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Voorwoord

Deze studie en de neerslag ervan in dit proefschrift zijn vanuit grote betrokkenheid tot 
stand gekomen. Met het woord betrokken maak ik gebruik van en verwijs ik naar één 
van de drie kernwoorden, waarmee de Marnix Academie zich tot de dag van vandaag 
typeert. In het geval van deze studie gaat het om mijn eigen betrokkenheid en die van 
anderen, die op allerlei manieren aan de totstandkoming van deze dissertatie hebben 
bijgedragen.

Mijn eigen betrokkenheid is een meervoudige. Laat ik beginnen met mijn betrokken-
heid bij de casus in deze dissertatie, de Marnix Academie. Bij mijn terugtreden als lid van 
het College van Bestuur in november 2014 heb ik heel bewust gesproken over ‘verknocht 
zijn’. Ik ben aan de Marnix verknocht; niet in de laatste plaats omdat de Marnix Academie 
mij in een lange dienstbetrekking van bijna 35 jaar telkens alle ruimte heeft geboden om 
mijzelf in diverse rollen, functies en kennisgebieden verder te ontwikkelen. Die ruimte, 
die wat mij betreft typerend zou moeten zijn voor iedere onderwijsinstelling, zorgde en 
zorgt voor een grote betrokkenheid bij deze academie, zozeer zelfs dat het heel vanzelf-
sprekend was om de academie ook tot onderwerp van mijn studie te maken.

Het gaat ook om betrokkenheid in een wat breder verband: ik heb eigenlijk ‘mijn le-
ven lang’ in onderwijscontexten met een levensbeschouwelijke oriëntatie verkeerd, als 
leerling en student en als docent, adviseur en bestuurder. Ik ken die bijzondere wereld 
zo goed, dat deze als het ware onder mijn huid is gekropen. 

Maar de betrokkenheid is ook verbonden met mijn studieuze verlangen überhaupt en 
met het brede vakgebied van de theologie in het bijzonder. Aan de brede body of know-
ledge van dit vakgebied hoop ik een bijdrage te hebben geleverd.

Deze meervoudige betrokkenheid leidde uiteindelijk tot het nieuwsgierige verlangen 
om meer zicht te krijgen op en op gefundeerde gronden waardering uit te spreken over 
de combinatie van een levensbeschouwelijke oriëntatie en/in (onderwijs-)organisaties. 
Die combinatie lijkt niet alleen de moeite waard, maar is mogelijk zelfs een vanzelf-
sprekende gegevenheid in contexten waarin (ook) existentiële vragen aan de orde ko-
men. Dat maakt nieuwsgierig naar het hoe en wat van de combinatie. 

Die nieuwsgierigheid is in deze studie specifiek op de Marnix Academie gericht, als ca-
sus. Met het onderzoek naar de ontwikkeling van de (levenbeschouwelijke) identiteit 
van de Marnix Academie hoop ik een bijdrage te hebben geleverd aan het zelfverstaan 
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van de academie, maar daarnaast ook aan zelfverstaan in andere (onderwijs-)organisa-
torische contexten.

Terug naar het begrip betrokkenheid. Dat begrip is in deze studie niet alleen op mij van 
toepassing, maar op allen die zich betrokken voelden en toonden bij mijn zoektocht en 
de verwoording van die zoektocht. Die betrokkenheid van zeer velen stemt mij dank-
baar. Aan die dankbaarheid geef ik graag uiting in deze woorden vooraf.

Allereerst is er mijn dank gericht aan de Raad van Toezicht van de Marnix Academie; de 
Raad bewilligde in mijn verzoek om gedurende een periode van vier jaar voor 0,4 fte 
vrijgesteld te worden om deze studie te ondernemen en te voltooien. Ik ben de Raad 
dankbaar voor die ruimte. Verus en de Stichting Steunfonds van de Marnix Academie 
maakten de uitgave van de dissertatie mogelijk en voor die steun dank ik beide organi-
saties hartelijk.
De genoemde ruimte is, zij het op heel andere wijze, mij ook geboden door mijn beide 
(co-) promotores, Siebren Miedema en Ruard Ganzevoort. Siebren bracht mij destijds 
op het spoor van de casestudy en op het spoor van Ruard als promotor. Siebren, ik dank 
je graag voor je niet aflatende enthousiaste betrokkenheid en je bijdragen aan deze stu-
die vanuit jouw betrokkenheid bij en erudiete kennis van juist de kwesties rond levens-
beschouwelijk georiënteerd onderwijs. Ruard, ik dank jou graag voor je wetenschappe-
lijke precisie – op dat punt had ik veel te leren en heb ik mede dankzij jou veel geleerd! 
–, voor je bijdragen aan deze studie vanuit je erudiete kennis van het gebied van de 
praktische theologie en met name voor de aandacht die je telkens vroeg voor thema’s 
als macht, stemhebbenden en stemlozen, dominante discoursen en performativiteit.

Graag dank ik alle betrokken collega’s en oud collega’s van de Marnix Academie en haar 
rechtsvoorgangers. Jullie nieuwsgierigheid naar en verbondenheid met deze studie de-
den mij goed en vormden een bijzondere stimulans. Graag noem ik in dit verband mijn 
oud-collega Nettie van Trigt (overleden op 5 februari 2019), die soms door simpele vragen 
en heldere opmerkingen mij op nieuwe sporen bracht. Bij mijn verzuchting dat ik op 
zoek was naar ‘de rode draad’, sprak Nettie: ‘maar misschien is die er ook helemaal niet’. 
Dat bleek een gouden inval. Ik noem ook Mariska Jansen, die ‘het verknocht zijn aan de 
Marnix Academie’ met mij deelde, die vanuit die betrokkenheid vragen stelde en mee-
dacht en die mij specifiek verder hielp met de metafoor van de rode draden en de quilt.

Ik noem, in grote dankbaarheid, ook José Kersbergen en Karel Aardse. Zij hebben aan 
deze dissertatie een specifieke bijdrage geleverd: in de ondersteuning op het punt van 
lay-out en ordening en in het kritisch meelezen en scherpstellen van tekst en inhoud. Ik 
koester jullie enthousiaste betrokkenheid! 

Dat geldt ook voor mijn oud-collega Carola Romein en haar man Ton. Zij hebben de tek-
sten met grote precisie gelezen en mede van correcties voorzien. Dank!
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Ik noem allen die bereid waren aan individuele interviews en groepsinterviews deel te 
nemen en die vervolgens, ook met grote precisie en betrokkenheid, de teksten aanvul-
den en verbeterden: Dick Kapteijn (in 2016 overleden), Jan Stol, Anton Otten, Jan Eggink, 
Karel Aardse, Stella van der Wal, Paula Ensink, Jaap Walraven, Bert Stilma, Robin Raven, 
Hans de Jonge, Bas van den Berg, Gerben de Vries, Monique van der Pols, Mariska Jansen, 
Marijke van Voorthuijzen, Jolanda de Putter, Rob van den Dool en José Kersbergen. De 
gesprekken en dialogen met jullie allen hebben mij zeer geïnspireerd en geboeid. Jullie 
betrokkenheid bij de Marnix Academie en bij mijn studie functioneerde als een belang-
rijke bron en motor om deze studie tot een goed einde te brengen.

Ik ben dankbaar voor de betrokkenheid van allen die mij ruimte boden, die mijn stu-
dieuze verlangen wekten en bleven prikkelen, door er te zijn, door mij te bevragen, 
door verwachtingen uit te spreken en door mij te stimuleren. Tot die allen behoren 
mijn familie en mijn gezin zeker! Van de familie noem ik met grote dankbaarheid tante 
Nel en oom Bob Boot- Kooy, die mij telkens, na de gesprekken op de VU met de promo-
tores, een pleisterplaats boden in meer dan één opzicht. Ik werd onthaald met lunches, 
ik werd bemoedigd vanuit hun grote betrokkenheid en bovenal, zij boden mij de plek 
waarnaar je eigenlijk altijd op zoek blijft na het overlijden van je ouders. 

Die plek boden Karina, Arjen en Chris ook. Ik ben jullie zo dankbaar voor de ruimte die 
jullie gaven en geven, voor jullie niet aflatende steun en voor jullie hartverwarmende 
liefde, waarmee jullie, ook zonder woorden, mij van een voortdurende bevestiging 
voorzagen en voorzien.

Deze studie draag ik aan twee mensen op. Beiden zijn helaas overleden, maar in wat zij 
onder andere voor mij betekenden, leven zij voort. Ik noem allereerst mijn vader, Arie 
de Kort. Hoewel hij aanvankelijk zeer sceptisch stond tegenover het nut van studeren 
als het een vrouw betrof (!; de tijdgeest, zeggen we dan vergoelijkend….), was hij bui-
tengewoon trots op zijn beide dochters, toen zij toch een academische graad verwier-
ven. Hij heeft in mijn richting vervolgens altijd uitgesproken dat hij niet anders ver-
wachtte dan dat ik ook een promotie-studie zou oppakken. Hij was dus mede de bron 
van het studieuze verlangen. Daarnaast heeft hij in zijn doen en laten altijd gezocht 
naar verbinding met de levensbeschouwelijke gelaagdheid in dat handelen. Die praxis 
en dat zoeken verbinden hem met het onderwerp van deze studie.

Ik noem als tweede Piet Keus, door vele oud-collega’s en collega’s genoemd en ervaren 
als één van de belangrijkste founding fathers van de Marnix Academie. Voor mij was Piet 
de Marnix in persoon, zeker in die belangrijke oriëntaties als ruimte bieden, zoeken, er 
zijn voor de ander, bekwaam, betrokken, bevlogen. Hij heeft daarmee de identiteit van de 
Marnix Academie op heel bijzondere wijze gevormd en vormgegeven. Het kan dan ook 
niet anders dan dat deze studie (ook) aan hem wordt opgedragen. 

Barbara de Kort, juli 2019.
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Inleiding en onderzoeksvraagstelling

Ter inleiding
Gedurende een groot deel van mijn leven ben ik in aanraking geweest en verbonden ge-
weest met levensbeschouwelijk georiënteerd onderwijs. Vanaf de kleuterschool tot en met 
de middelbare school heb ik onderwijs genoten in protestants-christelijke scholen, zowel 
in hervormde als in gereformeerd synodale scholen. De hervormde context kende ik van 
huis uit; het was, zoals ik me kan herinneren, een verrassende ervaring om  - gedurende 
een jaar - lager onderwijs in een gereformeerde school te volgen. Ik kende die wereld niet 
en was verbaasd over het feit dat er nauwelijks verschil met de hervormde context was. ‘Ik 
lijk gewoon op hen’, was mijn gedachte.

Ook mijn arbeidzame leven is geheel verbonden geweest met levensbeschouwelijk ge-
oriënteerd onderwijs. Dat lag, zou je kunnen zeggen, voor de hand met mijn opleiding 
en met de op diverse scholen verkregen lesopdracht: godsdienstonderwijs, soms uitge-
breid met de aanduiding levensbeschouwelijke vorming. Toch was het ook meer dan 
dat: ik voelde en voel me thuis in die contexten waarin een levensbeschouwelijke oriën-
tatie – soms heel nadrukkelijk – aan de orde is. 

Het grootste deel van mijn onderwijsloopbaan ben ik verbonden geweest aan de 
Marnix Academie te Utrecht. Ik startte bij een van de rechtsvoorgangers van de Marnix 
Academie, namelijk de Hervormde Pedagogische Academie Jan van Nassau. Na een 
dienstverband van zeven jaar bij de Jan van Nassau verliet ik (noodgedwongen door de 
fusies) die omgeving om na betrekkingen elders na tien jaar terug te keren, opnieuw 
in de rol van docent godsdienstige vorming. Vanuit die rol leidde ik een onderwijskun-
dig vernieuwingsproject, werd ik opleidingsmanager en tenslotte lid (en waarnemend 
voorzitter) van het College van Bestuur. Na mijn terugtreden (op eigen verzoek) uit die 
laatste rol keerde ik terug in de rol van docent (ditmaal hogeschoolhoofddocent) om in 
masteropleidingen onder andere normatieve professionalisering te doceren.

Zowel in de jaren van het onderwezen worden als tijdens de vele jaren van zelf onder-
wijzen zag ik de levensbeschouwelijke oriëntatie telkens aan de orde komen, zag ik een 
ontwikkeling in de levensbeschouwelijk georiënteerde onderwijspraktijk en zag ik in 
documenten en uitingen een verschuiving in opvattingen en een zoektocht naar for-
muleringen voor die oriëntatie. Ik heb in die discussies en zoektochten ook actief ge-
participeerd, door nieuwe praktijken te ontwikkelen, bijdragen te leveren in de door-
denking (van het belang) van heroriëntaties in de praktijk van levensbeschouwelijke 
en godsdienstige vorming, en voor de Marnix Academie zelf een levensbeschouwelijk 
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georiënteerd beroepsbeeld te ontwikkelen en in nota’s de keuze voor een formulering 
als open christelijke instelling te legitimeren.

De wijzigingen en verschuivingen in wat ook wel de levensbeschouwelijke identiteit 
van de Marnix Academie genoemd wordt, maken nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid 
heeft op verschillende zaken betrekking:
- Allereerst heeft de nieuwsgierigheid betrekking op het wat: Hoe zag die identiteit 

eruit, hoe werd die beleefd en hoe heeft die zich ontwikkeld? Deze vragen kunnen 
geduid worden als een reconstructievraag: Wat heeft zich op welke wijze wanneer 
ontwikkeld?

- Tot die reconstructie behoort ook de vraag naar het hoe: Wie of wat speelde een rol 
bij die verschuivingen en ontwikkelingen? Ging het om bewuste keuzes of om een 
zich ontwikkelende context, die noopte tot verschuivingen?

- Onder de reconstructievragen liggen de meta-vragen: de vraag naar levensbeschou-
welijke identiteit an sich, de vraag naar organisatie-identiteit en de vraag wat onder 
beide (levensbeschouwing en organisatie) verstaan kan worden.

- Tenslotte zijn er de waarderende vragen: de vraag naar de inhouden van de oriënta-
tie, en het belang en de relevantie van die inhouden. Wellicht is de belangrijkste 
waarderende vraag: Is het (in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen) houd-
baar en wenselijk om binnen een onderwijsinstelling een levensbeschouwelijke 
oriëntatie te hebben en daar op verschillende wijzen werk van te maken? Zelfs ster-
ker: is het mogelijk inherent aan onderwijsinstellingen om werk te maken van een 
levensbeschouwelijke oriëntatie?

De waarderende vraag sluit aan bij wat zich al enige tijd binnen de Marnix Academie als 
vraag aandient: is de ‘p.c. op de gevel’ en in de officiële naam nog wel gewenst en houd-
baar? In het dagelijkse spraakgebruik wordt al gekozen voor open christelijk. Maar hoe 
open is open dan? En is open christelijk niet een contradictio in terminis? Die vragen lei-
den tot verschillende standpunten: ‘onderwijs hoort openbaar onderwijs te zijn, niet 
gekoppeld aan religieuze tradities en instellingen’; ‘geloven is een zaak voor thuis’; 
‘we zijn onvoldoende herkenbaar christelijk geworden; de stagescholen hebben daar 
klachten over’; ‘een studente die vanuit een geloofsovertuiging mannen geen hand wil 
geven, hoort niet thuis op de Marnix’; ‘in de islam gelden toch heel andere waarden, 
die strijdig zijn met het christendom?’, - om maar enkele standpunten en opmerkingen 
weer te geven. Deze standpunten geven overigens wel aan dat er spanning op de zaak 
zit: met het debat over de levensbeschouwelijke oriëntatie wordt wel het hart der din-
gen geraakt.

Onderzoeksvraagstelling
De nieuwsgierigheid en de wijze waarop de Marnix Academie zich levensbeschouwe-
lijk profileert, leiden tot een onderzoeksvraagstelling, waarin levensbeschouwelijke, 
organisatorische en pedagogische invalshoeken aan elkaar verbonden worden. Deze 
onderzoeksvraagstelling luidt:
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Hoe is de organisatie-identiteit van de Marnix Academie in een periode van 30 jaar vormgegeven 
en hoe kan het (mogelijk ook meerstemmige) verhaal van de Marnix Academie gereconstrueerd, 
geduid en gewaardeerd worden?

De in de vraagstelling genoemde periode van 30 jaar laat zich als volgt verklaren: in 2014 
bestond de Marnix Academie 30 jaar. Einde 2014 trad ik terug als lid en waarnemend 
voorzitter van het College van Bestuur van de Marnix Academie en startte ik met de ver-
kenning van een mogelijke onderzoeksvraagstelling. Hoewel de periode van 30 jaar dus 
betrekkelijk willekeurig is gekozen, geven die 30 jaar tegelijkertijd de mogelijkheid om 
ontwikkeling zichtbaar te maken; daarnaast biedt het tijdvak voldoende mogelijkhe-
den om kritische situaties te benoemen en nader te onderzoeken als episodes in het zich 
ontwikkelende verhaal. Het begrip kritische situatie is ontleend aan Vos & Keuken (1984), 
die een kritische situatie (in de context van werken aan schoolidentiteit) omschrijven als 
‘een beschrijving van een schoolsituatie waarin iets gebeurt dat van fundamenteel be-
lang is, volgens mensen die bij een school betrokken zijn, en die bij overdenking en be-
spreking verhelderend werkt voor wat betreft overwegingen, waarden, waarderingen 
en eventue le suggesties voor verandering’ (Vos & Keuken 1984: 9). 

De centrale onderzoeksvraagstelling bevat twee componenten: de vraagstelling en de 
doelstelling van het onderzoek. De vraagstelling is gericht op het verstaan, analyseren 
en waarderen van de ontwikkeling van de (levensbeschouwelijke) identiteit van de 
Marnix Academie. De doelstelling van het onderzoek is een drievoudige:
- Allereerst is er een persoonlijke doelstelling: vanuit mijn professionele betrok-

kenheid bij de Marnix Academie (en breder: bij levensbeschouwelijk georiënteerd 
onderwijs) wil ik aan het verstaan en begrijpen van deze onderwijsinstelling een 
bijdrage leveren. Dat begrip kan mogelijk van strategische betekenis zijn voor de 
organisatie zelf.

- Het onderzoek is daarnaast gericht op de bijdrage die met deze studie geleverd kan 
worden aan de theorievorming rond de ontwikkeling van (een ook levensbeschou-
welijk georiënteerde) identiteit van (onderwijs-)organisaties.

- Tenslotte wordt met deze studie beoogd om, door middel van waardering van de 
ontwikkeling van de identiteit, een bijdrage te leveren aan het verstaan van norma-
tieve aspecten van identiteit en identiteitsontwikkeling.

De studie naar de ontwikkeling van de (levensbeschouwelijke) identiteit van de Marnix 
Academie te Utrecht levert een bijdrage aan inzichten in de ontwikkeling van levensbe-
schouwelijk georiënteerd onderwijs. Het in de studie ontworpen en gehanteerde onder-
zoekskader biedt zicht op de wijze waarop ontwikkeling en dynamiek aan de orde zijn in 
die levensbeschouwelijke identiteit. Bij de ontwikkeling spelen verschillend elementen 
een rol. Aan de hand van het gehanteerde kader wordt zichtbaar welke dynamiek zich 
tussen de verschillende elementen manifesteert. Het onderzoekskader bestaat uit ‘over-
draagbare’ elementen. Daarmee is het kader mogelijk ook als model voor beschrijving 
en analyse van andere onderwijsorganisaties dan de Marnix Academie te gebruiken. 
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Dat in deze studie de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke identiteit wordt on-
derzocht binnen de casus van levensbeschouwelijk georiënteerd hoger onderwijs, 
maakt de uitkomsten van deze studie op specifieke wijze extra relevant. De context 
van het hoger onderwijs in Nederland is van alle onderwijscontexten het meest gese-
culariseerd en ontzuild. Het begrip secularisatie wordt hier op verschillende manieren 
gebruikt: het gaat enerzijds om het proces van ontkerkelijking en loslaten van geïn-
stitutionaliseerd geloof en anderzijds om ontgoddelijking van levensbeschouwing en 
daarmee samenhangende uitingen. Hoe binnen die omgeving een instelling voor ho-
ger onderwijs ‘zoekt naar het verhaal’ (van de levensbeschouwelijke identiteit), maakt 
de aanwezige dynamiek tussen een contingente wereld (de context) en het antwoord 
daarop in het narratief van de identiteit (Scherer-Rath 2014) – zoals verwacht mag wor-
den – in het bijzonder duidelijk.

De onderzoeksvraagstelling leidt tot de volgende subvragen:
- Het zoeken naar de vormgeving van de organisatie-identiteit in een periode van der-

tig jaar leidt als eerste tot de vraag naar de aard van het begrip ‘identiteit’: Gaat het 
bij identiteit om een vast gegeven (een essentie) of is er sprake van ontwikkeling?

- Als er sprake is van identiteit in ontwikkeling: Hoe is deze identiteit in ontwikke-
ling te reconstrueren en te beschrijven?

- Als over identiteitsontwikkeling gesproken kan worden als verhaal (narratief), gaat 
het dan om een of meer verhalen? En daarbij kan ook de vraag gesteld worden of 
het van belang is om te kijken naar ‘Wie vertelt wat in welke context?’.

- Hoe kan die ontwikkeling (verwoord en beleefd in narratieven) geduid en gewaar-
deerd worden? Gaat het om eigen en en op zichzelf staande verhalen? En: is er 
ruimte voor eigen en op zichzelf staande verhalen?

- Hoe is wat wel als ‘levensbeschouwelijke identiteit’ wordt aangeduid, te positione-
ren en te beschrijven? Kan of moet de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke 
identiteit benaderd worden als onderdeel van de gehele identiteitsconstructie?

- Hoe ziet het (mogelijk ook meerstemmige) verhaal van de Marnix Academie eruit?
- Hoe kan de ontwikkeling van de identiteit van de Marnix Academie geduid en ge-

waardeerd worden?

Overzicht opzet studie
Voor het onderzoek naar de vraagstelling wordt allereerst een theoretisch kader ont-
wikkeld en beschreven. In dat theoretisch kader wordt de vraag naar de aard van het be-
grip ‘identiteit’ beantwoord (in ontwikkeling), wordt het begrip organisatie-identiteit 
verkend (collectief constructieproces) en wordt duidelijk dat het constructieproces 
narratief van aard is: de ontwikkeling wordt niet alleen in narratieven verteld, de nar-
ratieven zelf zijn onderdeel van het constructieproces. 

In het theoretisch kader wordt verder onderzoek gedaan naar de hantering en invul-
ling van het begrip ‘levensbeschouwelijke identiteit’. Het onderzoek maakt zichtbaar 
dat identiteitsontwikkeling (altijd) levensbeschouwelijk geladen is en dat daarom niet 
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apart gesproken hoeft te worden over levensbeschouwelijke identiteit. In de hantering 
van het begrip levensbeschouwelijke identiteit zit bovendien het gevaar dat (levensbe-
schouwelijke) identiteit benaderd wordt als een vast gegeven of kenmerk.

Op basis van dit kader is de vraagstelling verder uitgewerkt en beantwoord. Er is aller-
eerst een reconstructieraamwerk ontwikkeld. Dat raamwerk of framework biedt inhoude-
lijke ankerpunten voor de reconstructie van de identiteitsontwikkeling en biedt moge-
lijkheden om die ontwikkeling ook inhoudelijk te beschrijven en te duiden. Vervolgens 
is er een methodologische verantwoording van het onderzoek: het gaat om een case 
study, waarbij op basis van documentenonderzoek en open-ended interviews een nar-
ratieve analyse en een discoursanalyse worden uitgevoerd. Bij de analyses wordt ook 
gebruik gemaakt van inzichten uit de positioneringstheorie van Harre & Langehove (o.a. 
1999) en Bamberg (o.a. 2004). Zo worden reconstructie, analyse en duiding van de iden-
titeitsontwikkeling van de Marnix Academie gepresenteerd. 

Deze presentatie leidt tot het opnieuw en nader aan de orde stellen van de ontwikke-
ling van de levensbeschouwelijke gelaagdheid. Daarbij worden aan de hand van theo-
logische en filosofische benaderingen als Implicit Religion (Bailey 1997), Religion: Beyond 
a concept (De Vries 2008), Lived Religion (Ganzevoort & Roeland 2014), Liquid Religion (De 
Groot 2008), Transreligious Multiplicity (Kalsky 2017) en Hybrid Religiosity (Berghuijs 2017) 
de praxis en conceptualisering van de levensbeschouwelijke oriëntatie of laag tegen 
het licht gehouden en van een mogelijk duidingskader voorzien.

Aan het slot van deze studie worden conclusies geformuleerd en worden aanbevelin-
gen gedaan voor verder onderzoek en verdere ontwikkeling en doordenking van le-
vensbeschouwelijk georiënteerd denken en handelen in (onderwijs-)organisaties.

Leeswijzer
De vraag naar de aard van het begrip ‘identiteit’ wordt in hoofdstuk 1 beantwoord. Dat 
geldt ook voor de vragen naar het hoe van het reconstructieproces, de narrativiteit van 
en in identiteitsontwikkeling en de vraag naar ruimte voor eigen verhalen. Die laatste 
vraag wordt gekoppeld aan het debat rond agency and structure en wordt toegespitst op 
het onderscheiden van produced en performed identity. Daarbij wordt ook een koppeling 
gemaakt met de positioneringstheorie.

In hoofdstuk 2 worden de begrippen ‘levensbeschouwing’ en ‘religie’ en het begrip le-
vensbeschouwelijke identiteit nader verkend. Bij die verkenning wordt uitvoerig in beeld 
gebracht op welke wijze dat begrip in de context van het Nederlandse onderwijs is 
gehanteerd en geduid. In hoofdstuk 2 wordt geconcludeerd dat het hanteren van het 
begrip ‘levensbeschouwelijke identiteit’ als iets wat als apart en als los fenomeen be-
schreven kan worden geen recht doet aan het feit dat identiteitsontwikkeling in den 
brede levensbeschouwelijk geladen en gelaagd is en dat daarmee identiteit een ook 
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levensbeschouwelijk geladen concept is. Het begrip ‘levensbeschouwelijke identiteit’ 
kan dan ook als een pleonasme worden getypeerd. 

In hoofdstuk 3 wordt het onderzoeksontwerp uitgewerkt en beschreven en van een 
methodologische verantwoording voorzien. Het gaat om interpretatief (en dus kwali-
tatief) onderzoek, waarin iteratie, recursiviteit en dynamische flexibiliteit aan de orde 
zijn. Bij het onderscheid tussen performed en produced identity (met daarin de levens-
beschouwelijke gelaagdheid) is het van belang om de reconstructie niet langs een 
inductieve of deductieve weg vorm te geven, maar te kiezen voor een abductieve me-
thode. Narratieve analyse en discoursanalyse worden toegelicht en toegepast in de on-
derzoeksopzet en -uitwerking. In dit hoofdstuk is ook aandacht voor de persoon, rol en 
plaats van de onderzoeker; er wordt daarbij aangesloten bij de betekenis en de waarde 
van ‘the space in between’ (Corbin Dwyer & Buckle 2009).

In de hoofdstukken 4 tot en met 10 wordt de reconstructie van de identiteitsontwikke-
ling van de Marnix Academie beschreven en geduid, aan de hand van vijf episodes in de 
periode van 1984 – 2014. De reconstructie wordt tot één verhaal bijeengenomen en sa-
mengevat in hoofdstuk 11. 

Op basis van de beschreven reconstructies wordt in hoofdstuk 11 vastgesteld dat het 
mogelijk is gebleken om aan de hand van het reconstructieraamwerk de ontwikkeling 
van de identiteit van de Marnix Academie in beeld te brengen. Daarbij is zichtbaar ge-
worden dat het om een multivocaal narratief gaat, waarbij discursive agency (o.a. Butler 
1997b) aan de orde kan zijn en in het geval van de Marnix Academie meermalen aan de 
orde bleek te zijn. Zichtbaar is ook, dat bij de duiding en reconstructie van de levens-
beschouwelijke laag in de identiteitsontwikkeling verlegenheid, onvermogen of onwil 
aan de orde zijn, als het gaat om de conceptualisering van die laag.

In hoofdstuk 12 wordt daarom nader ingezoomd op de levensbeschouwelijke gelaagd-
heid. Enerzijds door in de periode van 1984 – 2014 enkele episodes naar voren te halen 
waarin die laag sterk aan de oppervlakte kwam, anderzijds door een mogelijk aanwe-
zige verlegenheid, onvermogen of onwil om die laag te duiden, nader te analyseren aan 
de hand van contemporaine filosofische en theologische overdenkingen en inzichten. 
De analyse leidt tot de conclusie dat werk gemaakt moet worden van reconceptualise-
ring, van een conceptuele paradigmashift.

In hoofdstuk 13 worden tenslotte conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De con-
clusies maken de relevantie van het onderzoek zichtbaar. In de aanbevelingen zijn sug-
gesties voor verder onderzoek en verdere ontwikkeling opgenomen.
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1. Identiteit en organisatie-identiteit

In dit hoofdstuk wordt een theoretisch kader ontwikkeld en beschreven. Als eerste 
worden de begrippen identiteit en identiteitsontwikkeling nader verkend. Vervolgens 
wordt in beeld gebracht wat onder organisatie-identiteit kan worden verstaan en op 
welke wijze dat begrip wordt gehanteerd en toegepast. De verkenningen leiden tot con-
clusies ten aanzien van de hantering van de begrippen identiteit, identiteitsontwikke-
ling en organisatie-identiteit in het kader van deze studie.

1.1. Identiteit

Het begrip identiteit kent een betrekkelijke jonge historie als het gaat om de theoretische 
hantering van het begrip. In veel gevallen wordt naar psycholoog Erik Erikson verwezen 
als degene die het begrip (her-) introduceert (zie bv. Buijs et al. 2003: 15 en Gleason 1983: 
914). Erikson publiceert in de vijftiger jaren van de vorige eeuw enkele artikelen die re-
sulteren in zijn bekende werk Identity, Youth and Crisis (1968). Erikson verwijst overigens 
in zijn artikelen en boeken zelf naar Freud, die het begrip identificatie introduceerde 
(Gleason 1983: 915). Naast Erikson zijn ook anderen -zoals Mead (zie o.a. 1967) met het 
concept van I and Me /The Self - op het begrip identificatie verder gegaan. Vanaf de zesti-
ger jaren van de vorige eeuw wordt het begrip identiteit breed en gevarieerd gehanteerd. 
Erikson definieerde identiteit als een gevoel van bij voortduring dezelfde zijn, herken-
baar voor zichzelf en anderen, ook bij veranderingen in de relatie tot de ander. Later for-
muleert onder andere Nias (1984) dit als de substantial self en de situational self, daar waar 
zij spreekt over de (professionele) identiteit van leerkrachten (zie ook Geerdink 2007: 
44). 

In de brede hantering van het begrip identiteit ontvouwen zich grofweg twee benade-
ringen: identiteit is gesitueerd in de psyche (vergelijk the substantial self van Nias) en 
wordt gevormd en verder ontwikkeld door interactie met de omgeving, of identiteit is 
het product van interactie tussen het individu en de omgeving (Gleason 1983: 918) en is 
daarmee voortdurend in ontwikkeling (vergelijk the situational self van Nias).

Deze tweedeling wordt verder uitgewerkt en verfijnd in verschillende benaderingen. 
Benwell & Stokoe (2006) benoemen de ontwikkeling van de benaderingen van identi-
teit als paradigmashift, van het denken over identiteit als ‘internal project of the self’ 
naar ‘identiteit als product van het sociale’ (social identitity theory) en identiteit als 
‘fluid, fragmentary, contingent and, crucially, constituted in discourse’ (p 17). Benwell & 
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Stokoe pleiten voor een discursieve benadering van identiteit, omdat deze benadering 
– zo veronderstellen zij – ‘may reconcile some of the most entrenched dualisms charac-
terising identity research. They [i.e., discursive approaches, bdk] are, for example, able 
to explicate the processes by which people orient to consistency in their accounts of 
themselves and other people (underpinning the view of identitity as ‘fixed’), whilst si-
multaneously showing that identity is contingent on the local conditions of the inter-
actional context’ (p 17 -18). 

De benadering van identiteit als ‘geconstitueerd in discoursen’ biedt mogelijkheden 
om te spreken over ontwikkeling, over de relatie en interactie met de context, en over 
de behoefte om in het construeren van identiteit samenhang en continuïteit aan te 
brengen. De benadering van Benwell & Stokoe overstijgt daarnaast de gesignaleerde 
tweedeling in benaderingen van identiteit. Bovendien wordt de stap naar een narra-
tieve benadering van identiteit ondersteund, op basis van wat eveneens door Benwell & 
Stokoe wordt geponeerd, namelijk dat ‘identiteit in narratieven wordt geconstrueerd’ 
(2006: 130).

Wanneer wij Benwell & Stokoe volgen, komen we tot de volgende typeringen van het 
begrip identiteit:

1.1.1. Identiteit is een dynamisch construct, in ontwikkeling
Identiteit is geen statisch gegeven, maar een zich telkens ontwikkelend construct. 
Enkelen geven er zelfs de voorkeur aan om het begrip identiteit te vervangen door 
‘identity work’ of ‘identity flow’ (zo o.a. Gioia et al. 2013). Ook Verhaege (2013) geeft aan 
dat ‘identeit steeds een product is, een constructie op grond van een wisselwerking tus-
sen degene die de identiteit draagt en de ruimere omgeving’ (2013: 39).

Wanneer identiteit als proces of als ontwikkeling wordt gezien, ligt het voor de hand om 
op zoek te gaan naar een hantering van het begrip identiteit, waarin aan die dynamiek 
recht wordt gedaan. In een narratieve benadering van identiteit is er aandacht voor de 
dynamiek. Meer en meer wordt benadrukt, dat wij in een narratief/ in narratieven iden-
titeit construeren (Benwell & Stokoe 2006: 130). Een narratieve benadering onderstreept 
het proceskarakter, het dynamische ontwikkelingskarakter en de op wisselwerking geba-
seerde constructie van identiteit.

1.1.2. Narratieve identiteit
Jansen (2002) gaat in haar studie Talen naar God te rade bij de Franse filosoof Paul 
Ricoeur. Zij doet dat omdat Ricoeur haars inziens ‘zich precies beweegt op die terrei-
nen die we betreden als we de roep om een nieuwe taal goed beluisteren’ (2002: XVI). 
Het gaat Ricoeur daarbij steeds om het zelfverstaan van mensen in combinatie met en in 
beweging gebracht door het verstaan van teksten [cursivering van Jansen]. Daarbij intro-
duceert Ricoeur de notie van narratieve identiteit, van toepassing op het individu en de 
gemeenschap. Narratieve identiteit is een creatieve notie, waarbij sprake is van steeds 



23

in de maak zijn [cursivering Jansen]. Mensen zijn verhalende en verhalen ontvangende 
wezens, ook gericht op ‘hoe ga ik verder’, wat is de volgende stap. We zien dit terug bij 
Rhodes & Brown (2005) die over verhalen zeggen: ‘Narrative involves the unfolding of 
a story of events and experiences over time. Emplotment is a key feature of narrative, 
[…]’ (Rhodes & Brown 2005: 187). 

1.1.3. Identiteit als relationeel proces
In een narratieve benadering is ook aandacht voor het uitgangspunt, dat identiteit 
geen gefixeerde entiteit is, maar een zich ontwikkelend proces dat vorm krijgt in de in-
teractie met anderen. In de interactie met anderen ontvouwt identiteit(sontwikkeling) 
zich. Wie we zijn (identiteit), kan verstaan worden als ‘accomplished, disputed, ascri-
bed, resisted, managed and negotiated in discourse’ (Benwell & Stokoe 2006: 4). Dat 
geldt evenzeer voor de onderzoeker en het onderzoek naar het verhaal van de identiteit. 
‘Researchers and people in organizations are actively involved in the narrative recon-
stitution of organizations, and the choices made about what is included and excluded 
in the stories that are told and re-told by the researchers’ (Rhodes & Brown 2005: 188).

