben Grundausbildungen, die spirituellen 
Aspekte in den Bildungsprozess des Lehrers zu integrieren? (5) Welche Schlussfol-
gerungen kann man ziehen für die Förderung der professionellen Entwicklung der 
Lehrer nach der Grundausbildung, namentlich was die Integration der Spiritualität in 
andere Aspekte der professionellen Identität betrifft.

Die Untersuchung besteht aus einem theoretischen und einem empirischen Teil. 
Im theoretischen Teil (Kapitel 1 bis 4) werden die heutigen Kenntnisse über Spiritua-
lität und insbesondere die Spiritualität des orthodoxen Protestantismus auseinander-
gesetzt. Im empirischen Teil (Kapitel 5 bis 11) wird über die qualitative Untersuchung 
unter zwanzig Lehrern aus orthodox-protestantischen Schulen berichtet. Im abschlie-
ßenden Kapitel werden die Antworten auf die Untersuchungsfragen formuliert.

Im ersten Kapitel werden die Gründe für die Studie gegeben und wird erklärt, was 
die Beziehung zwischen dieser Studie und bestehenden Forschungstraditionen ist. Als 
Grund für die Studie wird unter anderem genannt, dass der Lehrer einen mindestens 
so großen Einfl uss im Bildungsprozess hat wie der Stoff. Die (religiöse) Spiritualität 
spielt dabei eine Rolle. Es ist jedoch nicht klar, auf welche Weise sie im Handeln des 
Lehrers funktioniert. Unter dem Einfl uss der Säkularisierung und des Individualis-
mus ist es nicht selbstverständlich, dass Lehrer sich an religiösen Überzeugungen ei-
ner Institution binden. Untersuchungen von Van Hardeveld (2003) weisen darauf hin, 
dass auch Lehrer in orthodox-protestantischen Schulen sich in ihren pädagogischen 
Auffassungen nicht so sehr von der Identität der Schule, sondern von ihren eigenen 
individuellen Überzeugungen leiten lassen. Es gibt jedoch noch wenig wissenschaft-

2 Das niederländische Schulsystem kennt verschiedene Denominationen, die aufgrund ihrer Welt-
anschauung  organisiert sind. Ein Drittel der Schulen sind öffentliche Schulen. Daneben gibt es 
zwei große Denominationen, nämlich den protestantisch-christlichen und den römisch-katholi-
schen Unterricht und einige kleine Denominationen. Beide Schultypen haben eine Lehrerausbil-
dung, die die Schulen bei der Qualitätsverbesserung unterstützt.
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liche Kenntnisse über die Art und Weise, worauf die eigene, persönlich erfahrene 
Identität und Glaubenserfahrung in der Berufspraxis zum Ausdruck kommen. Aus 
den Schlussfolgerungen des Studien von De Wolff (2000) und Van Hardeveld (2003) 
geht hervor, dass Forschungen notwendig sind, wobei die Qualität des ‘Trägers’ der 
Identität in der alltäglichen Schulpraxis deutlicher zum Ausdruck kommt. Kenntnis-
se darüber sind von Interesse für die Lehrerausbildung, für die Weiterbildung und für 
den Umgang mit Identität in Schulteams (wobei man denken kann an die sogenann-
te ‘Identitätsberatung’, ausgearbeitet von Bakker, 2003). Die Studie muss positioniert 
werden in drei bestehende Forschungsthemen, beziehungsweise die Studie nach der 
Identität der Schulen (die sich in vielen Fällen auf die Schule als Institut oder auf die 
Stellung des christlichen Unterrichts in der Gesellschaft richtet), die Studie nach nor-
mativer Professionalität und professioneller Identität, und die Studie nach Biografi en 
und Laufbahnen der Lehrer.

Im zweiten Kapitel wird über eine Literaturstudie nach dem Begriff ‘Spiritualität’ 
und den verwandten Begriffen ‘Glaube’, ‘Religion’ und ‘Sinngebung’ berichtet. Dar-
aus wird die Schlussfolgerung gezogen, dass in der Konzeptualisierung von Spiritua-
lität die folgenden Elemente von Bedeutung sind. Es handelt sich bei Spiritualität in 
erster Linie um Transzendenz, d.h. Erfahrungen, die den Alltag übersteigen. Zweitens 
hat Spiritualität mit Inspiration zu tun, die vor allem etwas sagt über den Elan und 
den Mut, die man in der Arbeit hat. Drittens ist kennzeichnend für Spiritualität, dass 
ein Suchprozess stattfi ndet, um die Erfahrungen von Inspiration und Transzendenz 
mit der alltäglichen Lebenspraxis zu verbinden (in dieser Studie: der Berufspraxis der 
Lehrer). Zum Schluss können beim Spiritualitätsbegriff auch methodische Aspekte 
unterschieden werden, die zu tun haben mit der regelmäßigen Aufmerksamkeit, die 
man dem Suchprozess widmet (zum Beispiel im Gebet und beim Lesen der Bibel). Die-
se vier Aspekte sind in der obengenannten Arbeitsdefi nition verarbeitet. Anschließend 
an die Arbeitsdefi nition wird ein konzeptueller Rahmen formuliert. Im konzeptuel-
len Rahmen wird erklärt, wie die vier Aspekte von Spiritualität mit einander verbun-
den sind. Das Sammeln von Erfahrungen von Inspiration und Transzendenz geschieht 
zum Beispiel im Umgang mit Quellen. Quellen sind zum Beispiel Schriften, die von 
Bedeutung sind in der Tradition, in der Lehrer stehen. Aber auch Lebenserfahrungen 
können eine Inspirationsquelle sein.

Im konzeptuellen Rahmen wird weiter auseinandergesetzt, dass der Suchprozess 
(der obengenannte dritte Aspekt) sichtbar wird auf verschiedenen Stufen, worauf Leh-
rer in ihrer Berufspraxis refl ektieren. Dabei wurde die Theorie der Gestaltbildung 
(Korthagen & Lagerwerf, 2001) angewandt. Jeder Lehrer gebraucht Ganzen von ‚Be-
dürfnissen, Gefühlen, Werten, bedeutungsvollen Erfahrungen, Kenntnissen und Ver-
haltenstendenzen’ (Dolk, 1997: 17). Darin sind auch bedeutungsvolle Erfahrungen 
von Inspiration und Transzendenz mit einbezogen. Gestalten funktionieren in der 
Unterrichtspraxis, aber werden in erster Linie nicht explizit benannt. Durch Refl exi-
on auf das Handeln machen Lehrer bewusste Schemata: mit Hilfe der Begriffe wer-
den die Erfahrungen benannt und wenn Schemata logisch geordnet werden, kann von 
Theoriebildung gesprochen werden. Refl exion bringt also Zutage, was noch nicht 
vorher verbal ausgedrückt wurde. Die Schemata und Theorien helfen wieder beim Be-
nennen neuer Erfahrungen. Die Refl exion kann auf verschiedenen Stufen stattfi nden, 
nämlich Refl exion während der Handlung (die unmittelbare Refl exion, während man 
beschäftigt ist), Refl exion auf die Handlung (die Refl exion nach dem Handeln oder 
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zur Vorbereitung auf neues Handeln) und Refl exion über die Handlung (Refl exion 
wobei auch breitere Argumentationen mit einbezogen werden, zum Beispiel eine Un-
terrichtstheorie über eine gesellschaftliche Entwicklung). Die Unterscheidungen, die 
im konzeptuellen Rahmen erklärt werden, werden im empirischen Teil gebraucht, um 
den Suchprozess, der sich in der Spiritualität abspielt, erkennen zu können.

Im dritten Kapitel wird eine Übersicht der (religiösen) Spiritualität gegeben, wie sie 
im niederländischen orthodoxen Protestantismus anwesend ist. Die zwei Zielgrup-
pen, wozu die Befragten gehören, haben verschiedene Wurzeln und Merkmale. Beide 
Gruppen werden als Exponenten des orthodoxen Protestantismus betrachtet, weil sie 
der Bibel eine hohe Autorität zusprechen und daneben den klassischen reformierten 
Bekenntisschriften (dem Heidelberger Katechismus, dem Niederländischen Glaubens-
bekenntnis und den Dordter Lehrregeln) eine abgeleitete Autorität einräumen. Die 
reformatorische Bevölkerungsgruppe wurzelt im niederländischen Pietismus (16.-19. 
Jh.), der das persönliche und ‘bevindelijke’ Kennen des Glaubensweges, wie es in der 
Bibel gefunden wird, stark betont. Die Spiritualität kennzeichnet sich durch eine Tren-
nung zwischen objektiver und subjektiver Erfahrung (wenn man etwas mit dem Ver-
stand begreift, heißt das nicht, dass man es auch authentisch erfährt), einen scharfen 
Unterschied zwischen Bekehrten und Nicht-Bekehrten und Kulturmeidung. Die freie 
reformierte Bevölkerungsgruppe ist entstanden, als Mitglieder der damaligen Refor-
mierten Kirche in den Niederlanden sich 1944 ‚von den Synodebeschlüssen’ über zum 
Beispiel Taufe und Bund ‚freimachten’. Kennzeichnend für die Glaubenserfahrung 
in dieser Gruppe ist die Betonung der Sicherheit des Glaubens. Man geht davon aus, 
dass man ‘im Bund’ ist, dass man es im Glauben bejaht und man sucht nicht nach be-
sonderen Glaubenserfahrungen. Die Spiritualität der freien reformierten Zielgruppe 
wird von Historikern als aktivistisch bezeichnet. Die Einheit von Glauben und Leben 
wird angestrebt, und man hat eine offene Haltung zur Kultur. In beiden Gruppen der 
orthodoxen Protestanten hat man eigene Schulen gegründet, namentlich in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Weil ‘reformatorisch’ eine Bezeichnung ist für Mit-
glieder einer größeren Zahl orthodoxer Kirchen, die einander fi nden in der Betonung 
der ‘Bevinding’, gibt es in den Schulen eine große Verschiedenheit was die Kirchen-
mitgliedschaft der Lehrer und Schüler betrifft. Die freien reformierten Schulen rich-
ten sich hauptsächlich auf die eigene Kirche, fast alle Lehrer und Schüler gehören der 
freien reformierten Kirche an.

Im vierten Kapitel werden aufgrund der Daten aus Kapitel 1 (Theorie aus verwand-
ten Studien), aus Kapitel 2 (Begriffsbildung über Spiritualität) und aus Kapitel 3 (Spi-
ritualität der orthodoxen Protestanten und die Geschichte des orthodox-protestanti-
schen Unterrichts) einige tentative Aussagen formuliert (Annahmen), die als Start für 
die qualitative Studie dienen.

Das fünfte Kapitel enthält die methodologische Verantwortung der ganzen Studie, 
und den Rahmen und den Verlauf der empirischen Untersuchung. Wir haben uns für 
eine qualitative Untersuchung entschieden, weil Exploration notwendig ist, auf deren 
Basis Theoriebildung über Spiritualität erfolgen kann. Es ist nicht die Absicht stati-
stisch generalisierbare Aussagen über Spiritualität bei Lehrern zu machen. Das Ziel ist 
die mögliche Wirkung von Spiritualität in der Berufspraxis zu ergründen. Qualitative 
Forschung. worin der Suchprozess auch berücksichtigt wird –Gedankenbildung die 
auch während der Untersuchung in Gang gesetzt wird - bietet hierfür gute Möglich-
keiten. Die angewandte Methode ist als ‚analytische Induktion’ bekannt und wurde 
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in den Niederlanden von Maso und Smaling (1998) ausgearbeitet. Eines der Merkma-
le der Methode ist, dass sie von bereits bestehender Theoriebildung ausgeht. Zuerst 
muss formuliert und zusammengefasst werden, wie man die zu untersuchenden Er-
scheinungen wahrnimmt. Die – aufgrund der vorhandenen Kenntnisse – formulierten 
Annahmen werden während der empirischen Untersuchungen immer weiter verfei-
nert. Die Theoriebildung ist ein interaktiver Prozess: einerseits das Sammeln von In-
formationen und andererseits die Korrektur theoretischer Aussagen. Teil der Arbeits-
weise ist, dass während der Studie untersucht wurde, ob es Hinweise dafür gibt, dass 
bestimmte Merkmale der Befragten oder bestimmte Bedingungen der Arbeitssitua-
tionen wichtige Information über ihre Spiritualität ergaben. Diese Hinweise konnten 
Folgen haben für die Auswahl der neuen Befragten.

Der empirische Teil der Studie fi ng mit der Auswahl der Schulen an, die als reprä-
sentativ für die zwei Typen orthodoxer Schulen betrachtet werden konnten. Bei der 
Begründung der Auswahl wurden die Einsichten der Kenner des reformatorischen 
und freien reformierten Unterrichts und demografi sche und statistische Daten heran-
gezogen. Letztendlich wurden für jede Richtung drei Schulen ausgewählt. Für jede 
Richtung gab es mindestens eine Schule von mittlerer Größe, mindestens eine auf dem 
Lande und eine in der Stadt, mindestens eine homogene Schule (eine Schule mit Kin-
dern die zu einer kirchlichen Gemeinschaft gehören) und mindestens eine heterogene 
Schule (eine Schule mit Kindern aus mehreren kirchlichen Gemeinschaften). Weiter 
wurden immer zwei Schulen gewählt, die sich im Konzentrationsgebiet der betref-
fenden Säule3 befi nden. Für die reformatorischen Schulen ist das Süd-Holland und 
für die freien reformierten Schulen sind es die vier nördlichen Provinzen. Die Unter-
suchung wurden in den Teams der betreffenden Schulen präsentiert. Die Lehrer auf 
den Selektionsschulen (insgesamt 104) wurden befragt, die Ergebnisse gaben Auf-
schluss über eine Anzahl Merkmale der Lehrer. Es wurde unter anderem nach persön-
lichen Daten gefragt (Geschlecht, Familienstand, (eigene) Kinder), Erfahrung, Vari-
ation in Arbeitserfahrungen, kirchliche Bezogenheit, Sozialisation und das Maß an 
refl exiver Geneigtheit. Diese Daten machten es möglich, während der Untersuchungen 
neue Befragten zu selektieren. Die Befragten wurden drei Mal (einige zwei oder vier 
Mal) jeweils eine Stunde befragt. Eine offene Befragungstechnik wurde angewandt, 
wobei drei Fragen leitend waren: ‘Wodurch werden Sie in der Arbeit inspiriert?’, ‘Wa-
rum haben Sie sich entschieden, Lehrer zu werden?’ und ‘Wie kommt Ihre Inspiration 
im professionellen Handeln zum Ausdruck?’. Daneben war der Untersucher ein oder 
zwei Mal in der Klasse anwesend. Auf Grund der Observationen war es möglich, die 
Lehrer Fragen zu stellen über den Hintergrund ihres Handelns. Es stellte sich heraus, 
dass die Fragen anlässlich des wahrgenommenen Handels starke Anreger zur Refl exi-
on waren. Die Daten der Befragungen wurden mit dem Computerprogramm Atlas-ti 
verarbeitet. Nachdem jeweils drei oder vier Lehrer befragt worden waren, wurden an-
hand des Materials die ursprünglichen Annahmen verändert und/oder ergänzt. Ins-
gesamt wurden zehn Lehrer im reformatorischen Unterricht und zehn im freien refor-
mierten Unterricht befragt.

Im sechsten bis zum elften Kapitel wird über die Befunde der qualitativen Unter-
suchung berichtet. Das sechste Kapitel besteht aus der Einführung der Schulen und 

3 Gruppierung religiöser bzw. weltanschaulicher Art in den Niederlanden.
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der Befragten. Anhand des Logbuches, das während der Untersuchung geführt wur-
de, wurden Impressionen der Schulen gegeben. Auch wird relevante Information in 
Bezug auf die Spiritualität in den Schulen zusammengefasst. Quellen hierfür sind (a) 
die schriftliche Information über die Schulen, die von den Direktoren zur Verfügung 
gestellt wurde und (b) die Interviews mit allen Direktoren. Themen die behandelt wer-
den, sind unter anderem: die Population der Schüler, der Eltern und der Lehrer, die 
Beziehung zur Kirche, die Spiritualität des Direktors, und die Vorstellung, die er von 
der Spiritualität der Lehrer auf seiner Schule hat. In den nächsten fünf Kapiteln wer-
den die eigentlichen Untersuchungsdaten zusammengefasst. Die Wiedergabe der Er-
gebnisse ist in Hauptgruppen von Themen geordnet, die die Analyse hervorgebracht 
hat. Nacheinander werden behandelt: die Spiritualität in der professionellen und 
persönlichen Identität (Kapitel 7), die Spiritualität in der professionellen Entwicklung 
(Kapitel 8), die Inspirationsquellen und Inspirationshemmungen (Kapitel 9), der Such-
prozess und die Transzendenz (Kapitel 10) und die Spiritualität im Handeln (Kapitel 
11). Jedes Kapitel wird abgeschlossen mit einer Liste mit schlussfolgernden Aussagen, 
das Endergebnis, nachdem die ursprünglichen Annahmen immer wieder korrigiert 
und ergänzt wurden. Die siebzehn ursprünglichen Annahmen resultierten in eine Lis-
te von 81 Aussagen. Im zwölften Kapitel sind die Antworten auf die Teilfragen der 
Untersuchung formuliert worden. In dieser Zusammenfassung folgen wir diesen Ant-
worten, weil darin die Teilfolgerungen der Kapitel 7 bis 11 zusammenkommen.

Die erste Teilfrage bezieht sich auf die Spiritualität in der professionellen Identität 
(siehe für diesen Begriff Klaasen, Beijaard und Kelchtermans, 1999: 377). Die pro-
fessionellen Auffassungen und Refl exionsmuster der Lehrer im orthodox-protestan-
tischen Unterricht erweisen sich als eng verbunden mit ihren eigenen religiösen Auff-
assungen. Das wird zum Beispiel deutlich aus den Auffassungen über die pädagogische 
Beziehung zum Kind. Es gibt das tiefe Bewusstsein, dass der Lehrer und der Schüler in 
gleicher weise gegenüber Gott stehen, und dass beide der Autorität Gottes unterwor-
fen sind. Der Lehrer hat, genauso wie das Kind, zu rechnen mit der eigenen sündigen 
und verletzlichen Lage gegenüber Gott. Wir fi nden das Bewusstsein, dass man nicht 
autonom (das heisst: von Gott los) gegenüber dem Kind handeln kann, als zentrale Ei-
genschaft orthodoxer Lehrer. Bemerkenswert ist, dass Lehrer in der Verantwortung 
ihres Handelns an das Gedankengut der Säule, in der sie aufgewachsen sind und in 
der sie arbeiten, referieren. Im Gegensatz zu dem, was aufgrund von früheren Unter-
suchungen vermutet wird (Van Hardeveld 2003, siehe oben), sind die Auffassungen 
orthodoxer Lehrer nicht so sehr individuell bestimmt, sondern verbinden die Lehrer 
sie an die Auffassungen innerhalb der ,Wertegemeinschaft’, in der sie arbeiten. Or-
thodoxe Lehrer sind damit gute Repräsentanten der formalen Identität der Schule. 
Die Bindung an die Säule hat für jeden Lehrer eine eigene Farbe. Es hat sich herausge-
stellt, dass jeder Lehrer ein einzigartiges Gleichgewicht fi ndet zwischen der Loyalität 
an das Gedankengut der eigenen Säule und der Kritik daran. Ein auffälliger Unter-
schied zwischen Lehrern der zwei Säulen ist, dass reformatorische Lehrer eine über-
wiegend mentale Verbundenheit haben und freie reformierte Lehrer eine mehr hand-
lungsbezogene Verbundenheit. Reformatorische Lehrer scheinen zurückhaltender 
zu sein in der offenen Kritik als ihre freien reformierten Kollegen. Die Verschieden-
heit in der Kritik ist auch größer als bei den freien reformierten Lehrern. Freie refor-
mierte Lehrer scheinen zufrieden zu sein mit dem offenen Kurs, der (mehr als früher) 
von der kirchlichen Gemeinschaft gewählt wird. Die individuelle Bestimmung und 
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Einfärbung der professionellen Überzeugungen geht aus den verschiedenen Gründen, 
die die Lehrer wichtig fi nden, hervor. Bei den zwanzig Lehrern wurden sechs Gründe 
angetroffen: (I) Geborgenheit bieten, (II) Sorge anbieten, (III) Gott kennen(lernen), 
(IV) Gottesbewusstsein beibringen, (V) Neugier erregen und (VI) Zurüstung bieten. 
Diese Gründe kommen in wechselnden Mustern vor. Gründe können umschrieben 
werden als: Wünsche die man hegt in Bezug auf das, was befriedigt in Unterrichts-
situationen (hier und jetzt) und was man als befriedigend betrachtet in Bezug auf 
das Endziel des Unterrichts (Ideal). In dem dritten und vierten Grund sehen wir eine 
starke Verfl ochtenheit zwischen dem pädagogischen und religiösen Bereich. Bei dem 
sechsten Grund fällt auf, dass Lehrer stark durch persönliche Triebfedern getrieben 
werden. Sie sind geneigt im Unterricht zu betonen was für sie große Bedeutung hat. 
Orthodoxe Lehrer machen sich manchmal Sorgen um die Zukunft ihrer Schüler in 
einer säkularisierten Gesellschaft. Namentlich für die erfahrenen Lehrer ist das ein 
wichtiger Grund, ihren Schülern in Bezug auf die Moral etwas mitzugeben.