1.1.4. Identiteit en plaats en tijd
De constructie van identiteit in narratieven is geen constructie in het luchtledige. De 
constructie vindt binnen een bepaalde context plaats. Tijd en plaats spelen daarbij een 
rol. Het zijn ook deze elementen die in een narratieve benadering voluit aandacht krij-
gen en als constituerende elementen voor het narratief worden bezien. Ricoeur (o.a. 
1988, 1991) wijst op het belang van de notie tijd bij de constructie van narratieven. Hij 
vraagt aandacht voor het onderscheid tussen lineaire tijd (de tijd die voortschrijdt in 
minuten, uren enzovoort) en fenomenologische tijd (de wijze waarop we betekenissen 
weven rond verleden, heden en toekomst). Ricoeur introduceert het begrip ‘menselijke 
tijd’ als een combinatie van beide. ‘Time is particularly important in the building of a 
narrative, […], because it gives sequence and structure of the events and expericiences 
that shape our sense of who we are’ (Kenny, Whittle & Willmott 2011: 27). Dat geldt ook 
voor de notie plaats. Plaats wordt hier ook als context opgevat. In een narratieve bena-
dering is aandacht voor vragen als: Waar en wanneer wordt het verhaal verteld? Wie is 
de hoorder? Wie vertelt en wie niet? 

1.2. Organisatie-identiteit

Alvorens nader in te gaan op het begrip organisatie-identiteit wordt eerst een korte ver-
kenning gedaan in het domein van de organisatiekunde en organisatietheorieën. 
In dat domein wordt over het algemeen gesproken over organisaties als ‘samenwer-
kingsverbanden van mensen, gericht op het bereiken van één of meer doelen’ (Polling 
& Kampfraath 2007: 21). In de betrekkelijk jonge discipline van de organisatieweten-
schap zijn in de loop van de tijd verschillende theorieën ontwikkeld rond de vraag 
hoe deze samenwerkingsverbanden werken en hoe deze te beïnvloeden zijn of hoe zij 
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beïnvloed worden en hoe de sturing plaats vindt of zou moeten plaats vinden. Polling 
& Kampfraath (2007) schetsen een ontwikkeling in deze theorievorming en besluiten 
hun schets met onderwerpen, die in de huidige theorievorming aan de orde komen. 
Zij zien afnemende aandacht voor efficiency, meer aandacht voor processen, meer aan-
dacht voor motivatie en groepsgedrag, meer aandacht voor leiderschap, voor sturing 
en voor strategie en concurrentie. 

Een bijzonder voorbeeld van de verdere ontwikkelingen in de organisatiewetenschap 
is de bijdrage van Braun & Kramer (2015). Zij richten zich op organisatiecultuur en 
maken daarbij gebruik van inzichten en benaderingswijzen vanuit de antropologie. 
Organisaties bewegen en bestaan uit groepen mensen, die als tribes aangeduid kun-
nen worden. Voor de ‘veranderreis’ bieden Braun & Kramer een ‘model voor onder-
weg’. Daarmee vragen zij aandacht voor de veranderbaarheid en veranderlijkheid van 
organisaties.

Een speciale bijdrage aan de organisatiewetenschap is geleverd door Gareth Morgan 
in zijn standaardwerk Beelden van organisatie – Images of Organization (1992). In dat werk 
biedt Morgan een wijze van denken over organisaties aan, die dienstig kan zijn om ‘de 
werkelijkheden van de organisatie beter te zien, interpreteren en benaderen’ (Morgan 
1992: 9). Morgan introduceert de metafoor als een manier van denken en zien, ook waar 
het om het verstaan van organisaties gaat. Hij beschrijft verschillende metaforen voor 
organisaties en besluit zijn bijdrage met de volgende ‘statements’: ‘Wij kunnen orga-
nisaties alleen maar leren kennen door onze ervaring. Wij kunnen metaforen en theo-
rieën gebruiken om die kennis en ervaring uit te drukken en ons begrip met anderen 
te delen, maar we zullen er nooit zeker van zijn dat we absoluut gelijk hebben’ (1992: 
335). ‘Organisatie wordt steeds gevormd door de onderliggende beelden en ideeën; we 
organiseren terwijl we imaginiseren, en het is altijd mogelijk om op diverse manieren 
te imaginiseren’ (1992: 337).

Dat ‘imaginiseren’ wordt in het werk van Rob van Es (2009) welhaast letterlijk opgepakt 
in zijn benadering van organisatieverandering. Van Es kiest de kunst (film, beeldende 
kunst en poëzie) als casuïstiek om tot een diagnosemodel voor organisatieverandering 
te komen. Dat te ontwikkelen model moet – dat is het uitgangspunt van zijn onderne-
ming – leiden tot een aansprekend model voor het ‘veranderen van organisatieproces-
sen vanaf de basis’ (2009: 14). Van Es benoemt de ‘bovenstroom en de onderstroom 
van organiseren’. De bovenstroom is bewust, rationeel en directief. Deze bovenstroom 
wordt beheerst door het bedrijfseconomische en bedrijfskundige vocabulaire en de 
daarbij passende stijl van denken (2009: 77, 78). De onderstroom is onbewust, irratio-
neel en associatief. Die onderstroom is niet te managen. Bovenstroom en onderstroom 
zijn communicerende vaten: naarmate er meer druk komt uit de bovenstroom op de 
ene plaats, zal er meer tegendruk komen uit de onderstroom op een andere plaats. En 
andersom (2009: 78). Aan de bovenstroom en de onderstroom verbindt Van Es meta-
foren: machine, politiek, cultuur en hersenen als metaforen voor de bovenstroom; 
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organisme, moraliteit, zelfrestrictie en flux als beelden voor de onderstroom. Hij be-
werkt daarmee de door Morgan geïntroduceerde metaforen en deelt deze in twee groe-
pen (bovenstroom en onderstroom) in. Deze bewerking wordt aangevuld met drie ‘ver-
bindende metaforen’, waaronder die van de strategie (als verbindende metafoor voor de 
bovenstroom om deze te versterken). Daarnaast de metafoor van de collage (een weefsel 
van theorie en praktijk, ontleend aan Hatch, 1997) als verbindingsmetafoor tussen bo-
ven en onderstroom en geduid als ‘de praktische organisatie-identiteit’. Tenslotte het 
beeld van de rizoom (ontleend aan Jackson & Carter, 2006), een kluwen van toevallig tot 
stand gekomen verbindingen in de onderstroom. Deze beelden vormen samen een mo-
del voor organisatie-diagnose. 

Binnen het domein van organisatiekunde en –theorie wordt sinds de jaren 80 van de vo-
rige eeuw ook aandacht besteed aan organisatie-identiteit (we zien het begrip ook bij 
Van Es, zie hierboven). Albert & Wetten (1985, in Hatch & Schultz 2004) zijn de eersten 
die het begrip organisatie-identiteit van een theoretisch kader voorzien. Sindsdien volg-
den velen, vaak daarbij aansluiting zoekend bij de sociale identiteitstheorie. Binnen de 
theorievorming over organisatie-identiteit komen we een tweedeling tegen die verge-
lijkbaar is met wat we bij identiteitstheorieën aantroffen: het functionele perspectief 
(organisatie-identiteit als over het algemeen statische en objectief bestaande entiteit) 
en het discursieve perspectief, waarbij de organisatie-identiteit een (extreem) fluïde 
construct is. In beide perspectieven wordt overigens de nadruk gelegd op het feit dat een 
organisatie niet een op zichzelf staande entiteit is, maar altijd verbonden is aan een col-
lectief, een groep die de organisatie vormt of construeert. De term organisatie-identiteit 
is een metaforische term: ‘The concept of ‘organizational identity’ is considered meta-
phorical in that it involves a linguistic utterance in which the combination of words 
is conjunctive, semantically anomalous at first (organizations do not literally have an 
identity) and also literally deviant in the sense that the source or vehicle term of ‘identi-
ty’ has originally or conventionally been employed in relation to different concepts and 
domains (…) (Gibbs 1996, geciteerd in Pullen, Beech & Sims 2007: 44). Het benoemen 
van organisatie-identiteit als metafoor sluit aan bij Morgan en Van Es (zie hierboven).

Vanuit het voorafgaande komen we tot de volgende typeringen: 

1.2.1. Organisatie-identiteit als een telkens weer veranderend construct
In ons spreken over organisaties lijkt het zo te zijn, dat we een organisatie veelal be-
naderen als entiteit, als iets dat als zodanig bestaat. We spreken over organisaties als 
levende mechanismen en zeggen bijvoorbeeld dat een organisatie ook lerend kan zijn 
(o.a. De Caluwé & Vermaak 2006). Op het moment dat we zoeken naar wat een organisa-
tie dan precies is (en dat is tevens de vraag naar de identiteit van de organisatie), blijkt 
die vraag niet eenvoudig te beantwoorden. Het is niet het gebouw of de inrichting van 
het gebouw, het is niet de naam, het adres of het genoemd worden door anderen. In 
organisatietheorieën zien we dan ook steeds vaker benadrukt worden, dat de identi-
teit van organisaties niet als entiteit benaderd dient te worden, maar als proces (of als 
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werkwoord). Organisatie-identiteit wordt daarbij gezien als een telkens weer verande-
rend construct (zie ook 1.1.1) Daarbij moet wel aangetekend worden dat sommige (on-
derdelen van) constructen lange tijd kunnen overleven, maar in de loop van de tijd an-
ders geduid kunnen worden.

Organisatie-identiteit of collectieve identiteit is een discursief construct, vervat in collec-
tieve identiteitsverhalen (zie hieronder), die door mensen worden verteld, die beschre-
ven worden in de geschiedenis(verhalen) van de organisatie en die vervat zitten in web-
sites en andere tekstuele en beeldende uitingen (Brown 2006: 733). Interessant daarbij is 
de aandacht die door Drori, Delmestri & Oberg (2015) wordt gevraagd voor de iconografie 
van organisaties. Zij richten zich in het bijzonder op de iconografie van universiteiten 
‘als institutionele narratieven’. Deze institutionele narratieven omschrijven zij als ‘sym-
bolische ordeningen, die zin geven aan sociale contexten en gebeurtenissen en daarmee 
ook identiteiten construeren’ (Drori, Delmestri & Oberg 2015: 6). Daarbij gaat het niet 
alleen om talige uitingen als vertelde verhalen en beschreven mission-statements; taal 
gaat verder dan ‘spoken words’, maar heeft ook betrekking op alles wat als ‘tekens’ aange-
duid zou kunnen worden: beelden, symbolen, gedragingen enzovoort. Drori, Delmestri 
& Oberg richten zich in hun bijdrage op visuele artefacten, zoals door de universiteiten 
gehanteerde logo’s. Zij onderzoeken 826 logo’s en classificeren deze logo’s uiteindelijk in 
vier onderscheiden ‘identiteitsnarratieven’: het gilde-achtige klassieke narratief, het pro-
fessioneel wetenschappelijk narratief, het lokaal gesitueerde narratief en organisatienar-
ratief/ het georganiseerde narratief. Zij omschrijven deze vier onderscheiden narratieven 
en geven daarbij aan dat het instituutsnarratief vertaald wordt in een logo, maar dat om-
gekeerd het logo ook het narratief (mede) construeert. Zij stellen de vraag wat een univer-
siteit inspireert om een nieuw instituutsnarratief te construeren. Zij verwijzen naar de ve-
randeringen in de sociale context en zeggen over de huidige verschuivingen: ‘The recent 
rise of “brand society” is carried forward by globalization and its universale themes, by 
professionalization and rationalization that also penetrate university administration, by 
marketization and commercialization of knowledge that is also fueled by assumptions 
about fierce global competition, and by mediatization which opens new venue for legiti-
macy strategies. These forces come together to drive the university to change from being 
a “Republic of Scholars” into an organization’ (Drori et al. 2013 en Krücken & Maier 2006, 
zo geciteerd in Drori, Delmestri & Oberg 2015: 15).

1.2.2. Organisatie-identiteit, geconstrueerd in narratieven
Het construct van organisatie-identiteit bestaat uit identiteits-relevante narratieven. 
Brown (2006: 734) zegt daarover: ‘I regard the identities of organizations as being consti-
tuted by the totality of collective identity-relevant narratives authored by participants. 
This conception permits recognition that collective identities are most often compli-
cated discursive constructs, with some shared elements, but also replete with contradic-
tions’. Brown volgt hier Czarniawska-Joerges (1994: 198) die organisatie-identiteiten om-
schrijft als ‘continuous processes of narration where both the narrator and the audience 
formulate, edit, applaud, and refuse various elements of the ever produced narrative’. 
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Brown hanteert de metafoor van ‘a patchwork quilt of narrative episodes stiched to-
gether through shared conversations, and rippled, with stories variously borrowing 
threads from each other, continuing and extending some, and seeking to unravel oth-
ers’ (Brown 2006: 735). Sommige narratieven zijn diep ingebed in de structuur van de 
quilt, met draden naar andere narratieven, terwijl andere narratieven zich aan de ran-
den van de quilt bevinden. Het resultaat is een doek waaraan voortdurend gewerkt 
wordt, rafelig op sommige plaatsen en rijk bewerkt op andere plekken (Brown 2006: 
735). 

1.2.3. Organisatie-identiteit als relationeel constructieproces
Door organisatie-identiteit te benaderen als ‘ever produced narrative’ kunnen we ook 
aansluiten bij wat over identiteit is opgemerkt en als typeringen is weergegeven. Het 
gaat bij organisatie-identiteit om een gecompliceerd discursief construct (zie Brown 
2006: 7). Bij organisaties gaat het om samenwerkingsverbanden, om collectieven. Op 
basis daarvan kan geconcludeerd worden dat het ook bij de constructie van organisa-
tie-identiteit gaat om een relationeel constructieproces. En zelfs meer: constructies van 
organisatie-identiteit zijn constitutieven voor organisaties als zodanig. Anders gezegd: 
een organisatie heeft geen verhaal, maar ís een verhaal en ís vanwege en door de gecon-
strueerde verhalen. Het kan, naast een tot op zekere hoogte gedeeld narratief of gedeel-
de narratieven, daarbij gaan om heel verschillende verhalen van verschillende groepen 
binnen een organisatie: ‘As narrative constructions, organizations are emphatically not 
simple, monolithic or homogeneous. Rather, they are discursively polyphonic or het-
eroglossic (multi- languaged) entities in which individuals and groups simultaneously 
and sequentially trade in narratives’ (Brown 2006: 734).

1.2.4. Organisatie-identiteit en plaats en tijd
Het aspect van tijd zit in narratieven vervat. Denk daarbij aan een mogelijke omschrij-
ving van narratief als een verslag van gebeurtenissen over/ in een bepaalde tijdspanne. 
We kunnen hier opnieuw Ricoeur volgen, die aangeeft dat het abstracte concept van 
tijd betekenis krijgt voor de mens ‘to the extent that it is organized as a narrative, and 
reciprocally, that the narrative is meaningful to the extent that it portrays the features 
of temporal experience’ (Ricoeur 1984; ook Jameson 2001, zo geciteerd in Brown 2006: 
740). Collectieve identiteitsnarratieven zijn vaak verslagen/ verhalen over hoe organi-
saties zich hebben ontwikkeld. In die narratieven wordt het begrip tijd als een flexibele 
narratieve bron gehanteerd; daarnaast creëert de hantering van het begrip tijd noties 
als samenhang, doelgerichtheid en continuïteit. 

Met het begrip tijd valt ook het licht op plaats, opgevat als de plek en als de context. In 
het narratief spelen die beide een rol en beïnvloeden beide het narratief.
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1.3.  Intermezzo: een eerste aanzet voor een 
onderzoekskader

Nu in het voorafgaande een korte schets is gegeven van de begrippen identiteit en or-
ganisatie-identiteit is het goed om ook de vraag naar het te onderzoeken gebied te stel-
len. Als identiteit een discursief construct is en als organisatie-identiteit een discursief 
construct van een collectief is, is het de vraag wat onderzocht kan worden en op welke 
wijze. Wat kan er gezegd, onderzocht en gekend worden over wat zich als fluïde con-
structieve processen lijkt aan te dienen? We volgen voor een nadere verkenning het spoor 
dat is uitgezet door Pratt (2013).

1.3.1.  Langs welke weg kan identiteit als constructieproces zichtbaar 
gemaakt worden?

Voor identificatie – en in het verlengde daarvan voor identiteit – onderscheiden 
Cardador en Pratt (2006, zo aangehaald in Schultz et al. 2013: 25) drie fundamentele 
bases: een relationele, gedragsmatige en een symbolische basis. De genoemde drie ba-
ses kunnen verbonden worden aan wat in de organisatieliteratuur ook wel de dynami-
sche triade wordt genoemd: betekenisverlening, identiteit en actie. Ook in die triade 
klinkt het proceskarakter door. Faber (2012) maakt in haar dissertatie gebruik van deze 
triade wanneer zij een identiteitsmodel ontwikkelt. In dat model benoemt zij de vol-
gende sociale mechanismen: ‘sensegiving, action formation en sensemaking’. Zij voegt 
er een vierde dimensie aan toe, die van de ‘institutionalisation’ (Faber 2012: 77- 79). Bij 
deze dimensie van institutionalisering tekent Faber aan dat door institutionalisering 
identiteit als objectieve realiteit ervaren kan worden, maar dat het toch gaat om een 
constructie ‘whose appearance of objectivity depends wholly on the (inter)subjecti-
vity of the actors who are continiously (re)constructing it’ (Willmot 1990: 49, zo geci-
teerd in Faber 2012: 79).

Bij de gedragscomponent ligt de nadruk op het doen, het praktiseren. Denk daarbij aan 
het feit dat identiteit aan het vervullen van verschillende rollen is gekoppeld. Het doen 
is bijvoorbeeld zichtbaar in het je actief of passief verstaan met de organisatie-identi-
teit, deze mede vormgeven of ter sprake brengen, in het onderhandelen en bestrijden 
of omarmen.

Bij de relationele component ligt de nadruk op interactie en de ander. Wat bij de ge-
dragscomponent beschreven is, vindt niet in het luchtledige plaats, maar in de aanwe-
zigheid van anderen. De ander zet zelfs wellicht tot gedrag en actie aan.

De symbolische component is verbonden aan de opvatting dat wij in narratieven iden-
titeit construeren. Acties en relaties worden in een samenhangend plot bijeengebracht. 
In de emplotment wordt (het proceskarakter van) de identiteit zichtbaar. In de narratie-
ven spelen ook de componenten tijd en plaats/ruimte een rol. 
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De vraag naar de wijze waarop identiteit als constructieproces zichtbaar gemaakt kan 
worden, kan nu beantwoord worden. Met gebruikmaking van de drie fundamentele 
componenten kunnen identiteit en het identiteitsconstructieproces in kaart worden 
gebracht. 

1.3.2. Hoe kan over identiteit als constructieproces gesproken worden?
Het ligt voor de hand om te kiezen voor bewoordingen waarin de nadruk op het pro-
ceskarakter ligt. Veel gebezigde termen zijn construct, constructie of werk. Er kleven wat 
bezwaren aan het woord construct. Een construct roept toch iets permanents op, al heeft 
het construct een tijdelijk karakter. Tegelijkertijd hebben Gioia en anderen (2000) ook 
geconstateerd dat er in identiteitsconstructies vaak iets doorsijpelt uit het verleden, 
dat er vaak iets blijft kleven en dat soms labels veranderd worden, maar de inhoud niet 
en vice versa. Een ander mogelijk bezwaar bij het woord construct is de doelgerichte 
connotatie. Hoewel identiteitsconstructies vaak functioneel en doelgericht zijn, geldt 
dat niet over de hele linie. Enkele onderzoekers stellen daarom voor om niet over het 
construct, maar over het spel van identiteit te spreken (zie bijvoorbeeld Faber 2012, die 
hier o.a. Ravasi & Schultz (2006) volgt). Opvallend is daarbij wel, dat juist in het woord 
spel minder van het kleven of het doorsijpelen doorklinkt (terwijl Faber met de com-
ponent ‘institutionalisering’ dat wel veronderstelt en zelf steviger aanzet dan bij het 
begrip spel past). Het begrip spel keert later vanuit een andere invalshoek in de theore-
tische verkenning terug (zie hoofdstuk 2). We komen dan ook terug op de suggestie om 
over spel in plaats van construct te spreken.

1.3.3. Wat kan verder onderzocht worden?
Op basis van de constatering dat er over identiteitsconstructie gesproken kan worden 
(aan de hand van drie fundamentele bases) en op basis van de overwegingen bij het 
woord construct kunnen vragen voor verder onderzoek geformuleerd worden.

a. Als identiteitsconstructie als proces benaderd wordt, op welke wijze kan dat proces 
dan beschreven worden?

b. Als de identiteitsconstructie zichtbaar wordt in narratieven (of anders geformu-
leerd: ook bestaat uit het vertellen van narratieven), welke narratieven zijn dat en 
door wie worden die verteld? Wie of wat is verantwoordelijk voor of aan zet bij de 
constructie van een (meer of minder) gemeenschappelijk narratief ?

c. Als organisaties en daarmee ook organisatie-identiteit aan verandering onderhevig 
zijn, wie of wat zijn de motoren van die verandering? Wat of wie brengt de verande-
ring op gang of houdt die gaande?

d. Hoe kan het proces van verandering geanalyseerd worden?
e. Als identiteitsconstructie het proces is, dat wordt vormgegeven door een samen-

werkingsverband van personen (dat gericht is op de realisatie van één of meer doe-
len), ligt het voor de hand om aandacht te besteden aan de verschillende rollen en 
bijdragen bij deze constructie. Wie heeft welke positie bij het construeren en hoe 
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wordt de bijdrage door die positie al dan niet bepaald? Anders gezegd: Wie bepaalt 
het spel?, Wie spelen het en hoe verloopt het spel?

f. Als het om doorgaande verandering gaat, wat kan dan over een eventueel uit-
eindelijk doel gezegd worden? Of gaat het om een ‘ever produced narrative’ 
(Czarniawska-Joerges 1994: 198) dat geen einde kent (a never ending story)?

1.4.  Nadere verkenning ten behoeve van het 
onderzoekskader

Op basis van de genoemde vragen worden nu enkele begrippen rond identiteit als een 
proces in ontwikkeling nader verkend en geduid. 

1.4.1. Proces
Identiteit wordt in deze studie benaderd als een doorgaand proces. Er zal dus eerder in 
termen van identity-work of identiteitsconstructie gesproken worden dan over identiteit 
als entiteit. Daarbij is het volgende uitgangspunt van belang: ‘Change must not be 
thought of as a property of organization. Rather, organization must be understood as 
an emergent property of change. Change is ontologically prior to organization – it is 
the condition of possibility for organization’ (Tsoukas & Chia 2002: 570, zo geciteerd in 
Schultz et al 2013: 57). Gioia & Patvardhan (2013: 52) vragen daarbij aandacht voor onze 
neiging om identiteit toch als een stabiele entiteit te beschouwen. Zij zeggen daarover: 
‘We are very much predisposed to freezing identity, to holding it up for examination in 
a sensemaking fashion and concluding that because we seem to be able to freeze it to a 
moment in time, it must be a freezable thing’. 

Bij de reconstructie van de ontwikkeling van de identiteit zullen wel momentopnames 
worden gemaakt en wordt in die opnames het proces tijdelijk gefixeerd. Deze mo-
mentopnames hebben het karakter van stills of snapshots. De term snapshot als term bij 
identiteitsonderzoek wordt door Gioia & Patvardhan (2013: 57) geïntroduceerd: ‘Such 
snapshots serve to circum scribe the process and act as reference points against which 
we examine the flow of identity over time. It is essential to remind ourselves, however, 
that such bracketing is mainly a tool of convenience (albeit an inevitable and important 
one!)’.

Bij de beschrijving van de inhoud van het snapshot kan gebruik worden gemaakt van 
metaforen. Zie bijvoorbeeld de wijze waarop Brown (2006) zich bedient van de meta-
foor van ‘the patchwork quilt’. 

1.4.2. Narratieven
Het proces van identiteitsconstructie wordt zichtbaar in narratieven. Sterker gefor-
muleerd: identiteitsconstructie vindt door middel van narratieven plaats. Deze sterke 
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formulering treffen we ook bij Somers (1994: 614): ‘[...] namely, that social life is itself 
storied and that narrative is an ontological condition of social life. […]; that people con-
struct identities (however multiple and changing) by locating themselves or being lo-
cated within a repertoire of emplotted stories; that “experience” is constituted through 
narratives; that people make sense of what has happened and is happening to them by 
attempting to assemble or in some way integrate these happenings within one or more 
narratives; and that people are guided to act in certain ways, and not others, on the ba-
sis of the projections, expectations, and memories derived from a multiplicity but ul-
timately limited repertoire of available social, public, and cultural narratives.’ Somers 
verwijst voor haar stellingname naar onderzoek in onder andere rechten, psychologie, 
filosofie en genderstudies. Zij verwijst vooral ook naar de inzichten van Paul Ricoeur 
(o.a. 1988). Somers geeft aan dat narratieven constellaties zijn van ‘relationships (con-
nected parts), embedded in time and space, constituted by causal emplotment’ (1994: 616). 

Somers onderscheidt vier dimensies in narratieven: ‘ontological, public, conceptual, 
and metanarrativities’ (1994: 616). Onder de ontologische narratieven verstaat zij de 
verhalen die sociale actoren gebruiken/vertellen om zin te geven aan hun leven en zo 
hun leven vorm te geven. Ontologische narrativiteit is geen a priori of iets gefixeerds. 
Ontologische narratieven maken identiteit tot iets in wording (zie 1994: 618). Hoe wor-
den deze ontologische narratieven geconstrueerd? Somers zegt daarover: ‘Ontological 
narratives are, above all, social and interpersonal. […] ontological narratives can only ex-
ist interpersonally in the course of social and structural interactions over time’ (1994: 618). Zo 
ontstaan en bestaan ‘intersubjectieve webben van relationaliteit’, die Somers vervolgens 
aanduidt met ‘public narratives’ (zie hierna). Ammerman stelt voor om – in plaats van 
over ontologische – over autobiografische narratieven te spreken (2003: 214). Zij doet het 
voorstel om zo enige connotatie van onveranderlijkheid ter vermijden. 

Autobiografische narratieven staan niet op zichzelf. Identiteit (zoals ontwikkeld in 
het autobiografische narratief) wordt ook in relatie gevormd. Dat relationele netwerk 
is zichtbaar in wat Somers de ‘public narratives’ noemt. Deze narratieven zijn verbon-
den aan groepen, categorieën, culturen en instituties. Sommige van deze narratieven 
zijn bijzonder sterk en worden breed gedragen. Ze omvatten micro- en macro-verhalen, 
waaronder de organisatie-verhalen (Somers 1994: organizational myths). Somers volgt 
hier Taylor (2011), die het publieke narratief aanduidt als ‘webs of interlocution’, waar-
van wij afhankelijk zijn.

De derde dimensie duidt Somers aan als metanarrativiteit, als verzamelterm voor ‘the 
“masternarratives” in which we are embedded as comtemporary actors in history and 
as social scientists’ (1994: 619). Daaronder vallen narratieven als Industrialisatie en 
Verlichting. Denk ook aan de epische drama’s als Kapitalisme versus Communisme of aan 
teleologische narratieven zoals Klassenstrijd en Overwinning. Als bijzonder kenmerk van 
deze metanarratieven noemt Somers ‘their quality of denarrativization’. Metanarratieven 
zijn gebouwd op concepten en verklarende schema’s. Hoewel zij alle trekken vertonen 
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van narrativiteit (zoals een plot, transformatie, ‘causal emplotment’, karakters en actie), 
missen zij een cruciaal element, dat Somers aanduidt als ‘conceptual narrativity’ (1994: 
620). 

Met de dimensie van ‘conceptuele narrativiteit’ verwijst Somers naar de concepten en 
verklaringen die geconstrueerd worden door onderzoekers. ‘The challenge of concep-
tual narrativity is to devise a vocubalary that we can use to reconstruct and plot over 
time and space the ontological narratives and relationships of historical actors, the 
public and cultural narratives that inform their lives, and the crucial intersection of 
these narratives with the other relevant social forces’ (1994: 620). Met de ‘social forces’ 
duidt Somers op factoren die naast de autobiografische narratieven en de publieke nar-
ratieven sociale actie en institutie-constructie produceren. Krachten als wetgeving, re-
gels en afspraken in het publieke domein, en dominante discoursen.

De vier dimensies van Somers zijn bruikbare invalshoeken voor de reconstructie van 
het proces van identiteitsontwikkeling. Deze dimensies roepen wel de vraag op naar de 
mate van vrijheid waarin het narratief geconstrueerd wordt. Somers stelt in navolging 
van anderen nadrukkelijk, dat de sociale narratieven (het publieke narratief en het me-
tanarratief) zelden ‘of our own making’ zijn (1994: 606).

1.4.3. Agency en Structure, performed en produced identity
De mate van vrijheid, waarin het narratief geconstrueerd wordt, wordt onder andere ge-
adresseerd in het debat over agency versus structure. In dit debat draait het om de vraag of 
sociale structuren het gedrag van de mens bepalen of dat menselijk handelen structuren 
voortbrengt. Dat debat is in het bijzonder opgepakt door Giddens (o.a. 1984) die met het 
begrip ‘structuratie’ zocht naar een balans tussen de theoretische posities van agency en 
structure. Met het begrip ‘structuratie’ benoemt Giddens de mogelijkheid tot sociale actie, 
waarin een ‘competent and active performance’ vorm en inhoud kan krijgen. Bourdieu 
(o.a. 1990) ontwikkelt een theorie van de praxis en spreekt over de habitus als de plek 
voor de performance. Archer (2003) werkt de sociale actie als ‘internal conversation’ uit. 
Ieder mens is in staat innerlijke conversaties uit te voeren en doet dat ook. Daar ligt de 
ruimte voor agency. Bhaskar (2008) zoekt niet naar de balans, maar naar de transformatie 
met zijn Transformational Model of Social Action (TMSA).

Wanneer we het debat over acengy versus structure verplaatsen naar identiteitsontwik-
keling, leidt dat tot de vraag of het individu en/ of een organisatie (gedacht als collec-
tief) vrij is in het construeren van het narratief of dat hij zichzelf verplaatst in een be-
staand construct en zich verhoudt tot dat construct (voor zover hij die vrijheid heeft)? 
Anders gezegd: Gaat het om ‘a discursive performance or construction in interaction’ 
of om ‘a historical set of structures with regulatory power upon identity’? (Benwell & 
Stokoe 2006: 29). De ontwikkeling in het denken over deze vraag kan als volgt geschetst 
worden: Beginnend bij het soevereine subject, die in vrijheid zijn identiteit ontwikkelt, 
verschuift de beweging naar aandacht voor identiteit in interactie: het subject als ‘an 
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unfinished product of discourse’ (Benwell & Stokoe 2006: 30). Deze verschuiving, aange-
duid als de discursive turn, leidt tot de vraag naar mogelijke beperkingen in wat als zelf-
determinatie van het subject kan worden aangeduid. De Franse filosoof Althusser (1971) 
stelt dat het subject bestaande sociale relaties en normen accepteert en internaliseert 
en zichzelf daarin positioneert via wat Althusser als interpellatie aanduidt (zo beschre-
ven in Benwell & Stokoe 2006: 30). De Italiaan Gramsci (1971) denkt op datzelfde spoor 
verder. Hij lokaliseert de macht in repressieve instituties als de politiek, het leger, maar 
ook in de kunsten, de media en onderwijs. Deze macht wordt telkens bevochten via on-
derdrukking of overtuigen, verleiden of streven naar consensus. Gramsci introduceert 
de term hegemonie om dat proces van telkens bevechten van de macht aan te duiden.

Foucault (1972) spreekt over de discursieve productie van het subject. Hij ziet het subject 
(of identiteit) als het product van de dominante sociale discoursen (Benwell & Stokoe 
2006: 30). Er is geen sprake van zelfdeterminatie, maar van een ideologisch bepaald con-
struct. Butler (1997b) wijst op een paradox in de stellingname van Foucault: ‘Subjection 
consists precisely in this fundamental dependency on a discourse we never choose but 
that, paradoxically, initiates and sustains our agency’ (zo geciteerd in Benwell & Stokoe 
2006: 31). Zij introduceert het begrip ‘performativiteit’ en zegt over identiteit: ‘identity 
is a discursive practice, a discours we both inhabit and employ, but also a performance 
with all the connotations of non- essentialism, transcience, versatility and masquerade 
that this implies’ (zo geciteerd in Benwell & Stokoe 2006: 33). Butler (1997b) introdu-
ceert in dit verband de term discursive agency. Zij doelt daarmee op het volgende: sub-
jectificatie (het subject worden) is weliswaar een product van voorgegeven structu-
ren, maar het subject worden zelf biedt ook mogelijkheden om actief te reageren of te 
ageren. Iedere nieuwe performance als subject biedt mogelijkheden tot aanpassingen 
van het dominante discours via nieuwe betekenisverlening, afzwakken of versterken. 
Anders gezegd: de discursieve orde wordt niet alleen gereproduceerd, maar ook afge-
zwakt of vernieuwd of verder uitgebouwd.

Ook Fairclough (2004) denkt langs deze lijn. Hij ziet teksten (waarin discoursen wor-
den vervat) als instantiaties, die ontleend worden aan het systeem en het systeem in-
stantiëren; maar omdat deze teksten gelokaliseerd worden in het steeds veranderende 
sociale leven, zijn zij ook ‘channels for socially driven changes in the language system’ 
(zo in Benwell & Stokoe 2006: 33).

We zien daarmee hoe het denken over ‘agency versus structure’ zich heeft ontwikkeld 
in de richting van discourse-based benaderingen, waarin identiteit over het algemeen 
beschreven wordt als een fluïde, dynamisch proces (waarin de discursieve orde zowel 
gereproduceerd als gedestabiliseerd wordt), maar waarin ook aandacht is voor tekst, 
gesprek, taaluitingen (narratieven) als de plaatsen waar identiteit geanalyseerd kan 
worden en waar gezocht kan worden naar reproducerende en destabiliserende bewe-
gingen (vrij naar Benwell & Stokoe 2006: 34). Dat roept tegelijkertijd de vraag op naar 
hoe identiteit geproduceerd (produced, hier verstaan als herhaalde en overgenomen 
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identiteit uit dominante discoursen) dan wel gevormd en vertoond wordt (performed, 
hier verstaan als identiteit gevormd in the discursive agency) en naar de inhoud van de 
produced dan wel performed identity.

1.4.4. Narratieve analyse en discoursanalyse
Aansluitend bij de invalshoek van produced en performed identity zoeken we naar een 
analysemethode die die benadering ondersteunt. Die methode is te vinden in een com-
binatie van narratieve analyse en (kritische) discoursanalyse. In de narratieve analyse 
zien we aandacht voor het micro- (individueel/ autobiografisch) en macroniveau (col-
lectief/ publiek en sociale systemen). In deze analyse ligt de nadruk op het construeren 
van identiteit in het narratief. In het narratieve onderzoek gaat de aandacht uit naar het 
soort narratief, waarin vertellers zichzelf plaatsen, naar hoe daarin identiteit zichtbaar 
gemaakt wordt en wordt opgeëist, en naar de relatie met meta-narratieven.

In de (kritische) discoursanalyse ligt de nadruk op het uitgangspunt dat identiteit is ge-
vestigd in (de grammatica van) taal, en in het relationele gebruik ervan tussen tekst en 
lezer of hoorder en in de wijze waarop daarin houding/ gedrag en ideologie tot uitdruk-
king wordt gebracht. Met Fairclough als één van de vertegenwoordigers van deze bena-
dering zien we hoe het concept van het ‘machteloze subject’ van Foucault wordt om-
gevormd tot ‘a dialectical relationship between “discourse/ representation” and “style 
/ identification”, by which discourses are “inculcated” in identities, in a more agentive 
and on-going process of identification’ (Fairclough 2003, zo geciteerd in Benwell & 
Stokoe 2006: 45).

In de combinatie van deze analyses kan gezocht worden naar:
- De inhoud van de narratieven in de verschillende dimensies/ niveaus (Somers 

1994).
- De wijze waarop verbindingen zijn en worden gemaakt tussen de verschillende 

narratieven.
- Het proces van doorgaande ontwikkeling.
- De wijze waarop produced en performed identity in dat proces zijn gesitueerd.