Die zweite Frage betrifft die Rolle, die Spiritualität in der professionellen Entwick-
lung gespielt hat. Wir können die Schlussfolgerung ziehen, dass Jugenderfahrungen 
(eigenes Handeln mit Kindern und Bildern aus früheren Jahren) einen bleibenden und 
inspirierenden Einfl uss auf die Berufsausübung haben. Weiter können wir aus den 
Erzählungen der Lehrer schließen, dass nicht so sehr die Ausbildung  (und mehr spezi-
fi sch die Fächer Religion oder Weltanschauung) einen Beitrag an Spiritualität geliefert 
hat, sondern eher die Gruppe der Studiengenossen, mit der man während der Ausbil-
dung intensive Kontakte aufgebaut hat. Auffällig oft werden negative Erfahrungen bei 
Referendariaten genannt, die dazu geführt haben, dass die Ausbildung nicht als inspi-
rierend erfahren wurde. Von großem Einfl uss – und eine bleibende Inspirationsquelle 
– sind die Referendariate oder Arbeitserfahrungen mit einem besonderen Charakter: 
Referendariate in der Grundschule für Behinderte und Arbeitserfahrungen im Aus-
land. Diese hatten den Charakter einer Exposure, das schwierigen Arbeitssituationen 
Ausgesetztsein. Einerseits haben diese Erfahrungen die Lehrer in der Ausbildung auf 
(den Mangel) an elementaren pädagogischen Fähigkeiten zurückgeworfen. Anderer-
seits gab es in dieser Situation oft ein Lernklima, worin man Fehler machen konnte, 
worin die eigene Verantwortung voll anerkannt wurde, und worin man sich auf die 
Hilfe von Kollegen berufen konnte.

Die dritte Frage bezieht sich auf Spiritualität im Handeln der Lehrer. Spiritualität 
ist, außer in Ritualen wie Singen, Beten und der Bibelerzählung, vor allem erkennbar 
im Gespräch, im Betrachten der Schüler, in der Berührung und in der Kreativität, wo-
mit man in Situationen zurechtkommt. Auch der Umgang mit Schwierigkeiten, der 
Umgang mit der Verschiedenheit in der Gruppe, die Weise, worauf man etwas über 
sich selber enthüllt, machen deutlich, wie die Triebfedern der Lehrer in ihrem Han-
deln zum Ausdruck kommen. Was auffi el ist, dass alle Lehrer im orthodoxen Unter-
richt besondere Erfahrungen sammeln. Es gibt zwei verschiedene transzendente Er-
fahrungen, die wir beziehungsweise benennen als Erfahrungen von pädagogischer 
Transzendenz und Erfahrungen von religiöser Transzendenz. Man kann von einer 
Transzendenzerfahrung sprechen, wenn die Erfahrung die aktuelle Situation über-
steigt, das Ereignis dem Lehrer ‘passiert’ und wenn sie überraschende Elemente hat. 
Pädagogische Erfahrungen von Transzendenz treten vor allem auf, wenn man sich in-
tensiv über das Benehmen der Kinder wundert oder wenn man in der Interaktion mit 
Kindern sich über das Ergebnis freut. Religiöse Transzendenzerfahrungen treten vor 
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allem während des gemeinsamen Gebets und Singens mit den Kindern und während 
der Bibelerzählung auf. Wahrend der Bibelerzählung kommen die Erfahrungen von 
religiöser und pädagogischer Transzendenz zusammen, dadurch dass der Lehrer et-
was Besonderes erlebt an dem Inhalt der Geschichte, sich über die Reaktion der Kin-
der wundert und gleichzeitig über die Bildung der Schüler refl ektiert. Die Religion der 
Lehrer liefert wichtige Transzendenzerfahrungen, die deutlich mit der orthodoxen 
Orientierung (der Lehrer ist Vermittler von Gottes Botschaft) zu tun haben. Es geht 
nicht um die Transzendenzerfahrungen an sich, die man bewusst sucht als den Reiz 
oder die Ästhetik der Arbeit. Die Erfahrungen sind trotzdem von großer Bedeutung 
und führen zu Freude und Verwunderung. Die Kraft der Spiritualität orthodoxer Leh-
rer scheint vor allem zusammenzuhängen mit den von außen herangetragenen Bedeu-
tungen, die man mit den Schülern erlebt.

Dann stellt sich heraus, dass es einige Inspirationsquellen gibt, die in ihrer um-
gekehrten Wirkung aus als Inspirationshemmungen gelten. Wichtige Inspirations-
quellen für Grundschullehrer sind: Umgang mit Kindern, Probleme mit Kindern, das 
Ergebnis, das man zusammen mit den Kindern erreicht, das eigene Handeln, der per-
sönliche Glaube, die Kollegen und die Eltern. In den Interviews waren zum Schluss 
einige Bedingungen zu entdecken für das Entstehen von Erfahrungen von Inspiration 
und Transzendenz. Die wichtigsten sind: genaues Beobachten der Kinder, die Fähig-
keit, die Kinder zu würdigen, Offenheit und Kreativität, den Mut haben, Emotionen 
zu zeigen, die Fähigkeit, ein Kompetenzgefühl zu entwickeln, Leidenschaft für den 
Lehrstoff, Kenntnisse von pädagogischen Begriffen, die Schulgröße, die pädagogische 
und sozial bezogene Leitung des Direktors und eine offene Schulkultur.

Verschiedene Befunde, die als Antworten auf die drei Teilfragen formuliert wur-
den, können als Elemente einer Theorie über Spiritualität in der Berufspraxis der Leh-
rer betrachtet werden. Dabei muss unterschieden werden zwischen Berufsspirituali-
tät (worin Inspirationsquellen und Bedingungen allgemein für alle Lehrer gelten) und 
religiöser Spiritualität (die durch religiöse Überzeugungen gespeist wird). Die religi-
öse Spiritualität hat manchmal eine deutliche Überlappung mit der Berufsspiritualität 
(was die Momente der Inspiration betrifft, worin die pädagogische und religiöse Tran-
szendenz zusammenkommen), und oft kann gesagt werden, dass die religiöse Spiri-
tualität verstärkend auf die Berufsspiritualität einwirkt. Diese Verstärkung kommt 
vor allem zum Ausdruck in den Triebfedern und Überzeugungen. Wegen der Verant-
wortung, die Lehrer gegenüber Gott erfahren, fassen sie ihre Aufgabe seriös auf und 
verwandeln sie ihre Besorgtheit für die Zukunft der Kinder in Zurüstungsaktivitäten. 
Diese Erwägungen haben dazu geführt, dass die Arbeitsdefi nition ergänzt wurde mit 
dem Wort Überzeugungen. Wir kommen dann zu der folgenden Umschreibung von 
Spiritualität: die Weise auf die man – sich orientierend an den Quellen - Überzeugun-
gen und Erfahrungen von Inspiration und/oder Transzendenz mehr oder weniger me-
thodisch mit dem konkreten Leben verbindet .́

Aufgrund der Untersuchung kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass in der 
Theorie über Spiritualität in der Berufspraxis die folgenden Aspekte von Bedeutung 
sind: die Triebfedern und Überzeugungen auf deren Basis man handelt, die Erfahrung 
von pädagogischer und religiöser Inspiration und Transzendenz, die Inspirationsquel-
len und –hemmungen, die Bedingungen für die Entstehung der Inspiration. Im Schlus-
skapitel wird auseinandergesetzt, auf welche Weise die Theorie auf andere Unterichts-
denominationen angewandt werden kann (andere als die orthodox-protestantische
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Denominationen) und auf andere Unterrichtstypen (andere als Grundschulen, zum 
Beispiel den weiterführenden Unterricht, und die Berufsausbildungen). Weiter werden 
einige Empfehlungen gemacht für die Lehrerausbildung (Frage 4) und für die Bildung 
von Spiritualität während der Fortsetzung der Berufslaufbahn (Frage 5). Während der 
Ausbildung müssen vor allem die richtigen Bedingungen für die Bildung von Spiritua-
lität gefördert werden, wie der Einsatz von Lehrstellen in relativ schwierigen Situatio-
nen in der zweiten Hälfte des Studiums, und ein günstiges Studierklima. Auch täten 
die Ausbildungen gut daran, die Kenntnisse der Quellen deutlich im Kurrikulum zu 
positionieren und zwar so, dass dauernd neue Quellen erschlossen werden können. 
Was die weitere Laufbahn betrifft, wird betont, dass in der Professionalisierung an-
geschlossen wird an die direkten Inspirationsquellen in der Klasse (den Umgang mit 
Kindern). Weiter muss die Gelegenheit geboten werden, Erfahrungen von Inspiration 
und Transzendenz mit Kollegen zu teilen. Auch sollten Lehrer in ihrem bestehenden 
Beruf anderswo neue Erfahrungen sammeln können, zum Beispiel durch Exkursionen 
und Referendariate. Von großer Bedeutung ist ein offenes Klima, worin professionelle 
Hilfe mit direkter sozialer oder persönlicher Hilfe verbunden ist. Viele Befunde wei-
sen darauf hin, dass eine präsente Haltung des Direktors von großer Bedeutung für 
die Spiritualität der Lehrer ist.
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BIJLAGE 1: BRIEF DESKUNDIGEN T.B.V. SELECTIE SCHOLEN

Gouda,……

Geachte…….,

In verband met het empirische deel van mijn proefschrift over spiritualiteit bij leraren moet ik 
enkele scholen selecteren die als representatief kunnen gelden voor het reformatorische en voor 
het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs.

In dat verband wil ik jou als kenner vragen om mij te helpen bij het maken van een keuze. 
Concreet is de vraag welke vijf basisscholen (geen VO of SBO) je als het meest representatief 
ziet voor het reformatorische of gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs. Deze vraag leg ik ook 
nog aan enkele andere mensen voor. Op grond daarvan wordt een school gekozen om een deel 
van het onderzoek uit te voeren.