1.4.5. Positionering
Er is – in het kader van de narratieve analyse - ook aandacht gevraagd voor de wijze 
waarop er verbindingen worden gelegd tussen micro- (denk aan autobiografische en 
publieke) en macro – (denk aan master-) narratieven. In de positioning theory (zie Harré 
& Van Langenhove 1999; Bamberg 2004) wordt de constructie van identiteit tussen spre-
ker en hoorder onderzocht. Positionering is een ruimtelijke en dynamische metafoor; 
de metafoor wordt gebruikt om te beschrijven hoe mensen zich positioneren of hoe zij 
gepositioneerd worden of zijn in discoursen (narratieven, gesprekken en dergelijke). 
Positionering wordt gebruikt als alternatief voor het denken in rollen; rollen roepen 
een statisch karakter op. Het begrip ‘positionering’ wordt als volgt geduid: ‘a cluster 
of rights and duties to perform certain actions with a certain significance as acts, but 
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which also may include prohibitions or denials of access to some of the local repertoire 
of meaningful acts. In a certain sense in each social milieu there is a kind of Platonic 
realm of positions, realized in current practices, which people can adopt, strive to 
locate themselves in, be pushed into, be displaced from or be refused access, recess 
themselves from and so on, in a higly mobile and dynamic way’ (Harré & Moghaddam 
2003: 5 – 6). Bamberg (2003, 2004) wijst nadrukkelijk op dat dynamisch aspect van de 
positioneringstheorie. Dat dynamisch aspect is aantrekkelijk en van betekenis voor de 
analyse van subjectiviteit, identiteit en actorschap. Bovendien is het concept van ‘posi-
tion’ bruikbaar om ook te hanteren in de analyse van discursieve interacties die groter 
zijn dan één–op éénconversaties: ‘Institutions and even nations can be positioned in 
that rights and duties to perform certain categories of speech acts are restricted by the 
conventions of interaction’ (Harré & Moghaddam 2003: 5). Een positie is in de positi-
oneringstheorie gedefinieerd als een plaats binnen een morele orde, die daarmee een 
cluster van rechten, plichten en verplichtingen bevat. Posities zijn ook relationeel van 
aard, ze worden zelden in isolement gedefinieerd (denk daarbij aan de leraar die leraar 
is, omdat er ook een leerling is). 

Men hanteert in de positioneringstheorie de positioneringsdriehoek: positie, ‘speech acts 
and other acts’ en de verhaallijn als onderzoeksinstrument. De driehoek kan vanuit elk 
van de drie hoeken benaderd worden, maar de insteek vanuit de ‘verhaallijn’ heeft de 
voorkeur. Vanuit de verhaallijn kan allereerst zichtbaar worden gemaakt vanuit welke 
principes of conventies gedacht wordt bij de vertelling van het narratief en in het nar-
ratief zelf. Verder bevat iedere verhaallijn posities die de deelnemers in het verhaal aan 
elkaar verbinden en ‘positioneren’. Vanuit de posities kan onderzocht worden welke 
‘tacit catalogue’ van veronderstellingen, rechten en verplichtingen gehanteerd wordt. 

Betekenisverlening wordt in de positioneringstheorie gezien als ‘linguistic, culturally 
relative, socially constructed, and local’ (Harré & Moghaddam 2003: 24). Aandacht gaat 
daarbij uit naar het proces waarin sprekers ‘subject-posities’, die in discoursen en meta-
narratieven mogelijk worden gemaakt, al dan niet omarmen en zich eigen maken, wei-
geren en ontwerpen. Sprekers kunnen zichzelf als machtig of machteloos positioneren, 
afhankelijk of onafhankelijk, slachtoffer of overwinnaars, passief of actief. In de posi-
tietheorie gaat het ook om de verschillende posities die een subject in de verschillende 
contexten kan of moet innemen. Er is noch sprake van vooraf gedetermineerde posities, 
noch van fixatie van één positie per subject. Tenslotte kan ieder posities weigeren, aan-
passen, of daarover onderhandelen. Zo wordt ook in de positietheorie recht gedaan aan 
‘individual agency in identity construction’ (Bamberg 2004).

De positioneringstheorie helpt ons bij de vraag naar wie het spel van identiteitsontwik-
keling bepalen en hoe dat spel bepaald wordt. Bovendien sluit de theorie aan bij wat 
Butler (1997b) benoemt als de discursive agency.
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1.4.6. Ever produced narrative
Als er sprake is van identity-work, dat wil zeggen van identiteitsontwikkeling als door-
gaand proces, kan de vraag gesteld worden of er ooit sprake is van gerealiseerde iden-
titeit of van het bereiken van het doel van de ontwikkeling. We raken daarbij aan de 
vraag naar het waartoe van het proces van identiteitsontwikkeling. Voor individuen en 
organisaties is de grondtoon van die ontwikkeling altijd verbonden aan goed. Daarbij 
is wat goed is, niet een afgerond en uiteindelijk concept. Het heeft het karakter van een 
utopie, een visioen dat in beweging is en verandert, bijgesteld wordt, een streven dat tel-
kens op andere wijzen vorm krijgt en opnieuw geladen wordt. Verhaeghe (2012) zegt in 
dit verband: ‘Centraal in de inhoud staat een min of meer samenhangend geheel van 
normen en waarden, die teruggaan op door de groep gedeelde opvattingen of ideolo-
gie. In vakjargon: het grotere narratief van een bepaalde cultuur. Als dat samenhangen-
de geheel ingrijpende wijzigingen ondergaat, heeft dit zonder twijfel gevolgen voor de 
daarbij aansluitende identiteiten: die zullen evolueren in de richting van het nieuwe 
narratief met nieuwe normen en waarden. Identiteit heeft alles te maken met ethiek’ 
(pg 39). Verhaeghe introduceert ook het begrip machteloze maakbaarheid. Hij komt daar-
bij tot de volgende constatering: ‘De gedachte dat we niet alles kunnen controleren, dat 
we weinig of zelfs helemaal geen greep hebben op de essentiële zaken zoals leven, lief-
de en dood, is ondraaglijk geworden. Wat we daarbij uit het oog verliezen, is dat precies 
dit tekort de bron is van alle menselijke creativiteit en dat het de basis levert voor een 
hoger doel waar we samen met anderen naar streven’ (pg 241). 

Identiteitsontwikkeling is verbonden aan dat hogere doel dat geworteld is in een fun-
damenteel tekort. Redenerend vanuit het tekort en de voortdurende, ook contingente 
veranderingen, zal het dus gaan om een doorgaande ontwikkeling en dus een ever pro-
duced narrative. We raken met deze afwegingen aan wat de levensbeschouwelijke laag 
van de identiteitsontwikkeling genoemd zou kunnen worden. Dat vraagt om een na-
dere verkenning van wat die laag is en hoe die laag ‘werkt’. 



37

2.  Levensbeschouwelijke identiteit 
– identiteit

Nu de begrippen identiteit en organisatie-identiteit zijn verkend, wordt de stap gezet naar 
een verkenning van het begrip levensbeschouwelijke identiteit. In die verkenning wordt 
gebruik gemaakt van de bevindingen rond identiteit en organisatie-identiteit, waar-
bij zichtbaar is geworden, dat identiteit (van een persoon of een organisatie) een con-
struct is; bij de constructie komt de vraag naar produced or performed identity aan de orde. 
De constructie is narratief, is vervat in narratieven, met drie fundamentele bases: een 
relationele, een gedragsmatige en een symbolische of betekenis-verlenende. De verken-
ning maakt ook zichtbaar, dat het gaat om een ever produced narrative, waarbij de vraag 
naar het waartoe de levensbeschouwelijke identiteit raakt. Tenslotte is er de constate-
ring dat een organisatie op zichzelf geen identiteit heeft, maar dat er eerder sprake is 
van een collectieve identiteit, gevormd (of produced) door het collectief van personen 
die samen de organisatie vormen. In het collectief zijn er rollen en posities, die bepa-
lend zijn voor het proces van identiteitsconstructie.

In het onderzoek wordt de aandacht specifiek gericht op een onderdeel van deze collec-
tieve identiteit.1 Het gaat om het deel dat als levensbeschouwelijke identiteit aangeduid kan 
worden. Het gaat om – in het kader van deze studie nog specifieker - de levensbeschou-
welijke identiteit van een instelling voor hoger onderwijs in de Nederlandse context.

Ter toelichting bij die context: Nederland kent een duaal stelsel, waarin sprake is van 
openbare en bijzondere scholen (met als variant ook de bijzonder-neutrale scholen). 
In 1848 is bij grondwet de vrijheid van onderwijs geregeld. Deze vrijheid wordt verder 
uitgewerkt in de schoolwet van 1857, waarin ook de vrijheid van (in-)richting van on-
derwijs wordt vastgelegd. Overigens is dat aanvankelijk een formeel recht, waaraan 
geen overheidssubsidie is verbonden. Dat laatste leidt tot de schoolstrijd die in 1917 uit-
mondt in de gelijkschakeling van alle scholen, ook wat betreft overheidsbijdragen. In 
de periode van grofweg 1848 tot 1950 ontstaan scholen met een religieuze oriëntatie, 
die als bepalend kenmerk wordt gehanteerd. Er verschijnen rooms-katholieke scholen, 
protestants-christelijke scholen en joodse scholen, later ook gevolgd door islamitische 
scholen en hindoe-scholen. Daarnaast ontstaan er ook scholen met een specifieke pe-
dagogische oriën tatie zoals Jenaplan-, Dalton-, Freinet-, Montessorischolen en de Vrije 
School (Stilma 2002).

1 Die collectieve identiteit wordt overigens in het vervolg wel als organisatie–identiteit aange-
duid; dit omdat in de term organisatie-identiteit de spanning tussen produced en performed 
identity aanwezig blijft. Bij collectieve identiteit lijkt de focus vooral op de performed iden-
tity te liggen).
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De protestants-christelijke scholen kennen aanvankelijk nog sub-richtingen, als refor-
matorisch, gereformeerd vrijgemaakt, gereformeerde grondslag, gereformeerde belij-
denis en evangelisch (Postma 1995, geciteerd in De Wolff 2000). Heden ten dage is zicht-
baar dat de sub-richtingen in aantal en omvang afnemen, vaak vanwege krimp (zie bv. 
opendata.cbs.nl).

Om helder te krijgen, wat onder de levensbeschouwelijke identiteit van een school kan 
worden verstaan, worden de volgende stappen gezet. 

Allereerst wordt stilgestaan bij een specifiek verschijnsel in de Nederlandse context. 
Het gaat om het verschijnsel, dat bij het begrip identiteit van een school, vaak onmid-
dellijk uitsluitend gedacht wordt één aspect van die identiteit, namelijk het levensbe-
schouwelijke aspect.

Vervolgens wordt nader ingegaan op het begrip levensbeschouwelijk. Daarbij wordt ook 
onderzocht op welke wijze levensbeschouwing en religie al dan niet aan elkaar verbon-
den zijn. Ten slotte wordt de combinatie levensbeschouwelijke identiteit nader verkend, en 
wordt op basis van de theoretische bevindingen de onderzoeksvraagstelling bijgesteld.

2.1.  Identiteit als levensbeschouwelijke identiteit van een 
school

In de Nederlandse context van onderwijs en spreken over identiteit doet zich het op-
vallende verschijnsel voor dat met het begrip identiteit vrijwel altijd naar de levens-
beschouwelijke positionering van een school verwezen wordt (dat wil zeggen, als het 
begrip identiteit gebruikt wordt in combinatie met onderwijs of school). We verwij-
zen voor deze vaststelling naar De Wolff (2000), Hermans & van Vugt (red. 1997), Vijver 
(2001), Miedema & Vijver (1995), Groen (1998), Van Knippenberg (1998), Dupont (2010), 
Kroon (red. 1997). Zie bijvoorbeeld ook Buys et al. (2003), waarbij in het inleidende 
hoofdstuk vanuit een verkenning van het begrip identiteit moeiteloos de stap gemaakt 
wordt naar de christelijke identiteit van organisaties. De Wolff (2000) stelt vast dat 
‘het spreken over de identiteit van de christelijke school nauw samenhangt met het 
verdwijnen van vanzelfsprekendheden rondom christelijke scholen’. De discussies in 
termen van identiteit zijn, zo stelt zij, relatief jong (2000: 56). De Wolff verwijst daar-
bij naar De Jong Ozn (1994), die opmerkt dat ‘in de periode tussen 1920 en 1945 er wei-
nig discussie was over het onderscheid tussen christelijke en openbare scholen. Na de 
Tweede Wereldoorlog verandert dit. Er komt dan een discussie op gang over de vraag 
of een onverzuilde, christelijke staatsschool niet wenselijker is dan een aparte (bijzon-
dere) christelijke school.’ (zo geciteerd bij De Wolff 2000: 56, voetnoot). Ingrijpende 
wijzigingen in de samenleving, zoals de ontzuiling, een toenemende secularisatie en 
een toegenomen levensbeschouwelijke pluriformiteit spelen een rol bij de toename 



39

van aandacht voor en discussies over de identiteit van de school, hier ook gedacht als 
de levensbeschouwelijke identiteit (De Wolff 2000: 56 – 57). 

Dupont noemt deze benadering van het begrip identiteit een verenging van het be-
grip identiteit en van het begrip levensbeschouwing. In het inleidende hoofdstuk bij 
Identiteit als verhaal van de school (Hermans & Van der Zee, red, 2009) bepleit hij een 
ruimere hantering van identiteit als iets dat op alle mensen en organisaties per defi-
nitie toepasbaar is. ‘Ieder mens heeft een identiteit’ (Dupont, in Hermans & Van der 
Zee 2009: 9). Wat betreft het begrip levensbeschouwing pleit hij ervoor om de hante-
ring van het begrip niet te beperken tot enkele facetten (zoals bijvoorbeeld feesten en 
standaarden van de kerk), maar om levensbeschouwing te zien als een traditie die ‘een 
breed beeld geeft van wat in het leven de moeite waard is, ofwel met veel nuances laat 
zien hoe het beste door ons als mensen geleefd kan worden’ (Dupont, in Hermans & 
Van der Zee 2009: 8).

Hoewel Dupont in zijn dissertatie Identiteit als kwaliteit (2010) uitvoerig ingaat op de 
brede hantering van het begrip identiteit, problematiseert hij de koppeling ‘identiteit 
= levensbeschouwelijke identiteit van een school’ verder niet. Hij verbindt zijn uiteen-
legging van de identiteitstheorie van Paul Ricoeur aan een onderzoek naar ‘enkele pro-
blemen in de benadering van de identiteit van katholieke basisscholen in Nederland’ 
(Dupont 2010: 25 ev.). In het hoofdstuk gewijd aan die problemen geeft hij wel aan dat 
er meer aspecten aan het begrip identiteit kunnen zitten dan uitsluitend de katholici-
teit, maar zijn dissertatie is uiteindelijk gericht op het beter benaderen en hanteren van 
de levensbeschouwelijke identiteit van katholieke basisscholen.

Vijver (2001) kiest een ander standpunt. Hij benadrukt het metaforisch karakter van 
het spreken over de identiteit van organisaties. Hij geeft daarbij aan dat organisaties 
geen identiteit hebben, maar dat met het spreken over de (christelijke) identiteit van 
organisaties een begrip uit het taalveld over personen (identiteit) wordt overgebracht 
naar het taalveld van organisaties (Vijver 2001: 52). Hij waarschuwt dat niet vergeten 
mag worden dat het om metaforisch taalgebruik gaat. Wie vergeet dat het om metafo-
ren gaat, begaat wellicht ‘een fatale fout’: de metafoor wordt opgevat als een beschrij-
ving (Vijver 2001: 60). Organisaties hebben geen roeping of missie, een organisatie is 
een menselijke constructie waarover in metaforen gesproken kan worden. Vanuit deze 
vaststelling komt Vijver uiteindelijk tot een deconstructie van de legitimatie van het 
christelijke van christelijke organisaties.

Op basis van deze verkenning is het van belang allereerst het begrip levensbeschouwing 
nader te verkennen en vervolgens op zoek te gaan naar het verstaan van het begrip le-
vensbeschouwelijke identiteit. Daarbij zal ook onderzocht moeten worden of er sprake kan 
zijn van zoiets als de levensbeschouwelijke identiteit van een (onderwijs-)organisatie.
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2.2. Levensbeschouwing en religie

In de literatuur wordt een rijke hoeveelheid definities van de begrippen levensbeschou-
wing en religie aangetroffen. Overigens dient hier opgemerkt te worden dat het onder-
scheiden gebruik van de begrippen levensbeschouwing en religie iets is dat vooral in 
het Nederlandse taalveld wordt aangetroffen. Grofweg duidt men iets als religie aan, 
als er sprake is van een geloof in een God, en spreekt men van levensbeschouwing, als 
het gaat om een waardengeladen visie op het leven en op de vraag hoe te leven.

2.2.1. Verkenning
Bij Vroom (2003) komen we het volgende tegen: het begrip levensbeschouwing kan 
kort en goed omschreven worden als ‘een visie op het leven’. Het is daarmee een ruim 
begrip, dat verder gepreciseerd kan worden door twee klassen te onderscheiden: secu-
liere en religieuze levensbeschouwingen. Vroom (2003) geeft een nadere omschrijving 
van beide klassen. ‘Seculiere levensbeschouwingen erkennen geen zijn of zijnden bui-
ten het universum zoals dat voor mensen kenbaar is in de gewone, dagelijkse ervaring 
of via wetenschappelijk onderzoek. Religieuze levensbeschouwingen erkennen een 
grond van het bestaan die niet in onze ‘gewone’ ervaring gekend wordt’ (Vroom 2003: 
17). Binnen religieuze levensbeschouwingen kan nog onderscheiden worden in be-
schouwingen met en beschouwingen zonder een godsbegrip. In het Nederlands kan 
dat onderscheid benoemd worden met godsdienst (beschouwingen met een godsbe-
grip) en religie (beschouwingen zonder godsbegrip). Vroom acht dat onderscheid on-
werkbaar, omdat in andere talen beide met religie worden aangeduid. Hij stelt daarbij 
voor om niet over een al dan niet aanwezig godsbegrip te spreken, maar over transcen-
dentie (cursivering van Vroom 2003: 17). 

Transcendentie wordt niet uitsluitend gedacht als onze werkelijkheid overstijgend. Er kan 
ook gedacht worden aan iets dat buiten de gerealiseerde werkelijkheid wordt veron-
dersteld. Kenmerkend voor religieuze levensbeschouwingen noemt Vroom ‘de binding 
aan een transcendente werkelijkheid’ (Vroom 2003: 34). Vroom kiest dus uiteindelijk 
niet voor het transcendente als onderscheidend kenmerk van religie, maar voor de bin-
ding aan het transcendente.

Over de aard van een levensbeschouwing zegt Vroom het volgende. Een levensbeschou-
wing is iemands visie op het leven. Die visie omvat inzichten in mens-zijn, zowel wat 
betreft het eigen leven als wat betreft het samenleven met anderen, inzichten in de 
wereld en de natuur en inzichten in het grote verband van alle dingen; kort gezegd: in 
mens, wereld en het geheel der dingen (2003: 25). Een levensbeschouwing is geen theo-
rie, maar bestaat in een samenstel van inzichten, die iemands leven richting geven.

Vroom spreekt van een samenstel, een configuratie (cursivering van Vroom 2003: 30), 
omdat het wereldbeeld in een levensbeschouwing niet een samenhangend geheel is, 
maar eerder een losser samenstel. Die configuratie geldt ook de basisinzichten: het 
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gaat om een verknoping van is-uitspraken, waarden en gevoelens. ‘Ons begrip van hoe 
het leven is, wie wij zijn en welke waarden wij hebben, te midden van andere men-
sen en in het grote verband van de natuur, behoort tot de kern van onze identiteit. 
Levensbeschouwelijke tradities leveren zulke visies over. Daarom zijn zij medebepa-
lend voor de identiteit van mensen’ (Vroom 2003: 31). 

Een levensbeschouwing is veelvormig en kent allerlei stromingen (Vroom 2003: 33). Een 
overgeleverde levensbeschouwing (een levensbeschouwelijke traditie) is dynamisch 
van aard en ontwikkelt zich onder invloed van historische gebeurtenissen, de context 
en de aanraking met inzichten uit andere levensbeschouwelijke tradities. Daarmee 
worden ook grenzen tussen tradities fluïde, en kan gesproken worden over een telkens 
wisselende waaier van visies (Vroom 2003).

Anbeek (2013) volgt Vroom in wat zij aanduidt als ‘een antropologisch gefundeerde 
visie op religie, met het menselijk perspectief als uitgangspunt’ (Anbeek 2013: 18). Zij 
verwijst ook naar de antropoloog J. van Baal, die aangeeft dat religie mensen op cru-
ciale momenten de weg wijst in de wereld. ‘Ze stelt mensen in staat om zich thuis te 
voelen in dit bestaan, met haar ervaringen van geluk, vrede en warmte, maar ook haar 
onzekerheid, onrust en niet-harmonie’ (Van Baal 1981, zo geciteerd in Anbeek 2013: 18). 
Religie geeft een bepaald perspectief aan de grenservaringen van het menselijk bestaan 
(Anbeek 2013: 20). Van Baal inspireert ook Droogers (zie vervolg). Net als Droogers 
vraagt Anbeek aandacht voor de rol die macht speelt bij de religieuze en seculiere dui-
ding van het menselijk bestaan. 

Ganzevoort (2007) omschrijft levensbeschouwing als een ‘meer of minder bereflecteer-
de visie op het zelf, het bestaan en de wereld, al dan niet georiënteerd op een levensbe-
schouwelijke traditie’ (2007: 9, voetnoot). Religie rekent hij als een vorm van levensbe-
schouwing, waarin sprake is van een verhouding tot het heilige, al dan niet transcendent 
opgevat. In Spelen met heilig vuur (Ganzevoort 2013) wordt religie aangeduid als ‘de om-
gang met het heilige’. En daarmee de omgang met de ambivalentie van het leven zelf 
(Ganzevoort 2013: 21). Later voegt hij toe: ‘het verlangen naar [curs. bdk] en de omgang 
met het heilige’. Het begrip religie verwijst sterker dan het begrip levensbeschouwing 
naar rituele, affectieve, gedragsmatige en sociale aspecten (2007: 9, voetnoot). 

Religie en levensbeschouwing zijn te zien als kern van de samenleving. Ganzevoort 
komt tot deze overweging vanuit twee invalshoeken. Allereerst kunnen religie en le-
vensbeschouwing niet instrumenteel benaderd worden. Er zijn weliswaar allerlei ef-
fecten en consequenties van religie en levensbeschouwing te benoemen (producten), 
maar deze zijn op te vatten als bijproduct en niet als centraal gegeven. ‘Religie is geen 
instrument in de samenleving; het is centraler dan dat’ (Ganzevoort 2007: 11). De an-
dere invalshoek is die van het redeneren vanuit het wezen van de samenleving. In 
een/ de samenleving delen we beperkte ruimte en mogelijkheden met elkaar. Dan is 
een ordening in de omgang met elkaar (en de bronnen) noodzakelijk. Die ordening 
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is gebaseerd op keuzes. Die keuzes zijn levensbeschouwelijk/ religieus van aard 
(Ganzevoort 2007: 12). 

In E.T. Alii2 (2009) wordt vooral ingegaan op het begrip religie. Er wordt aandacht ge-
vraagd voor twee benaderingen waarlangs religie beschreven kan worden. Er is de sub-
stantiële benadering, die religie naar inhoud omschrijft en de functionele benadering, 
waarin aandacht is voor de verschillende functies van religie voor mens en samenle-
ving. In de substantiële benadering kunnen we een ervaringsdimensie, een cognitieve 
dimensie en een handelingsdimensie onderscheiden. In het verlengde van deze sub-
stantiële benadering omschrijven E.T. Alii religiositeit als ‘de uitdrukking in taal, beel-
den en handelingen van de ervaring van een transcendentie’ (E.T. Alii 2009: 1000). In 
de functionele benadering van religie worden drie functies onderscheiden: betekenis-
verlening, gemeenschapsbeleving en identiteitsconstructie. E.T. Alii geven aan dat in de 
moderne samenleving de betekenis van religie is teruggebracht tot de eerste functie, 
die van betekenisverlening aan de individuele ervaring van de contingentie van het 
bestaan. Religiositeit kan dan omschreven worden als ‘het verlangen van mensen naar 
antwoorden om de onzekerheid van hun bestaan uit te houden’ (E.T. Alii 2009: 102). Dat 
sluit aan bij de conclusie die Berendsen (2001) trekt rond de vraag waarom mensen ge-
loven: ‘Mensen geloven omdat ze het willen. Omdat er in de mens als reflexief wezen 
een oneindig verlangen bestaat dat nooit materieel vervuld kan worden, kunnen men-
sen zich openstellen voor wat hen overstijgt en op hen afkomt. En mensen geloven om-
dat het goed voor ze is, omdat een religieuze of levensbeschouwelijk traditie het leven 
zodanig ordent en vormgeeft dat de chaos aan ervaringen en indrukken die op mensen 
afkomen, in een kader geplaatst worden’ (Berendsen 2001: 203 – 204).

Van den Berg (2014) onderscheidt in zijn dissertatie een persoonlijke levensbeschou-
wing en een levensbeschouwing van een gemeenschap. Die persoonlijke levensbe-
schouwing kan religieus zijn. Van den Berg omschrijft de persoonlijke levensbeschou-
wing als volgt: ‘de ontwikkeling van een persoonlijke levensvisie, levenswijze en 
levensinstelling, uitgedrukt in een verhaal. Dit verhaal vertelt over het persoonlijk le-
ven, het samenleven met anderen, het leven in de wereld en het leven in relatie tot wat 
van uiteindelijke zin en waarde wordt geacht (transcendentie). […] Een persoonlijke 
levensbeschouwing als verhaal geeft uitdrukking aan wat een persoon in diens visie, 
levenswijze en instelling voor zinvol en van ultieme waarde houdt’ (Van den Berg 2014: 
21-22). We herkennen in deze omschrijving de definities van Vroom, maar zien op één 
onderdeel een betekenisvolle afwijking. Daarbij wordt gedoeld op ‘uiteindelijke zin 
en waarde’. Met deze woorden lijkt Van den Berg te verwijzen naar een doelgericht (im-
mers: uiteindelijk) leven en handelen richting een essentiële diepste zin en waarde. Dat 
suggereert ook dat er sprake is van samenhang in een levensbeschouwing. Hierin wijkt 

2 De naam E.T. Alii behoeft enige toelichting. Het is een verwijzing naar en eigen weergave van 
et alii; achter dit et alii gaat het volgende collectief van auteurs schuil: I. Ter Avest, E. Jonker, A. 
Lanser- Van der Velde, S. Miedema, B. Roebben, L. Van der Tuin, P. Vermeer, Th. Van der Zee en 
E. Zonne.
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Van den Berg af van Vroom. De definitie van Van den Berg roept de vraag op of er alleen 
sprake is van levensbeschouwing, als die uiteindelijke zin en waarde aanwezig zijn in 
het geheel van het zingevende verhaal. 

Voor een persoonlijke religieuze levensbeschouwing geeft Van den Berg de volgende 
omschrijving: ‘De ontwikkeling van een persoonlijke levensvisie, levenswijze en levens-
instelling, uitgedrukt in een verhaal. Dit verhaal vertelt over het persoonlijk leven, het 
samenleven met anderen, het leven in de wereld en het leven in relatie tot het trans-
cendente/ heilige/ onzegbare, geïnspireerd door rituelen en verhalen waarin het mysterie 
present wordt gesteld en aanspreekt. Een persoonlijke religieuze levensbeschouwing 
dient als een interpretatiekader waarmee aan de werkelijkheid zin en betekenis wordt 
gegeven. Een persoonlijke religieuze levensbeschouwing geeft uitdrukking aan wat een 
persoon in visie, levenswijze en instelling voor ultieme zin en waarde houdt’ (Van den 
Berg 2014: 23 – 24). Hiermee lijken de woorden ‘ultieme zin en waarde’ de vertaling te 
zijn van de verbinding met het transcendente (zie Vroom 2003). Daarbij wordt opge-
merkt dat de woorden ‘uiteindelijk’ en ‘ultiem’ waardengeladen woorden zijn: er is een 
connotatie van doelgerichtheid (uiteindelijk) en waardering (daarbij wordt ultiem ver-
staan als: beter is er niet). 

Levensbeschouwing wordt door Van den Berg omschreven als ‘een cultuurvorm waar-
binnen mensen op symbolische en dialogische wijze met elkaar een ruimte creëren 
waarbinnen zij in hun interactie met en interpretatie van de werkelijkheid betekenis 
en zin ontdekken, in het bijzonder met datgene wat zij daarin van uiteindelijke waarde 
en zin achten’ (Van den Berg 2014: 22). Religie definieert Van den Berg als ‘een cultuur-
vorm waarin mensen in narratieve, beeldende, rituele en materiële vorm een ruimte 
creëren, waarbinnen zij in hun interactie met en interpretatie van de werkelijkheid 
betekenis en zin ontdekken, in het bijzonder in hun verhouding tot het transcendente/ 
heilige/ onzegbare’ (Van den Berg 2014: 24). Uiteindelijke (ultieme) zin en waarde liggen, 
zoals eerder geconstateerd, dicht tegen transcendentie aan. Wat opvalt in de definities 
is dat bij de definitie van levensbeschouwing de term narratief ontbreekt, terwijl bij re-
ligie het dialogische aspect niet genoemd wordt. Wel zien we in beide definities het be-
grippenpaar betekenis en zin. 

Over zingeving zegt Winkelaar (2000) het volgende. ‘Experimenten hebben laten zien 
dat mensen de neiging hebben koste wat het kost zin en betekenis waar te nemen, ook 
als iets eigenlijk volstrekt onverklaarbaar en onvoorspelbaar is’ (Winkelaar 2000: 18). 
Winkelaar verbindt die neiging aan het gegeven dat mensen als onvoltooide wezens ter 
wereld komen en hun leven lang ‘eigenlijk nooit volwassen worden’ (Winkelaar 2000: 
19). Hij noemt spiritualiteit een centraal element bij levensbeschouwing. In onderscheid 
met het begrip mensvisie (dat verbonden kan worden aan zintuiglijk kijken en verstande-
lijk zien, aan een wetenschappelijke kijk op de mens) gaat het bij levensbeschouwing om 
‘een bepaalde invulling van de menselijke spiritualiteit, om een standpuntbepaling inza-
ke de waardering en waarde van het menselijk leven, van alle leven’ (Winkelaar 2000: 37). 
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Zingeving als begrip wordt door Falkenburg & Ganzevoort (2014) uitgewerkt. Zij spre-
ken over de actieve en receptieve dimensie bij processen van zingeving en zinervaring.3 
Zin kan zich op verschillende manieren manifesteren:
1. Zin en betekenis dienen zich allereerst zintuiglijk aan. Het is wat mensen waarne-

men, ruiken, voelen.
2. Zin heeft te maken met lust en verlangen (zin in iets hebben).
3. Zin is verbonden aan de ervaring van samenhang. Zin zoeken is nieuwe samen-

hang proberen te ontdekken of aanbrengen. Die samenhang bevindt zich op het 
niveau van het levensverhaal (narratieve samenhang) en op het niveau van sociale 
verbondenheid.

4. De narratieve samenhang raakt ook aan de vierde laag van zin, die van de waarde of 
betekenis die aan verschillende levensaspecten wordt toegekend (de klassieke dui-
ding van zingeving)

5. De vijfde laag betreft het overkoepelende zingevingskader. Hier wordt wat beteke-
nisvol wordt geacht op metaniveau geduid. Dit is het niveau van religie en andere 
levensbeschouwelijke wijsheidstradities (Falkenburg & Ganzevoort 2014: 497 – 498).

Religie en levensbeschouwing worden dus aangeduid als overkoepelend zingevings-
kader.

Hellemans (2007) gaat niet zozeer in op definities, als wel op de relatie tussen de mo-
derne samenleving en religie. In de wisselwerking tussen religie en de nieuwe moder-
niteit4 duidt hij vier grote trends aan: de terugval van de kerken, meestal samengaand 
met secularisatie (1); de normalisering en groei van sekten en van nieuwe religieuze 
groeperingen (2); de verdere ontwikkeling van de individuele religiositeit (3); de her-
opbouw op nieuwe basis van de oude, weliswaar verzwakte, maar nog steeds grote ker-
ken (4). Hij beperkt, zoals zichtbaar is, zijn signaleringen tot de Westerse samenleving. 

Wat betreft de eerste trend spreekt Hellemans van ‘longing without belonging’ (2007: 
156; ook Hellemans 2002: 124). Hij tekent daarbij aan dat in Europa sprake is van secu-
larisatie (te verstaan als terugval van institutionele religie in termen van maatschap-
pelijke invloed en betrokkenheid van de aanhang), terwijl in de V.S. weliswaar sprake is 
van de terugval van de ‘mainline kerken’ zonder dat er sprake is van veel secularisatie. 
Secularisatie en moderniteit hangen daarmee niet een op een samen. Wel is het zo, dat 
mensen zich in de nieuwe moderniteit niet meer aangetrokken voelen tot ‘totaliserende 
massaorganisaties’ (Hellemans 2007: 163). In de rijke welvaartsstaten van (West-) Europa 

3 Hoewel het artikel van Falkenberg & Ganzevoort betrekking heeft op persoonlijke proces-
sen van zingeving en zinervaring (in het kader van rouw en rouwverwerking), is de uitwer-
king ook van belang en betekenis voor processen van zingeving in organisaties (gedacht als 
collectieven).

4 Hellemans wil niet spreken over postmoderniteit. Hij houdt het op het ‘nieuwe of tweede 
moderniteit’, omdat in zijn opvatting de basisstructuren van de moderniteit – functionele dif-
ferentiatie, organisatievorming en individualisering – overeind blijven (Hellemans 2007: 147).
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verliezen kerken hun rol in het onderwijs, de armenzorg, vrije tijd, politiek en econo-
mie. Ganzevoort duidt op hetzelfde als hij aangeeft, dat de geconstateerde ontkerkelij-
king beschouwd moet worden als een indicatie van deïnstitutionalisering en niet zozeer 
als een vermindering van religie en levensbeschouwing (Ganzevoort 2007: 11).

Bij Taylor (2007) treffen we een vergelijkbare duiding aan. Hij verzet zich tegen de zoge-
heten substractietheorie, waarin wordt gesteld dat wetenschappelijke kennis de religie 
meer en meer zal verdringen (waarmee secularisatie en moderniteit aan elkaar verbon-
den worden). Taylor legt een totaal ander accent: de aan de natuurwetenschappen toe-
gekende betekenis is als beheksing te duiden, die de mens vervreemdt van wat werkelijk 
van waarde is. Het verlangen naar een transcendentie die juist die werkelijke waarde 
erkent, zal in het hart van de moderniteit opnieuw opkomen. 

Na een aanvankelijk sterke groei van sekten en nieuwe religieuze groeperingen signaleert 
Hellemans stabilisering en daarmee het verdwijnen van het scherpe onderscheid tussen 
kerken en sekten. De derde trend, die van de individualisering, benoemt Hellemans als de 
derde grote mutatie die het religieuze veld in het Westen na 1960 ondergaat (Hellemans 
2007: 177). Wel benadrukt hij, dat deze omslag geenszins betekent dat ieder individu de 
(religieuze) klus op eigen houtje klaart. ‘Collectieve processen - organisaties, markten, 
media, modes enzovoort – vormen nog steeds de ondergrond’ (Hellemans 2007: 178). Men 
gebruikt het aangereikte materiaal en interpretatiekader. Wat betreft het voortleven van 
kerken (trend 4) verwacht Hellemans dat de kerken, wel in afgeslankte vorm, nog een 
lange tijd de grootste speler in het religieuze veld zullen zijn. Hij verbindt dat aan het 
quasi monopolie dat kerken lijken te hebben op de ‘rites de passage’.

Het religieuze veld is na 1960 gepluraliseerd en geglobaliseerd. Een snelle verdwijning 
van de oude wereldreligies is daarbij niet te verwachten. Wel spreekt Hellemans over 
een gevaarlijke (‘dodelijkste’) cocktail van fragmentatie en secularisatie. Als mogelijk 
scenario schetst Hellemans ‘niet de verdwijning van de wereldreligies of de opkomst 
van nieuwe dominante religies, maar veeleer de oplossing, de verdamping (of hybridise-
ring) van de bestaande wereldreligies in een individueel ietsisme en syncretisme ener-
zijds en een steeds verder  uitwaaierend geheel van schisma’s en kleine en middelgrote 
religieuze groeperingen anderzijds. ‘Men zou dit het religieuze entropie – scenario kun-
nen noemen…’ (Hellemans 2007: 206). 

Verschillende lijnen uit het voorafgaande komen bij Droogers (2010) samen. Hij besteedt 
aandacht aan ‘religie nu’ (Droogers 2010: 99 – 129) en constateert dat religie terug is, niet 
zozeer ‘van weggeweest’, maar wel terug in andere vormen. Hij verwacht zelfs (voor de 
Nederlandse context) een geheel nieuwe religieuze situatie. Die situatie tekent zich af in 
drie tegenstrijdige trends: ‘religie wordt betwist, ze leeft op en zij wordt veel gevarieer-
der’ (Droogers 2010: 101). Hij benoemt (en daarin zien we verwantschap met Hellemans) 
de modernisering als radicale verandering. Als definitie van modernisering hanteert 
Droogers het proces waarbij de resultaten van wetenschap en techniek in de samenleving 
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worden toegepast (cursivering van Droogers 2010: 102). Als uitkomsten van dat proces 
ziet Droogers een grote nadruk op individualisering, waarbij het wel gaat om een spec-
trum tussen de uitersten van zeer sociaal tot zeer individualistisch (2010: 106). Hetzelfde 
geldt voor de trend van globalisering (naast het belang van de lokale omgeving). Als pro-
bleemvelden signaleert Droogers de ongelijke verdeling van de welvaart, de moeizame 
beheersing van geweld, de milieucrisis en de interculturele botsingen door toenemende 
differentiatie op politiek, economisch, cultureel en religieus gebied (2010: 108). 

Bij de trend de betwiste religie duidt Droogers op het feit dat het religieuze wereldbeeld 
is vervangen door het wetenschappelijk rationele. Daarbij tekent Droogers wel aan, dat 
het de moeite waard is om niet de verschillen, maar vooral de overeenkomsten tussen 
religie en wetenschap te onderzoeken. Hij benoemt daarbij een andere wetenschapsop-
vatting dan de positivistische, namelijk de (sociaal-) constructivistische. In die opvat-
ting gaat het om creëren van kennis (en niet om ontdekken wat aan kennis in de we-
reld verborgen zou liggen); bij creëren speelt het denken in alternatieven een rol, het 
denken in wat nog niet gedacht is. Droogers gaat zo ver dat hij religie en wetenschap 
beide ‘zingevingsspelen’ noemt (Droogers 2010: 23).

De tweede trend, de oplevende religie verbindt Droogers aan de constatering, dat de 
wetenschap vaak geen antwoorden heeft op existentiële vragen, aan de rafelrand van 
existentiële vragen die de modernisering oplevert (de schijn van maakbaarheid en de 
confrontatie met die schijn) en aan de – onder invloed van de globalisering – toeganke-
lijk geworden waaier van religieuze ideeën en praktijken. Dat leidt tot de derde trend: 
‘de gelegenheid om, zonder supervisie of kritiek van welke religieuze gezagsdrager dan 
ook, tot een eigen selectie en combinatie van levensbeschouwelijke elementen te ko-
men’ (Droogers 2010: 121). 

Levensbeschouwing definieert Droogers als ‘een cultuurvorm waarmee mensen, op 
een speelse en toch serieuze manier, aftastend en benoemend zin geven aan de eigen 
menselijke werkelijkheid’. Religie omschrijft hij als ‘een cultuurvorm waarmee men-
sen, op een speelse en toch serieuze manier, een als heilig ervaren werkelijkheid aftas-
ten, benoemen en benutten, om zo zin te geven aan de eigen menselijke werkelijkheid’ 
(Droogers 2010: 16 – 17). Hij geeft daarbij aan dat in zijn definitie iets terug te vinden is 
van de substantiële benadering van religie (de aard van de werkelijkheid waar religie 
zich op richt) en ook iets van de functionele benadering (wat religie doet). Hier zien we 
een verbinding met E.T. Alii. Hij problematiseert dat onderscheid overigens wel (en be-
noemt het onderscheid als een mogelijk gevolg van het positivistische wetenschapspa-
radigma) juist vanwege het onderscheidende en uitsluitende effect dat deze benaderin-
gen kunnen hebben. Hij stelt een derde benadering voor: een benadering die het proces 
van zingeving als focus heeft en dan met name het speelse karakter van dat proces (en 
daarmee benoemt Droogers de ludieke functie; Droogers 2010: 189). Met deze benadering 
duidt Droogers vervolgens op het feit dat – wanneer naar de ludieke functie wordt ge-
keken – de verschillen tussen religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen sterk 
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wordt gerelativeerd. Wat overblijft als verschil is dat ‘niet- gelovigen die andere afwe-
zige, onzichtbare of toekomstige werkelijkheid nooit benoemen als heilig of goddelijk’ 
(Droogers 2010: 220). Het zien en ervaren van de overeenkomsten tussen religieuze en 
niet religieuze levensbeschouwingen wordt wel bevorderd door het speelse van de op-
geroepen werkelijkheid te onderkennen.

Daarmee komen we in het hart van het betoog van Droogers (ook zichtbaar in zijn defi-
niëringen en de titel van zijn boek). Hij presenteert zingeving als spel en religie als een 
bijzondere toepassing van het spelvermogen van de mens. Spel omschrijft hij als het 
menselijk vermogen om tegelijk met twee of meer werkelijkheden om te gaan (cursivering van 
Droogers 2010: 17). In het proces van zingeving wordt een driehoek van relevante bronnen 
zichtbaar: marge, lichamelijkheid en symboliek. Bij het begrip marge verwijst Droogers 
naar die momenten in het leven waarin (het overschrijden van) een grens zichtbaar 
wordt. Het gaat bijvoorbeeld om de overgang van kind zijn naar volwassen zijn, om erva-
ringen van aan de grens van je context en je kennis en kunde te komen, om de grens tus-
sen leven en dood. Marges in tijd, ruimte en samenleven. Bij het onderdeel lichamelijkheid 
sluit Droogers aan bij de opvattingen van Winnicott (2005), die aan de zeer lichamelijke 
geboorte-ervaring een gevoel van onderdeel zijn en gescheiden (apart) zijn verbindt. In 
het voetspoor van Winnicott noemt Droogers zijn leermeester Van Baal, die dit gevoel als 
typerend voor het menselijk leven aanduidt en een gevoel waardoor religie gevoed wordt 
(Droogers 2010: 37). Symboliek verleent een extra dimensie aan de zingeving. Symbolen 
hebben de eigenschap dat zij niet bij zichzelf blijven, maar verder verwijzen (Droogers 
2010: 41). ‘Kijk hoe mensen spelen met symbolen, betekenissen, omkeringen en samen-
hang, zich zo een eigen werkelijkheid scheppen en al doende hun identiteit vormgeven’ 
(Droogers 2010: 49). Dat spel dient met ernst te worden gespeeld. Het is geen spelletje, 
of maar een spel. Met de driehoek construeren mensen al spelend telkens nieuwe zin en 
betekenis. De ernst van het spel leidt ertoe dat mensen wat geconstrueerd is, serieus ne-
men. Daarmee gaat die geconstrueerde werkelijkheid een eigen leven leiden en worden 
mensen daardoor ook weer beïnvloed (produced en performed identity!).

Naast spel vraagt Droogers aandacht voor macht. Macht omschrijft hij als het menselijk ver-
mogen om het gedrag van anderen te beïnvloeden (cursivering van Droogers 2010: 59). Macht 
wordt als middel of doel ingezet. In de religieuze context gaat het om twee vormen van 
macht: de macht van het sacrale zelf en de macht tussen (religieuze) leiders en gelovigen. 
Religies beperken zich daarbij vaak niet tot het regelen van machtsverhoudingen binnen 
het eigen gebied. Zij omvatten vaak een blauwdruk voor alle aspecten van de samenle-
ving. Waar een geconstrueerde, zingevende werkelijkheid van invloed wordt, speelt 
macht onvermijdelijk een rol (wat betreft organisatie van het kader, de ontmoeting van 
betrokkenen, de organisatie van de beleving enzovoort). Droogers waarschuwt voor de 
hantering van macht als doelmacht en voert een pleidooi voor wat hij de ‘zachte macht’ 
noemt (de middelmacht; Droogers 2010: 80 ev.). Die zachte macht (die gekenmerkt wordt 
door dienstbaarheid en kwetsbaarheid) dient (in de religieuze context) het creëren van 
omstandigheden waaronder speelse zingeving mogelijk is. Aan die dienstbaarheid en 
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kwetsbaarheid verbindt Droogers een normatief kader: ‘om het leven te bevorderen en 
bijdrage te leveren aan menselijk geluk en welzijn’ (Droogers 2010: 169).

Dierckx (2015) bespreekt vooral religie als sociale constructie. Aansluitend bij wat 
Hellemans (2007: 206) religieuze entropie noemt, spreekt Dierickx (2015) over secularisatie als 
een ‘omstreden en veelzinnig’ begrip, waarbij te vaak een ‘grof vroeger-nu schema’ wordt 
gehanteerd, een schema dat ‘onuitroeibaar populair is’ (2015: 128). Hij verzet zich tegen de 
traditionele secularisatietheorie met haar ‘evolutionistische rechtlijnigheid en haar deter-
ministische verklaringswijze’ (2015: 161). In dit verband wijst hij op ‘protest tegen de macht 
van religie en tegen de mechanismen van sociale controle waarvan zij zich bedient’ (2015: 
163). Aanbod en vraag zijn niet meer op elkaar afgestemd. Men claimt eigen invullingen, 
los van geïnstitutionaliseerde vormen; er is een pluralisme van de ideologieën (2015: 167). 

Pluralisme, liquiditeit, religie beyond a concept, worden door diverse theologen en fi-
losofen gesignaleerd en bepleit als ‘open model’. Kalsky (2017) spreekt daarbij van een 
paradigmashift: van patchwork naar netwerk, waarbij de terminologie van een rizoom 
de voorkeur verdient. In het beeld van de rizoom verder denkend stelt zij de vraag: ‘Is 
it possible in theology to view religious identity as a part of a transcultural and tran-
sreligiuous rhizomatic proces? Not a rooted tree, not a solid anchoring in confessional 
ground, but a broader and relational process of mutual connections of religious and 
non-religious worldviews’ (2017: 356).

2.2.2.  Belangrijke lijnen
In wat verkend is, zien we de volgende aspecten aan de orde komen. 

Er is allereerst aandacht voor de huidige context van religie en levensbeschouwing. Die 
context is er één van modernisering, waarin individualisering een belangrijk gegeven 
is. Op metaniveau benoemt Droogers de relatie tussen religie en macht.

Er is aandacht voor de verschillende wijzen waarop religie benaderd kan worden. Naast 
de substantiële en functionele benadering noemt Droogers de ludieke benadering als 
derde mogelijkheid. Met deze derde benadering zet hij de andere twee benaderingswij-
zen wel onder spanning. 

Levensbeschouwing en religie liggen in elkaar verlengde. Vanuit het onderscheid dat 
Vroom nog tussen beide maakt, komen we bij Droogers de nadruk op de overeenkom-
sten tegen. Het onderscheid zit hem niet in transcendentie, hooguit in dat het gegeven 
dat in niet-religieuze levensbeschouwingen die andere werkelijkheid nooit goddelijk of 
heilig genoemd zal worden.

Religie en levensbeschouwing zijn zingevingsspelen. Dat spel is gericht op beteke-
nisverlening, waarvoor religie en levensbeschouwing een kader vormen. Dat kader is 
losjes samenhangend (want ook vol tegenspraken) en functioneert, afhankelijk van 
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de wijze waarop macht in dit geheel een rol speelt, als dwingend of richtinggevend ka-
der. Het zingevingsspel kent drie bronnen: marge, lichamelijkheid en symboliek. Deze 
bronnen zijn zichtbaar in de verwoording en verbeelding van het geconstrueerde zin-
gevende narratief. De geconstrueerde werkelijkheid/ het geconstrueerde narratief zijn 
op hun beurt weer van invloed (ook hier afhankelijk van de wijze waarop macht een 
rol speelt) op nieuwe of hernieuwde constructies. Daarmee wordt ook de dynamische, 
relationele en historische dimensie benoemd.

Ook het aspect van verlangen wordt genoemd. Het verlangen om zin en betekenis te 
verlenen wordt door sommigen verbonden aan de ervaringen van contingentie en cha-
os. Dat verlangen is iets wat de mens wil, kan en nodig heeft en lijkt een kenmerkend 
menselijk vermogen en een kenmerkende behoefte te zijn.

Dierickx (2015) spreekt over religie als sociale constructie en wijst op een al te enge 
duiding van het verschijnsel van secularisatie. Eng, omdat het gerelateerd is aan een 
vroeger-nu-schema, waarbij uitgegaan wordt van hoe de constructie was (en zou moe-
ten zijn) en nu niet meer is. Hij vraagt aandacht voor de beweging die op veel terreinen 
zichtbaar is: het verlangen van de mens om zich niet meer slaafs te laten gezeggen, het 
verlangen om onder machtsstructuren uit te komen. Dat verlangen wordt in nieuwe 
levensbeschouwelijke en of religieuze constructies zichtbaar. 

Kalsky (o.a. 2017) en velen met haar spreken over een paradigmashift, weg van solide 
en logisch samenhangende modellen en constructen, naar transreligious multiplicity. 
Daarin is het zingevingsspel zoals Droogers dat aanduidt, een belangrijk element.

2.3. Levensbeschouwelijke identiteit

Op dit punt in de theoretische verkenningen komen lijnen vanuit de begrippen ‘identi-
teit’ en ‘levensbeschouwing’ bijeen. Net als bij de verkenning van het begrip ‘identiteit’ 
gaan we eerst in op wat als ‘persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit’ aangeduid 
kan worden. Vervolgens verkennen we de levensbeschouwelijk identiteit van een (on-
derwijs-)organisatie. 

2.3.1. Persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit
Uitgaande van de benadering dat identiteit een construct is en dat levensbeschouwe-
lijke identiteit gezien kan worden als onderdeel van identiteit, kunnen we vaststellen 
dat ook de levensbeschouwelijke identiteit een construct is. We bevinden ons nu in het 
gebied van wat door Somers (1994) aangeduid wordt als ‘het ontologisch narratief’,5 het 
gedeelte van het zelfverhaal dat betrekking heeft op levensbeschouwelijke inhouden. 

5 In navolging van Ammerman (2003) wordt ‘het ontologisch narratief’ in het vervolg aange-
duid als het ‘autobiografisch narratief’. 
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We kunnen ons met Ganzevoort (2007) afvragen of dat gedeelte niet als centrum van 
het zelfverhaal gezien moet worden. Vanuit de levensbeschouwelijke inhouden van het 
zelfverhaal wordt het zelfverhaal gekleurd en vormgegeven. Het gaat om – op speelse 
en toch serieuze wijze, verlangend, aftastend en benoemend – zin geven aan de eigen 
werkelijkheid, inclusief het zelf. 

Taylor, Bougie & Caouette (2003) geven aan dat persoonlijke identiteit alleen gearti-
culeerd kan worden tegen de achtergrond van een duidelijk gedefinieerde collectieve 
identiteit (2003: 201). In die collectieve identiteit worden waarden, doelen, normen en 
strategieën voor succesvol onderhandelen gespecificeerd. Taylor, Bougie & Caouette 
gaan daarbij vooral in op de culturele collectieve identiteit. Deze gedachtegang kan ver-
bonden worden aan wat Ganzevoort (2007) opmerkt over de centrale plek van levens-
beschouwing en religie en past in de traditie van Foucault (1972), waarin het subject 
wordt gezien als het product van dominante discoursen. Daarnaast kunnen we datge-
ne, wat Taylor, Bougie & Caouette aanduiden als de ‘culturele collectieve identiteit’ ver-
binden met wat Somers het metanarratief noemt. We zien produced identity terug in 
de wijze waarop sommigen nadrukkelijk over hun persoonlijke levensbeschouwelijke 
identiteit spreken; zij spreken van ‘be-amen, aangereikt krijgen, geloven als ja zeggen’. 

Van den Berg (2014) heeft een voorkeur voor het woord toe-eigening. Dit begrip zet hij 
tegenover overdracht. Bij overdracht zou het gaan om een inwijding in de geheimen van 
de religie. Toe-eigening heeft betrekking op het – in een krachtige leeromgeving - per-
soonlijk en in onderlinge dialoog creatief kennis maken met levensbeschouwelijk en 
religieuze bronnen (Van den Berg 2014: 29 – 30). Bij Van den Berg gaat het om meer dan 
louter produced identity. Hij pleit dan ook voor ‘speelruimte voor dialoog en verbeel-
ding’ (titel dissertatie, Van den Berg 2014). Wat daarbij opvalt, is dat die ruimte niet na-
der ingevuld wordt in de richting van vragen als: Hoe groot is die ruimte? Wie kan zich 
in die ruimte bewegen? Wat is de context van die ruimte?

Wanneer we Butler (1997b) volgen in haar introductie van het begrip performativiteit, 
gaat het niet alleen om persoonlijke levensbeschouwelijk identiteit als product van het 
dominante levensbeschouwelijke discours, maar biedt iedere performance van die identi-
teit de mogelijkheid tot aanpassingen via nieuwe betekenisverlening, tot afzwakkingen 
of versterkingen. Benwell & Stokoe spreken in dit verband van enerzijds reproduceren-
de en anderzijds destabiliserende bewegingen (Benwell & Stokoe 2006: 34). De perfor-
mance is daarbij dialogisch van aard. Met het begrip performativiteit wijst Butler op 
mogelijkheden tot aanpassen, tot afzwakken of versterken. Het is goed om op te merken 
dat die mogelijkheden gerelateerd zijn aan de ruimte die het relatief gefixeerde (meer 
gefixeerd dan het autobiografisch narratief) metanarratief biedt. Daarmee geeft Butler 
antwoord op de vraag naar de begrenzing van de ruimte en de context van de ruimte.

De vraag naar wie zich in die ruimte kunnen bewegen, kan met behulp van de positi-
oneringstheorie verkend worden. Posities zijn verbonden aan rechten, plichten en 
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verplichtingen. Posities bestaan uit patronen van aannames en overtuigingen van le-
den van een relatief samenhangende taalgemeenschap. ‘Positioning someone, even if 
it is oneself, affects the repertoire of acts one has access to’ (Harré & Moghaddam 2003: 
4-5). Die toegang is wel tijdgebonden. Harré & Moghaddam noemen het voorbeeld van 
iemand die (in een bepaalde gemeenschap) wordt aangeduid als simpele ziel. Zijn of 
haar toegang tot ‘speechacts’ zal vrijwel nihil zijn. En dat terwijl op sommige plekken 
en in andere tijden iemand, die geestelijk gehandicapt is of gek, de positie/ status van 
profeet heeft. Wanneer we de vraag stellen naar wie in de ruimte van performance (in 
de zin van aanpassen, verzwakken, versterken of zelfs verwerpen) welke bewegingsvrij-
heid heeft, is het dus van belang om aandacht te besteden aan de positionering.

We komen daarmee tot de volgende duiding van persoonlijke levensbeschouwelijke 
identiteit: een persoonlijk, discursief construct waarin op performatieve wijze het do-
minante levensbeschouwelijk discours gereproduceerd, aangepast, versterkt of ver-
zwakt wordt – dit in relatie tot de positionering in het discours; in de performance gaat 
het om spel, verlangen, aftasten en benoemen.

2.3.2. De levensbeschouwelijke identiteit van een (onderwijs-)organisatie
Vanuit het voorgaande kunnen we stellen dat het bij de levensbeschouwelijke identi-
teit van een (onderwijs-)organisatie gaat om een construct van een collectief. We bevin-
den ons, wanneer wij Somers (1994) volgen, in het publieke narratief. Met Ganzevoort 
(2007) kunnen we veronderstellen dat het levensbeschouwelijke collectieve narratief 
tot het centrum van het collectieve zelfverhaal behoort. Dat sluit ook aan bij wat door 
Taylor et al. (Taylor, Bougie & Caouette 2003: 197 – 215) wordt opgemerkt: in de collec-
tieve identiteit worden waarden, doelen, normen en strategieën voor succesvol onder-
handelen gespecificeerd. 

Wanneer wij organisaties benaderen als ‘samenwerkingsverbanden van mensen, ge-
richt op het bereiken van één of meer doelen’ (Polling & Kampfraath 2007: 21), is het 
van belang om de vraag te stellen naar de relaties tussen het publieke/ collectieve nar-
ratief en het autobiografisch narratief van de bij het collectief betrokkenen. Daarnaast 
is ook de relatie met het metanarratief van belang. Wanneer we Taylor et al. volgen, is er 
sterk sprake van produced identity in de relatie tussen het metanarratief en het collec-
tieve/ publieke organisatienarratief. ‘Culture specifies for its members the goals, values, 
norms, and behaviors for all of its members in all circumstances. […] The only other 
collective identity that may be as pervasive as culture is religious collective identity. For 
some people religion does serve as a template for every facet of their life. Indeed, for 
some, religion and culture are synonymous’ (Taylor, Bougie & Caoette 2003: 203 – 204). 
Maar, er is zowel op het terrein van het autobiografisch narratief als op het terrein van 
het organisatienarratief ruimte om te af te zwakken, te versterken of nieuwe beteke-
nissen toe te voegen. Het gaat daarbij om wat Droogers het spel noemt, het op speelse 
wijze aftasten en benoemen en verlangen.
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Om zicht te krijgen op de wijze waarop de levensbeschouwelijke identiteit van een on-
derwijsorganisatie wordt besproken, brengen we eerst in beeld hoe diverse onderzoe-
kers dit aspect van organisatie-identiteit hebben benaderd. We zijn daarbij geïnteres-
seerd in wat over de relatie tussen de verschillende narratieven wordt opgemerkt en 
over al dan niet aanwezige performativiteit. 

2.3.3. Benaderingen van (collectieve) levensbeschouwelijke identiteit. 
Bij het beschrijven van de verschillende benaderingen van de levensbeschouwelijke 
identiteit van een onderwijsorganisatie vragen we vooral aandacht voor de wijze waar-
op met de volgende aspecten wordt omgegaan in de verschillende benaderingen:

- het aspect van stabiele/ statische identiteit versus dynamische identiteit;
- het aspect van produced en /of performed identity; ook wel te beschrijven als richt-

lijn versus resultaat van betekenisverlening;
- het aspect van de verschillende narratieven/ sociale constructen versus (sociaal) 

institutionalisme.

In wat volgt, besteden we aandacht aan benaderingen in de Nederlandse (en deels 
Vlaamse) context.6 We doen dat, omdat met name in de Nederlandse context het debat 
over de levensbeschouwelijke identiteit van de school wordt gevoerd. Daarnaast is de 
casus van dit onderzoek ook in diezelfde Nederlandse context gesitueerd. 

In haar dissertatie stelt De Wolff (2000) zich ten doel om de betekenis en conceptuali-
sering van de ‘identiteit van een christelijke school’ te verhelderen. Daarnaast beoogt 
zij inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de conceptualisering en de vormgeving (i.e. 
doelen, inhouden en werkwijzen) (De Wolff, 2000: 7-8). De Wolff komt tot de volgende 
definitie van de ‘identiteit van de school’: ‘datgene wat de school tot déze school maakt, 
oftewel wat de typerende en kenmerkende eigenschappen van deze school zijn, wat 
de leden van de school met elkaar gemeen hebben (wat geldt voor de leden als collec-
tief) en wat een bepaalde mate van duurzaamheid of continuïteit door de tijd kent’ (De 
Wolff 2000: 53). Bij het onderzoek naar ‘de identiteit van de christelijke school’ ontwik-
kelt de Wolff aanvankelijk drie concepties, die zij typeert langs de kenmerken:
- de hantering en uitwerking van dimensies van identiteit;
- de aard van de identiteit: relatief abstract en school- en contextoverstijgend versus 

relatief concreet en school-specifiek en context-gebonden;
- de benadering van identiteit als zodanig: statisch of in ontwikkeling?

6 We besteden (deels volgordelijk) aandacht aan het werk van de Wolff (2000, 2002), Miedema 
& Vijver (1995), Miedema (1997), Miedema (2000), Wardekker & Miedema (2001a, 2001b), 
Dijkstra & Miedema (2003), Miedema & Bertram – Troost (2006), Bertram – Troost, De Roos 
& Miedema (2006), Bakker, Miedema & Van der Kooij (2007), Pollefeyt & Bouwens (2009, 
2010), Bakker (2004, 2013a, 2013b), Bakker & Ter Avest (2010), Bakker & Rigg (2004), Ter Avest, 
Bakker & Miedema (2008), Vermeulen (2001), Vijver (2001), Hermans & Van Vugt (red) (1997), 
Hermans (red) (2003), Hermans & Van der Zee (2009), Dupont (2010), Van den Berg, Van der 
Harst, Fortuin – van der Spek & Wassink (2011), Broers (2012), Faber (2012).
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Op basis van onderzoek van Anglo-Amerikaanse en Duitse literatuur voegt zij als ken-
merk toe:
- de reikwijdte van de identiteit: deze school of scholen met deze levensbeschouwe-

lijke identiteit in het algemeen.

Dit toegevoegde kenmerk leidt tot drie aanvullende concepties, waarmee De Wolff 
tot zes typen komt. Zij verbindt de uitkomsten van het literatuuronderzoek aan drie 
gevalstudies, verricht op drie protestants-christelijke basisscholen, waarbij zij tot de 
conclusie komt, dat er geen aanleiding is om tot een nieuwe beschrijving van (nieuwe) 
identiteitsconcepties te komen. De zes gevonden concepties zijn alle in de gevalstudies 
herkenbaar (De Wolff 2000: 426), waarbij de drie scholen wel getypeerd kunnen wor-
den als representant van één van de eerste drie concepties (De Wolff 2000: 431). 

Op basis van haar onderzoek komt de Wolff tot de opmerkelijke aanbeveling om ‘voor-
lopig’ af te zien van spreken over christelijke scholen in termen van ‘identiteit’ (De 
Wolff 2000: 455). Zij constateert dat in percepties de woorden identiteit en levensbe-
schouwing te veel samenvallen. Daarnaast constateert zij dat over de identiteit vaak 
gesproken wordt als ‘het fundament’ of ‘de grond’. Dat beeld en die metafoor hebben 
ongewenste gevolgen. Als eerste de gedachte dat alles aan de levensbeschouwelijke 
uitgangspunten gerelateerd zou moeten worden en als tweede de gedachte aan iets 
statisch, boventijdelijks. Ten derde het beeld van een gesloten of defensief geheel. Wie 
wrikt aan het fundament, brengt het hele gebouw in gevaar. Die beelden of metaforen 
zijn, zoals De Wolff aangeeft, ‘contraproductief’ (De Wolff 2000: 455 – 456). 

In het onderzoek, de beschreven concepties en de aanbevelingen komen we bij De 
Wolff de aandacht voor (verlangde) dynamiek en ontwikkeling tegen; daarnaast vraagt 
De Wolff aandacht voor identiteit als iets dat de leden van het collectief met elkaar de-
len. In het gebruik van de termen ‘typerende en kenmerkende eigenschappen’ lijkt De 
Wolff wel uit te gaan van produced identity. 

Het werk van De Wolff heeft onder andere geleid tot het verder uitwerken van typolo-
gieën van identiteit (vergelijkbaar met haar zes concepties). De Wolff heeft daarbij op 
haar beurt verder gedacht op het spoor van Miedema. Miedema introduceert ‘model-
len voor identiteit’ (Miedema & Vijver 1995: 37 e.v.), waarbij het onderscheid loopt langs 
de as van ‘smal of breed’ en langs de as van ‘eenvormigheid of meervormigheid’. Dat 
leidt tot vier mogelijkheden: smal – eenvormig, breed – eenvormig, smal – meervormig, 
breed – meervormig. Bij de as smal – breed gaat het om de vraag naar de reikwijdte: is de 
levensbeschouwelijke identiteit uitsluitend op de levensbeschouwelijke dimensie be-
trokken, of wordt er ook een verbinding gelegd met de onderwijskundige en pedagogi-
sche dimensies (breed)? Bij de as eenvormig – meervormig gaat het om de vraag of het 
levensbeschouwelijke op één (levensbeschouwelijke of religieuze) traditie wordt betrok-
ken (eenvormig) of op meerdere tradities (bijvoorbeeld interconfessioneel). Met name 
op het punt van de smalle of brede identiteitsopvatting ontstaat kritiek op de smalle 
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benadering. Zowel Stilma (2002) als Deen (1985) geven ieder op eigen wijze aan, dat bin-
nen scholen met name (ook) de pedagogische dimensie een rol moet spelen. Deen ver-
bindt identiteit aan een samenspel van meerdere kenmerken. Het werken met typologie-
en lijkt te verwijzen naar een statische benadering van identiteit. Men beoogt wel om aan 
de hand van typologieën het gesprek op gang te brengen en zo identiteitsontwikkeling te 
bevorderen. Toch focussen typologieën vooral op produced identity en institutionalisme.

Miedema volgt beiden in zijn verdere uitwerking van mogelijke modellen, gebaseerd 
op een aantal meer gespecificeerde kenmerken: de godsdienstige waarheidsclaim (ex-
clusivistisch, inclusivistisch of pluralistisch), de onderwijstraditie (scholing of vor-
ming), de leerinhouden (uitsluiting, gelijkwaardigheid of verscheidenheid) en het 
persoonlijkheidsconcept (enkelvoudig of meervoudig) (Miedema 1997: 158 – 163). Vier 
typen scholen worden langs de lat van de genoemde kenmerken gelegd: de zuilschool, 
de programschool7 (waarbij type 1 en 2 worden onderscheiden), de christelijke ontmoe-
tingsschool en de interreligieuze school. Miedema volgt wat betreft de typen een on-
derscheid dat destijds door Verkerk en Benjamin (1996) is beschreven en dat binnen 
protestants – christelijke scholen veelvuldig werd gehanteerd (Miedema 1997: 153). Bij 
zijn verdere uitwerking van de genoemde typen komt Miedema tot de conclusie dat 
uitsluitend de zuilschool en de interreligieuze school conceptueel consistent zijn. De 
beide andere typen lijken te hybride te zijn en zouden aan consistentie winnen, als zij 
opschuiven naar de zuilschool dan wel de interreligieuze school. 

Bakker, Miedema en Van der Kooij (2007) spreken over dezelfde vier typen als bo-
vengenoemd. Zij beschrijven hoe zij vanuit een studieopdracht in de Opleiding tot 
Schoolleider (destijds verzorgd vanuit het Octaaf-verband)8 konden analyseren hoe 
schoolleiders en aspirant-schoolleiders in grote meerderheid hun school typeren als 
programschool. De zuilschool scoorde als tweede. In de wijze waarop de studenten de 
programschool nader typeerden, bleek overigens grote diversiteit. Verder bleek het on-
derscheid tussen brede en smalle identiteit niet zonder meer helder en toepasbaar te 
zijn.

In opdracht van de Besturenraad (sinds mei 2014 Verus) is onderzoek gedaan naar de 
vraag hoe schoolleiders van christelijke (i.e. protestants-christelijke) basisscholen de 
eigenheid van hun school omschrijven in relatie tot in hun ogen actuele maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Het onderzoek leidde tot de formulering van drie schooltypen 
(zie Bertram-Troost et al, 2012). De drie typologieën zijn op inductieve wijze, op basis 

7 Met het begrip ‘programschool’ duidt Miedema de protestants-christelijke basisschool aan, 
waarin sprake is van een duidelijk geformuleerd aanbod. ‘Een aanbod vanuit de christelijke 
traditie, geformuleerd door pedagogische professionals […]’ (Miedema 1997: 155). Ten aanzien 
van de christelijke traditie wordt daarbij een exclusieve waarheidsaanspraak gehanteerd met 
een daarop gebaseerd exclusief aanbod (type 1), of een inclusieve praktijk (type 2).

8 Met Octaaf werd een samenwerking aangeduid op het gebied van schoolleidersopleidingen. 
Het samenwerkingsverband is beëindigd en deels weer vormgegeven in Penta Nova. Zie www.
pentanova.nl.
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van verzamelde data, tot stand gekomen. De drie typen zijn: de traditieschool, de di-
versiteitsschool en de zingevingsschool. Waar binnen de drie typen op onderdelen 
sprake is van grote overeenstemming tussen de typen, zijn de overeenstemmende za-
ken niet verder uitgewerkt in de typologieën. Het is – aldus de onderzoekers - op ba-
sis van dit onderzoek niet te zeggen of met de drie typen alle mogelijke typen in beeld 
zijn gebracht. De onderzoekers concluderen wel, dat op basis van deze drie typen het 
gesprek over en de reflectie op de eigen schoolidentiteit vorm zouden kunnen krijgen. 
Opvallend is dat het onderzoek zich richt op schoolleiders. Zij zijn, in de tweede ronde 
van het onderzoek, uitgenodigd zich te verhouden tot de (ruwe) schetsen van de drie 
typen. In een dergelijke aanpak zien we de mogelijke inperking door het hanteren van 
typologieën terug:
- het lijkt te gaan om een relatief stabiele identiteit (waartoe je je verhoudt);
- het lijkt te gaan om een richtinggevend kader;
- het lijkt om institutionalisme te gaan.

Bij dat laatste moet wel aangetekend worden, dat de onderzoekers de aanbeveling doen 
om ook in beeld te brengen hoe leerkrachten, ouders en leerlingen de school zien.

Die brede invalshoek wordt wel door Pollefeyt & Bouwens (2009, 2010) gekozen. Zij heb-
ben een instrument ontwikkeld, waarmee de feitelijke en de gewenste (normatieve) 
schoolidentiteit in beeld gebracht kunnen worden. Dat beeld wordt aan de hand van 
vragenlijsten ontwikkeld. De vragenlijsten kunnen onder alle schoolleden worden uit-
gezet, waaronder ook ouders (Pollefeyt & Bouwens 2010). In het zogeheten Melbourne 
Diagram (ook wel de Melbourne Schaal genoemd) worden vijf typen scholen onder-
scheiden. Het onderscheid heeft met name betrekking op de wijze waarop de school 
de correlatie tussen christendom en cultuur vormgeeft. Het onderscheid wordt verbon-
den aan wat Pollefeyt & Bouwens de uitdaging noemen: ‘de uitdaging voor katholieke 
scholen bestaat erin deze [i.e. de kloof tussen de cultuur en het christelijk geloof, bdk] 
kloof telkens weer te overbruggen en het christelijk geloof te communiceren aan jon-
geren die opgroeien in de hedendaagse cultuur’ (2009: 9). Pollefeyt & Bouwens komen, 
op basis van het werk van Lieven Boeve, (2000: 250 – 258) tot vijf typologieën: de con-
fessionele school, de institutionele secularisering, de institutionele reconfessionalise-
ring, de waardenopvoeding in christelijk perspectief en de identiteitsvorming in een 
plurale context (recontextualisering van het christendom) (Pollefeyt & Bouwens 2010). 
De auteurs zijn kritisch over de waardenopvoeding in christelijk perspectief, waar-
bij zij aangeven dat dit type ineffectief, voorspelbaar en contraproductief lijkt te zijn, 
met het gevaar van het uithollen van specifiek christelijke aspecten en het ontkrach-
ten van pluraliteit (2010: 6). Zij spreken daarbij van een ‘onbewuste verglijding van de 
katholieke schoolidentiteit’ (2010: 6). Onderzoek geeft aan dat in de normatieve scores 
(het gewenste profiel) weliswaar de waardenopvoeding nog sterk aanwezig is, maar dat 
er tevens sprake is van een overgenomen koppositie door recontextualisering (Pollefeyt 
& Bouwens 2009: 14). De onderzoekers lijken content te zijn met deze ontwikkeling, 
omdat:
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- deze spoort met het huidige leerplan rooms-katholieke godsdienst, waarin het her-
meneutisch communicatieve model als didactische achtergrond fungeert (2010: 8); 
dit model daagt leerlingen uit om hun persoonlijke identiteit vorm te geven (zie 
ook Lombaerts & Pollefeyt (red) 2004);

- dit spoort met wat in de samenleving aan de orde van de dag zou moeten zijn; het 
wordt zo op school reeds aangeleerd (2010: 8).