Bij de vraag besef ik dat het best moeilijk is om een representatieve school te noemen, omdat 
een dergelijke keuze afhankelijk is van ervaringen, indrukken die moeilijk meetbaar zijn en die 
een vergelijking met andere scholen lastig maken. Toch durf ik de vraag voor te leggen omdat 
ik, mogelijk bij het naast elkaar leggen van enkele lijstjes, tot een eenduidige keuze kan komen. 
Verder is het van belang dat de beoordeling van representativiteit gebeurt door anderen dan de 
onderzoeker. Op die manier is de onafhankelijkheid van het keuzeproces gewaarborgd.

Zou je zo vriendelijk willen zijn om de namen van enkele scholen te noteren? Het zou daarbij 
ook helpen wanneer je redenen aan zou kunnen geven waarom je de betreffende school repre-
sentatief vindt. 

Naam school; plaatsnaam Waarom representativiteit voor reformatorisch /
vrijgemaakt onderwijs?

1. 

2.

3. 

4. 

5.

Ik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. Dat betekent dat ik over jouw keuze geen mede-
delingen doe aan anderen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor je bereidwilligheid.
Bram de Muynck
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BIJLAGE 2: AGENDA INTRODUCTIE VAN HET ONDERZOEK

ONDERZOEKSPROJECT SPIRITUALITEIT IN HET WERK VAN LERAREN 
Team:………….

Vraagstelling
– Spiritualiteit in het handelen.
– Reformatorische scholen en Gereformeerd Vrijgemaakte scholen.

Kader
– Proefschrift VU (begeleiding: Prof. Dr. S. Miedema; Prof. Dr. C. Bakker, UU en Prof. Dr. A. 

Smaling, UvH).

Methode
– Niet op afstand maar participerend.
– Eerst vragenlijst: daaruit zijn verschillen tussen leerkrachten af te leiden.
– Daarna keus voor enkele leerkrachten; men is vrij om mee te doen.
– Interviews en observaties.

Inhoud interviews
– Beroepsidentiteit, motivatie voor je beroep, ‘waarom handel je zoals je handelt?’.
– Ook biografi e en de opleiding zullen aan de orde koen.

Wat kost het aan tijd/inzet?
– Vragenlijst voor iedereen: 10 minuten.
– Naar schatting tenminste drie keer een gesprek van ongeveer een uur, verdeeld over een aan-

tal weken.
– Bereid zijn om mij als observant als gast in de klas te hebben en op het handelen bevraagd te 

worden.
– Tussendoor gesprekken n.a.v. van observaties.
– Afspraken worden in onderling overleg gemaakt.

Verslag en anonimiteit
– Rapportage gebeurt geanonimiseerd; het verbatim krijgt leerkracht zelf te lezen.
– Er wordt geen mededeling over de inhoud gedaan aan derden; ook niet aan de directie.
– Voor uiteindelijke rapportage wordt gestreefd naar onherkenbaarheid. Als de onderzoeker 

hierover twijfelt, neemt hij contact op met de geïnterviewde. 

Heb je er zelf iets aan?
– Het gesprek kan een spiegelfunctie hebben.
– Persoonlijke verdieping.
– Deelnemers ontvangen een exemplaar van het proefschrift.

Wanneer?
– Juni en de verdere loop van het volgende schooljaar.

INVULLEN VAN VRAGENLIJST
Anoniem invullen. 

AFSPRAKEN
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BIJLAGE 3: VRAGENLIJST VOOR LERAREN

Ten behoeve van onderzoek Spiritualiteit leraren basisonderwijs

Opmerkingen vooraf
– Deze vragenlijst is bedoeld om individueel te worden ingevuld. 
– De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en na gebruik geanonimiseerd. Dit be-

tekent ook dat gegevens niet ter inzage komen van derden binnen of buiten de school. Dat 
geldt ook voor de directie of andere leidinggevenden.

– Na verwerking van de reacties zal ik verschillende leerkrachten benaderen voor het vervolg 
van het onderzoek.

– Het invullen duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. 
– Hartelijke dank! 

Persoonsgegevens
Naam:........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Man/vrouw:................................................................................................................................
Leeftijd:.......................................................................................................................................
Gehuwd: ja/nee 
Ik heb wel/geen kinderen:........................................................................................................... 
Mijn kinderen hebben de volgende leeftijd(en):...........................................................................
Kerkgenootschap:........................................................................................................................
Dooplid of belijdend lid:.............................................................................................................

Werksituatie en werkervaring 
Functie binnen de school:............................................................................................................
Momenteel geef ik les in de volgende groep(en):.........................................................................
Huidige taakomvang (uitgedrukt in dagdelen per week):............................................................
Jaar van afstuderen (kweekschool/PA/PABO):...........................................................................
Totaal aantal jaren ervaring als leraar basisonderwijs:...............................................................
Daarvan:
– ..... jaar in het Ger. Vrijgemaakte onderwijs
– ..... jaar in het Reformatorische onderwijs
– ..... jaar in het PC-onderwijs
– ..... jaar in ................................................................................. (andere levensbeschouwing)

Onderwijservaring in een ander type onderwijs:
– ..... jaar in Speciaal Onderwijs
– ..... jaar in een reformschool (Dalton/Freinet/Montessori)
– ..... jaar in...............................................................................................................................

Hebt u persoonlijke begeleiding gehad?
– Coaching of werkbegeleiding intern/extern ja/nee
– Supervisie / school video interactiebegeleiding ja/nee
– Anders......      

Andersoortige werkervaring (ander beroep):
.................................................................................................................................... ..... jaar
.................................................................................................................................... ..... jaar
.................................................................................................................................... ..... jaar
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Schoolloopbaan
Aard van de bezochte scholen / gevolgde opleidingen:
– Basisschool  Ger. Vrijgemaakt /PC/Reformatorisch/..........................................
– Voortgezet onderwijs Ger. Vrijgemaakt /PC/Reformatorisch/..........................................
    HAVO/VWO – route via VMBO – MBO
– PABO   Ger. Vrijgemaakt /PC/Reformatorisch/..........................................

In welke mate zijn onderstaande stellingen op u van toepassing? 
(svp kruisje plaatsen in het betreffende hokje)

Sterk Beetje 
sterk

Matig Helemaal 
niet

Ik ben in mijn kindertijd en jeugd gods-
dienstig opgevoed.

Ik heb vanaf mijn jeugd meegeleefd met 
een kerkelijke gemeente.

Ik vind mij zelf representatief voor het 
gereformeerde onderwijs.

Ik voel mij zelf helemaal thuis in het
gereformeerde leefklimaat.

Ik volg intensief wat er in mijn kerkelijke 
kring gebeurt.

Sterk Beetje 
sterk

Matig Helemaal 
niet

Ik sta kritisch ten opzichte van wat er in 
het gereformeerde onderwijs gebeurt.

Activiteiten in de kerk in de laatste vijf jaar:
– ambtelijk werk:......................................................................................................................
– vrijwilligerswerk:...................................................................................................................

Het werk
Hoe belangrijk zijn de volgende activiteiten voor u?

Onbelang-
rijk

Belangrijk Erg 
belangrijk

Volgen van cursussen t.b.v. onderwijs

Lezen van kranten tijdschriften op het gebied 
van kerk, geloof en levensbeschouwing

Praten met collega’s

Op mijn eentje achteroverleunen en nadenken 
over wat er in de klas allemaal gebeurd is

Analyseren van situaties in de klas met behulp 
van een deskundige (IB-er, SVIB, coach).
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BIJLAGE 4:  RESULTATEN VAN DE VRAGENLIJST

(N = 104; NR = 75; NGV = 29)

 R-
aantal 

R-
Perc.

GV-
Aantal

GV-
Perc.

Gemiddelden

Percentages man / 
vrouw

55 73% 20 69% Gemiddeld 72% 
is vrouw

Gemiddelde leeftijd  32  39,7 Gemiddelde leeftijd 
is 34 jaar

Kinderen 28 37% 18 62% Gemiddeld 44% 
heeft zelf kinderen

Aantal kinderen 88 1,2 80 2,8 Gemiddeld kinder-
aantal is 1,62

Percentage bao 
in eigen kring

45 60% 17 59% Gemiddeld 60%

Percentage vo 
in eigen kring

57 76% 23 80% Gemiddeld 77%

Percentage pabo 
in eigen kring

69 92% 25 86% Gemiddeld 90%

Religieuze socialisatie

Godsdienstig 
opgevoed 

74 99% 27 93% Gemiddeld 97%

Thuisvoelen in 
eigen kring

71 95% 21 72% Gemiddeld 88%

Reprensentativiteit 73 97% 24 83% Gemiddeld 93%

Kerkelijke betrokkenheid

Meeleven kerkelijke 
gemeente

70 93% 29 100% Gemiddeld 95%

Betrokkenheid 67 89% 22 76% Gemiddeld 86%

Vrijwilligerswerk 32 43% 28 97% Gemiddeld 60%

Mate van kritisch staan eigen kring 

Kritiek1 55 73% 17 59% Gemiddeld 69%
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 R-
aantal 

R-
Perc.

GV-
Aantal

GV-
Perc.

Gemiddelden

Mate van refl ectie in werk

Bez 1  
cursussen  volgen

73 97% 28 97% Gemiddeld 97%

Bez 2 
lezen

74 99% 29 100% Gemiddeld 99%

Bez 3 
 praten met collega’s

74 99% 29 100% Gemiddeld 99%

Bez 4  
achterover leunen

69 92% 27 93% Gemiddeld 92%

Bez 5 
 deskundig analyseren

74 99% 27 93% Gemiddeld 97%

Mate van ervaring

<5 jr. 5-10 jr. 10> jr.