De door Pollefeyt & Bouwens gewenste ontwikkeling past ook bij de uitkomsten op ba-
sis van het hanteren van de zogeheten Victoria Schaal, geïnspireerd op een typologie 
van de Nederlandse onderzoekers Wim ter Horst (1995) en Chris Hermans (o.a. 1997). 
In deze schaal brengen Pollefeyt & Bouwens twee assen aan: de horizontale as van mi-
nimale – maximale solidariteit en de verticale as van minimale – maximale christelijke 
identiteit. In de kwadranten komen vervolgens de monoloogschool (maximale christelijk 
identiteit, minimale solidariteit), de dialoogschool (maximale christelijke identiteit en 
solidariteit), de kleurrijke school (minimale christelijke identiteit en maximale solidari-
teit) en de kleurloze school (minimale christelijke identiteit en solidariteit). Onderzoek 
wijst op een hoge normatieve (gewenste) score voor de dialoogschool. Pollefeyt & 
Bouwens tonen zich hierover verheugd, omdat dit type past bij (zelfs ideaal is voor) het 
hermeneutisch- communicatieve model (2009: 17). 

Bij Pollefeyt & Bouwens lijkt sprake te zijn van een dynamische benadering (er kan im-
mers een uitspraak gedaan worden over gewenste/ normatieve richtingen); wel zien 
we ook hier het effect van typologieën: één type wordt vooral als richtinggevend kader 
gepresenteerd. Daar komt bij dat de onderzoekers daarbij ook duidelijk normatieve 
uitspraken doen over de gewenste richting. Daar het hen lijkt te doen om een strategie 
voor het behoud van katholiek geïnspireerd onderwijs, is hun benadering eerder geba-
seerd op institutionalisme dan op constructivisme.

Het door Pollefeyt & Bouwens onderzochte onderscheid tussen de feitelijke en de ge-
wenste (normatieve) identiteit sluit aan bij wat Cok Bakker benoemt als de formele en 
geleefde identiteit (zie bijvoorbeeld Bakker 2004). De formele identiteit (beschreven 
in documenten en grondslagen) werkt deductief: vanuit documenten en grondslagen 
worden richtlijnen voor de dagelijkse praktijk geformuleerd; de formele identiteit 
werkt als richtinggevend kader. De beleefde/de geleefde/de praktische identiteit werkt 
inductief: vanuit het dagelijks doen en laten, vanuit kritische situaties wordt een beeld 
gevormd/geconstrueerd van hoe en wat de school is. Bakker pleit voor een ‘demasqué’: 
achter het ‘masker’ van de formele identiteit gaat een wereld van verscheiden opvattin-
gen en praktijken schuil. Hij pleit voor een ‘participerend vormgeven aan de identiteit 
van de school’ (Bakker 2004: 24, ontleend aan Hermans 2003). De lijn van deze gedach-
te wordt onder andere verder en sterker uitgewerkt in Ter Avest, Bakker & Miedema 
(2008). In hun artikel stellen de auteurs: ‘It should be stressed at this point that in the 
process of identity development in an organization, be it a factory, an office or a school, 
the contribution of every participant is considered to be of pivotal significance’ (2008: 
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6). Zij pleiten daarom voor een narratieve benadering, die zichtbaar maakt dat in de 
beleving en vormgeving van kritische incidenten de identiteit van de school manifest 
wordt en getypeerd kan worden. Bij het bijeenbrengen van al deze praktische ervarin-
gen zijn de figuren van de schoolleider en de docent van eminent belang. ‘It is by the 
teacher’s classroom behavior that the identity of the school is shaped. At the same time 
it appears that it is the principal and her/his autobiographically rooted management 
style, that facilitates a certain cohesiveness emerging from the diversity of classroom 
activities’ (Ter Avest, Bakker & Miedema 2008: 16). In zijn dubbeloratie (Bakker 2013a) 
zegt Bakker: ‘Het nadenken over de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing is 
naar mijn stellige overtuiging dan ook vruchtbaarder wanneer we deze reflectie laten 
beginnen bij de normatieve dimensie van het denken en handelen van de individuele 
professional. Het gesprek over de identiteit van de school bouwt vervolgens voort op 
deze individuele reflecties, wanneer het collectief van normatieve professionals zich 
over de identiteit van de school gaat beraden’ (Bakker, 2013a).

Bij Bakker zien we de aspecten van dynamische identiteitsontwikkeling, identiteit als 
product van betekenisverlening en narratieve constructen alle terug. Hij steekt in zijn 
op het identiteitsproces gerichte stellingname in op performed identity. Wel wordt 
specifieke aandacht gevraagd voor de rol van de schoolleider als figuur die voor cohesie 
in de ervaringen en praktijken zorgt. Daarmee blijft wel onderbelicht waarom deze fi-
guur die rol vervult/ kan vervullen en hoe de aangebrachte cohesie werkt.

Vermeulen (2001) onderscheidt in zijn onderzoek naar de christelijke identiteit van ho-
geschool Windesheim het ‘grote verhaal’ (het perspectief van ‘bovenaf’) en het ‘kleine 
verhaal’. Hij constateert dat ‘christelijke identiteit’ (van Windesheim) langs verschei-
dene lijnen van verschil wordt geconstrueerd. Daarbij gaat het om een constructie die 
verbonden wordt aan verschillende thema’s in de organisatie. Zijn stelling is dat orga-
nisatie en identiteit elkaar wederzijds vormen (Vermeulen 2001: 125). Identiteit toont 
en vormt zich in de actoren, activiteiten en objecten van de organisatie. Christelijke 
identiteit is verbonden met de bestaande of gewenste orde van de organisatie. Waar ge-
kozen wordt voor het bestaande, wordt het zicht belemmerd op zingeving en identifi-
catieprocessen die voor mensen zelf op concrete plekken in de organisatie bijzonder 
en waardevol zijn. Dan wordt christelijke identiteit een epitheton, waarvan naar believen 
strategisch gebruik gemaakt kan worden (Vermeulen 2001: 127). We zien bij Vermeulen 
aspecten van narratieven, constructie en (gewenste) dynamiek. We herkennen in zijn 
pleidooi de door Bakker bepleite gesprekken en reflecties.

Vijver (2001) stelt dat organisaties – letterlijk gesproken – geen identiteit hebben. 
Spreken over de (christelijke) identiteit van een organisatie is gebruikmaken van een 
metafoor (2001: 52). Daarmee wordt het gesprek over identiteit tegelijkertijd gerelati-
veerd. Vergeten dat het om metaforen gaat, kan tot fatale misverstanden leiden (2001: 
57). Organisaties hebben geen identiteit, maar een ‘identiteit’ (2001: 64); [curs. bdk]. Die 
kan, stelt Vijver, niet meer als christelijk worden aangeduid. In een levensbeschouwelijk 
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plurale context is een mono-religieuze oriëntatie niet meer houdbaar, ook al niet om-
dat die mono-religieuze oriëntatie geen betekenis lijkt te hebben voor alle activiteiten 
van een christelijke organisatie. Vijver volgt daarin Miedema (2000), die aangeeft dat in 
het traditionele onderscheid tussen bijzondere en openbare scholen beide typen lijden 
aan eenzijdigheid. Het zal steeds meer gaan ‘om een keuze tussen een levensbeschou-
welijk geïnspireerde school of een school, die levensbeschouwelijk bewusteloos zal 
zijn’ (Miedema 2000: 18). Vijver pleit dan ook voor ‘het omslaan van een bladzij’ (Vijver 
2001: 176), en werk te maken van een ‘post-christelijke organisatie’ (2001: 182). Als con-
touren voor een dergelijke organisatie noemt Vijver: 
- het in eigen verband toelaten van de pluraliteit die ook in de huidige samenleving 

bestaat;
- de uitnodiging aan alle bij de organisatie betrokkenen om de eigen levensbeschou-

welijke en morele opvattingen te manifesteren; daarmee de uitnodiging om de 
dialoog aan te gaan; bij die dialoog past terughoudendheid ten aanzien van eigen 
overtuigingen;

- de waardering van de veelheid van visies, mits die visies met elkaar in gesprek zijn.

We zien bij Vijver aandacht voor het dynamisch karakter (via de dialoog), (product 
van) betekenisverlening en constructie. Met zijn aansluiting bij de maatschappelijke 
ontwikkelingen positioneert hij zichzelf tussen produced en performed identity. 

Bij een beschrijving van de inzichten van Hermans gaan we vooral in op wat hij 
schrijft in De school als gemeenschap (Hermans, red, 2003). In 1997 verschijnt in de bun-
del Identiteit door de tijd (Hermans & Van Vugt, red, 1997) een artikel van de hand van 
Hermans, Knoers & Van der Ven, waarin de ‘vorming van de identiteit van kinderen in 
levensbeschouwelijk opzicht in een geseculariseerde en multiculturele samenleving’ 
aan de orde wordt gesteld (Hermans, Knoers & Van der Ven 1997: 169 – 201). Zij introdu-
ceren het concept narratieve identiteit, gebaseerd op het werk van Ricoeur (zie bijvoor-
beeld Ricoeur 1984 en Ricoeur in Wood 1991). Dat concept ontvouwen zij langs de vol-
gende stappen:
- narratieve identiteit legt een verbinding tussen het vertelde verhaal en het geleefde 

leven;
- het begrip narratieve identiteit wil verandering en continuïteit bij elkaar houden;
- wie een persoon is, wordt duidelijk uit het verhaal dat hij zelf vertelt; in dat verhaal 

wordt een eenheid gesmeed tussen in de tijd zeer verschillende elementen;
- interactie met anderen is essentieel in het opbouwen van de eigen identiteit;
- achter de veelheid van verhalen moet ook een subject schuilgaan, die tastend en 

zoekend getuigt van ‘hier sta ik voor’;
- het opbouwen van een identiteit impliceert ook altijd overname en vernieuwing 

van de traditie (Hermans, Knoers & Van der Ven 1997: 170 – 171).

Vanuit deze typering van narratieve identiteit beantwoorden de schrijvers de vraag 
hoe confessionele basisscholen kinderen kunnen helpen bij de ontwikkeling van deze 
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identiteit. Zij beschrijven modellen van confessioneel onderwijs in de context van de 
multiculturele samenleving: het monoreligieuze model, het multireligieuze model en 
het interreligieuze model. Zij pleiten voor het laatste model, omdat daar ruimte is voor 
de toerusting tot dialogiseren, zowel in cognitief en attitudinaal als in communicatief 
opzicht. 

In de bundel De school als gemeenschap verbindt Hermans een uitwerking van de identi-
teitstheorie van Ricoeur aan het gelaagde model van de participatieve school (Hermans 
(red) 2003). Voor het concept van de participatieve school kan ook de terminologie 
‘participerend organiseren van identiteit’ gebruikt worden. Voordeel van deze termino-
logie is het hanteren van een werkwoord (2003: 39). Tot de lagen van het model of het 
organiseren behoren:
- gezamenlijke betekenisconstructie in praktijken; collectieve intentionaliteit;
- deze constructie is normatief: het principe van de rechtvaardigheid (rechtvaardige 

institutie);
- gezamenlijke activiteiten, gericht op de realisering van een goed dat door allen 

wordt gewaardeerd, op basis van waarden.

Dupont en Hermans werken dit model verder uit in het artikel Collectieve identiteit tus-
sen ideologie en utopie (Dupont & Hermans, 2003: 43 – 67). Zij zeggen: ‘De identiteit van 
de school dient zich te manifesteren in handelingen die op school plaats vinden’ (2003: 
43). Zij volgen de identiteitstheorie van Ricoeur en geven als centrale these in die theo-
rie weer, dat ‘identiteit de uitleg is van de vele ervaringen die wij in ons leven opdoen’ 
(2003: 44). Identiteit uitleggen omschrijven Dupont en Hermans als een nooit af te slui-
ten opdracht tot kritische reflectie (2003: 45). Een school die niet meer reflecteert op 
de betekenis van ervaringen, is volgens de identiteitstheorie van Ricoeur te kenschet-
sen als een dogmatische organisatie met een inadequate identiteit (2003: 46). De vraag 
is hoe de uitleg van onze ervaringen (als het proces van identiteitswording) tot stand 
komt. Daartoe benoemen Dupont en Hermans de volgende onderdelen/ denkstappen:

- Betekenis geven is een activiteit die slechts mogelijk is omdat aan het betekenis ge-
ven een al gegeven betekeniskader vooraf is gegaan; betekenis geven is betekenis 
vernemen. Voor een school betekent dit dat alle betekenissen die aan handelingen 
worden gegeven gezien/verstaan moeten worden in het al gegeven betekeniskader 
van wat een school is. Ricoeur noemt dat kader een symbolische orde. Betekenisvol 
handelen heeft onvermijdelijk een publiek karakter en is in die zin altijd een inter-
actie. Betekenis geven door betekenis te verlenen noemt Ricoeur traditie. Wij zijn 
erfgenamen en relatief vrij, want gesitueerd in een symbolische orde.

- Traditie is niet slechts doorgeven, maar ook verder denken. Het betekeniskader kan 
veranderd worden, maar altijd alleen vanuit dit betekeniskader. Traditie brengt de 
wereld tot leven, in ‘teksten’. Niet alleen geschreven documenten, maar Ricoeur re-
kent het schrift wel tot een belangrijke tekstsoort. Via teksten komt de wereld en het 
betekeniskader tot ons (de wereld van de tekst). Al lezend wordt het betekeniskader 
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van de lezer opgebouwd (de wereld van de lezer als antwoord op de wereld van de 
tekst).

- Wij verwoorden onze identiteit (vanuit een kakofonie van ervaringen) in een ver-
haal. Het narratief is de structuur die het mogelijk maakt een diversiteit van erva-
ringen (de heterogeniteit) te verzamelen en tot een geheel te maken. Een narratief 
vertellen is een plot construeren. Een plot construeren is ervaringen met elkaar 
verbinden. Heterogene aspecten zijn er op drie niveaus: vele gebeurtenissen (in het 
verhaal tot synthese gebracht), kwalitatief verschillende ervaringen (andersheid) en 
een opeenvolging van ervaringen (die in de temporele eenheid van het narratief 
bijeen worden gebracht).

- Wij dienen open te staan voor een andere uitleg van onze ervaringen; er dient spra-
ke te zijn van dubbele achterdocht: Hebben wij de betekenis van onze ervaringen 
goed verstaan en kan ik mijn uitleg/ betekenis waarmaken?

- De school is op te vatten als collectief, met een collectieve praxis. Deze praxis is mo-
gelijk omdat er binnen het collectief onderscheid wordt gemaakt tussen rollen, 
taken, plichten en bevoegdheden. De afstemming van deze rollen en taken komt 
voort uit beleid (door Ricoeur politiek genoemd). Het beleid verdeelt de macht. Dat 
lukt overigens alleen als het beleid wordt geaccepteerd door de leden van het col-
lectief. De kern van het beleid is een verdeling van macht. Collectieve identiteit is 
meer dan een verzameling persoonlijke narratieven. Een school heeft al een vastge-
legde betekenis, waarnaar het individu zich dient te voegen, ook als hij de betekenis 
wenst te veranderen. Echter, collectieve identiteit bestaat slechts in zoverre indivi-
duen zich wensen te voegen. Het beleid bemiddelt de spanning tussen de collectie-
ve en persoonlijke identiteit. 

- De rechtvaardiging van het beleid komt tot stand door de ideologie en de utopie. Een 
ideologie is een systeem van legitimatie van de collectieve praxis. Een ideologie 
kan aansluiten bij het bestaande beleid en kan een voorstel zijn tot een bijstelling 
daarvan. De ideologie (en daarmee het doel van de praxis) staat niet ter discussie. 
Anders geformuleerd: ‘een ideologie is op te vatten als een uitleg van het doel van 
een collectieve praxis vanuit het betekeniskader dat de traditie heeft overgeleverd’ 
(2003: 58). Naast de positieve (synthetische, want verbindend en versterkend) kant 
van de ideologie is er ook de pathologische kant: een mystificatie of versluiering 
van hetgeen het geval is. Dat gebeurt bijvoorbeeld in autoritaire systemen.

 
De utopie wil het doel van de praxis dat de bestaande orde heeft vastgelegd, vervangen 
door een ander doel van de praxis. Een utopie is een voorstel tot verandering van het 
bestaande beleid en daarmee een voorstel tot een verandering van de collectieve praxis. 
De utopie is daarmee ideologiekritiek. Ook de utopie kent een pathologische kant: die 
verschijnt als het utopisch beeld van de nieuwe orde gefixeerd wordt (de creativiteit 
stopt). Daarnaast kan de utopie te ‘euforische trekken’ vertonen, wanneer de utopie 
niet kritisch over zichzelf is en de geschiedenis en traditie niet serieus neemt.
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Ideologie en utopie dienen beide in een collectieve praxis aanwezig te zijn en elkaar in 
balans te houden. Dat levert een productieve spanning voor identiteitsontwikkeling.
- Het narratief van een collectief wordt door een dialectiek tussen een utopisch en 

ideologisch narratief meer adequaat. Dat leidt tot de volgende conclusies:
 o binnen een collectief is de aanwezigheid van een utopie vereist;
 o binnen een collectief is de aanwezigheid van een ideologie vereist;
 o er dient een open communicatie tussen beide te zijn.

Dat leidt tot het verstandige midden dat het gebied van de deugden is (2003: 46 – 66).

We zien bij Dupont & Hermans de aspecten dynamische identiteit, produced en perfor-
med identity en narrativiteit voluit terug. Dupont benoemt in een later artikel (Dupont 
2009) de verbinding tussen identiteit en kwaliteit. Zijn stelling luidt: ‘identiteit is kwa-
liteit waarmaken’. Identiteit is daarmee een opgave, omdat de waargemaakte kwaliteit 
telkens weer waargemaakt moet worden. Dat waarmaken geschiedt door het verhaal 
van de school te vertellen. Hoe doe je dat? Dupont noemt als stappen:
o realiseer allereerst vriendelijkheid en veiligheid;
o verzamel de vele kleine verhalen;
o het verhaal van de school moet kritisch zijn;
o smeed de verhalen tot één verhaal waaraan betrokkenen zich verbonden weten 

(Dupont 2009: 12-14).

Het lijkt erop dat Dupont bij deze concretisering aspecten van traditie, politiek en ideo-
logie op zijn minst een minder sterke rol laat spelen dan hierboven geschetst in het 
model van Dupont & Hermans. Hettema vraagt in dezelfde bundel (Hettema 2009) aan-
dacht voor de verschillende niveaus van verhalen. Hij sluit aan bij het onderscheid dat 
Ricoeur hanteert in mimesis 1, 2 en 3, ook wel prefiguratie, configuratie en refiguratie. 
Met configuratie duidt Ricoeur op het feitelijke verhaal, dat verteld wordt. Prefiguatie 
verwijst naar de structuur van de werkelijkheid die verhalen mogelijk maakt, de tradi-
tie (zie hierboven). De refiguratie is de reactie van de lezer/ hoorder: zijn instemming, 
handeling, verwerping, of aanpassing. Hettema verbindt het identiteitsverhaal van de 
school dan ook met de mogelijkheid om leerlingen te helpen bij het vormen van hun 
eigen levensverhaal (als refiguratie) (Hettema 2009: 28).

In zijn dissertatie Identiteit is kwaliteit (Dupont 2010) werkt Dupont het idee van de iden-
titeit als opgave verder uit. ‘De vraag naar identiteit beantwoorden houdt in dat (door 
een persoon of een organisatie) vijf opgaven worden uitgevoerd: in een verhaal vertel-
len over opgedane ervaringen (1), openstaan voor het andere en de ander (2), beseffen dat 
identiteit afhankelijk is van iets dat ons overstijgt en dat iets (het transcendente) invul-
ling geven (3), normen opvolgen (4) en de deugden moed, matigheid, rechtvaardig-
heid en praktische verstandigheid ontwikkelen (5)’. Voordat Dupont deze opgave uit-
werkt in zijn dissertatie (in de hoofdstukken 3 – 8, gericht op persoonlijke identiteit; in 
hoofdstuk 9 werkt hij deze opgaven uit voor een organisatie), brengt hij eerst in kaart 
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wat onder identiteit (van een organisatie) moet worden verstaan. Hij verzet zich tegen 
identiteit opgevat als ding [curs. bdk], levensbeschouwing als dogmatisch geloof in de 
eigen waarheid en legitimatie van identiteit door het opsommen van onderscheidende 
kenmerken (2010: 31 – 38). Tegenover deze door hem verworpen benaderingen plaatst 
Dupont de identiteitstheorie van Ricoeur en noemt daarbij het volgende. Met de ding-
achtige benadering van identiteit kan de betekenis van identiteit niet tot uitdrukking 
worden gebracht en daarmee ook niet: 
- wie de betekenis verstaat;
- handelen als basiskenmerk van de identiteit van de mens; 
- betekenis verstaan vanuit ‘teksten’; 
- geschiedenis als bewaarde betekenis en identiteit (Dupont 2010: 57-80). 

Identiteit is, aldus Dupont, narratieve identiteit (2010: 90). Hoe deze narratieve identi-
teit zich ontvouwt, wordt zichtbaar in de vijf opgaven.

In het hanteren van de terminologie ‘opgaven’ zien we een dynamische benadering. 
Narratieve identiteit staat in het werk van Dupont centraal. In de benadering van pro-
duced en performed identity lijkt Dupont meer accent te leggen op produced identity.

Van den Berg et al. (2011) stellen dat ‘de identiteit van een school tot leven komt in de 
verhalen die over een school verteld worden’ (2011: 17). Er zijn persoonlijke verhalen 
(die van elkaar kunnen verschillen), gedeelde verhalen (bijvoorbeeld succesverhalen) 
en er zijn nieuwe verhalen (verhalen in wording). Men pleit voor een drievoudige be-
nadering van identiteit: via verhalen, verbeelden en dialoog. Daarbij speelt identiteit 
‘in alle dimensies een rol, zowel in de pedagogische, onderwijskundige, levensbeschou-
welijke en organisatorische’ (2011: 23). Identiteit ‘ligt nooit helemaal vast’ (2011: 24) en 
de identiteit van de school wordt bepaald door ‘zijn herkomst, de geschiedenis van alle 
betrokkenen en de omgeving’ (2011: 25). In deze visie zien we een mix van stabiliteit en 
dynamiek, nadruk op narrativiteit en eveneens een mix van performed en produced 
identity.

Broers (2012) spreekt in het inleidende hoofdstuk van de bundel Identiteit in beweging 
over wat identiteit niet en wel is. Identiteit is (1) niet vast te stellen of vast te leggen, ze-
ker niet van boven af, identiteit is (2) niet op te leggen en identiteit is (3) geen entiteit, 
geen zelfstandig ding. Broers noemt het onderscheid tussen smalle en brede identiteit; 
dat onderscheid verbindt hij aan formele identiteit en geleefde identiteit. Over formele 
identiteit zegt hij dat ‘de vraag gerechtvaardigd is of die wel bestaat’ (2012: 14). Wat is 
identiteit wel:
- identiteit is vloeiend, veranderend, in ontwikkeling;
- identiteit vindt plaats in de ontmoeting van mensen;
- identiteit heeft te maken met inspiratie en bezieling;
- identiteit heeft te maken met wat mensen die bij een school horen (een gemeen-

schap) met elkaar verbindt;
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- identiteit heeft niet te maken met uniformiteit, maar met diversiteit;
- aandacht voor identiteit staat gelijk aan aandacht voor kwaliteit (van onderwijs, 

omgangsvormen, ontwikkeling).

Als mogelijk bruikbare metaforen voor het ‘beladen, formele begrip identiteit’ (2012: 
15) noemt Broers: vuur doorgeven, een voortdurend gesprek, slow motion, woorden 
van nu en leren begint met leegte (2012: 16- 17). In deze benadering zien we alle nadruk 
op dynamiek, narrativiteit en performed identity.

Faber (2012) verbindt in haar dissertatie het denken over de (levensbeschouwelijke) 
identiteit van een school aan inzichten vanuit de organisatie-wetenschap en dan spe-
cifiek de inzichten rond organisatie – identiteit. Wanneer sprake is verandering van or-
ganisatie-identiteit, kan dat op twee onderscheiden gebieden betrekking hebben: een 
verandering van de identiteitslabels (formele identiteit) dan wel een verandering op het 
gebied van de betekenis die aan de labels wordt toegekend (geleefde identiteit). Het on-
derscheid tussen formeel en geleefd/ beleefd werkt zij verder uit als een onderscheid tus-
sen een institutionele benadering en een constructivistische benadering. Voor de bena-
dering van de organisatie levert dat onderscheid op ‘de organisatie als instituut versus 
de organisatie als construct’; voor organisatie–identiteit ‘formele identiteit als bron van 
betekenisverlening versus identiteit als resultaat van processen van zingeving’. Faber 
benoemt dit onderscheid als het klassieke dilemma in de sociale wetenschappen (de-
ductief versus inductief; vergelijk produced en performed) en stelt voor om dit dilemma 
‘dialectisch met elkaar in verband te brengen’ via een abductieve benadering. Zij bepleit 
om de onderscheiden concepten van formele identiteit en beleefde identiteit als ‘sensi-
tising concepts’ (2012: 102) te hanteren en zo via kwalitatieve analyse het geconstrueerde 
theoretisch model toe te lichten, te bevestigen en/ of aan te passen. Het model dat Faber 
hanteert is een analytisch model waarbij religieuze identiteit als een dynamische con-
structie wordt benaderd. Zij onderscheidt vier sociale mechanismen die een rol spelen 
in het vormgeven van en betekenis geven aan de religieuze identiteit: sensegiving (waar-
bij de formele identiteit vooraf betekenis geeft), action formation (formele identiteit 
en persoonlijke waarden geven richting aan handelen), sensemaking (het gezamenlijk 
creëren van betekenissen) en institutionalisation (gedeelde betekenissen krijgen status 
van formele identiteit) (2012: 172 – 178; 2012: 200 – 201). Daarnaast speelt de invloed van de 
context een rol. 

We zien bij Faber nadruk op dynamiek en een voorstel tot het overstijgen van het di-
lemma tussen instituut en construct en tussen produced en performed identity. Dat 
voorstel leidt tot een specifiek analytisch model.
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2.4. Conclusies en duidingen

Bij de keuze voor een benaderingswijze van het concept levensbeschouwelijke identiteit 
stellen wij allereerst de volgende vragen:
- Is het noodzakelijk en gewenst om te spreken over levensbeschouwelijke identiteit 

als een af te zonderen/ apart te benoemen deel van organisatie-identiteit (zie daar-
voor wat onder andere door Vijver (2001) wordt opgemerkt)?

- Is het noodzakelijk en gewenst om een keuze te maken voor een deductieve of in-
ductieve benaderingswijze (gekoppeld aan de vraag naar produced en performed 
identity)?

- Is het noodzakelijke en gewenst om te kiezen voor een narratieve benadering?

2.4.1. Levensbeschouwelijke identiteit
In veruit de meeste benaderingen van het concept levensbeschouwelijke identiteit 
wordt gekozen voor een afzonderlijk te benoemen en te beschrijven onderdeel van de 
identiteit van de organisatie (de school). Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de 
functie van dat afzonderlijke onderdeel:
- Is het een afgezonderd, funderend deel, niet verbonden met andere identiteitsa-

specten? (Vergelijk de typologie van de zuilschool)
- Is het een afgezonderd, maar wel voor overige aspecten van de identiteit bepalend 

deel? (Vergelijk de typologie van de programschool)
- Is het een onderdeel van een geschakeerd identiteitspalet? (vergelijk typologieën 

die uitgaan van het concept brede identiteit)

Ook is er aandacht voor de waardering van het afzonderlijk te typeren levensbeschou-
welijke aspect: de gekozen levensbeschouwelijke identiteit is exclusief en voorschrij-
vend tegenover de concepten waarbij uitgegaan wordt van pluraliteit en diversiteit op 
het levensbeschouwelijke aspect. 

Het is echter de vraag of in de benadering van afzondering voldoende recht wordt ge-
daan aan wat wij concludeerden rond een benaderingswijze van levensbeschouwing 
en religie en of – in navolging van Ganzevoort, die stelt dat ‘religie geen instrument is 
in de samenleving; het is centraler dan dat’ (Ganzevoort 2007: 11) - levensbeschouwelijke 
identiteit als pleonasme aangeduid moet worden. Identiteit is levensbeschouwelijk in 
die zin, dat zij betrokken is op betekenis geven en verlenen, op ordening en gewenste 
ordening, op gemaakte keuzes en nieuwe opties. We kiezen er daarom voor om het con-
cept van een apart te benoemen levensbeschouwelijke identiteit niet te hanteren en ons te 
richten op identiteit als zodanig, ervan uitgaand dat identiteit (waaronder ook organisa-
tie-identiteit) een levensbeschouwelijk geladen concept is. Daarbij kan wel gesproken 
worden over de levensbeschouwelijke laag of dimensie in processen van identiteits-
ontwikkeling. Bij de reconstructie van de ontwikkeling van de organisatie-identiteit 
van de Marnix Academie kan daarbij ook gezocht worden naar het al dan niet religi-
eus geladen zijn van de levensbeschouwelijke keuzes, als preciezere duiding van de 
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levensbeschouwelijke geladenheid en naar expliciteringen van die laag. Met de keuze 
voor de hantering van identiteit als integratief concept voorkomen we tevens vooringe-
nomenheid bij de reconstructie, waardoor zaken gemist zouden worden, die mogelijk 
niet passen bij wat wij zelf impliciet als levensbeschouwelijk zouden duiden.

2.4.2. Dilemma van deductief of inductief
We volgen Faber (2012) in haar dialectische (abductieve) benadering. Deze sluit aan bij 
wat Dupont en Hermans (2003) als denkstappen benoemen, waarbij zij – in navolging 
van Ricoeur – ook spreken over ideologie en utopie. Zij doelen daarmee op de stappen 
van ‘wat er is vanuit de traditie’ en ‘wat zou moeten of kunnen zijn vanuit de utopie of 
het visisoen’. Deze benadering biedt ook de mogelijkheid om het dilemma tussen pro-
duced en performed identity te overstijgen en recht te doen aan wat Van den Berg et al. 
(2011) zeggen over de betekenis van herkomst en geschiedenis. De abductieve benade-
ring biedt mogelijkheden om recht te doen aan wat er vanuit dominante discoursen of 
metanarratieven wordt aangereikt en gestructureerd, te benoemen en te onderzoeken 
(produced identity). Daarnaast er is er het proces van de identiteitsconstructie zelf, met 
mogelijk performatieve aspecten (performed identity). Anders gezegd: met de abduc-
tieve benadering kan er aandacht zijn voor de formele en de be- en geleefde identiteit 
(Bakker, 2004). Een beschrijvende en duidende iteratie tussen produced en performed 
identity overstijgt ook het inhoudelijke dilemma van deductie of inductie.

2.4.3. Narratieve benadering
Aansluitend bij wat eerder opgemerkt is over identiteit en wat gesteld wordt door 
Hermans & Van Vugt (1997), Dupont & Hermans (2003), Van den Berg et al. (2011) en 
Broers (2012) kiezen we voor een benadering waarin identiteit als narratief concept wordt 
gehanteerd. Dat doet recht aan de dynamiek en aan het uitgangspunt dat een organisatie 
als collectief benaderd wordt, waarbij organisatie-identiteit ook gevormd wordt door de 
bijdrage van de leden van het collectief. Daarnaast sluit de narratieve benadering aan bij 
het zoeken naar een uitweg uit het klassieke dilemma van agency and structure (vergelijk 
hoofdstuk 3), zo verwoord door Benwell & Stokoe (2006). Zij pleiten voor een discursieve 
benadering van identiteit, omdat deze benadering – zo veronderstellen zij – ‘may recon-
cile some of the most entrenched dualisms characterising identity research. They [i.e., 
discursive approaches, bdk] are, for example, able to explicate the processes by which 
people orient to consistency in their accounts of themselves and other people (underpin-
ning the view of identitity as ‘fixed’), whilst simultaneously showing that identity is con-
tingent on the local conditions of the interactional context’ (p 17 -18).

2.4.4. Inhoudelijk onderzoekskader en de onderzoeksvraagstelling
Bij de reconstructie van de ontwikkeling van de identiteit gaan we op zoek naar dis-
cursieve/ narratieve uitingen en omschrijvingen van de organisatie-identiteit. We 
onderzoeken:
- de inhoud van die uitingen;
- de wijze waarop die uitingen (vermoedelijk) tot stand zijn gekomen;
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- de verhouding tussen produced en performed identity (met daarbij aandacht voor 
herkomst, geschiedenis en context, voor ideologie en utopie, zie Hermans, 2003);

- de vraag naar de macht en de posities en de mate van ‘performativiteit’ (welke bij-
drage wordt op welke wijze door wie geleverd).

We benaderen de levensbeschouwelijke laag in identiteit daarbij als een inbegrepen, 
integratief aspect in de organisatie-identiteit en als narratief/ discursief concept, waar-
bij het collectief van de leden van de organisatie met elkaar, op een speelse en toch seri-
euze manier, verlangend, aftastend en benoemend zin geven en hebben gegeven aan de 
eigen menselijke werkelijkheid, i.c. de organisatie en de activiteiten in die organisatie. 
We besteden aandacht aan de mogelijk aanwezige expliciteringen van die levensbe-
schouwelijke laag.

Daarmee zijn de theoretische basis en de theoretische uitgangspunten geformuleerd 
voor de verdere uitwerking van de centrale onderzoeksvraagstelling: Hoe is de organi-
satie-identiteit van de Marnix Academie in een periode van dertig jaar vormgegeven en hoe kan 
het (mogelijk ook meerstemmige) verhaal van de Marnix Academie gereconstrueerd, geduid en 
gewaardeerd worden? 
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3.  Onderzoeksontwerp en 
methodologische verantwoording

In de voorgaande hoofdstukken is een theoretische verkenning van de begrippen 
identiteit, organisatie-identiteit, levensbeschouwing en levensbeschouwelijke identiteit ge-
presenteerd. Op basis van deze verkenning kan een verbinding met de onderzoeks-
vraagstelling verder worden uitgewerkt (paragraaf 1), kan een onderzoeksontwerp 
worden ontworpen (paragraaf 2) en kan een beschrijving worden gegeven van het 
type onderzoek (paragraaf 3). Anders geformuleerd: op basis van de theoretische ver-
kenning wordt de vraagstelling uitgewerkt in wat onderzocht wordt en hoe een en 
ander onderzocht wordt. In de laatste paragraaf wordt een overzicht gegeven van de 
onderzoeksopzet.

3.1.  De onderzoeksvraag 

De in hoofdstuk 1 beschreven vraagstelling luidt: Hoe is de organisatie-identiteit van de 
Marnix Academie in een periode van 30 jaar vormgegeven en hoe kan het (mogelijk ook meer-
stemmige) verhaal van de identiteit van de Marnix Academie gereconstrueerd, geduid en ge-
waardeerd worden?

Op basis van de theoretische verkenningen zijn de volgende toelichtingen bij de vraag-
stelling te plaatsen:
- De vraag naar het hoe van de vormgeving van de identiteit (een vraag die gekoppeld 

is aan het willen begrijpen van de genoemde onderwijsinstelling) is de kern van de 
vraagstelling. Het hoe van de vormgeving kan worden verbonden aan vragen naar 
uitingsvormen van die identiteit en naar wie of wat een rol heeft gespeeld bij deze 
vormgeving.

- Een inzoomen op uitsluitend de levensbeschouwelijke laag in die identiteitsont-
wikkeling is daarbij onvoldoende. Op basis van wat benoemd wordt in hoofdstuk 
2.4.4. gaan we niet uit van een begrip als de levensbeschouwelijke identiteit, en benoe-
men we dat begrip als een terminologische verdubbeling (pleonasme). In plaats 
van het hanteren van het conceptuele pleonasme levensbeschouwelijke identiteit is ge-
kozen voor het concept identiteit, waarbij ervan uitgegaan wordt dat dit concept een 
levensbeschouwelijk geladen concept is, betrokken op betekenis geven en verle-
nen, op ordening en gewenste ordening, op gemaakte keuzes en nieuwe opties. We 
verwijzen daarbij onder andere naar Miedema (2003), die in zijn oratie spreekt over 
brede identiteit, en over identiteit als een procesmatig, dynamisch en constructivis-
tisch geheel. De identiteit is meerdimensioneel, integratief en integraal.
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- Aansluitend bij wat in hoofdstuk 2.4. gezegd wordt over het narratieve karakter van 
identiteit lijkt het overbodig om te spreken over de ontwikkeling van het verhaal 
van de identiteit. Identiteitsconstructie vindt plaats door middel van narratieven. 
Het ligt dus eerder voor de hand om te spreken over het verhaal/de verhalen, in het 
kader van deze studie het verhaal/de verhalen van de Marnix Academie’. Daarbij 
dient aandacht te zijn voor het feit dat deze narratieven zelden ‘of our own making’ 
zijn (Somers 1994: 606).

- Bij de reconstructie van het verhaal/ de verhalen van de Marnix Academie biedt de 
in hoofdstuk 2.4. genoemde positioneringstheorie handvatten voor de reconstruc-
tie. Harré & Moghaddam (2003: 9) stellen voor om bij de reconstructie de insteek 
van de verhaallijn als vertrekpunt te nemen (de verhaallijn wordt daarbij gezien als 
één van de onderdelen van de positioneringsdriehoek, naast de onderdelen positie en 
speech acts and other acts). Dat betekent voor de onderzoeksvraagstelling dat het ver-
haal/de verhalen in een lijn of elkaar opvolgende episodes gereconstrueerd dienen 
te worden.

- Bij de duiding van het verhaal spelen verschillende zaken een rol. Het gaat aller-
eerst om een beschrijving van (ook processen van) betekenis verlenen, van orde-
ning en keuzes. Naast de beschrijving gaat het ook om evaluatie en interpretatie. 
Met de metafoor die Brown (2006: 735) introduceert, gaat het om een waardering 
van het resultaat: ‘een doek waaraan voortdurend gewerkt wordt, rafelig op sommi-
ge plaatsen en rijk bewerkt op andere plekken’. Bij de waardering horen vragen als: 
Wie werkte aan het doek en wie niet, wie of wat leidde tot het uitgewerkte patroon 
en welke opties zijn daarbij wel en niet uitgewerkt? Brown geeft daarbij wel aan: ‘as 
narrative constructions, organizations are emphatically not simple, monolithic or 
homogeneous. Rather, they are discursively polyphonic or heteroglossic (multi-lan-
guaged) entities in which individuals and groups simultaneously and sequentially 
trade in narratives’ (Brown 2006: 734).

3.2. Onderzoeksontwerp

Nu de vraagstelling opnieuw is toegelicht, wordt de stap gezet naar de uitwerking van 
het ontwerp om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Bij dat ontwerp zijn de volgen-
de aspecten van belang.

3.2.1. Een sequentiële aanpak
Het verhaal/ de verhalen zijn in een verhaallijn gereconstrueerd. Daarbij is gekozen 
voor die episodes in het verhaal/ de verhalen, waarin sprake is van expliciete keuzes, or-
deningen en/ of betekenisverlening. Er is gekozen voor vijf episodes, in de eerste plaats 
gebaseerd op persoonlijke kennis van en ervaring met de verhalen van de Marnix 
Academie. Er is ruimte geweest om op basis van de interviews en/ of documentanalyses 
episodes aan te passen, aan te vullen of te vervangen.
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3.2.2. Vijf componenten
Op basis van de theoretische verkenning zijn drie fundamentele componenten voor 
identiteit en identiteitsreconstructie benoemd: de relationele component, de gedrags-
matige component en de symbolische component (zie Pratt, 2013: 25). We vertalen daar-
bij de drie componenten in:
- de ander (relationele component)
- de praxis (de gedragsmatige component)
- de verwoording (de symbolische component).

Deze drie componenten worden aangevuld met de begrippen die door Dupont en 
Hermans in navolging van Ricoeur gehanteerd worden als de rechtvaardiging van het 
(identiteits-)beleid, namelijk de ideologie en de utopie (Dupont & Hermans 2003: 43 – 
67). Met deze twee aanvullende componenten wordt iets meer nadruk gelegd op aspec-
ten van tijd en plaats (ideologie als traditie; utopie als toekomst en visioen) en daarmee 
ook meer op legitimatie en ideologiekritiek en op dynamiek en ontwikkeling. In volgorde 
gaat het in de reconstructie om een periode, die wordt onderscheiden in vijf episodes, 
waarin gekeken wordt naar:
- de ideologie/ de traditie
- de ander
- de praxis
- de verwoording
- de utopie.

3.2.3. De vijf episodes
In het onderzoek staan vijf kenmerkende episodes centraal: de start van de Marnix 
Academie (1), de (langdurige) episode van verantwoording van wat de academie is en 
doet in het stelsel van visitatie en accreditatie (2), de episode van de vormgeving van 
een nieuwe onderwijskundige en pedagogische praktijk (3), de ontwikkeling en be-
schrijving van het beroepsbeeld (4) en het proces van totstandkoming en de beschrij-
ving van de strategische beleidskeuzes voor de toekomst (5). Deze episodes kunnen ook 
als ‘kritische situaties’ omschreven worden. We volgen daarbij Vos & Keuken (1984), 
die een kritische situatie (in de context van werken aan schoolidentiteit) omschrijven 
als ‘een beschrijving van een schoolsituatie waarin iets gebeurt dat van fundamenteel 
belang is, volgens mensen die bij een school betrokken zijn, en die bij overdenking en 
bespreking verhelderend werkt voor wat betreft overwegingen, waarden, waarderin-
gen en eventuele suggesties voor verandering’ (1984: 9). Zij maken daarbij gebruik van 
de ‘critical incidents technique’ die in 1954 door John C. Flanagan wordt beschreven. 
Flanagan omschrijft een ‘critical incident’ als ‘extreme behavior, either outstandingly 
effective or ineffective with respect to the general aims of the activity’ (zo geciteerd in 
Vos & Keuken 1984: 150). Vos & Keuken passen dit concept toe op het werken aan school-
identiteit, waarbij zij de kritische situatie hanteren als de situatie waarin het schoolcon-
cept op pregnante wijze naar voren komt. 
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De vijf gekozen episodes worden aan de hierboven genoemde inhoudelijke componen-
ten verbonden.

In schema:

Ideologie De ander De praxis De verwoording De utopie

Episode 1: 
de start in 1984

Episode 2:
Stelsel van visitatie 
en accreditatie 
vanaf 1991

Episode 3: 
invoering HZP9 
vanaf 1996

Episode 4: 
ontwikkeling 
beroepsbeeld 
vanaf 2008

Episode 5: 
formulering 
Strategisch plan 
voor 2013 -2017

Figuur 1

De vijf episodes worden telkens uitgewerkt, beschreven en geduid langs vier lijnen: 
- de context
- de ontwikkeling binnen de Marnix Academie (daarbij een documentanalyse)
- de ervaringen van binnenuit (daarbij aandacht voor interviews);
- de duiding.

Bij de context is gezocht naar de lokale (publieke en culturele) narratieven en het metanar-
ratief. Het gaat hierbij ook om evaluatieve en verklarende doelstellingen, waarbij vooral 
een interpretatieve benadering wordt gevolgd (zie hierna, Thomas: 2011 en Schwartz-Shea 
& Yanow: 2012).

Bij de lijn van de Marnix Academie en bij ervaringen van binnenuit is gezocht naar wat of 
wie aanzet gaf tot hetgeen in de genoemde episode tot stand kwam en tot de in de epi-
sode gemaakte keuzen. Hier speelt ook de positioneringstheorie een rol. In de wijze 
waarop Thomas (2011) de case study benadert, gaat het in dit geval om het realiseren 
van evaluative en explanatory doelen (zie ook hierna).

9 HZP staat voor ‘hoog zelfsturende programmering’, een onderwijskundig concept dat de 
Marnix Academie vanaf 1996 in het curriculum hanteerde (zie ook hoofdstuk 8).
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Bij de duiding gaat het om het hanteren van de vijf genoemde componenten; deze com-
ponenten worden toegepast op wat beschreven en verklaard is, om zo tot een duiding 
te komen. In navolging van wat in de theoretische verkenning wordt gezegd, zou deze 
lijn ook omschreven kunnen worden als de spelelementen of ‘het verhaal’. Het betreft 
hier met name ‘reconstructing and drawing a picture’ (zie ook hierna).

3.3. Interpretatief onderzoek

Bij de beschrijving van het soort onderzoek dat uitgevoerd is, wordt gebruik gemaakt 
van de inzichten van Swanborn (2013), Thomas (2011) en Schwartz-Shea & Yanow (2012).

In zijn werk Case studies geeft Swanborn (2013) de volgende omschrijving van een case 
study: ‘het gaat om een onderzoek naar een sociaal verschijnsel, dat wordt uitgevoerd 
binnen de grenzen van één specifiek sociaal systeem (1), in de natuurlijke omgeving 
van de case (2), door […] achteraf informatie te verzamelen over de ontwikkeling (3), 
waarbij de onderzoeker de aandacht richt op het beschrijven en verklaren van proces-
sen (4), waarbij de onderzoeker [...] de verkregen gegevens continu exploreert en pas 
na enige tijd meer precieze probleemstellingen formuleert (5), waarbij verschillende 
databronnen worden gebruikt (6) en waarin, optioneel, de onderzoeker alle betrok-
kenen uitnodigt voor een debat over hun subjectieve perspectieven (7)’ (2013: 27 – 28). 
Swanborn noemt als specifiek kenmerk van een case study ‘de unieke gelegenheid om 
te focussen op sociale interactie en de betekenis die de participanten in het bestudeerde 
systeem aan elkaar en aan elkaars handelingen verlenen’ (2013: 32), door hem aange-
duid als het verhaal of the narrative account van de betrokkenen. Dit kenmerk sluit aan 
bij wat onderzocht is.

Thomas (2011) omschrijft de case study als: ‘a kind of research that concentrates on one 
thing; looking at it in detail, not seeking to generalise from it’ (2011: 3). Deze research 
specificeert Thomas in verschillende soorten casestudies. Die specificatie werkt hij uit 
op basis van de volgende elementen:
- onderwerp
- doel
- benadering
- proces.

Bij onderwerp onderscheidt Thomas drie mogelijkheden: key case, outlier case, local 
knowledge case. De onderhavige case study kan getypeerd worden als een combinatie 
van een ‘local knowledge case’ (omschreven als ‘an example of something in your own 
personal experience about which you want to find out more’) en een ‘key case’ (a good 
example of something; a classic or exemplary case) (Thomas 2011: 75 – 77). 
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Bij doel van de case study noemt Thomas de volgende opties: ‘intrinsic, instrumental, 
evaluative, explanatory, exploratory’. Op basis van zijn nadere definities kan gezegd 
worden dat het onderhavig onderzoek valt te typeren als instrumental (de case study is 
bedoeld om iets te begrijpen en tot beter verstaan te komen; de case study is het instru-
ment) en evaluative/explanatory (de case study is bedoeld om een verklaring te bieden, 
maar vooral om tot een ‘narrative construction  of reality’ (Bruner 1991 : 2, zo geciteerd 
door Thomas 2011 : 98 – 109) te komen.

Als mogelijke benaderingen noemt Thomas: ‘testing a theory, building a theory, drawing  

a picture, experimental, interpretative’. Duidelijk is dat in deze studie het accent ligt 
op ‘reconstructing and drawing a picture’ (het gaat om reconstruerende pictures/ snap-
shots) en op ‘interpretative’ (het gaat om de duiding van de reconstructie). 
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Bij doel van de case study noemt Thomas de volgende opties: ‘intrinsic, instrumental, 
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doel

Als twee van de meer recente benaderingen noemen zij ‘de constructivistische benade-
ring’ (waarin kennis wordt gezien als menselijke constructie, een sociale of individuele 
constructie) en ‘de postmoderne benadering’ (waarin eveneens de nadruk op kennis 
als gedachtenconstructies wordt gelegd, maar waarbij ook aandacht is voor verschillen 
en incoherentie). De Boer & Smaling rekenen narratief onderzoek en discoursanalyse 
tot die interpretatieve benadering. Als accentverschuivingen in narratief onderzoek 
tekenen zich af de verschuivingen in nadruk op coherentie, congruentie, structuur en 
grote verhalen naar nadruk op incoherentie, incongruentie, het vertelproces en kleine 
verhalen (2011: 32 – 33). In narratief onderzoek zijn drie meer onderscheiden theoreti-
sche posities zichtbaar: de humanistische benadering (met aandacht voor individuele 
casestudies en levensverhalen), de postmoderne benadering (met aandacht voor onbe-
wuste en bewuste betekenisverlening en machtsstructuren waarin persoonlijke verha-
len betekenis krijgen) en de tussenpositie van een dialogische subjectopvatting. Aan 
deze posities zijn (in navolging van Freeman 2003) nog drie al dan niet te benadruk-
ken dimensies toe te voegen: die van de relatie tussen verhalen en lichamelijkheid, die 
van inherente narrativiteit in het leven van mensen en die van taal als expressiemiddel 
over ervaringen dan wel taal als taalpraktijk, waarin wordt onderzocht ‘hoe subjecten 
worden geproduceerd in discursieve praktijken’ (Sools 2011: 31). Bij de laatste dimensie 
vervagen grenzen tussen narratief onderzoek en discoursanalyse.

Interpretatief onderzoek wordt door Schwartz-Shea & Yanow onderscheiden van kwan-
titatief en kwalitatief onderzoek. Hoewel zij zoals bijvoorbeeld De Boer & Smaling dat 
doen, interpretatief onderzoek als kwalitatief aanduiden, geven zij nadrukkelijk aan 
dat onderzoekers in kwalitatief onderzoek onder de druk van wetenschappelijke be-
oordelingen, ‘came to adopt the evaluative criteria central to quantitative ones’ (2012: 
5). Op basis van die druk hebben zij drie benaderingen zien ontstaan: kwantitatief-
positivistische methoden, kwalitatief-positivistische methoden en kwalitatief-inter-
pretatieve methoden. In hun verdere beschouwingen onderscheiden zij vervolgens de 
positivistische van de interpretatieve methodologie. Zij zeggen over de interpretatieve 
methodologie: ‘In interpretative research, we seek to understand what a thing “is” by 
learning what it does, how particular people use it, in particular context. That is, inter-
pretative research focuses on context-specific meanings, rather than seeking general-
ized meanings abstracted from particular contexts’ (2012: 23). In de interpretatieve 
methodologie gaat het om abductie: een iteratief, recursief pad tussen puzzel/vraag en 
mogelijke verklaringen, niet lineair van veronderstelling, test, bewijs. Schwartz-Shea & 
Yanow verbinden die beweging aan wat de hermeneutische cirkel wordt genoemd. Zij 
noemen als kernconcepten van de interpretatieve methodologie onder andere:
- That meaning-making – the interpretation and understanding of those [by humans 

created; bdk] artefacts and their meaning – has no one, single starting point; in-
stead, meaning-making begins wherever its begins, with whatever the interpreter 
(including researchers) knows or understands at that point of time, in that place 
(his or her prior knowledge).
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- That meaning-making is a social practice, as well as an individual one (in many cas-
es, the former providing the interpretative repertoire for the latter).

- That language is not a transparant referent for what it designates nor does it merely 
“mirror” or “reflect” an external world but instead, plays a role in shaping and “con-
stituting” understandings of that world, and is itself, in this sense, one of the “ways 
of worldmaking” ‘ (2012: 42,43). 

Belangrijk is hun nadrukkelijke standpunt, dat in interpretatief onderzoek ‘human 
beings are not understood as objects, but as agents’ (2012: 46). Daarbij gaat het om de 
vraag of het onderzoek voldoende gecontextualiseerd is, zodat de interpretaties van 
alle betrokkenen voldoende ingebed zijn. De waarde van gecontextualiseerde ken-
nis zit dan ook in de vraag naar toegankelijkheid voor gebruikers. Met contextualiteit 
wordt de methodologische rationale gegeven voor zogeheten ‘thick description’ (ter-
minologie ontleend aan Geertz: 1973, zo weergegeven door Schwartz-Shea & Yanow 
2012: 48). Narratief onderzoek en discoursanalyse maken deel uit van de interpretatieve 
methodologie. 

Hoewel het door Schwartz-Shea & Yanow benoemde onderscheid tussen kwalitatief-po-
sitivistische methoden en kwalitatief-interpretatieve methoden wat stellig is (en onvol-
doende uitgewerkt in de gezochte onderscheiding), zijn noties als agency, contextuali-
sering en abductie belangrijke aandachtspunten.

3.4. Opzet en verantwoording van het onderzoek

In wat volgt worden op basis van het voorgaande de opzet en de verantwoording van 
het onderzoek beschreven.

3.4.1. Afbakening van het onderzoeksgebied
Het gaat om een reconstructie van de ontwikkeling van de identiteit van de Marnix 
Academie in de periode van dertig jaar (van 1984 – 2014). Daarbij wordt ook aandacht 
besteed aan de vraag vanuit welke organisatie-identiteiten de Marnix Academie in 1984 
werd gevormd. De periode van dertig jaar is betrekkelijk willekeurig gekozen. De pe-
riode is ruim genoeg om mogelijke ontwikkelingen te kunnen signaleren en beschrij-
ven. Daarnaast is de context van het Hoger Onderwijs in Nederland een buitengewoon 
dynamische context, mede onder invloed van de toegenomen sturing vanuit de over-
heid op het onderwijs. De gekozen periode omvat ook een eeuwwisseling. Daarmee is 
het mogelijk om narratieven over de veranderingen in de 21ste eeuw mee te nemen.10 De 
periode omvat een ontwikkeling in de richting van toegenomen secularisatie en ont-
kerkelijking. Die ontwikkeling is zonder meer van invloed op de identiteit. 

10 Er wordt op dit moment veel gepubliceerd over 21th century skills en 21ste eeuws leren en on-
derwijzen en gesproken over toekomstgericht onderwijs (opnieuw een pleonasme?).
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Uit de genoemde periode worden vijf episodes uitgelicht, die ook als kritische situaties 
geduid kunnen worden. In ieder van deze episodes spelen alle aspecten (componen-
ten) rond identiteitsontwikkeling een rol. Wel hebben in de ene episode bepaalde com-
ponenten meer nadruk dan in een andere.

De keuze voor een start van het onderzoek in de periode van 1984 is geen willekeurige. 
Deze - als eerste episode aangeduide - periode heeft een bijzondere contextuele lading. 
In 1984 werden in Nederland overal pabo’s11 gevormd. Deze ontwikkeling hing geheel 
samen met de stap van onderscheiden kleuter- en lager onderwijs naar de inrichting 
van primair of basisonderwijs. In de wereld van de opleidingen voor dat onderwijs wer-
den daarom in 1984 pedagogische academies (PA’s) en opleidingen tot leerkracht kleu-
teronderwijs (de zogeheten kleuterkweekscholen) samengevoegd. Deze samenvoeging 
kan beschouwd worden als een moment van een nieuwe impuls in de identiteitsont-
wikkeling. De fuserende instellingen, elk met hun eigen traditie en ontwikkeling, had-
den in de nieuw te vormen instelling behoefte aan een gezamenlijk verhaal.

Het eindpunt van het onderzoek valt niet zo nadrukkelijk te markeren. Wel kan op-
gemerkt worden dat aan het einde van 2014 de Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Organisatie (NVAO) over vrijwel alle pabo’s12 een voldoende oordeel uitsprak en voor 
zeven pabo’s zelfs het oordeel ‘goed’ van toepassing achtte. Daarmee bleek de sector op 
dat moment een top- sector in het Hoger Beroeps Onderwijs te zijn.

3.4.2. Cross-case study
Het onderzoek is uitgevoerd als een cross-case study, waarbij vijf verschillende cases 
als episodes worden aangemerkt. Het gaat om ‘embedded or nested’ cases, ingebed in 
de omvattende casus van de identiteitsontwikkeling van de Marnix Academie. De vijf 
episodes kennen mogelijk ieder een specifiek inhoudelijk aandachtspunt, maar zijn 
met elkaar verbonden en te vergelijken door vijf nader benoemde componenten van 
identiteitsontwikkeling.

Bij elke episode is een studie gemaakt van uitingsvormen van identiteit (met name 
documenten) van de Marnix Academie. Ook is een studie gemaakt van relevante docu-
menten uit de context van de academie. De methodische benadering is die van narra-
tief onderzoek en van de kritische discoursanalyse, waarbij de nadruk ligt op de discour-
se-historical approach, zoals die door Wodak is ontwikkeld (zie bijvoorbeeld Reisigl & 
Wodak 2009, in Wodak & Meyer 2009). De verantwoording is uitgewerkt in hoofdstuk 
3.4.4.

11 Het begrip ‘pabo’ is inmiddels meer dan ingeburgerd. Pabo staat voor: Pedagogische 
Academie Lerarenopleiding Basisonderwijs.

12 Ipabo Amsterdam en Alkmaar had een traject dat in tijd verschilde met de rest van de 
Nederlandse pabo’s: Ipabo werd op 30 september 2015 geaccrediteerd.
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Bij iedere episode zijn (oud)-medewerkers en (oud-) bestuurders (College van Bestuur) 
geïnterviewd. De keuze van te interviewen personen13 is gebaseerd op de kennis van de 
organisatie van de onderzoeker. Aan iedere episode zijn tenminste drie interviews ver-
bonden. Die interviews zijn bedoeld om een beeld te ontwikkelen van de verschillende 
narratieven vanuit verschillende posities. Er is bewust gepoogd om ook medewerkers 
en/ of bestuurders te interviewen die vanuit een andere rol en positie (dan die waarop 
zij in het interview worden aangesproken) binnen de Marnix Academie hebben gefunc-
tioneerd: eerst student, daarna docent; eerst docent, daarna manager/ bestuurder.

Tegelijkertijd is bij het ontwikkelen van de lijst van te interviewen personen voor een 
sneeuwbal-aanpak14 gekozen: vanuit een gehouden interview is soms bepaald (vaak in 
overleg met de geïnterviewde) wie ook zeker geïnterviewd dienden te worden. De te in-
terviewen persoon is benaderd met een korte toelichting en een lijst van onderwerpen 
die mogelijk de revue kunnen passeren (zie bijlage 7). De sneeuwbal-aanpak sluit aan op 
de in de interpretatieve methodologie genoemde iteratie en recursiviteit. De interviews 
zelf zijn te duiden als een open-ended interview (zie Silverman 2011: 161 – 165) bedoeld om 
de te interviewen persoon op verhaal te brengen. De interviews zijn als verbatim rapport 
uitgewerkt en ter controle of aanvulling/ wijziging aan de geïnterviewde voorgelegd. 
Tijdens het interview is gebruik gemaakt van sensitizing concepts. Dergelijke concepten 
(de terminologie is ontleend aan de zogeheten Grounded Theory Approach) worden op 
basis van de onderzoeksvraag en de betreffende episode geformuleerd. De componen-
ten zoals in 3.2.2. aangeduid zijn te beschouwen als sensitizing concepts. Werken met sen-
sitizing concepts sluit aan bij een abductieve methode. 

Voor de uitwerking en analyses van de interviews is gebruik gemaakt van Narrative 
Inquiry zoals die door D. Jean Clandinin is ontwikkeld (zie o.a. Clandinin & Connelly 
2000; Clandinin 2013). Daarnaast met name van twee van de door Riesmann (2004, 
2008) ontwikkelde analyse-wijzen: de thematische en dialogisch/performatieve wijze. 
Zie voor verdere uitwerking 3.4.4.

De aldus gevonden narratieven (uit teksten en interviews) zijn vervolgens met elkaar 
in verband gebracht, verklaard en gewaardeerd. We zijn daarbij onder andere ingegaan 
op de congruentie en discongruentie tussen de gevonden narratieven. Bij deze fase zijn 
de onderzoeksgebieden betrokken die Rhodes & Brown (2005) benoemen:

13 In het vervolg worden deze personen aangeduid als collega’s en oud-collega’s. Zij hebben in 
de studie ook de rol van mede-onderzoekers. Verder wordt met het hanteren van het begrip 
(oud-)collega expliciet gemaakt dat de onderzoeker zelf zeer betrokken is (geweest) bij het on-
derwerp van de studie (zie ook wat in het vervolg gezegd wordt over going native).

14 Vergelijk wat bij Maso & Smaling (2004) wordt opgemerkt over ‘theoriegericht steekproef-
trekken’: ‘bij deze werkwijze beginnen onderzoekers met de bestudering van één persoon of 
groep, om vervolgens, op grond van hetgeen ze hebben ontdekt, op zoek te gaan naar nieuwe 
gevallen die de eerdere bevindingen kunnen verscherpen, bevestigen of corrigeren’ (Wester 
1987, zo geciteerd in Maso & Smaling 2004: 37).
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- Narrative sensemaking: ‘a sensemaking perspective sees organizations as narratively 
constructed from networks of conversations’ (Rhodes & Brown 2005: 175). Het gaat 
om de beschrijving van dat netwerk, waarbij het van belang is om als uitgangspunt 
te hanteren dat er geen sprake is van een onderliggend echt of waar verhaal, maar 
om een onbeperkt aantal (andere) narratieven die geconstrueerd worden en kun-
nen worden als antwoord op of in het verlengde van eerdere narratieven. 

- Communicating with Stories: narratieven kunnen beschouwd worden als ‘symbolic 
forms of discours that are a framework for reality construction in the organization, 
that provide a common symbolic ground for organizational culture and enable the 
creation, transformation and maintenance of that culture’ (Rhodes & Brown 2005: 
174). Bij de communicatie speelt het aspect van in tijd volgordelijk maken een cen-
trale rol. Ook hier geldt dat er geen ware volgordelijkheid is, communicatie maakt 
zichtbaar dat er sprake is van een veelheid van ingangen en een veelheid aan bete-
kenissen en volgordelijkheden. Wel is het interessant om te analyseren hoe inter-
pretaties en betekenissen in uiteenlopende narratieven met elkaar in verband wor-
den gebracht en hoe sommige verhalen de dominante verhalen worden en andere 
gemarginaliseerd.

- Narrative, change and learning: narratieven kunnen benaderd worden als ‘scripts 
through which to understand the dynamics of different organizational cultures’ 
(Martin et al. 1983, zo geciteerd in Rhodes & Brown 2005: 176), waarbij de verhalen 
op verschillende wijzen gerelateerd kunnen worden aan verandering: ze functio-
neren als controlemiddel, als veranderinstrument, als tegenverhalen. Daarbij zijn 
de betekenissen die aan het begrip ‘verandering’ worden verbonden niet gefixeerd 
of bepaald; ook hier construeren mensen hun eigen interpretaties en reacties. 
Daarnaast functioneren narratieven als het ‘repertoire’ van een organisatie; dat re-
pertoire wordt ingezet om praktijken te onderbouwen en om – op subjectieve wijze 
- aan verandering betekenis te geven.

- The power and politics of narrative: narratieven kunnen beschouwd worden als ‘a sig-
nificant means by which organisations are discursively constructed and, important-
ly, reconstructed als regimes of “truth” ‘(Clegg 1989, zo geciteerd in Rhodes & Brown 
2005: 181). Het lijkt zo te zijn dat daarbij die verhalen die het meest samenhangend 
zijn en het eerst verkondigd zijn voorrang hebben op minder samenhangende en la-
ter ontwikkelde verhalen. 

- Identifying with narratives: narratieven kunnen omschreven worden als ‘power ef-
fects, by which we come to be who we are (how ephemeral, multiple, and changing) 
by being located or locating ourselves (usually unconsiously) in social narratives 
rarely of our own making’ (Somers 1994: 606, zo geciteerd in Rhodes & Brown 2005: 
187). Identiteit benaderen als een vorm van self-narrative gaat niet alleen op voor in-
dividuen, maar ook voor organisaties. Ook organisaties hebben een gedeeld verhaal 
nodig, of bestaan zelfs uit het gedeelde verhaal.

Het zijn met name de laatste twee onderzoeksgebieden, die bij het onderzoek naar 
de verbinding tussen de narratieven van de interviews en de narratieven uit de 
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documenten aan de orde gesteld zijn. Welk verhalen zijn dominant, hoe is het verhaal 
dominant (geworden) en wat zegt dat verhaal over de collectieve identiteit?

3.4.3. Iteratie, recursiviteit en dynamische flexibiliteit
Het uitgevoerde onderzoek kenmerkt zich door het inzetten van iteratie, recursiviteit 
en dynamische flexibiliteit. Iteratie in die zin, dat op basis van literatuurstudie de on-
derzoeksvraagstelling is bijgesteld, dat op basis van reacties op de uitwerkingen van 
de diverse interviews teksten en duidingen zijn bijgesteld, dat vervolgens op basis van 
een membercheck (in een groepsinterview) duidingen en conclusies opnieuw zijn bijge-
steld en gewijzigd. Tenslotte bleek het gewenst en noodzakelijk om – op basis van een 
beperkt groepsinterview- de levensbeschouwelijke laag in de identiteitsontwikkeling 
alsnog apart te agenderen. De iteratieve werkwijze is daarmee tevens een voorbeeld van 
dynamische flexibiliteit. Zo is zichtbaar geworden wat Schwartz-Shea & Yanow aanduiden 
als: ‘new concepts, relationships, explanations or accounts are created in the process of 
theorizing these surprises or puzzles’ (2012: 33). Zij voegen daaraan toe, dat een abduc-
tieve werkwijze bij het doen van onderzoek zichtbaar maakt, dat onderzoekers meer le-
ren over hun onderzoeksvraag tijdens het onderzoeksproces (2012: 34).

De dynamische flexibiliteit is in deze studie vooral zichtbaar geworden in de bijstelling 
van de vraagstelling, in het proces van het zoeken naar te interviewen collega’s en oud-
collega’s (de sneeuwbal-aanpak) en in de wijze waarop het onderzoeksontwerp telkens 
is bijgesteld en scherp gesteld. Schwartz-Shea & Yanow spreken in dit verband over ‘the 
dance of inquiry’ (2012: 56). Over flexibiliteit zeggen zij: ‘flexibility is essential to intelli-
gent maneuvering in the field so as to pursue the situated, contextualized meaning-mak-
ing of those whose lives, interactions, situations, written records and visual images, and 
so on are being studied’ (2012: 57). 

Recursiviteit is in deze studie aan de orde bij de beweging van bevindingen uit de con-
textanalyse naar de inrichting van de interviews, van bevindingen uit de interviews 
naar een bijgestelde contextanalyse en bijgestelde bevindingen uit de interviews en op-
nieuw bijstellen op basis van twee groepsinterviews. Die beweging kan – in het kader 
van verder onderzoek – herhaald worden op basis van de bevindingen rond de levens-
beschouwelijke laag in de identiteitsontwikkeling. Er is sprake van een ‘ongoing story’ 
of ‘ever produced narratives’.

Iteratie, dynamische flexibiliteit en recursiviteit behoren tot wat Schwartz-Shea & 
Yanow (2012) als belangrijkste ontwerp-element voor interpretatief onderzoek benoe-
men: reflexiviteit. In verschillende stadia van het onderzoek heeft reflexiviteit verschil-
lende uitwerkingen: van het doordenken van de positie van de onderzoeker, van de 
deelnemers aan het onderzoek, tot het doordenken van de hermeneutische cirkel.

Met deze werkwijze is een nadere invulling gegeven van abductie als onderzoeksstrate-
gie. Het verhaal/ de verhalen worden niet gereconstrueerd uit wat als formele identiteit 
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kan worden aangeduid, noch uitsluitend uit wat als beleefde of ervaren identiteit kan 
worden aangemerkt (Bakker, 2004). Vanuit de context, met daarin dominante discour-
sen wordt in een iteratieve beweging verbinding gezocht met wat door leden van het 
collectief (de organisatie) is beleefd, ervaren en geduid. De spanning wordt daarbij niet 
opgelost, maar in recursiviteit beschreven en geduid.

3.4.4. Methoden 
Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van de identiteit wordt gebruik gemaakt van 
de kritische discoursanalyse en van narratief onderzoek. Daarmee kan het onderzoek 
verbonden worden aan de volgende stellingname: ‘Stories can help us to understand 
what is hidden, unnoticed, unrecorded, often seen as just ‘personal’, in mainstream 
history, and to analyse how networks of power position some narratives as dominant, 
while marginalizing others. Researching narratives, therefore, is a political decision for 
a researcher who is interested in inequalities in social and historical formations, in con-
tinuities and ruptures, in multiple levels of political lives‘ (Squire et al. 2014: 111). Het 
perspectief van narratief onderzoek en de discoursanalyse biedt de mogelijkheid om te 
verstaan hoe we – in een dialoog tussen het persoonlijke en de sociale werelden die ons 
omringen (werelden die ons produceren, consumeren, het zwijgen opleggen en ons be-
strijden) – opereren (Squire et al 2014: 111). 

Bijzondere aandacht verdient de narratieve, rizomatische benadering, omdat in die be-
nadering aandacht is voor effecten van discours, voor meerstemmigheid en meerdere 
ingangen, dynamiek en (tijdelijke) samenhang. ‘Onderzoeken hebben aangetoond dat 
de wijze waarop mensen zichzelf beschouwen en over zichzelf vertellen niet universeel 
is en dat traditionele verhaalkenmerken en ook het traditionele verhaal zelf slechts ef-
fecten van discours zijn, creaties die gebruikt worden binnen bepaalde subculturen’ 
(Sermijn, Loots & Devlieger 2011: 147). Dan zijn traditionele verhaalkenmerken (zoals 
plot, lineaire structuur, samenhang van ruimte en tijd) als cultureel bepaalde construc-
ten te beschouwen. En wat voor het verhaal geldt, geldt ook voor het zelf: het zelf heeft 
geen stabiele kern, maar is meervoudig, meerstemmig, discontinu en gefragmenteerd 
(2011: 148). Om toch onderzoek te kunnen doen naar narratieven, wordt de metafoor 
van het ‘rizomatische verhaal’ geïntroduceerd (ontleend aan de filosofen Deleuze en 
Guattari, 1976). Een rizoom is een ondergrondse wortelstructuur, die niet overzichtelijk 
is en op een onvoorziene manier uitwaaiert. Een rizoom kent meerdere ingangen. De 
veelheid kan niet tot eenheid worden omgevormd. Als er al sprake lijkt te zijn van een 
eenheid, dan is die eenheid te beschouwen als ‘machtsovername’, een tijdelijke schijn-
eenheid. Voor narratief onderzoek biedt de rizomatische benadering de volgende aan-
dachtspunten (Sermijn, Loots & Devlieger 2011: 149 – 153):
- Het aspect van meerdere ingangen: elke ingang leidt tot een andere constructie van 

zelf en/ het (zelf-)verhaal. Daarmee wordt ook aandacht gevraagd voor de effecten 
van de context, de onderzoeksvraag en de positie van de verteller. Ook onderzoe-
kers worden deel van de rizoom.
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- Het aspect van de veelheid: elk verhaal is lokaal en tijdelijk en kan door vele andere 
verhalen vervangen worden. Eenheid wordt beschouwd als tijdelijke machtsover-
name, waardoor andere verhalen (tijdelijk) buitengesloten worden. Veelheid bete-
kent niet dat we in chaos of fragmentatie vervallen. Mensen zoeken naar ordening 
en samenhang en co-creëren daarom een construct van lokale, context gebonden 
verhalen, die een illusie van samenhang en duidelijkheid creëren.

- Het aspect van verbinding en niet-betekenisdragende breuk: het traditioneel li-
neair denken wordt vervangen door het denken in netwerken, verbindingen. Het 
principe van een niet-betekenisdragende breuk verwijst naar het gegeven dat ver-
bindingen op elk moment verbroken kunnen worden en dat nieuwe ontstaan. 

- Het aspect van cartografie: het gaat om een open en veranderlijke kaart van vertel-
lingen, een dynamische geheel.

De rizomatische benadering creëert zo een nieuwe, open ruimte, waarin niet meer de 
nadruk ligt op het vinden en onthullen van het echte verhaal, maar op de verkenning 
van het landschap aan verhalen, waarbij het verkennen zelf ook weer nieuwe land-
schappen creëert.

Voor het narratief onderzoek sluiten we aan bij de aanpak zoals die door D. Jean 
Clandinin is ontwikkeld (o.a. Clandinin 2013). Clandinin vraagt aandacht voor de drie 
dimensies in het framework voor narratief onderzoek: tijd, context en plaats (zie ook 
het onderzoeksframework in hoofdstuk 3.2.2. en 3.2.3). Deze driedimensionale ruimte 
beschrijft zij elders als personal and social (interaction), past, present and future (continuity), 
place (situation) (Clandinin & Connelly 2000: 50). De tussen haakjes geplaatste termen 
zijn ontleend aan de theorie van de ervaring van Dewey (zie onder andere Dewey 1999). 
Binnen deze ruimte zet de onderzoeker de volgende stappen:
- being in the field (onderzoeker en onderzochte beginnen een nieuw verhaal en tre-

den in een narratieve relatie; het betreden van de relationele ruimte);
- from field to field texts (het ontwikkelen van teksten en het uitzoeken van teksten);
- composing field texts (een interpretatief proces);
- from field texts to research texts (de verklaring en evaluatie).