R-aantal 29 23 23

R-perc 39% 30% 31%

GV-aantal 6 7 16

GV-perc 20% 25% 55%

Totaal 35 30 39

Totaal % 34% 29% 37%

1   Geneigdheid om kritische positie in te nemen, gebaseerd op antwoorden ‘sterk’ en ‘beetje 
sterk’.

2  Indien gerekend wordt naar alleen de leerkrachten die zelf ook kinderen hebben is het ge-
middeld aantal kinderen per gezin bij reformatorische leerkrachten 3,1 en bij gereformeerd 
vrijgemaakte leerkrachten 4.4.
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BIJLAGE 5:  RESULTATEN VERTICALE ANALYSE LEERKRACHT 

SAMENVATTING AAN DE HAND VAN DE KENMERKEN 

Situatie op dit moment
– Leeftijd
– Woonplaats
– Vervoer naar school oid

Privésituatie
– Gezin van herkomst
– Huidige gezinssituatie, met evt details

Schoolsocialisatie, schoolloopbaan, loopbaan als leraar
– Bezochte scholen, vooral het type
– Ervaringen in het onderwijs

Kerkelijke betrokkenheid
– Waar lid van de kerk; hoe lid
– Op welke manier actief

SAMENVATTING AAN DE HAND VAN DE HOOFDINDICATOREN 

Algemeen 

Identiteit

Inspiratie en transcendentie

Biografi e en professionele ontwikkeling

Professioneel handelen

Zoekproces

Methodische aspecten
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Code Family: Identiteit en kritiek 
I - Invloed evangelisch
I - Kritiek collega
I - Kritiek eigen kerk - automatisme
I - Kritiek eigen kerk - te gemakkelijk
I - Kritiek eigen zuil - geslotenheid
I - Kritiek eigen zuil - theologisch
I - Kritiek eigen zuil - uiterlijkheden
I - Kritiek eigen zuil - gv verontrust
I - Kritiek godsdienstmethode
I - Kritiek kerk
I - Kritiek samenleving
I - Kritiek school
I - Kritiek school - beleid
I - Kritiek school - dode rechtzinnigheid
I - Kritiek school - formeel
Quotations: 111

Code Family: Identiteit en loyaliteit
I - Eenheid kerk school
I - Leer en leven
I - Loyaliteit kerk
I - Loyaliteit school
I - Loyaliteit zuil
I - Noodzaak bekering
I - Taal Refo
I - Taal GV
I - Waarheid Gods Woord
Quotations: 79

Code Family: Identiteit en motief onderwijs
I - Motief levenshouding
I - Motief evangelisatorisch
I - Motief geborgenheid bieden
I - Motief nieuwsgierigheid
I - Motief reguleren groep
I - Motief religiositeit
I - Motief vorming
I - Motief zorg leerlingen
I - Motief zorg om wereld
I - Motief zorg toekomst leerlingen
Quotations: 93

Code Family: Identiteit en zelfverstaan
I - Authenticiteit leerkracht
I - Onzekerheid
I - Verantwoordelijkheid
I - Zelfbeeld leerkracht
Quotations: 67

Code Family: Identiteit en persoonlijkheid
Aanvoelen kinderen
Altruïsme
Assertiviteit
Autonomie
Driftig
Geduld
Gesloten
Hekel aan onrecht
Hekel aan ruzie
Nieuwsgierig
Openheid
Oprechtheid
Oppervlakkig
Organiseren
Plichtsgetrouw
Rechtvaardigheidsgevoel
Rustig
Teruggetrokken
Veiligheid ervaren
Volgzaam
Wilskracht
Quotations: 76

Code Family: Identiteit overtuiging
I - Gezag
I - Onderwijsvernieuwing
I - Overtuiging (relatie theologie pedagogiek)
I - Overtuiging pedagogisch - autonomie 

kind
I - Overtuiging pedagogisch
I - Overtuiging theologisch
Quotations: 68

Code Family: PO fase 1
PO kritieke fase (1) – ervaring kinderen
PO kritieke fase (1) – jeugd
PO kritieke fase (1) – lagere schooltijd
PO kritieke fase (1) – loyaliteit ouders
Quotations: 39

Code Family: PO fase 2
PO kritieke fase (2) – voortgezet onderwijs
PO kritieke fase (2) – beroepskeuze
Quotations: 36

Code Family: PO fase 3
PO kritieke fase (3) – beroepskeuze status
PO kritieke fase (3) – spanning ouders

BIJLAGE 6: CODERINGEN IN ‘CODE FAMILIES’ (ATLAS-TI)
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PO kritieke fase (3) – invloed leeftijd 
kinderen

PO kritieke fase (3) – PABO
PO kritieke fase (3) – stages
PO kritieke fase (3) – één enkele opmerking
PO kritieke fase (3) – invloed begeleiding
PO kritieke fase (3) – KLOS
PO kritieke fase (3) – refl ectie te vroeg
PO kritieke fase (3) – studentengroep
Quotations: 114

Code Family: PO fase 4
PO kritieke fase (4) – start werk
Quotations: 15

Code Family: PO fase 5
PO kritieke fase (5) – bezinning beroep
PO kritieke fase (5) – kinderen krijgen
PO kritieke fase (5) – leren met de kinderen
Quotations: 29

Code Family: PO invloeden
PO Invloeden (6) – roeping
PO Invloeden (6) – bewust-onbewust
PO Invloeden (6) – confrontatie andere 

cultuur
PO Invloeden (6) – confrontatie niet Refo
PO Invloeden (6) – confrontatie niet GV
PO Invloeden (6) – openheid
PO Invloeden (6) – trauma
PO Invloeden (6) – geloofsverdieping werk
PO Invloeden (6) – kerkperikelen
PO Socialisatie spanning thuisklimaat
PO Socialisatie gelijk
PO Socialisatie in waarden
PO Socialisatie leerkracht
PO Socialisatie onderwijscultuur vroeger
Quotations: 87

Code Family: PO kritieke personen
PO kritieke persoon – amtsdrager
PO kritieke persoon – collega
PO kritieke persoon – familielid
PO kritieke persoon – leraar
PO kritieke persoon – ouders
PO kritieke persoon – vriend(in)
PO kritieke persoon – echtgeno(o)t(e)
Quotations: 92

Code Family: PR all
PR - Liefde

PR - Nakijken werk
PR - Ouders
PR - Presentie
PR (1) Bijbel en gedrag
PR (1) Bijbel en wereldbeeld
PR (2) Bronnen lesinhouden
PR (2) Bronnen onderwijs
PR (2) Voorbereiding lessen
PR (3) Boosheid/irritatie
PR (3) Emoties tonen
PR (3) Empathie
PR (3) Energie krijgen
PR (3) Gelovige refl ectie in werk
PR (3) Identifi catie
PR (3) Intuïtie - aha erlebnis
PR (3) Irritatie over kinderen
PR (3) Teleurstelling
PR (3) Zelfdiscipline
PR (3) Zelfhantering
PR (3) Zelfonthulling
PR (4) Contact krijgen - houden
PR (4) Creativiteit
PR (4) Didactisch benutten van de situatie
PR (4) Gesprek
PR (4) Goed kijken
PR (4) Opmerkzaam maken
PR (6) Een stap verder gaan
PR (6) Waardenoverdracht
PR (6) Afwegen belangen kinderen
PR (6) Gezamenlijk leerkracht kinderen
PR (6) Inspireren vàn kinderen
PR (6) Kennen thuissituatie
PR (6) Motivatie leerlingen
PR (6) Omgaan met diversiteit
PR (6) Ongewenst gedrag kinderen
PR (6) Probleem kinderen / situatie
PR (6) Moeilijke momenten
PR (6) Op gelijke voet
PR (6) Positief benaderen
PR (6) Spontaan initiatief naar collega’s
PR (6) Straf
PR (6) Streng
PR (6) Veiligheid bieden
PR (6) Vergeving
PR (6) Verschillen waarden
PR (6) Vertrouwen in kind
PR (6) Voorbeeld stellen van accepteren
PR (7) Evaluatie cursusjaar
PR (7) Rapport
PR (7) Start cursusjaar
Quotations : 302
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Code Family : PR bijbelverhaal
Voorbereiding
Intentie boodschap
Het vertellen
Flow bij leerkracht
Werking leerkracht
Werking leerlingen
Werking dag
Quotations: 101

Code Family: T - gevoelens
T – Dankbaarheid
T – Genieten (pedagogisch)
T – Gezelligheid
T – Piekervaring
T – Relatie
T – Rust
T – Samen
T – Sfeer/harmonie
T – Verwondering
T – Vreugde
Quotations: 153

Code Family: T - inspiratiebelemmeringen
T - Inspiratie belemmering – anders voelen
T - Inspiratie belemmering – collega
T - Inspiratie belemmering – confl ict
T - Inspiratie belemmering – directeur
T - Inspiratie belemmering – kritiek krijgen
T - Inspiratie belemmering – niet kunnen 

delen
T - Inspiratie belemmering – organisatie
T - Inspiratie belemmering – part time
T - Inspiratie belemmering – planmatig 

werken
T - Inspiratie belemmering – werkdruk
T - Inspiratie belemmering – sleur
Quotations: 75

Code Family: T - inspiratiebronnen
T - Inspiratie door afwisseling
T - inspiratie door bestuur
T - Inspiratie door bijbelverhaal of gebed
T - Inspiratie door buitenland
T - Inspiratie door collega’s
T - Inspiratie door directeur
T - Inspiratie door gek doen
T - Inspiratie door geloof
T - Inspiratie door geloof - bronnen
T - Inspiratie door leerstof
T - Inspiratie door leiding geven

T - Inspiratie door organisatie
T - Inspiratie door ouders
T - Inspiratie door preek
T - Inspiratie door privé
T - Inspiratie door probleemkinderen
T - Inspiratie door probleemsituaties
T - Inspiratie door prof begeleiding
T - inspiratie door reactie kinderen
T - Inspiratie door relatie kinderen
T - Inspiratie door relatie opbouwen
T - Inspiratie door resultaat
T - Inspiratie door saaiheid oplossen
T - Inspiratie door sport
T - Inspiratie door team (momenten)
T - Inspiratie door toerusting
T - Inspiratie door vrijheid (klas)
T - Inspiratie door zingen
T - Inspiratie van moment op hele dag
T - Inspiratie vrije tijd
Quotations: 358

Code Family: T - persoonlijk geloof
Persoonlijk geloof – afhankelijkheid
Persoonlijk geloof – geslotenheid
Persoonlijk geloof – godsbeeld
Persoonlijk geloof – heils(on)zekerheid
Persoonlijk geloof – levensleiding
Persoonlijk geloof – machteloosheid
Persoonlijk geloof – ontwikkeling
Persoonlijk geloof – religieus gevoel
Persoonlijk geloof – scheiding religie en 

verlossing
Persoonlijk geloof – scheiding werk
Persoonlijk geloof – vertrouwen in God
Persoonlijk geloof – zoeken
Persoonlijk geloof – zonde
Quotations: 129

Code Family: Zoekproces
Z – handelen
Z – tekortschieten
Z – hoe het hoort en toch niet
Z – refl ectie door schrijven
Z – thuis piekeren over werk
Quotations: 41

Code Family: Zoekproces methodisch
ZM – bezinning zondag
ZM – bijbelvertaling
ZM – gebed
ZM – gebed in klas
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ZM – gebed tijdens handelen
ZM – kerkdienst
ZM – inhoud preek 
ZM – persoonlijk bijbelstudie
ZM – persoonlijk gebed inhoud
ZM – persoonlijk gebed ochtend
ZM – weekopening
ZM – zingen
Quotations: 48