Bij de laatste twee stappen horen vragen als:
- Hoe zijn de verhalen gestructureerd?
- Wat zijn thema’s waarop het verhaal focust?
- Wie produceerden de verhalen op welke wijze (b.v. discursief, performatief)?
- Hoe zijn de verhalen geproduceerd en hoe werk(t)en ze?
- Hoe worden verhalen bestreden of van het toneel gehaald?

Het narratief onderzoek, zoals door Clandinin (2013) ontwikkeld, is in deze studie ge-
concretiseerd in de toepassing van twee van de door Riessman (2004, 2008) beschre-
ven analysewijzen: de thematische en de dialogische/performatieve. Thematische 
analyse richt zich op het wat van het narratief, niet op het vertellen zelf (het hoe). De 
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dialogische/performatieve analyse richt zich op het wie, wanneer en het waarom van het 
narratief (Riessman 2008). Riessman spreekt over verhalen als sociale artefacten, waar-
in wij ook worden meegenomen in de context van maatschappij en cultuur: ‘how is a 
story coproduced in a complex choreography – in spaces between teller and listener, 
speaker and setting, text and reader, and history and culture?’ (Riessman 2008: 105). 
Riessman verwijst daarbij naar de benadering van Bakhtin, die aangeeft: ‘every text in-
cludes many voices – hidden internal politics, historical discourses, and ambiguities 
– beyond the author’s voice (M.M. Bakhtin, zo weergegeven door Riessman 2008: 107). 
Daarmee geeft de dialogische/performatieve analyse ook zicht op het proces van identi-
teitsconstructie, als produced en performed identity.

Narratief onderzoek kan in discoursanalyse worden ingebed. In de discoursanalyse 
(verbonden aan de linguistic turn in de sociale wetenschappen) wordt gebroken met de 
benadering van taal als middel om de realiteit aan te duiden. In plaats van die benade-
ring kent de discoursanalyse de volgende vertrekpunten:
- taal is constructie van de werkelijkheid;
- taalgedrag produceert betekenissen;
- taalhandelingen hebben bedoelde of onbedoelde gevolgen;
- taal is contextafhankelijk (Van den Berg, H. 2011: 38 – 39).

Discoursanalyse is gericht op het verkrijgen van kennis over (a) hoe sociale werkelijk-
heden (met name sociale identiteiten en sociale verhoudingen) via discursieve praktij-
ken geconstrueerd worden en (b) hoe deze constructies het karakter kunnen krijgen van 
vanzelfsprekendheden (Van den Berg, H. 2011: 41). Bij de kritische discoursanalyse wordt 
extra nadruk gelegd op de ideologische effecten van de betekenisconstructies. Door 
deze nadruk hoopt men een bijdrage te leveren aan maatschappelijke veranderingen. 
Wodak en Meyer (2009) geven een overzicht van verschillende onderzoeksstrategieën in 
het kader van kritische discoursanalyse. De opsomming verbinden zij aan de vraag of 
de strategie in kwestie meer inductief dan wel meer deductief van aard is. Tot de meer 
inductieve strategieën behoort onder andere de discourse-historical approach (DHA) van 
Wodak en Reisigl. DHA focust in de analyse op vormen van linguïstische realisatie, meer 
dan bijvoorbeeld op tekstvorm. Daarbij verbindt DHA historische, politieke, sociologi-
sche en/ of psychologische dimensies aan de analyse en interpretatie van een specifieke 
discursieve gebeurtenis (Wodak & Krzyzanowski 2008: 12). Er zijn binnen DHA vier di-
mensies van analyse als het om het concept context gaat (Wodak & Meyer 2016: 30,31):
1. the immediate, language or text internal co-text and co-discourse;
2. the intertextual and interdiscursive relationships between utterances, texts, genres 

and discourses;
3. the social variables and institutional frames of a specific context of situation;
4. the broader sociopolitical and historical context, which discursive practices are em-

bedded in and related to.

Deze niveaus lijken op wat Somers (1994) de verschillende soorten narratieven noemt.



82

Opvallend is dat (ook) in de discoursanalyse een tegenstelling lijkt te bestaan tussen 
het structuurperspectief (met nadruk op geproduceerde betekenissen) en het actor-
perspectief (met nadruk op constructie van betekenissen). Men poogt deze perspectie-
ven met elkaar te verbinden door te werken met begrippen als interpretatief repertoire, 
frame en vertoog. Frames worden omschreven als ‘organizing principles that are socially 
shared and persistant over time, that work symbolically to meaningfully structure the 
social world’ (Reese 2001: 11, zo geciteerd in De Boer & Smaling 2011: 167). Met de han-
tering van de genoemde begrippen wordt recht gedaan aan enerzijds de afhankelijk-
heid van beschikbare referentie- en betekeniskaders en anderzijds de mogelijkheid van 
actoren om door selectie en combinatie nieuwe referentiekaders te creëren en zo ver-
anderingen te bewerkstelligen. Deze hantering kan als kan als abductief (zie ook 3.4.3) 
getypeerd worden, iteratief en recursief.

Bij de interviews en documentanalyse is de verhouding macht en ruimte ook benaderd 
met behulp van de positioneringstheorie. Op basis van de inzichten uit deze theorie is 
het van belang om oog en aandacht te hebben voor verschillende posities in het proces 
van identiteitsontwikkeling. Posities liggen niet vast, als te vervullen rollen. Posities ge-
ven wel zicht op de scope en de invloed van de zich positionerende/ gepositioneerde 
betrokkenen. Dat zicht is van betekenis bij zowel de geïnterviewden als de schrijvers en 
ontvangers van documenten.

3.4.5. Uitwerking in de opzet en uitwerking van het onderzoek
Op basis van persoonlijke en professionele ervaringen is nieuwsgierigheid ontstaan 
naar levensbeschouwelijk georiënteerd onderwijs. De nieuwsgierigheid had en heeft 
betrekking op het verschijnsel zelf, de uitwerking in een specifieke instelling voor ho-
ger onderwijs, de beleving binnen die instelling en de waardering van de oriëntatie.

De nieuwsgierigheid is vertaald in een onderzoeksvraagstelling, waarbij ook is aange-
geven wat als de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek 
wordt gezien. De vraagstelling is gekoppeld aan doelstellingen voor het onderzoek en 
de vraagstelling is in sub-vragen nader ingevuld.

Op basis van de vraagstelling is -op basis van literatuuronderzoek- een theoretisch ka-
der ontwikkeld dat betrekking heeft op de benadering van begrippen als identiteit, orga-
nisatie, organisatie-identiteit, levensbeschouwing en religie en (als niet te hanteren concept) 
levensbeschouwelijke identiteit. In het onderzoek naar de benadering van de begrippen 
zijn ook andere fundamentele begrippen en processen benoemd: constructie, voort-
gaand proces, narratieven, performed en produced identity, performativiteit.

Het onderzoeksgebied is vervolgens afgebakend en nader ingekleurd met de aandui-
ding van vijf episodes in een tijdspanne van dertig jaar (1984-2014), die als kritische situ-
aties aangeduid kunnen worden. Op basis van de vijf gekozen episodes is gezocht naar 
externe en interne documenten en zijn per episode ten minste drie oud-collega’s en/of 



83

collega’s van de Marnix Academie geselecteerd om te interviewen rond een bepaalde 
episode. In de loop van de uitvoering van de interviews zijn nog andere (oud-) collega’s 
toegevoegd. In een geval gaf de familie van de geselecteerde collega aan, dat intervie-
wen helaas niet meer mogelijk was. De suggestie van deze familie om een andere col-
lega te benaderen is gevolgd.

In de periode van mei 2015 (eerste interview gehouden op 11 mei 2015) tot en met de-
cember 2016 zijn de interviews gehouden. Het interview geschiedde aan de hand van 
een vooraf toegezonden leidraad voor het interview. Alle interviews zijn opgenomen, 
vervolgens in een verbatim uitgewerkt en weer ter aanvulling, correctie of wijziging 
voorgelegd aan de geïnterviewden. In de 19 interviews zijn waar mogelijk bevindingen 
uit de het documentonderzoek genoemd en gebruikt. Daarnaast zijn begrippen uit het 
onderzoeksframework (zie 3.2.2. en 3.2.3) als sensitizing concepts gehanteerd. De inter-
views zijn vormgegeven als open-ended interviews (zie 3.4.2). 

De geaccordeerde teksten van de interviews zijn vervolgens met behulp van MAXQDA15 
gecodeerd en geanalyseerd. De codes zijn afgeleid van de begrippen uit het framework; 
bij de benoeming van de afgeleide codes is gebruik gemaakt van wat in een globaal 
overzicht vanuit alle interviews al naar voren kwam als te hanteren begrippen om te 
coderen. In totaal zijn 25 codes gebruikt, waarvan 1 om opmerkelijke uitspraken extra 
zichtbaar te maken. De codes zijn vervolgens weer geclusterd rond de begrippen uit 
het framework. Bij deze clustering is zichtbaar gemaakt welke begrippen binnen een 
bepaalde episode meer of minder aan de orde kwamen. Tevens is zichtbaar gemaakt 
welke begrippen in het geheel van episodes meer of minder ter sprake kwamen. Op ba-
sis van de analyses zijn de narratieven geduid, waarbij aandacht was voor de multivocali-
teit van de narratieven.

De analyse en duiding van de documenten per episode zijn zo vormgegeven, dat 
deze uitgewerkt konden worden in een narratief rond de context en rond de Marnix 
Academie intern. Er is gebruik gemaakt van de dialogisch/performatieve analyse waar-
bij aandacht ging naar de volgende vragen:
- Wie is de auteur? - aandacht voor taak en rol;
- Naar wie wordt mogelijk verwezen? - aandacht voor taak en rol;
- Hoe wordt in het document verwezen naar onderhavige context en episode?
- Hoe worden context en episode geduid?
- Hoe wordt betekenis gegeven aan handelingen, uit te voeren stappen en aan de 

context en episode?
Op basis van de analyses zijn de bevindingen vanuit en duidingen van de documenten 
als een multivocaal geheel per episode bijeengenomen.

15 MAXQDA: een softwareprogramma voor kwalitatieve data analyse.



84

Bij het leggen van een verbinding tussen interviews en documenten is vervolgens eerst 
iets gezegd over mogelijke discrepanties in inhoud of nadruk. Daarmee is ook zicht-
baar dat beleefde en beschreven identiteit(-sontwikkeling) uiteen (kunnen) lopen. De 
beschreven identiteitsontwikkeling heeft daarbij mogelijk een performatief karakter, 
gericht op wat zou moeten zijn. 

Er zijn ook andere verbindingen gemaakt. Zowel uit de interviews als de documenten 
zijn verschillende narratieven en de werking van verschillende narratieven gedestil-
leerd. Voor de analyse van de verschillen vragen hebben we ons laten inspireren door 
een metafoor voor identiteitsconstructie, zoals die door Brown (2006:8) is genoemd: 
organisatie-identiteitsconstructie als het werken aan een quilt. Het ging in de andere 
analyse om vragen die metaforisch vertaald zouden kunnen worden als:
- Aan welke draden in de quilt wordt gewerkt, door wie?
- Aan welke draden wordt niet gewerkt?
- Welke draden zijn dat, waar komen die vandaan?
- Welke draden zijn nieuw, welke gewijzigd, welke afgehecht?
- Hoe worden keuzes gedurende het quilten gemaakt, door wie, waarom?
- Welke snapshots van de quilt zijn te maken van de quilt, in de periode van 30 jaar?
- Hoe kunnen die snapshots geduid en gewaardeerd worden?

Het geheel aan narratieven, duidingen en analyses is opnieuw aan (vrijwel) alle geïn-
terviewden voorgelegd. De teksten zijn voorafgaande aan een groepsinterview voor-
gelegd, voorzien van een korte samenvatting met daarbij vragen die gericht waren op 
de membercheck of op aarzelingen ten aanzien van duidingen en analyses. Er zijn twee 
groepsinterviews gehouden (dit in verband met beschikbaarheid van de geïnterview-
den), in de periode van april – juni 2018. De groepsinterviews zijn opgenomen, in een 
verbatim weergegeven en weer voorgelegd ter correctie, aanvulling of wijziging. 

Op basis van de uitkomsten van de groepsinterviews zijn de narratieven, analyses en 
duidingen van de verschillende episodes aangepast en bijgesteld. Dat heeft geleid tot 
wat in deze studie als neerslag van het onderzoek is weergegeven (zie ook 3.4.6.) Dat 
heeft ook geleid tot een nader vervolgonderzoek naar de levensbeschouwelijke laag in 
de identiteitsontwikkeling van de Marnix Academie en de duiding daarvan. Deze dui-
ding is vervolgens uitgewerkt in de richting van mogelijke verdere ontwikkelingen 
binnen de Marnix Academie (maar ook in de bredere context van levensbeschouwelij-
ke oriëntaties in de identiteitsontwikkeling van organisaties in het publieke domein) 
en binnen de verdere conceptualisering van levensbeschouwing/religie.

3.4.6. Neerslag in deze studie
In deze studie zijn de narratieven beschreven waarin de ontwikkeling van de identi-
teit van de Marnix Academie onder woorden is gebracht en van duidingen is voorzien. 
De narratieven zijn gekoppeld aan vijf episodes, waarbij telkens een vast stramien 
wordt gevolgd: het landelijk beeld/ de landelijke achtergronden, de Marnix Academie, 
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ervaringen van binnenuit, duiding van de episode met daarin de analyse. Vervolgens 
zijn op basis van de narratieven en duidingen het verhaal /de verhalen van de Marnix 
gereconstrueerd, waarbij aandacht is voor:
- de ontwikkeling van de identiteit van de Marnix Academie in een periode van 30 

jaar;
- de mogelijkheid om dat proces te reconstrueren;
- de aard en inhoud van het identiteitswerk;
- de verhouding tussen en mogelijkheden van produced en performed identity;
- de rol en betekenis van levensbeschouwing/ een levensbeschouwelijke gelaagdheid 

in dit proces.

Na de (beschrijving van de) reconstructie van de narratieven van de Marnix Academie 
is nogmaals - specifiek- ingezoomd op de levensbeschouwelijke laag in die narratieven. 
Deze stap is gezet op basis van de uitkomsten van en bevindingen in de groepsinter-
views. Er is aandacht voor expliciete uitingen van die laag en voor een analyse van die 
uitingen; daarnaast zijn het vooral de verlegenheid met, de relatieve onzichtbaarheid 
of onherkenbaarheid van die laag bij de geïnterviewden enerzijds en de aanwezigheid 
van en werkzaamheden binnen het lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling ander-
zijds, die de aanzet gaven tot nadere verkenningen van de conceptuele kant van en de 
betekenisverlening aan de levensbeschouwelijke laag. Aan de hand van een analyse-
model zijn dilemma’s en ontwikkelingen geduid. Die analyse heeft vervolgens de ba-
sis gelegd voor de aanbevelingen tot verder onderzoek en tot verdere doordenking en 
ontwikkeling.

3.4.7 Verantwoording
Maso & Smaling (2004) richten zich met betrekking tot kwalitatief onderzoek met 
name op de criteria van objectiviteit, in- en externe betrouwbaarheid en in- en externe 
validiteit. 

Maso & Smaling (2004: 66, 67) omschrijven het streven naar objectiviteit als het streven 
om ‘recht te doen aan het object van studie’. Deze omschrijving biedt ook ruimte voor 
het hanteren van het criterium van objectiviteit in het kader van kwalitatief onderzoek. 
Concreet kan het streven vertaald worden als ‘het niet laten buikspreken van het object 
van studie’ en ‘het niet vertekenen van het object van studie’. Door gebruik te maken 
van sensitizing concepts (in plaats van een al uitgewerkt model) bij de documentanalyse 
en door de analyse en interpretatie van de interviews aan de geïnterviewden zelf voor 
te leggen wordt het genoemde streven gerealiseerd. Maso & Smaling noemen objectivi-
teit als methodologische norm overigens een ‘contrafactisch regulatief principe’ (2004: 
67). Objectiviteit als norm geeft richting aan het onderzoek, maar men zal ‘nooit voor 
de volle honderd procent objectief kunnen zijn’.

Interne betrouwbaarheid wordt door Maso & Smaling aangeduid als de ‘betrouw-
baarheid binnen een onderzoeksproject’ (2004: 69). Die interne betrouwbaarheid 
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kan betrekking hebben op een zekere consistentie van de onderzoeker en tussen in 
het onderzoek gehanteerde methoden. In het voorliggende onderzoek wordt de in-
terne betrouwbaarheid gerealiseerd door datatriangulatie, theorietriangulatie en 
methodentriangulatie. 

Externe betrouwbaarheid heeft betrekking op de herhaalbaarheid van het onderzoek. 
Feitelijke herhaalbaarheid is vaak niet realiseerbaar; dat geldt zeker voor kwalitatief on-
derzoek. Men spreekt daarom eerder van ‘virtuele herhaalbaarheid’ of ook wel over in-
tersubjectieve navolgbaarheid (‘trackability’). Trackability veronderstelt dat de gang van 
het onderzoek nagegaan kan worden. In het voorliggende onderzoek wordt de norm 
van externe betrouwbaarheid zoveel mogelijk gerealiseerd door zo duidelijk mogelijk 
de stappen in het onderzoeksproject te beschrijven en te volgen (met daarbij aandacht 
voor de rol van de onderzoeker, de condities en de sociale context van het onderzoek en 
de gekozen methoden) en bij de uitvoering van de verschillende stappen aandacht te 
hebben voor het ontwikkelen van een ‘audit trail’ (Maso & Smaling 2004: 70, 71).

Maso & Smaling omschrijven interne validiteit als ‘deugdelijkheid van de argumenten 
en redenering die tot de onderzoeksconclusies hebben geleid’ (2004: 71). Zij noemen 
als mogelijke maatregelen om de interne validiteit te verhogen onder andere:
- het volgen van een reeds uitgewerkte onderzoeksopzet;
- het hanteren van vormen van triangulatie;
- het vragen van reacties op bevindingen van informanten en participanten.

Externe validiteit wordt meestal opgevat als ‘generaliseerbaarheid’. Als een typisch 
kwalitatieve versie van externe validiteit wordt ook wel ‘overdraagbaarheid’ genoemd, 
omdat (zoals in het geval van een case study) in kwalitatief onderzoek zelden sprake 
kan zijn van generaliseerbaarheid. Overdraagbaarheid wordt niet bepaald door de on-
derzoeker, maar door de lezer van het onderzoek en de onderzoeksconclusies. De on-
derzoeker kan wel maatregelen nemen om de lezer in staat te stellen om de vraag naar 
overdraagbaarheid te beantwoorden (Maso & Smaling 2004: 78). Die maatregelen zijn 
vergelijkbaar met wat onder externe betrouwbaarheid is genoemd.

Daarmee is externe validiteit niet zozeer een methodologische waarde, als wel een kwa-
litatieve waarde. Naast overdraagbaarheid zijn dat onder andere ook benuttingswaar-
de, implementaire waarde en participatieve waarde (Maso & Smaling 2004: 83 ev.). Bij 
de participatieve waarde gaat het om de wijze waarop de diverse betrokkenen bij het 
eigenlijke onderzoek worden betrokken. Concreet gaat het (onder andere) om:
- het serieus nemen van ieders kijk op de zaak;
- de toename van het begrip voor standpunten en betekenisverleningen; 
- de realisatie van ‘empowerment’ van alle participanten (Maso & Smaling 2004: 85).

Schwartz-Shea & Yanow (2012) benoemen de criteria van validiteit, betrouwbaar-
heid en herhaalbaarheid als positivistische criteria die passen bij de positivistische 



87

wetenschapstraditie. Ook de bewerking van deze criteria in de richting van criteria 
voor kwalitatief onderzoek (zie b.v. de bewerking van Maso & Smaling hierboven) ach-
ten zij nog steeds positivistisch van aard. Naar hun inzicht zijn deze criteria niet toepas-
baar op interpretatief onderzoek, omdat ze uiteindelijk haaks staan op de kernmerken 
en doelen van interpretatief onderzoek. Zij komen – daarbij recht doend aan de doelen 
en kernmerken van interpretatief onderzoek – tot de volgende criteria: reflexivity/trans-
parancy, trustworthiness, systematicity, engagement with positionality. 

Met reflexiviteit als criterium sluiten Schwartz-Shea & Yanow in feite aan bij wat al door 
Lincoln & Guba (1985) als samenvattend criterium voor kwalitatief onderzoek is gefor-
muleerd: a reflexive journal, waarin de overige door hen geformuleerde criteria (credibi-
lity, transferability, dependability, confirmability) worden samengenomen. Ook transparancy, 
trustworthiness, systematicity lijken vergelijkbaar met de criteria van Lincoln & Guba (de-
pendability, credibility, confirmability). Met deze vergelijking valt een bijzonder licht op 
engamenent with positionality, zoals door Schwartz-Shea & Yanow genoemd; niet verge-
lijkbaar met de criteria van bijvoorbeeld Maso & Smaling, ook niet met die van Lincoln 
& Guba (1985).

In deze studie gaat het om interpretatief onderzoek. Wij volgen – hoewel we sceptisch 
zijn over de wijze waarop Schwartz-Shea & Yanow onderscheid maken tussen positivis-
tische tradities en aanpakken en interpretatieve tradities en aanpakken – in de verant-
woording van deze studie de criteria zoals door Schwartz & Yanow aangeduid. We doen 
dat omdat de door hen gehanteerde criteria het beste aansluiten bij de aard, opzet en 
uitwerking van deze studie. 

Bij reflexiviteit gaat het onder andere om navolgbare reflectie op:
- de rol en plaats van de onderzoeker;
- de co-constructie van onderzoeker en medewerkers, zichtbaar onder andere in de 

co-generatie van data;
- reflectie op de persoon en persoonlijkheid van de onderzoeker;
- reflectie op wisseling in rol als deelnemer en observator;
- het vermogen om tot een onderzoeksvraagstelling te komen en deze van een eerste 

context en inhoud te voorzien;
- de ontwikkeling van het denken van de onderzoeker op basis van het bijeenge-

brachte materiaal; de aandacht voor en verwerking van nieuwe inzichten;
- mogelijke bijstellingen in het onderzoeksontwerp, op basis van wat zich in het on-

derzoeksveld aandient (Schwartz-Shea & Yanow 2012: 101). 

Op de persoon, de rol en de plaats van de onderzoeker wordt hieronder (3.4.8.) nog 
expliciet ingegaan. Voor het overige is in 3.5. en in de neerslag van de studie zichtbaar 
hoe aan het zoals hierboven uitgewerkte criterium van reflexiviteit/transparantie is vol-
daan. De member-checking is daar onder andere een voorbeeld van.
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Het blijkt niet eenvoudig om in de Nederlandse taal goed onderscheid te maken tussen 
reliability en trustworthiness; beide worden vertaald met ‘betrouwbaarheid’. Er is een sub-
tiel onderscheid: reliability wordt vaak gerelateerd vooral aan consistentie, trustworthi-
ness aan geloofwaardigheid. Schwartz-Shea & Yanow werken trustworthiness als volgt uit:
- consistentie in evidentie op basis van verschillende bronnen (de intertextualiteit 

van de analyse);
- de wijze waarop is omgegaan met conflicterende interpretaties;
- de logica waarmee de argumentatie is opgebouwd.

In deze studie is – om de termen uit de door Schwartz-Shea & Yanow zo benoemde meer 
positivistische aanpak te gebruiken – gebruik gemaakt van datatriangulatie, theorie-
triangulatie en methodentriangulatie. In de neerslag van de studie worden keuzes op 
logische wijze (onder andere aan de hand van een reconstructie-framework) verant-
woord. De member-checking versterkt tevens de betrouwbaarheid.

De systematicity is in de opzet en uitwerking van het onderzoek aantoonbaar. Het onder-
zoek zelf is – ook ten aanzien van de vijf episodes – telkens op dezelfde wijze uitgevoerd, 
beschreven en verantwoord.

Het bijzondere criterium engagement with positionality heeft betrekking op zowel de rol 
en plaats van de onderzoeker als ook de rol en plaats van de co-onderzoekers (de geïn-
terviewde en geraadpleegde collega’s). Daarnaast ook nadrukkelijk naar de wijze waar-
op deze co-onderzoekers al dan niet benaderd worden: als object, subject of co-produ-
centen van het onderzoek. De aandacht die aan deze rollen en posities wordt gegeven is 
mede geborgd in de aandacht voor en toepassing van de positioneringstheorie.

3.4.8. Persoon, rol en plaats van de onderzoeker
Met de keuze voor een narratieve benadering worden de onderzoeker en co-onder-
zoekers deel van de (narratieve) constructie. Er is in dit onderzoek dus sprake van co-
constructie en co-reconstructie. Dit sluit aan bij wat in het algemeen over kwalitatief 
onderzoek wordt opgemerkt: ‘Kwalitatieve onderzoekers moeten zich meestal als 
persoon inzetten om inzicht te krijgen in het leven van anderen. Zij kunnen zich niet 
verschuilen achter een instrument, zoals een gestandaardiseerde vragenlijst. Daarom 
zegt men ook wel eens dat kwalitatieve onderzoekers hun eigen instrument zijn’ (Maso 
& Smaling 2004: 10). In narratief onderzoek gaat het zelfs verder dan het eigen instru-
ment zijn, het gaat om een ‘dialogische relatie’ tussen onderzoeker en onderzochte/ 
bevraagde. Maso & Smaling omschrijven een dialogische relatie als ‘een relatie tussen 
twee personen die gekenmerkt wordt door symbolische interactiviteit, meervoudige 
hermeneutiek, wederzijds vertrouwen, aanvaarden en respect, communicatieve sym-
metrie en triadische openheid’ (2004: 108). Bij triadische openheid denken zij aan 
‘openheid van geest, openhartigheid en een dialectische afwisseling van openheid 
en geslotenheid’ (2004: 110). Het begrip ‘meervoudige hermeneutiek’ is in het voor-
liggende onderzoek van belang. Het gaat niet alleen om een reeds geïnterpreteerde 
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werkelijkheid [of construct, bdk], maar ook om de relatie onderzoeker – onderzochte 
die door beiden geïnterpreteerd en geherinterpreteerd wordt (Maso & Smaling 2004: 
109). Daarbij komt dat het onderzoek naar narratieven ook een narratief oproept of 
zelfs is, waarbij er sprake is van een herhaalde aanvulling en interpretatie.

De onderzoeker is in dienst van de Marnix Academie, als hogeschoolhoofddocent. Aan 
die functie zijn andere taken en rollen voorafgegaan. Tijdens de afgebakende onder-
zoeksperiode trad de onderzoeker (vanaf 1994) weer in dienst van de Marnix Academie 
(daarvoor van 1977 – 1984 in dienst als docent godsdienstige vorming bij een van de 
rechtsvoorgangers), eerst in de functie van (opleidings-)docent, later ook in de rol van 
projectleider HZP (onderwijskundig vernieuwingsproject), vervolgens als opleidings-
manager en van 2002 -2014 in de rol van lid en waarnemend voorzitter van het College 
van Bestuur. De onderzoeker heeft er bewust voor gekozen om het onderzoek niet eer-
der te starten dan het moment van terugtreden uit de rol van bestuurder. Die rol had 
naar alle waarschijnlijkheid een blokkade gevormd bij het voluit ruimte geven aan de 
meewerkenden aan het onderzoek. De hiërarchische relatie was waarschijnlijk een ob-
stakel geweest bij de reconstructie. Het is goed om daarbij aan te tekenen, dat ook na 
het wegvallen van de hiërarchische relatie er mogelijk toch nog blokkades zijn geweest. 
De onderzoeker heeft via middelen als member-checking, co-onderzoekerschap en het 
telkens benoemen van posities gepoogd dat effect tot een minimum te beperken.

Daarbij moet genoteerd worden dat de onderzoeker tijdens de onderzochte episodes in 
verschillende rollen verantwoordelijk is geweest voor de uitkomsten zoals beschreven 
in de documenten rond de verschillende episodes. Het onderzoek heeft daarmee ook 
sterke accenten gekregen in de richting van de door anderen ervaren werkelijkheid en 
betekenisverlening aan die ervaren werkelijkheid. Voor de selectie van geïnterviewden 
betekende dat onder andere dat ook is gezocht naar oud-collega’s of collega’s die bij de 
onderzoeker bekend stonden als critici of tegenstanders van de verschillende beleids-
voornemens en ontwikkelingen in de verschillende episodes. De methodiek van het 
open-ended interview bood de ruimte voor de geïnterviewden om vrijuit de eigen erva-
ringen en betekenisverleningen te benoemen. Dat heeft in een aantal gevallen geleid 
tot nieuwe inzichten en geleid tot bijstellingen en wijzigingen in analyses en duidin-
gen. De onderzoeker heeft haar kennis van en ervaring met de organisatie en medewer-
kers in de organisatie ingezet om tot een zo gevarieerd mogelijke selectie van geïnter-
viewden te komen, daarbij lettend op vertegenwoordiging van onderwijsgevend en 
onderwijsondersteunend personeel, beleidsverantwoordelijken en beleidsvoorberei-
dende en -uitvoerende collega’s. Ook wat betreft levensbeschouwelijke achtergrond is 
gestuurd op voldoende variatie, naast een mix tussen oud-collega’s en collega’s.

In deze studie verdient de rol van de onderzoeker extra aandacht, omdat het risico van 
going native aanwezig is.16 De onderzoeker is werkzaam op de Marnix Academie, ook 

16 In feite is geen sprake van going native, maar van (already) being native.
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gedurende twintig jaar in de onderzochte periode, in verschillende rollen en posities. 
Het risico van going native wordt hier geduid als het risico op ‘eenzijdige selectie van 
onderzochten en te onderzoeken materiaal’, ‘eenzijdige interpretatie van de data’ en 
‘mogelijke tegenwerking, dan wel sociaal wenselijke gedragingen’ van de onderzoch-
ten. Het risico van going native (or being native) kan beperkt dan wel bestreden worden 
door het hanteren van verschillende vormen van triangulatie: datatriangulatie (het ge-
bruik maken van verschillende informatiebronnen), theorietriangulatie (het gebruik 
van meerdere theoretische perspectieven) en methodentriangulatie (het hanteren van 
verschillende methodologieën). Deze triangulatie biedt mogelijkheden voor wat door 
Corbin Dwyer & Buckle (2009) ‘the space in between’ wordt genoemd: niet het onder-
scheiden van het insider of outsider perspectief van de onderzoeker en het benoemen 
van voor- en nadelen van die perspectieven, maar het overbruggen van deze dichoto-
mie, door als onderzoeker gebruik te maken van de tussenruimte als plaats van ‘para-
dox, ambiguity and ambivalence, as well conjunction and disjunction’ (2009: 60). In 
die ruimte wisselen insider- en outsiderposities elkaar af. Met name in de rol van on-
derzoeker heeft de onderzoeker zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om ook het outsiderperspectief te hanteren.

Schwartz-Shea & Yanow wijzen op een bijzonder aspect van het hanteren van de termi-
nologie going native: ‘On the other hand, this is the idea at the heart of the notion of “go-
ing native” which textbook discussions of qualitative methods so often warn against: 
that a researcher, in dwelling physically in close proximity to those being studied, 
would lose the cognitive-emotional “distance” required to study them. All manner of 
epistemological assumptions are built in to this phrase, as well as ontological ones con-
cerning the character of “member” and “stranger”, not to mention a residual colonial-
ist paternalism or even racism’ (2012: 96/ 150). De hierboven benoemde space in between 
verdient daarom de voorkeur boven going native om de te realiseren tussenruimte te 
duiden. Door in de interviews debat en dialoog zoveel mogelijk te vermijden, door in 
de groepsinterviews vooral te luisteren en te noteren, door dilemma’s te benoemen 
en onzekerheden ten aanzien van duidingen en analyses voor te leggen, is gebruik ge-
maakt van wat als tussenruimte aangeduid kan worden.

3.5. Relevantie van het onderzoek

Het onderzoek geeft zicht op de ontwikkeling van de identiteit van een lerarenoplei-
ding (ook een instelling voor hoger onderwijs) in de Nederlandse context. Dat zicht 
bevestigt dat (organisatie-)identiteit dynamisch is, dat identiteit een construct is, dat 
vorm krijgt in narratieven. Het maakt onder andere ook zichtbaar op welke wijze het 
narratief van de identiteit als antwoord op een bijvoorbeeld geseculariseerde context 
functioneert.



91

Het onderzoek biedt zicht op hoe een dergelijk proces van identiteitsconstructie aan 
het licht kan worden gebracht, namelijk door (ook) stem te geven aan verschillende 
betrokkenen bij het constructieproces. De narratief-rizomatische benadering vraagt 
aandacht voor de dynamiek in de narratieven zelf, en voor het uitgangspunt dat er niet 
gezocht moet en kan worden naar (de onthulling van) het enige echte verhaal. Ook de 
invloed van betrokkenen op het constructieproces loopt niet langs voorspelbare lijnen 
of modellen (zie daarvoor het aspect van de niet-betekenisdragende breuk). Wel kan 
gezocht worden naar hoe – in het constructieproces – frames (vergelijk ook de sensiti-
zing concepts) gehanteerd of bijgesteld worden. Daarmee biedt het onderzoek ook zicht 
op de (inhoud van de) gehanteerde frames.

De case study levert overdraagbare (transferability) elementen op. In de eerste plaats 
kan het gehanteerde beschrijvings-, analyse- en duidingsmodel op andere (onderwijs-)
organisaties worden toegepast. In de narratieve aanpak wordt ruimte gegeven aan de 
stem van alle betrokkenen. Daarnaast biedt de benadering een hernieuwde kijk op het 
begrip identiteit en de hantering daarvan. Die hernieuwde kijk kan vooral als ruimte-
biedend worden getypeerd, omdat niet van modellen (waaraan al dan niet wordt vol-
daan) wordt uitgegaan, maar van een constructie-proces waaraan bijdrages geleverd 
(kunnen) worden. 

In een tijd waarin de begrippen levensbeschouwing en religie op allerlei manieren be-
vraagd worden, onbegrip oproepen en zelfs tot strijd leiden, heeft de studie ook een 
maatschappelijke relevantie. De gehanteerde kijk op het begrip ‘identiteit’ biedt ook 
in brede zin ruimte voor dialoog, voor het gesprek over de verschillende persoonlijke 
en organisatie-narratieven. De kijk biedt een bijdrage aan bewustwording van wat (ook 
levensbeschouwelijk geladen) identiteit is, hoe ‘het werkt’ en ‘wie of wat werkt’.

Aan het slot van deze studie wordt opnieuw op de relevantie van het onderzoek inge-
gaan, mede in het kader van de conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek en 
verdere praktijkontwikkeling.
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4.  Wat voorafging aan de totstandkoming 
van de Marnix Academie

Voordat de reconstructie in vijf episodes aan de orde komt, wordt eerst aandacht be-
steed aan wat voorafging aan de totstandkoming van de Marnix Academie. Daarbij 
wordt in dit hoofdstuk een overzicht van de historie van het Utrechtse protestants-
christelijke opleidingsonderwijs gegeven; in het volgende hoofdstuk wordt de aan-
loop tot de fusie in beeld gebracht. In de daarop volgende hoofdstukken worden de vijf 
episodes beschreven en geduid, volgens een vaste structuur van het landelijk beeld, 
de Marnix Academie, ervaringen van binnenuit en analyse en duiding. Die structuur 
wordt ook in de beschrijving van wat voorafging gevolgd. 

4.1.  Historie van het Utrechtse protestants-christelijke 
opleidingsonderwijs in vogelvlucht

In diverse standaardwerken is uitvoerig aandacht gegeven aan de geschiedenis van 
het opleidingsonderwijs voor leraar basisonderwijs (onder andere: Van Essen, 2006; 
Turksma, 1961; De Vries, 2004). In de beschrijvingen van die geschiedenis treffen we de 
ontwikkeling aan van normaalschool, kweekschool, pedagogische academie tot pabo.