Code Family: Refl ectieniveaus
RR – Refl ectie over het handelen
RO – Refl ectie op het handelen
RH – Refl ectie tijdens het handelen
RI – Intuïtieve onberefl ecteerde handeling
RG – Gestalt
Quotations: 137

Code Family: Refl ectie op interviews
Refl  - aan denken gezet
Refl  - aarzeling over verwoorden
Refl  - behoefte aan coach
Refl  - bewustwording
Refl  - confronterend
Refl  - delen met collega’s

Refl  - diepgaander als tegen vrienden
Refl  - elders herkenning
Refl  - gevoelig
Refl  - het loopt anders
Refl  - interessant
Refl  - kost energie
Refl  - maakt veel los
Refl  - nuttig
Refl  - onbekend - makkelijk praten
Refl  - ongelijkwaardig
Refl  - onverwachte openheid
Refl  - onzeker makend
Refl  - persoonlijk
Refl  - pittig - heftig
Refl  - spanning
Refl  - te openhartig
Refl  - te persoonlijk
Refl  - voldoende vrijheid
Refl  - wordt anders niet over gepraat
Refl  - zelfontleding
Refl  - zicht op lijnen biografi e
Refl  - zoekend verwoorden
Refl  - zoeken naar antwoorden
Quotations: 55
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ZAKENREGISTER

Zakenregister

A
aanhankelijkheid   55, 257
aannamebeleid personeel   21, 40
aanraking   371-372
abductie   137, 143, 170
Absolute, het    55, 61
activistisch   112
actordefi nities   135
ADHD   178, 374, 417
afhankelijkheid   28, 227, 327-331, 335, 346
afsluiting cursusjaar   378
afwisseling   297, 298, 300
agressie   181
aholic type   68
altruïsme   238, 241, 397-398
alumnibeleid   414, 420
ambtsdragers   207, 278
analogie-redenering   409
analytische inductie   45-47, 136-137, 

146-147, 166, 170, 193
anders voelen   216, 309-310
angst kinderen   223, 305, 370-371
angst leerkrachten   224, 230, 240, 274-275, 

326
anonimiteit   146, 152, 163, 174, 462
antimetafysisch   51
antithetisch   95
antropologisch   53, 54, 80, 395
antropologisch onderzoek   117
appèl (zie: pedagogisch appèl)
arbeidsidentiteit   37, 38
architectuur   82
argumentatieve overtuigingskracht   173
ascese   53, 56
aselecte steekproef   134
assertiviteit   238, 239-240, 250
assimilatiedruk   127, 244, 246, 248
Atlas-ti   144, 166
Autisme Spectrum Stoornis (ASS) / autisme 

178, 370, 417
authenticiteit   28, 34, 51, 109, 196, 213, 

232-234, 415
autobiografi sch geheugen   285
autonomiegevoel   28, 238, 239

B
barmhartigheid   55, 321, 361
begeleidingsvormen   41, 415
Begeleidingscentrum Gereformeerde School-

onderwijs (BGS)   117
beginselpedagogisch   36
beheersmatige benadering 25, 29, 221, 418
behoedzaam   60, 213, 308
bejegening in stages 261-262
bekering   128, 200, 202, 205-206, 213-214, 

224, 225, 228, 322, 363, 390
bekeringservaringen   55, 56, 323
bekwaamheidsdossier   31
belangeloosheid   292, 398
belijdenis doen   103, 207, 323
belijdenisgeschriften   90, 100, 118,127, 215
beloften van God   64, 112, 118, 119, 122, 

206, 342
beroepsbeeld   31, 37
beroepsbekwaamheid   22, 30, 31, 38-39, 

245
beroeps-
– eer   403
– ethos   346, 397
– identiteit   47
– keuze   39-40, 255, 274, 282
– profi el   31
– socialisatie   412
– spiritualiteit   406, 408, 411, 416, 422
– vereniging   31, 39
beslag   200, 204, 328
besturen   44, 182, 189, 205, 208
besturenorganisaties   23, 92, 116, 117, 150
bestuursleden   184, 205, 225
betrouwbaarheid   144-145
bevindelijke spiritualiteit 102-111
bevindelijk gereformeerden (groep)   22, 93
bewustwording   165, 210, 227-228, 268, 

269, 288, 372, 382,
Bijbel (gezag van)   58, 78, 89, 90, 113, 118, 

201, 415
bijbelkring   212, 264, 280
bijbelstudie   109, 184, 208, 331, 356, 358
bijzondere ervaringen   114, 205, 249
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BIO (Beroepen In het Onderwijs)   31
biografi sche onderzoek   43, 136, 138
burn-out   28, 236, 273-274, 332

C
calvinisme   99
casestudy / gevalsstudie   138, 140
casuïstiek   146
catechesemethoden   99
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)   

96, 116, 199
centrale intentie   85, 86, 168, 345-346
charisma   50, 343
charismatische beweging   100
Christelijke Gereformeerde Kerken   93, 94, 

96, 117, 119, 154, 182
Christelijk Nationale Scholen 92
ChristenUnie (CU)   102
coderen   166
collectieve gevalsstudie   138
collective cycle   42
collega leerkracht   214-216, 308-309
comment-box   166
commitment   58, 59
communicatieve validatie   146
competenties   29, 31, 415
compliance-gedrag   262
comtemplatie   32, 55, 56, 59
Concent (zie LVGS)
conceptual change   41
confessioneel onderwijs 19-21, 23, 24, 32, 

33, 88
confl ict in school   76, 190, 216, 308, 381
confrontatiefase   143
conglomeraattype   69
consciëntieusheid   238, 242-243, 250
constante vergelijking   136
constructivistisch 76
creativiteit   137, 288, 297, 309, 345, 

372-376, 392, 402, 404
cultuur-
– mandaat   92
– mijdend   58, 248-249
– minnend   58
– opdracht   112
– participatie   113

D
dagopening   24, 89, 169
dankbaarheid   202, 288, 310, 311, 346, 375
dankdag   180, 187, 358
danken   204, 331, 336, 337, 360
deductie   137, 170
diaconale houding   112, 272
diaconale organisaties   419
diaconia   54
diagnostiek   421
didactisch   36, 43, 149, 169, 392, 281, 416
dienstbetoon   61, 75
discipline   53, 54, 62, 97, 99, 341, 356
dogma   100, 213, 217
dogmatisch   95, 103, 105, 121, 213, 397
Doleantie   111
domesticering   25
doop   89, 90, 94, 95, 103, 111, 112, 118, 

119, 122, 123, 210
doorbraakgedachte   118
doorgaande reformatie   95, 111
doorzettingsvermogen   238, 243
Dordtse Leerregels   79, 80, 90
double agency   64
dragers van de identiteit   19-21, 24-25, 30, 

126, 171, 190, 414
Drie-eenheid   52, 104, 386
Drie formulieren van eenheid   90, 188
driekolommennotatie   160
Driestar   31, 89, 93, 97, 117
drift   55, 238-240, 253, 280, 362 383
drijfveertype   68
DRS-Magazine   117

E
één enkele opmerking   262
eerbied   53, 179, 277, 314, 315, 328, 336, 

349, 351, 354, 355, 365, 390, 403, 415
eerlijkheid   242
eer van God   101, 201
eigen kinderen   41, 153, 271, 284, 355
emoties tonen   386-388, 404
empathie   162, 241, 370, 371
Erfahrungshintergrund   65, 76
Ervaringen
– met een totaalkarakter   75
– momentaan   66, 75
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esoterisch   51
esthetisch   58
ethiek / ethisch   26, 400
etnografi sche studie   138
evangelische beweging   26, 105, 109, 127, 

212, 246-247, 248, 379
evangelisch(e) -
– christenen   248
– gemeente / groep   207, 210
– kinderen   119, 206, 379, 392
– omroep   109
– onderwijs   23, 91, 410, 421
– zuil   92
existentiële -
– ervaringen   33, 41, 67, 72, 163
– zingeving   67,74
experimenteerruimte   261-262, 283, 

412-414
exposure   42, 61, 266, 351, 374, 400, 401, 

410, 413, 418, 421
extended professionality   37, 153

F
fasen van de loopbaan   40-42
fenomenologische benadering   50
frustraties   392, 417
functioneringsgesprek   164, 184, 237
fysieke aanraking   371-372

G
gaven van de Geest   105, 109, 114
gebed met kinderen   335-338
gebeds-
– genezing   109, 205
– groepen   109
– momenten   340
– punten   214
– verhoring   211, 340
gecontroleerde ontmoeting   141
geduld   180, 234, 238-240, 256, 271, 279, 

293, 331, 367, 384, 396
gefundeerde theoriebenadering   136, 167
gehoorzaamheid   53, 63, 120
gek doen   299
geleefd geloof   24, 27, 62, 65, 71, 121, 320, 

406
geleefde religie   27

geloofs-
– belijdenissen   57
– belijdenis van Nicea   52
– gehoorzaamheid   112, 113
– vertrouwen / Godsvertrouwen   108, 233, 

279, 317, 325, 339, 348, 349, 350, 362
generalisatie   137, 146, 159, 193, 409, 411, 

421
generatiefase   143, 168
Gereformeerde Bond   108, 182, 277, 326
Gereformeerde Gemeenten   91, 93, 94, 103, 

105, 107, 109, 111, 115, 117, 154, 182
Gereformeerde Gemeenten in Nederland   

93, 94, 103
Gereformeerde Hogeschool   89, 119
Gereformeerde Kerken (synodaal) 94, 100
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt   93-96, 

111-114
Gereformeerde Onderwijzersopleiding   118
Gereformeerde Maatschappelijk Verbond 

(GMV)   119
Gereformeerde Onderwijzers en Lerarenver-

eniging (GOLV)   117
Gereformeerde Vereniging van Onder-

wijzers, Leraren en Kleuterleidsters 
(GVOLK)   119

geslotenheid (groep)   58, 122, 204, 246
geslotenheid (houding)   128, 203, 393
Gestalt   84, 161, 167-169, 221, 237, 253, 

345, 346, 375, 381, 399, 406
gevalsstudie (zie casestudy)
gevoel(ens)   310-314
gevormde intuïtie   371
gewijdheid / wijding 178, 277, 351, 365, 

366, 415
gezag   78, 100, 199, 216, 218, 246, 248, 

395, 405
gezamenlijkheid   313-314, 319, 337
gezelligheid   313-314, 319
gezin en school   23, 97
Gezinsgids   108
gift   286
godsbeeld   210, 231, 247, 317, 321-322, 

324-327
godsbesef   227-228
godsdienst(ige)-
– vorming   177, 420
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– leraar   24, 27, 43, 64, 275, 281
– methode   205
goed kijken   368-371, 391, 412, 417
gospelmuziek   109
gouden momenten   185, 243, 289, 375
Graduiditeit 48, 61
grondslag van de school   19, 21, 23, 31, 88, 

90, 97
grounded theory   137

H
hagiografi eën   64
harmonie   240, 314, 319, 345
hart   79, 80, 221, 232
Heidelberger Catechismus   62, 90, 103, 187, 

202
Heilig Avondmaal   106, 112, 207, 275, 324
Heilige Geest   52, 62, 72, 92, 104, 114, 

211, 224, 232, 326, 334, 365, 375
heils(on)zekerheid   228, 246, 316, 322-324
herbronning   414, 415, 419, 420
herhaalbaarheid   159
Hersteld Hervormde Kerk (HHK)   93-94
homo respondens   80
hoogbegaafdheid   218
huis-
– bezoek   212
– catechese   275
– godsdienst   339
hulpverlening   37
humanistiek   49
Human Research Development (HRD)   51
humor   242, 284, 299, 403

I
identiteit   21, 48, 77, 150, 159, 420
identiteit
– formele 21, 22, 26, 34, 171, 197, 200, 

245, 419, 427
– geleefde identiteit   197, 200, 245, 318, 

419
identiteitsberaad   34, 44, 415, 419
incidenteel leren   416
incubatiefase   143, 164
individualisering   25, 51
inductiefase   347
inductief denken   170

inductieve ontwikkeling van identiteit   33
ingevingen   373
initiële opleiding   43, 45, 416, 423
inlevingsvermogen   269, 271, 372
inner identity   38
innerlijke -
– dialoog   81
– (kracht)bron   76, 405
– stem   77
– uitholling   110
– vervreemding   26
inspirerend leiderschap   317, 410
instrumentele gevalsstudie   138
integratie -
– persoon en beroep   43
– geloof en leven   200, 327
– praktijk en theorie   262
intentionaliteit   67
Interconnectedness   78
interdisciplinair   56
Interne begeleiding / interne begeleider (IB)   

293, 294, 297, 302
Interventionistisch   37, 417
intervisie   30, 41, 44
intiem moment   289
intrede in het beroep   265, 282, 332, 419
intrinsiek(e) -
– gevalsstudie   138
– motivatie   316
– genieten   310
intuïtie   137, 374, 398
intuïtief   83-84, 137 167, 222, 237, 255, 

257
invalwerk   272, 361
involvement   58-59, 62
inward teacher   77
inwendige ogen   53
irritatie   214, 377, 381, 382, 392, 294, 376, 

388, 417
Israël   53

J
’je best doen’   217, 249
’je hebt ze’   364
joodse traditie   79
justifi catio   63
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K
kaderanalyse   139, 142-144, 168-170
kanttekeningen Statenvertaling   357, 359, 

363
kennisgericht onderzoek   134
kerkdienst   213, 343, 344, 352
kerkelijk(e) -
– besef   249
– betrokkenheid   98, 154
– verscheidenheid   214
kerken   25, 100, 111-112, 159, 182, 187
kerkenraadsleden   182
kerkgenootschap / kerkverband   39, 154, 

198, 199, 206, 209, 210, 249, 275, 344
kinderbijbel   106, 113, 182
kind van God   226
klassenassistente   256
Klassenmanagement   417
kleuterklas   232
KLOS   259, 399, 414
knowing-in-action   83
krijgen   290
kinderen, krijgen van eigen   41
kringgebed   260, 336
kritisch   203
kritisch(e)
– fasen   40-42, 274-277
– incidenten   40-42, 273-274
– personen   40-42, 277-281
kwalitatief survey   138
kwantitatief onderzoek   34, 46, 96, 148, 421
kweekschool   259
kwetsbaarheid   28, 263, 325, 386, 403, 418

L
labadisme   103, 104
Landelijk Verband van Gereformeerde 

Schoolverenigingen (LVGS) / Concent   
96, 118-119

leer-
– proces   30, 42, 238
– stijlen   414
– stof   402, 404
leescultuur   107
leesdienst   213
leiding van God   102, 332-334, 350, 361, 

375

lerarenopleidingen   22, 31, 41, 280
leswisselingen   160
levensbeschouwelijke -
– competentie   32
– identiteit   19, 31, 37, 27, 34, 44, 48, 244, 

245
– vorming   35
levensbeschouwing (term)   67-70
levens-
– heiliging   101
– inrichting   59, 60, 62
– kunst   51
– moed   59
– ontwerp   38, 69
– oriëntatie   59, 62
– overtuiging   28
– richting   55
– stijl   59, 94, 114, 120, 379
– vreugde   59, 75
Liedboek voor de Kerken   113
liefde   56, 120, 176, 184, 187, 188, 189, 217, 

221, 222, 272, 275, 418
lijden   57
lofprijzing   204
lof van God   340
loopbaan   20, 40-42
loslaten   218-219
loyaliteit   25, 155, 212-216, 245, 275, 395

M
mediagebruik   110
meditatie   53-54
memo’s   144, 145, 166
mensbeeld   217, 220, 248, 313
mensgerichte beroepen   37, 43
mentale betrokkenheid   395
mentor   260-263, 283, 413, 414
mentoraat   41
meta-cognitief kader   348, 401, 405
metafysisch   68, 70
metarefl ectie   329, 348
ministerium   53, 54
missionaire gerichtheid   214
missionaire motieven   269
missionair werk   211
mixed methods   170
moderniseringshypothese   25
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moderniteit   51, 95
mozaïektype   68
multidimensionele identiteit   19
muziek   109, 297, 313, 339, 344, 379
mystiek   56, 104, 105, 333

N
Nadere Reformatie   99, 103, 105, 419
narratief   39, 64, 73, 107, 168, 283, 389, 

421
navolgbaarheid   144, 159
nederigheid   53
Nederlandse Geloofsbelijdenis   90
Nederlandse Hervormd   93, 94, 100
negatieve gevoelens   376
negative case   146, 157
neogereformeerd   26, 92, 115
Nieuwe Bijbelvertaling   113, 355
Nieuwe en vreemde ervaringen   283-284, 

412, 416, 419
nieuw hart   179, 184, 206, 234, 254, 277, 

333, 336, 361
nieuwsgierigheid   221, 228, 238, 242, 250, 

258, 281, 291, 298, 364, 369, 373, 396, 
397, 411

normatieve professionaliteit   36, 37
normatieve refl ectie   371, 418
nulhypothese   51

O
objectiviteit   248-249
OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs)   

186, 218
omvormingsproces   55-56
onbevangenheid   325, 329
onderwijskundige visie   150, 151
onderwijs-
– onderzoek   29, 30
– pacifi catie   118
– vernieuwing   20, 28-29, 30, 76, 189, 

284, 288, 348, 369
– vrijheid   123
onmiddellijke -
– ervaring   109, 350
– ingeving   404
– religieuze refl ectie   421
onmiddellijkheid   115

onrechtvaardigheid   241-242, 252-253, 399
on-the-spot-experiment   83
ontlading   298-299, 365, 384
ontroering   226, 364, 365, 390
ontspannen   54, 289, 326, 344,   372
ontvankelijkheid   74, 257, 365
ontzag   56, 199, 228, 277
onvoorspelbaarheid   34, 42, 47, 60, 135, 

140, 360
oordeel van God   102, 104
opdragen   336
openbaringstheologie   63
openheid   53, 82, 110, 204, 209,   238, 242, 

248, 250, 275, 292, 304, 343, 359,
opmerkzaamheid   370
oprechtheid   82, 241, 238, 242
opwekkingsliederen   109
orde des heils   101
orthodoxie 90-92
ouderbezoeken   306, 381
ouderparticipatie   97
ouders   118, 119, 150, 159, 182, 187, 188, 

204, 206, 209, 235, 256, 277-278, 285, 
303, 304, 318, 370, 379, 380

oude schrijvers / oudvaders   105, 107, 213
Oud Gereformeerde Gemeenten   93, 379
overgave   56, 59, 62, 225, 323

P
pabo   89, 97, 258, 261, 262, 275, 277, 281, 

413
pabodocent   263, 413
participerende observatie   139-141
parttimers   306, 356
passend onderwijs   417
passiviteit   53, 206
pastoraal   280, 338, 342, 368, 415
pastores   60, 156, 401
pedagogisch(e)
– appel   291-294, 318, 374. 391, 412
– Academie (PA)   259, 384
– antropologie   216
– begrippen, kennis van   404
– behoeften   397
– belangen   398
– betekenisgeving   346
– creativiteit   170, 391-392, 402, 412, 417
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– dimensie   27-28
– inspiratie   337
– intuïtie   374
– leiderschap   176, 404
– opdracht   27
– socialisatie   273, 276, 278, 284, 400
– transcendentie   310, 390, 402, 411
– ‘vraag’   412
– klimaat   159, 188, 260
– kwintet   185
personeelsvergadering / teamvergadering   

20, 152, 158, 181, 189, 302, 307, 342, 
375

persoonlijk(e) -
– bezinning   340, 342, 352
– drijfveren   28
– groei   51
– identiteit   234, 249, 397
persoonlijkheid   58, 237
persoonlijkheid(s)-
– eigenschappen /kenmerken   196, 237, 

250, 398, 409, 421
persoon van de onderzoeker   141
persoonsidentiteit   38
pestervaringen   236, 252, 273,   282, 381, 

382, 387
pestgedrag   230
piëtisme   92, 99
piëtistisch   91, 92
planbord   219
Platform Evangelisch Onderwijs Nederland 

(PEON)   91, 92
plichtsgetrouw   242, 243
pneuma   52, 54
pneumatikos   52
pneumatologie   52
positivistisch   141
praktijktheorieën   39, 40, 74
praktische steun   278
praktische theologie   49, 63
presentie   33, 42, 60, 317, 400, 418
privé en werk   32, 34, 41, 42, 75-76, 83, 

127, 153, 158, 242, 266, 279, 298-299, 
301-302, 309, 315, 332, 348, 352, 396

problemen met kinderen 28, 292, 341, 417
professione(e)l(e) -
– begeleiding   303

– identiteit   34, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 126, 
196, 234, 249, 272, 317, 394, 395, 397, 
404, 415

– ontwikkeling   29, 39, 45, 128, 416
– steun   347, 404
– zelfverstaan   40, 282 397, 398
protestants-christelijke onderwijs   40
protestants-christelijke scholen   44
protestants-christelijke zuil   23
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 93, 

94, 100, 103, 182
psychiatrisch   178, 273
puritanisme   106
puriteinse geschriften   323

R
rapport opbouwen 145
rationalisering   25
rechtvaardigheidsgevoel   238, 241, 242, 

250, 282, 381, 387, 398
rechtvaardiging door het geloof   101
refl ectie   80-86, 345-348, 374-375, 378
refl ectiebevorderende vragen   162
refl ectieve geneigdheid   152, 155, 156
Refl ectieversterkende factoren   347
refl ection-about-action   81, 83, 162, 

345-346, 348
refl ection-in-action   81, 82 156, 162, 321, 

346, 371
refl ection-on-action   81, 82, 156, 162, 346
Reformatie   93, 99, 103, 419
reformatorisch(e) -
– subcultuur   267
– uitgevers   106
Reformatorisch Maatschappelijke Unie 

(RMU)   117
religie   27, 62, 67, 68, 70
religieus gevoel   227
religieuze -
– geletterdheid   410
– klimaat   203, 276
– socialisatie   97, 106, 112, 117, 128, 172, 

214, 246, 273, 275-276, 284, 400, 410, 
411

– transcendentie   310, 390, 402, 405
remedial teaching   218
representativiteit   147, 148-151, 169, 409
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respect   227, 275, 319, 354, 367, 379, 392
restricted professionality   37
ritueel   69-70, 75, 106, 127-128, 169, 311, 

330, 335, 337, 339, 351-352, 402, 405, 420
roeping   127, 183, 190, 235, 350
roeping(s)-
– besef   249, 269, 398
– gevoel   40
rogeriaans   162
Rooms-Katholieke   23, 24, 54, 56, 59, 97, 

98, 411
ruach   52
rust   53, 277, 281, 299, 312, 319, 334, 337, 

338, 339, 344, 349, 352, 365, 366, 369, 
372, 383, 415

ruzie   240-241, 314, 354, 371, 377
ruzie (hekel aan)   238

S
saaiheid   300
Saambinder   111
sacramenten   55
samen   313-314
schematiseren   84, 407
Schepper   54, 80, 202, 228, 313, 314, 315, 

319, 325, 350
schietgebedje   338, 346
Scholen met de Bijbel   92
school-
– concept   30
– grootte   148, 150, 404
– keuze   97
– loopbaan   97, 146, 399
– organisatie   30
– vereniging   117, 118, 119, 150
School Video Interactie Begeleiding (SVIB)   

189, 237, 303, 415, 418
schuldgevoel   322, 338, 384
secularisatie   25, 26, 96, 114, 122, 249
sensitizing concepts   136
sfeer   199, 209, 213, 222, 281, 291, 314, 

319, 347, 368, 369
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 44
sociale steun   280, 301, 302, 317, 347, 352, 

399, 400, 404, 418
sociale vaardigheidstraining   298
sollicitatiegesprek   20, 44, 182, 208

speciaal basisonderwijs (sbo)   158, 263, 
266, 399

speech acts   63
speelgoeddag   218
spiritualiteit (defi nitie)   20, 57, 73, 125, 408
spiritus   52
spontaan leren   269
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)   

91, 96, 103
stage   158, 236, 259-260, 283
stage-
– begeleiding   413
– docent   263
– in het SBO 283
– scholen   260, 261, 413
– verslag   229, 261
standen in het genadeleven   105, 275
Statenvertaling   90
statuten   22, 23, 90, 197
steekproef
– aselect   134
– doelgericht   134, 147
– gericht   46
– theoriegericht   134, 146-147, 152, 190, 

409
Stichting Beroepsontwikkeling Leraarschap 

(SBL) 31, 422
Stichting Dienstverlening Gereformeerd 

Schoolonderwijs (DGS)   117
stilte   53, 54, 163, 179, 369
Strukturale Hermeneutik   86
studentengeneraties   414
studentenvereniging   260
studiegenoten   252, 259, 260, 278, 283, 

399, 411
subjectieve carrière   153
subjectieve onderwijstheorie   40, 399, 407
subjectief concept   33, 37, 41, 7
subject-subjectrelatie   37
supervisie   30, 40, 41, 415, 418
syndroom van Down   178
synodebesluiten   95
Synode van Dordrecht, Nationale,   88

T
taalanalytisch   63
Tacit knowledge   162
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teamklimaat   317, 416, 418
teamvergadering (zie personeelsvergadering)
tekortschieten   328-329, 331, 348, 350, 404
teleurstelling   223, 328, 360, 365-366
tentatief   135, 142
Terdege   108
teruggetrokken   238, 239, 296, 369
theologische antropologie   216
thuis voelen   183, 197, 198, 203
toe-eigening van het heil   105, 205, 206, 396
toelatingsbeleid   119, 120
toelatingsgesprek   96, 186
tongentaal   109
trage vragen   28, 51, 390
transcendentie   52-55
transformerend   264, 390, 400, 402
triangel   97, 120, 172
triangulatie   140, 145
triomfantalistisch   113
troost   329, 338, 340, 342, 351
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Curriculum vitae
Bram de Muynck werd op 24 april 1961 geboren te Borssele. Na de middelbare school 
(Christelijk Lyceum te Goes), studeerde hij pedagogiek aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Deze studie rondde hij af met een onderzoek naar motieven van zorg 
bij Friedrich von Bodelschwingh (1877-1946). Hij was een aantal jaren als orthope-
dagoog verbonden aan de schoolbegeleidingsdiensten BGS en DGS te Ridderkerk. In 
die hoedanigheid was hij werkzaam in het basisonderwijs, het speciaal basisonder-
wijs (SBO, voorheen MLK/LOM), het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen 
(ZMLK) en het praktijkonderwijs. In de periode 1996 tot 2003 gaf hij leiding aan de 
afdeling hulpverlening van deze organisaties. Van 1986 tot 1996 was hij tevens als 
docent verbonden aan de MO A-opleiding pedagogiek en de Hogere Kaderopleiding 
Pedagogiek van de christelijke hogeschool de Driestar te Gouda, waar hij de vakken 
theoretische orthopedagogiek, diagnostiek en hulpverlening doceerde. Hij is opgeno-
men in het register van GZ-psychologen en Klinisch psychologen. Ook is hij super-
visor voor de beroepsregistratie ‘orthopedagoog generalist’ bij de NVO (Nederlandse 
Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en maakt hij deel uit van de ‘com-
missie generalist’ van deze vereniging. Hij volgde bij het post-academisch onderwijs in 
Amsterdam (PAO) de supervisorenopleiding en is als supervisor, leersupervisor LVSB 
(Landelijke Vereniging van Supervisie en andere begeleidingsvormen), en docent super -
visiekunde betrokken bij de supervisorenopleidingen voor gedragswetenschappers 
(GITP-PAO Driebergen) en bij de LVSB opleiding van de Christelijke Hogeschool Ede 
(CHE). Recent zijn de CHE en Driestar educatief gestart met een supervisorenoplei-
ding specifi ek gericht op het onderwijs, waar hij eveneens als kerndocent bij betrok-
ken is.

Behalve voor orthopedagogiek en voor begeleidingskunde interesseert hij zich voor 
theoretische pedagogiek, theologie en de levensbeschouwelijke identiteit van het onder  -
wijs. Hij maakte een aantal jaren deel uit van de Werkgroep Identiteit Reformatorisch 
Onderwijs, die als taak had achtergrondstudies te publiceren ten dienste van school-
werkplanontwikkeling.

Vanaf 1 september 2003 is hij als lector Onderwijs en Identiteit verbonden aan hoge-
 school Driestar educatief. Het onderzoeksprogramma van de kenniskring richt zich
op de vorming van de christelijke leraar. Daarnaast verleent het lectoraat dien sten 
over vragen die betrekking hebben op de identiteit van het onderwijs. De eerste perio-
de (2003-2007), in samenwerking met de hogescholen Christelijke Hogeschool Ede 
en de Gereformeerde Hogeschool, en aan de daarmee samenwerkende schooladvies-
diensten Gereformeerd Pedagogisch centrum en Centraal Nederland, werd 31 augus-
tus 2007 afgerond. Het verslag hiervan is uitgegeven in de bundel Twee handen vol 
(redactie: Bram de Muynck en Marianne Roest). In het nieuwe programma wordt 
nagegaan welke factoren in en na de lerarenopleiding bijdragen aan geïnspireerd en 
inspirerend christelijk leraarschap.

Bram de Muynck en zijn vrouw Marjan de Muynck-Walhout hebben drie kinderen: 
Matthea, Joshua en David.
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Publicaties
Bram de Muynck publiceerde op het gebied van de identiteit van het onderwijs en over 
emotionele en sociale vorming. In de serie Refl ectie (uitgeverij Groen, Heerenveen) 
redi geerde hij Worden die ik zijn mag (2001), Leren doen en laten (2002) en Jeugd-
cultuur en onderwijs (2004). Voor de Projectgroep Leren in Perspectief had hij samen 
met Bert Kalkman de redactie van Perspectief op leren. Verkenningen naar onder-
wijs en leren vanuit de christelijke traditie (uitgave Driestar educatief, 2005). Recen-
te publicaties vanuit het lectoraat zijn de lectorale rede Christelijk leraarschap tussen 
presentie, vorming en werkelijkheid (Uitgave ZEG-hogescholen, Gouda, 2004) en 
enkele delen uit de Dixitreeks (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam): Competentie-
gericht leren, opleiden en begeleiden (met Evert Roeleveld, 2005), Een theorie over 
praktijken. Normatief praktijkmodel voor zorg, sociaal werk en onderwijs (met 
Henk Jochemsen en Roel Kuiper, 2006), The call to know the world. A view on con-
structivism and education (met Hannes van der Walt, 2006). Samen met Pieter Vos 
bracht hij de bundel uit: Leren voor het leven. Vorming en bezieling in het onderwijs 
(Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2006). 

Verder schreef Bram de Muynck enkele boeken voor ouders: samen met Mija Has-
selaar Ik wil er ook bij horen. Weerbaar worden tegen pesten (Den Hertog, Houten, 
1999, 2003) en samen met Marianne van der Zalm Aardig agressief, (Groen, Heeren-
veen, 2006). Ook werkte hij mee aan de ouderserie Christelijke Opvoeding (uitgeverij 
Groen Heerenveen, onder redactie van dr. J. Stolk). Hij is medewerker van het blad 
Wapenveld en schreef bijdragen voor verschillende boeken en tijdschriften.

Een volledig overzicht van publicaties is te vinden op de website van het lectoraat: 
www.onderwijsenidentiteit.nl.
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