Voor wat betreft het Utrechtse is de start van opleidingsonderwijs niet exact te traceren. 
Op basis van bronnenonderzoek vermeldt Keus (2004) in zijn artikel ‘Over de Vreeze 
des Heren, de volksschool en het Vaderland’, dat aangenomen mag worden dat die start 
te vinden is bij de (kerkelijke) diaconale zorg voor jonge kinderen van ‘minvermogen-
den’. Voor de jonge kinderen tot zes jaar bestonden slechts scholen waarvoor betaald 
moest worden. De initiatiefnemers tot de oprichting van een bewaarschool, de heren van 
Boetzelaar en Van Beeck Calkoen, willen, zo zou dat nu geformuleerd worden, zorg dra-
gen voor de minst kansrijken. Deze kinderen dienden opgevangen te worden en waar mo-
gelijk ook gevormd en geschoold te worden. Rond 1854 start een eerste ‘opleidingsklas’ 
voor bewaarschoolhouders en -leraressen. Deze specifieke constellatie (bewaarschool en 
daaraan verbonden opleiding) kreeg een vervolg met ‘de vormschool voor kleuteronder-
wijs’ in 1892. Deze vormschool is de voorloper van de kweekschool voor kleuterleidsters.

Normaalscholen en kweekscholen bestonden al langer. Daarnaast bestond er ook de 
mogelijkheid om on the job door een hoofdonderwijzer in het vak van onderwijzer in-
geleid te worden. Het onderscheid tussen normaalscholen en kweekscholen was niet 
scherp te definiëren; achteraf kan men wellicht met Van Essen (2004: 39, 40) conclude-
ren dat met de normaalschool en de kweekschool twee visies op opleiden naast elkaar 
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vorm hebben gekregen: in de normaalschool stond de voorbereiding in en op de prak-
tijk centraal, in de kweekschool de algemene (ook academische) vorming en theoreti-
sche voorbereiding op het beroep. Met deze laatste invulling van de opleiding tot on-
derwijzer ontstond ook het beeld van een ‘universiteit voor de armen’. De vraag naar 
het belangrijkste accent in het opleiden van leerkrachten is overigens nog steeds aan 
de orde. Gaat het om de vorming van jonge mensen (in het huidige debat vaak aange-
duid als de vraag naar Bildung) met een stevige theoretische en onderzoeksmatige kant 
of gaat het om de praktische beroepsopleiding met veel aandacht voor learning on the job 
(zie alle aandacht voor Opleiden in de School). In de bespreking van de ontwikkeling van 
de identiteit van de Marnix Academie komt dit dilemma regelmatig terug.

Sinds de wet van 1917, die de pacificatie van het onderwijs regelde, is de ruimte voor de-
nominatief onderwijs, waaronder ook het opleidingsonderwijs, nu ook in gelijkwaar-
digheid geregeld. Eerder al vanuit kerkelijke gemeenten of parochies opgestart, starten 
na 1917 protestants-christelijke, rooms-katholieke en bijzonder-neutrale normaal- en 
kweekscholen en vinden zij hun nu in de wet verankerde (gelijkgestelde) plek.

In de lager-onderwijswet van 1920 wordt het opleidingsonderwijs vervolgens eendui-
dig geregeld: de nieuwe kweekschool zal een opleidingsduur van vijf jaar kennen, 
waarna een volledige bevoegdheid is bereikt. Toelating was mogelijk op basis van een 
ulo-diploma, driejarige-hbs of een speciaal toelatingsexamen. De opleiding kende een 
louter theoretische component (de eerste drie jaar) en een meer praktische component 
(de laatste twee jaar). In deze twee jaar was de kwekeling aspirant onderwijzer en stond 
hij of zij minimaal halve dagen voor de klas als stagiair. In de opleiding lag de nadruk 
op ‘brede scholing’, omdat de leraar gezien werd als beschaafd persoon met voldoende 
algemene ontwikkeling en kennis op uiteenlopende gebieden. Op basis van de kweek-
schoolwet van 1952 wijzigde deze structuur in drie leerkringen: twee jaar theoretische 
vorming (tot HBS-niveau), twee jaar praktische vorming en een derde leerkring voor de 
hoofdacte (Van Essen 2006: 274).

In Utrecht ging in 1914 de Hervormde Kweekschool Jan van Nassau van start, in 1921 ge-
volgd door de Rehoboth, Kweekschool op Gereformeerde Grondslag. De laatste werd in 
1921 voorlopig toegelaten, wat in 1924 bekrachtigd werd. 

De kweekschool voor kleuterleidsters was tot aan de fusie in 1984 (vanwege de invoe-
ring van de wet op het basisonderwijs 1985) onderdeel van de Marnix Stichting17, die 

17 De Marnix Stichting is in 1869 opgericht, nadat al in 1841 de heren Van Boetzelaar en Van Beeck 
Calkoen de handen ineen sloegen voor de oprichting van een bewaarschool. Dat laatste jaar 
wordt daarom gehanteerd als eigenlijk begin van de Marnix Stichting. De Stichting heeft aan-
vankelijk grote betekenis gehad in het tot stand brengen van scholen in het Utrechtse, later 
steunde de Stichting aan levensbeschouwelijk georiënteerd onderwijs gekoppelde activitei-
ten. Zo droeg de Stichting onder andere bij aan de uitgave Als ogen oplichten (2004). De Marnix 
Stichting en de Stichting Beheer Van Boetzelaar fondsen zijn later samengevoegd. Onduidelijk 
is of de Stichting nog actief is. Zie ook Met het oog op de Heer – 150 jaar Marnix Stichting (1991).
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ook enkele scholen voor lager onderwijs onder haar hoede had. De Marnix Stichting 
had in de bepalingen opgenomen dat de bestuurders van de Stichting weliswaar van 
hervormde huize dienden te zijn, maar dat die verplichting niet gold voor de andere bij 
de Stichting betrokkenen, zoals de leraren. Zo was de levensbeschouwelijke kleur van 
de scholen dus niet strikt kerkelijk ingevuld, maar vooral diaconaal: het ging om de an-
der, die vanuit zijn/ haar omstandigheden een appel doet. Een appel op goed onderwijs 
bijvoorbeeld. Bij de Marnix Kleuterkweekschool werd dat appel vertaald naar aandacht 
voor het jonge kind, aandacht voor de ontwikkeling van het kind en de ondersteuning 
van die ontwikkeling. De levensbeschouwelijke kleur kreeg daarmee een pedagogische 
vertaling (zo b.v. in de brochure van de Marnix Kleuterkweekschool, 1981).

Het initiatief tot het stichten van de Jan van Nassau-school kwam van de kant van en-
kele betrokken leden van de Hervormde gemeente te Utrecht. Eerste voorzitter van de 
Stichting was ds. H.H. Barger, predikant van de Ned. Hervormde Gemeente te Utrecht. 
In een artikel over de nieuwe school in het Utrechts Stedelijk en Provinciaal Dagblad 
haast ds. Barger zich het volgende te verklaren: ‘Ten onrechte denken sommigen dat 
deze kweekschool is opgericht door de Nederlandsch Hervormde Gemeente hier ter 
stede; die gedachte is ten enenmale onjuist. […] De school staat geheel los van de Kerk, 
al draagt zij overigens ook een Hervormd Karakter’ (zo geciteerd in Gierveld 1984: 8). Bij 
de inwijding van de school op 6 mei 1914 houdt Barger een toespraak, waarin hij bena-
drukt: ‘Al zijn wij een Hervormde kweekschool, toch staan we daarmee niet in dienst 
van een bepaalde kerk. Het is om die reden dat Gij op ons lesrooster het leerstellig on-
derwijs tevergeefs zult zoeken. Wij achten het verkeerd als op welke school dan ook 
de dogmatiek onder de leervakken wordt opgenomen.’ (Gierveld 1984: 12). Belangrijk 
motief voor deze expliciete stellingname is, conform de centrale gedachte van de 
Hervormde Kerk, de wens om de eenheid van de school en het volk te bewaren.

Wat betreft de stichting van de Rehoboth ging het om een bijzonder initiatief van een 
schoolhoofd, de heer J. van der Spek. Als hoofd van de Gereformeerde Burgerschool voor 
Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs, gevestigd aan de Plompetorengracht te Utrecht, 
voelde hij de drang en noodzaak tot het stichten van een gereformeerde kweekschool. 
Bij de toenmalige minister van Onderwijs, Dr. De Visser vond hij een uiterst willig oor. 
Hij ontving de toezegging dat ‘zijn’ school de eerste kweekschool zou worden op ba-
sis van de onderwijswet van 1920. Van der Spek rekruteerde leerlingen en docenten en 
ging aan de slag met de inhoudelijke invulling van de kweekschool. In 1923 werd echter 
de zogenaamde Stopwet (ook wel Bouw-wetje genoemd) van kracht: er mochten geen 
nieuwe kweekscholen meer gesticht worden. Via familie en andere relaties wist Van 
der Spek diverse bewindslieden te bewerken, telkens met het beroep op de noodzaak 
van gereformeerd opleidingsonderwijs. In 1924 bleken de Rehoboth als kweekschool 
op Gereformeerde Grondslag en de Hervormde Kweekschool voor onderwijzers en on-
derwijzeressen te Leeuwarden (zie Turksma 1961: 179) de uitzondering op de Stopwet 
te vormen. In de naam van de kweekschool in Utrecht klinkt de christelijke binding 
door: God heeft ons in ruimte gezet. In een terugblik op de stichtingsgeschiedenis van 
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de kweekschool eindigt Van der Spek met ‘Soli Deo Gloria’ (Van der Spek in Desto/ De 
Periscoop 1949).

In het kader van deze studie wordt een sprong gemaakt naar 1968, het jaar waarin de 
Mammoetwet van kracht werd. In een bijlage bij deze wet werd ook aandacht gegeven 
aan het opleidingsonderwijs. Kweekscholen (met een opleidingsduur van 5 jaar, inge-
richt met zogeheten leerkringen) dienden zich te ontwikkelen tot pedagogische aca-
demies (veelal afgekort tot PA). Daarmee werd een kader geboden voor meer gericht-
heid op de beroepsvoorbereidende kant van de opleiding en meer gerichtheid op de 
pedagogische aspecten in het beroep. Kweekscholen waren vooral algemeen vormend 
van aard, met een sterk accent op vakinhouden. Dat laatste laat zich overigens goed 
duiden, als in aanmerking wordt genomen dat opleidingsonderwijs weliswaar als be-
roepsonderwijs werd aangemerkt, maar qua wettelijk kader viel onder het voortgezet 
onderwijs. De PA’s werden voortaan als hoger beroepsonderwijs aangemerkt, maar tot 
de wet op het Hoger Beroepsonderwijs van 1986 vielen ook de PA’s nog steeds onder de 
noemer voortgezet onderwijs.

De PA had een cursusduur van drie jaar, waarbij wat voorheen de eerste leerkring werd ge-
noemd, werd omgevormd tot havo-top. Op deze wijze kon de instroom vanuit de MAVO 
(voorheen MULO) gegarandeerd blijven. De Rehoboth werd vanaf 1968 als Christelijke 
Pedagogische Academie (C.P.A.) Rehoboth aangeduid, de Jan van Nassau als Hervormde 
Pedagogische Academie (H.P.A.) Jan van Nassau. Academie werd overigens lange tijd als 
akademie gespeld. 

De vormschool van de Marnix Stichting werd K.L.O.S (Kleuterleidster Opleidings-
school), zo voor alle vormscholen geregeld via de wet op het Kleuteronderwijs van 
1956. Aanvankelijk kende de KLOS een opleidingsduur van drie jaar voor acte A (kleu-
terleidster) en acte B (hoofdleidster). Later (wellicht naar analogie van de ontwik-
keling van de PA) werd de KLOS een driejarige voltijdse opleiding voor acte A, terwijl 
acte B via een deeltijdopleiding van een jaar gehaald kon worden. Met de invoering 
van de Mammoetwet werd de instroomeis: minimaal MAVO. De KLOS werd aange-
merkt als middelbaar beroepsonderwijs. Vanaf 1970, toen de eerste lichting havis-
ten de opleiding afsloot, zien we ook havisten instromen op de KLOS; en – opvallend 
- : vooral ook jongens. De Marnix KLOS werd eigenlijk van meet af aan aangeduid als 
de Marnix Kleuterkweekschool. De officiële naam luidde: Marnix Kweekschool, P.C. 
Opleidingsschool voor kleuterleidsters en hoofdleidsters. 

4.2.  Levensbeschouwelijke kleuren in de periode 
voorafgaand aan de fusie

De drie protestants-christelijke opleidingen leven tot het einde van de zeventiger ja-
ren vreedzaam naast elkaar. Ieder met eigen relaties met het werkveld en een eigen 
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kleuring van de opleidingsopdracht. Als grap deed begin tachtiger jaren de opmerking 
de ronde dat de van oorsprong vooral gereformeerde PA Rehoboth een uitsluitend her-
vormde directie had en de hervormde Jan van Nassau geleid werd door een geheel ge-
reformeerde directie. Duidelijk werd dat de scherpe verschillen van destijds (die ook 
een directe aanleiding vormden voor het stichten van een gereformeerde opleidings-
school) niet meer van betekenis waren; men noemde de levensbeschouwelijke achter-
grond christelijk of nog wat preciezer: protestants-christelijk. 

Voor de Marnix Kweekschool had het onderscheid hervormd/gereformeerd van meet af 
aan geen relevantie. In de brochure uit 1981 klinkt het volgende: ‘Nog een enkel woord 
tot slot. De Marnixkweekschool is een christelijke school. Dat weet iedereen. Maar wat 
betekent dat? Veel antwoorden zijn op deze vraag te geven. Vaak is het een kwestie van 
accenten leggen. Op de Marnix leggen we graag het accent op het samen-zijn en samen-
doen. Elkaar verdragen, geduld hebben met elkaar. Elkaar de waarheid zeggen ook. Dat 
kan. Maar wel tegen de achtergrond van waardering-hebben-voor-elkaar. Zo proberen 
we een gemeenschap te vormen. Een christelijke gemeenschap. Dat betekent dat er ook 
regels zijn. Maar die regels worden niet zo strak gehanteerd. We volgen de regels om 
elkaar, om een echte gemeenschap te vormen. De leraar met het oog op de leerling, de 
leerling op de leraar. Dat vraagt wel dat je jezelf verantwoordelijk voelt voor de ander 
en jezelf. Wie deze vrijheid aankan, voelt zich hopelijk thuis op onze school’ (brochu-
re Marnixkweekschool, 1981). We zien nadruk op gemeenschapsvorming en oog voor 
elkaar.

De Jan van Nassau laat in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een werkgroep zich 
buigen over ‘het christelijk karakter van onze school’. Een lid van de Jan van Nassau-
gemeenschap, Prof. Dr. R. Bijlsma schrijft over dat christelijk karakter een notitie. Hij 
doet dat door vier kenmerkende zaken te noemen: het uitgangspunt (de erkenning van 
de bijbel als het gezaghebbende Woord van God), de leef- en werkgemeenschap die de 
Jan van Nassau behoort te zijn (gegrond in ‘allen zijn een in Christus’), met de daarbij 
behorende verantwoordelijkheid voor die gemeenschap, de vormings- en studiege-
meenschap (waarbij in alle vakken en gebieden een relatie met de bevrijdende kracht 
van het evangelie gelegd dient te worden) en de ontmoetingsmodellen (waarbij men 
als christenen leeft en werkt; notitie R. Bijlsma, z.j.). Aanleiding voor het formeren van 
de werkgroep was (zo is in de opdracht aan de werkgroep te lezen) de verschuiving 
van historiserende bijbelbenaderingen naar bevrijdingstheologische noties. Verder 
lijkt het moeizaam te zijn om aan vieringen vorm en inhoud te geven, ook al omdat 
de christelijke feestdagen altijd in schoolvakanties zijn opgenomen. Hoewel de toon-
zetting theologisch van aard is, zien we in opdracht en notitie de nadruk op het oog 
hebben voor elkaar en het vormen van een (ook vierende) gemeenschap. Hoe dan ook: 
de school ademde actie, aandacht, betrokkenheid en engagement uit, levensbeschou-
welijk vaak vertaald in bevrijdingstheologische termen. Toch kleefde er aan de Jan van 
Nassau ook iets elitair hervormds, althans zo benoemd door een oud- collega, afkom-
stig van de Rehoboth. Dat werd mogelijk ingegeven door de plek in Utrecht, waar de 
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Jan van Nassau was gevestigd (in Tuindorp Oost te Utrecht, een gegoede buurt) en door 
wat destijds ook bij de hervormde traditie hoorde: een bestuurlijk wat regenteske sfeer. 
Lange tijd gold ook het streven tot benoeming van burgemeesters, dominees en andere 
notabelen in het bestuur.

Ter gelegenheid van 50 jaar Rehoboth wordt in 1973 een jubileumboekje uitgebracht. 
Overigens zien we in diverse uitingen van de Rehoboth weerspiegeld dat de begin-
datum diffuus is (25 jaar Rehoboth werd verbonden aan de periode 1924-1949). In dat 
boekje (Rehoboth 1923-1973) is stevige christelijke identiteitskost te vinden van de hand 
van de voorzitter van het bestuur, onder de titel: ‘Verantwoordelijkheid in de opvoe-
ding’. Dr. H. Bout citeert in zijn bijdrage kerkhervormer Maarten Luther: ‘Het is u ern-
stig geboden dat gij hen (uw kinderen) zult opvoeden tot de dienst des Heren. […] Een 
vlijtige, vrome schoolmeester of magister of wie het is, die de knapen trouw leidt en 
leert, kan men nooit genoeg belonen, […]. Jonge boompjes kan men beter buigen en 
leiden, ofschoon verscheidene breken. Welaan, u moet het wagen; God zal uw trouwe 
dienst belonen’. Verantwoordelijkheid in de opvoeding is vooral gericht op de bedoe-
ling die God heeft met de kinderen. In hetzelfde boekje ook een heel andere toonzet-
ting: ‘Ein Schulmeister muss singen können, sonst sehe ich ihn nicht an’. Opnieuw een 
citaat van Maarten Luther, maar nu gericht op de volgende insteek: ‘Terecht is er op 
Rehoboth altijd gezongen! Immers Rehoboth is een christelijke academie en de iden-
titeit van de christelijke school moet er zijn, moet van ogenblik waar gemaakt worden. 
[…] Geloof is onlosmakelijk verbonden met zang. Wie gelooft, zingt!’. Deze bijdrage is 
van de hand van Henk Kwakkel, toen docent muziek en koordirigent, onder andere van 
het Rehobothkoor. Dit koor trad jaarlijks op, in Tivoli Utrecht. We zien nadruk op het 
waar maken van het geloof, ook heel praktisch in zang en muziek.

4.3.  Ervaringen van binnenuit in de periode voorafgaande 
aan de fusie

In diverse interviews kwamen ervaringen met de rechtsvoorgangers van de Marnix 
Academie aan de orde. Sommige geïnterviewden waren destijds verbonden als docent 
aan één van de rechtsvoorgangers, anderen als student en in een enkel geval zelfs in bei-
de rollen: als student en later als docent. Dat laatste is overigens een opvallend gegeven 
in de wereld van PA’s en pabo’s: nogal eens keren studenten later terug als docent. Dat 
is mogelijk te verklaren door de sterke beroepsgerichtheid en de binding met het werk-
veld waarvoor wordt opgeleid. Daarnaast zal de beperking in carrièremogelijkheden in 
het primair onderwijs een belangrijke factor zijn geweest: Wie een stap wilde zetten, 
kon zich richting management of richting inhoudelijke expertise verder ontwikkelen. 
En via de weg van de inhoudelijke verdieping lag een stap naar de PA of pabo voor de 
hand. Er speelde ook iets vanuit de opleidingen zelf. De directie hechtte eraan talent-
volle oud-studenten te benoemen. Men kende hen goed en de oud-studenten kenden 
omgekeerd ook de sfeer van de opleiding, waardoor ze de traditie konden voortzetten.
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In veel gevallen hebben studenten hun periode op de pedagogische academie als een 
warm bad, een ‘thuiskomen’ (zo in een van de interviews) ervaren. De kleinschaligheid 
van de opleidingen, de persoonlijke benadering van studenten, de voortgezette alge-
mene vorming en de sfeer die primair onderwijs en daaraan verbonden opleidings-
onderwijs met zich meebrengen: een sfeer van welhaast familiaire betrokkenheid. 
Geïnterviewden gaven dat vaak aan: de docenten en de conciërge kenden je, je kon 
bij hen terecht. En de school bracht je in contact met werelden en opvattingen die je 
niet kende, er gingen letterlijk werelden open. De school als ‘tussenruimte, oefenruim-
te’ (zie bijvoorbeeld bij Bormans & Dekker 2016, in navolging van de filosofe Hannah 
Arendt), als schakel tussen privé- en publiek domein. Binnen de setting van een pedago-
gische academie zal die functie sterker dan elders gevoeld worden.

4.3.1. De Marnix Kleuterkweekschool
In de herinnering van oud-docenten van de Marnix Kleuterkweekschool blijkt de 
school een heerlijke werkplek te zijn geweest, met grote betrokkenheid en vrijheid. 
Er was ruimte om met van alles en nog wat aan de slag te gaan, om vernieuwingen 
door te voeren of voor zaken aandacht te vragen. Vanuit de andere twee opleidingen 
werd naar de Marnix Kleuterkweekschool gekeken als een beetje anarchistische club. 
Meer wist men eigenlijk niet te melden. Net voor de fusie in 1984 werd waar mogelijk 
al over en weer personeel ingezet. De enkeling die iets te doen kreeg op de Marnix 
Kleuterkweekschool herinnerde zich vooral de inrichting van de docentenruimte en 
de relatieve chaos. De docenten van de Marnix Kleuterkweekschool spreken zonder 
uitzondering over de sterke aandacht voor pedagogiek en methodiek: het zich ontwik-
kelende kind stond centraal. Zoals een collega het beschreef: ‘Die ontwikkeling is in 
de eerste plaats een lichamelijke, eerder dan een sociaal-emotionele en een cognitieve 
ontwikkeling’. De focus op het zich ontwikkelende kind leverde een specifieke exper-
tise op, waarvoor men zich ook tijdens en na de fusie hard wilde maken. Dat was so-
wieso een landelijk aandachtspunt: Zou met het opheffen van de kleuterkweekscholen 
de specifieke kleuterexpertise niet te veel verdwijnen? 

Uit de interviews komt naar voren dat de levensbeschouwelijke kleur van de instelling 
niet prominent op de agenda stond. Levensbeschouwelijkheid was vooral gesitueerd 
bij de docenten godsdienstige vorming, die, zoals een geïnterviewde aangaf, ‘geen van 
allen eng-gereformeerde denkers waren’. 

Hoewel de instituten voorafgaand aan de fusie vrijwel naast elkaar leefden en men dus 
niet exact op de hoogte was van elkaars sfeer en kleur, geven de oud-collega’s van de 
Marnix Kleuterkweekschool zonder uitzondering aan, dat men meer verwantschap 
voelde met de Jan van Nassau dan met de Rehoboth. Natuurlijk is dat een duiding in re-
trospectief, maar mogelijk speelde hier toch een Nederlands-Hervormde verwantschap 
op de achtergrond. Daarnaast leken de beide instituten wat betreft onderlinge collegi-
ale betrokkenheid op elkaar. 
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4.3.2. De H.P.A. Jan van Nassau
Oud-docenten en -studenten spreken zonder uitzondering van het warme bad dat de Jan 
van Nassau bood. Hoewel er duidelijk sprake was van verschillende, nauwelijks aan el-
kaar verbonden, onderwijsactiviteiten (de HAVO-top en de PA), voelde het instituut Jan 
van Nassau als een eenheid aan. Op enkele momenten in het schooljaar werd werk ge-
maakt van zogeheten GA-weken: weken met geïntegreerde activiteiten, waarin ruimte was 
voor thematisch- of projectonderwijs. Aan die weken namen beide opleidingen deel. 
Docenten die verbonden waren aan de HAVO-top gaven, tot aan de grote terugloop van 
het studentenaantal in de PA (een landelijke trend), ook op de PA les wanneer hun vak-
gebied daar ook op het rooster stond. Betrokkenheid was het sleutelwoord. De Jan van 
Nassau bood zowel aan de medewerkers als aan de studenten/leerlingen alle ontwik-
kelruimte die men wenste. Voor de HAVO-top gold expliciet dat men zich erop toelegde 
om een rol te vervullen in wat later tweede -kansonderwijs is gaan heten. Onparlementair 
gezegd: om leerlingen alsnog aan een havodiploma te helpen. Die drive was zeker le-
vensbeschouwelijk gekleurd: het was een specifieke invulling van er zijn ten behoeve van 
de ander. 

In de levensbeschouwelijke kleuring van de Jan van Nassau speelde de persoonlijke le-
vensbeschouwelijke en politieke keuzes van enkele sleutelfiguren (zoals bijvoorbeeld 
adjunct-directeur Piet Keus - die voor wat betreft de totstandkoming van de Marnix 
Academie als belangrijkste ideoloog is getypeerd) een prominente rol. Zonder dat die 
keuzes als het levensbeschouwelijke format van de Jan van Nassau werden gehanteerd, 
was de lijn vaak: ‘We zijn niet op zoek naar antwoorden, we willen vooral met elkaar 
vragen stellen’ (zo ook verwoord in wervingsmateriaal, o.a. in de jubileumkrant van de 
Jan van Nassau). Ruimte wordt vaak, naast betrokkenheid, als belangrijk kenmerk van 
de Jan van Nassau genoemd. Daarnaast het accent op het doen: christendom moet je 
doen. Mogelijk dat de oude wortels van het ethisch-irenisch christendom, zo nadruk-
kelijk bij de stichting van de Jan van Nassau aan de orde, nog steeds zichtbaar waren. 
Bij dat ethisch-irenisch christendom horen de theologen D. Chantepie de la Sausaye en 
J.H.  Gunning Jr. als grondleggers; zij verstonden de christelijke opdracht niet als vol-
doen aan dogma’s, maar als de zedelijk handelende mens. Zij zochten daarnaast geen 
scheuringen, maar verbinding.

Over de beide andere bij de fusie betrokken instituten waren binnen de Jan van Nassau 
weinig beelden aanwezig. Men beschouwde de Rehoboth als een typisch gereformeer-
de opleiding, wat steil en stroef en wat dogmatischer in stellingnames. Voor wat betreft 
de Marnix Kleuterkweekschool was er vooral huiver: wat moest men toch met kleu-
teronderwijs? Daarvoor waren de docenten van de Jan van Nassau toch niet opgeleid? 
Daarnaast was er een vermoeden van verwantschap tussen beide instituten als het om 
de ervaren ruimte ging.
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4.3.3. De C.P.A. Rehoboth
Degenen die als geïnterviewden ook oud-studenten van de Rehoboth bleken te zijn, ge-
ven allen aan dat de Rehoboth de omgeving bood waar men veel kon leren. Daarbij viel 
de aandacht voor kunst en cultuur op, in positieve zin. Men had het gevoel dat er aan-
dacht was voor de wereld in al zijn facetten. De aandacht voor muziek sprong daarbij 
extra in het oog (en oor). Enkele oud-docenten werden met naam en toenaam genoemd 
als belangrijke Rehoboth-figuren, omdat zij in staat bleken betrokkenheid bij de stu-
denten en hun wel en wee op persoonlijke wijze vorm te geven. Van sommige docenten 
werd vooral ook de eruditie genoemd en geroemd. 

Oud-docenten spreken zonder uitzondering over het bestuurlijk gedoe (door enkele 
geïnterviewden als ‘chaos’ aangeduid), dat de Rehoboth teisterde in de zeventiger ja-
ren van de vorige eeuw. De afstand tussen directie en docenten was dusdanig groot, dat 
men zich niet gezien en gehoord voelde. In het gedoe zocht ieder zijn of haar eigen weg 
en nam men de ruimte om – met een groep gelijkgestemden – bijvoorbeeld werk te ma-
ken van thematisch, vakoverstijgend (project-)onderwijs. Modern onderwijs, gericht 
op ontwikkeling en op cultuur, achtte men van belang en van betekenis, zonder de ken-
niscomponent te verwaarlozen. 

Er was geen gevoel van eenheid, de Rehoboth-gelederen vertoonden geen samenhang. 
De benoeming van de laatste Rehoboth directie (een benoeming waarbij men zich niet 
aan de al geldende afspraak hield om niet meer tot nieuwe benoemingen over te gaan 
vanwege de op handen zijnde fusie) kan geduid worden om, net voor de fusie, toch nog 
werk te maken van die eenheid en betrokkenheid. Dat dat niet lukte, is een dusdanig 
bittere teleurstelling geweest voor de toenmalige directeur Wim de Boer, dat hij - zo-
dra het mogelijk was na de fusie - afscheid nam en alle banden verbrak met collega’s. 
Hoewel er dus sprake was van een gebrek aan eenheid en betrokkenheid, voelden de ge-
interviewde oud-docenten zich allen uitermate betrokken op hun werk. Daar lag hun 
ziel en zaligheid vaak in (en dat was blijkbaar merkbaar voor de studenten).

Levensbeschouwelijke noties zijn, behalve wat hierboven is geciteerd uit een jubile-
umuitgave, niet nadrukkelijk aan de orde gekomen in de interviews. Daarmee ontstaat 
het beeld dat de levensbeschouwelijke kleur van de Rehoboth een onbesproken kleur 
was, dat wil zeggen, dat er geen aanleiding was om invulling en uitwerking aan de orde 
te stellen. De gereformeerde achtergrond werd bij docenten gewoon zonder discussie 
of beleidsnota’s verondersteld. Heel soms, rond specifieke onderwerpen als Schepping of 
Evolutie spande het erom. Moderne en klassiek gereformeerde opvattingen en vertalin-
gen hadden echter beide hun plek.

De Jan van Nassau was in de ogen van de Rehoboth medewerkers een wat vrijzinniger ge-
heel. Daarnaast bestond dus ook de al eerdergenoemde beleving van een wat gesloten, 
elitaire gemeenschap, waarin zaken via wat minder transparante beleidsroutes geregeld 
werden. Men had daarom niet zoveel op met de Jan van Nassau. Hoe men tegen de Marnix 
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Kleuterkweekschool aankeek, is wat minder expliciet naar voren gekomen. Men voelde 
wel verwantschap, zeker omdat de laatste directeur van de Marnix Kleuterkweekschool 
uit de Rehoboth-gelederen afkomstig was. Mogelijk dat de minder expliciete levensbe-
schouwelijke kleur van de Marnix Kleuterkweekschool het gevoel van grotere verwant-
schap bevorderd heeft. 

Rondom de aanloop naar de fusie heeft het er in bijzondere zin even om gespannen. 
Hoewel het verhaal lang niet bij alle geïnterviewden bekend was en dus ook niet ruim 
bevestigd kon worden, wisten een collega van de Marnix Kleuterkweekschool en een 
collega van de Rehoboth te vertellen dat er even sprake is geweest van een voorstel (van 
Rehoboth-zijde) om de Marnix Kleuterkweekschool in twee delen op te delen, waar-
bij één deel zou fuseren met de Jan van Nassau en het andere deel met de Rehoboth. 
Wellicht speelde hier de gedachte waarmee Rehoboth destijds was gesticht nog steeds 
een rol: namelijk, dat er voor twee protestants-christelijke opleidingen zeker plaats 
was in het Utrechtse. Of het voorstel ook werd ingegeven door een behoefte om de 
scheiding tussen de hervormde en gereformeerde signatuur te bestendigen in twee in-
stituten, is niet naar voren gekomen. Dat doet vermoeden, dat het voorstel was geba-
seerd op een inschatting van botsende culturen en op een persoonlijke behoefte om 
als Rehoboth te blijven voortbestaan. Lang heeft het voorstel niet op tafel gelegen, de 
Marnix Kleuterkweekschool maakte korte metten met het voorstel. Men dacht er niet 
over om de kleuterkweekschool te splitsen. Dat zal er ongetwijfeld toe hebben geleid 
dat de Rehoboth eieren voor zijn geld koos en alsnog meedeed in de samenvoeging van 
de drie instituten.

4.4. Duiding van de situatie tot aan de fusie

Onderwijzersopleidingen en opleidingen tot kleuterleidster kenden sinds de onder-
wijswet van 1920 nauwelijks eigen beleidsruimte. Het ministerie van Onderwijs stip-
pelde de lijnen, voorwaarden en inhouden uit, daartoe soms geïnspireerd door interna-
tionale ontwikkelingen en ontwikkelingen in de wetenschap. Zo heeft de ontwikkeling 
van pedagogiek als universitaire discipline als belangrijke bron gefungeerd voor de 
ontwikkeling van kweekschool en normaalschool tot pedagogische academie (zie Van 
Essen 2006: 278). Zichtbaar is hoe allerlei maatschappelijke ontwikkelingen medebepa-
lend zijn voor onderwijs- en dus ook opleidingsbeleid. Waar behoefte is aan meer en 
beter geschoolde arbeiders, komt de nadruk op kennis sterk naar voren. Waar meer 
aandacht gevraagd wordt voor de opbouw van de samenleving, liggen er meer accen-
ten op algemene en culturele vorming. Waar aandacht komt voor de ontwikkeling van 
het kind en voor de ontwikkeling van het leren voor het kind, komen pedagogiek en 
didactiek centraal te staan (zie ook Swennen 2012: 147 -148).

Nederland kende vanaf de periode na de Tweede Wereldoorlog een sterk verzuil-
de structuur. Waar in de oorlog levensbeschouwelijke verschillen wegvielen in 
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bijvoorbeeld de strijd tegen de vijand, klonk in de tijd van de wederopbouw juist een 
roep om de eigen zuil te versterken en het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog 
op de verschillende zuilen te grondvesten. De verzuilde structuur drong overal door, 
maar wellicht het sterkst in het onderwijs. De ruimte die sinds de pacificatie van 1917 
wettelijk was bevestigd door de financiële gelijkstelling voor bijzonder en bijzonder 
neutraal onderwijs, werd (en wordt ook nog) gekoesterd als een belangrijk gegeven 
voor het in stand houden en uitbouwen van de zuil. Levensbeschouwelijk onderwijs 
volgde de verzuilde indeling en ook de verdere segmentering binnen de zuil (de p.c. 
zuil kende, op basis van de kerkelijke kaart, vele segmenten). Onderwijs gekoppeld aan 
de religieuze positionering, was vanzelfsprekend: zo werd de binding met de zuil ge-
legd en versterkt (zie b.v. Miedema 1997). 

In dat krachtenveld ontstaan talloze opleidingen voor onderwijzer, voortkomend uit 
al bestaande constellaties van normaalscholen en kweekscholen. De opleidingskaart 
is ook langs de zuilen verkaveld. Dat betekent dat in nogal wat plaatsen meer dan één 
opleiding te vinden is. In de stad Utrecht en omgeving zien we vanaf 1968 een rijks- PA, 
een gereformeerde PA en een hervormde PA. De rooms katholieke zuil heeft opleidin-
gen in Hilversum, Amersfoort en Zeist (zie Hogescholen Stamboom van OCW, april 
2015). Daarnaast is er de Vrije Hogeschool in Zeist, met een antroposofische signatuur. 
Ieder had zijn plek, ieder leverde zijn aandeel in het opleiden van leerkrachten.

De identiteit van de afzonderlijke hogescholen blijkt zich voortdurend te ontwikkelen, 
op basis van:
- wat aan beleid is voorgeschreven (publiek en meta-narratief);
- inzet en drive van personen (persoonlijk narratief);
- eigen inkleuring van wat moet; ook het zoeken naar wat kan (persoonlijk en organisatie-

narratief, performed identity);
- de verwachtingen en ideologie in de eigen zuil (publiek narratief).

Opvallend daarbij is dat de levensbeschouwelijke kleur van de drie in dit onderzoek 
uitgelichte opleidingen deels mee is ontstaan op basis van het specifieke segment van 
de zuil, en deels op basis van het gegeven dat het om een opleidingscontext gaat. De le-
vensbeschouwelijke kleur is al via de zuil ingevuld, maar krijgt binnen de opleidingen 
vooral het accent van wat gedaan moet worden. 

Via persoonlijke inzichten en overtuigingen komen ook nieuwe verbindingen met het 
levensbeschouwelijke naar voren. 

De gerichtheid op de ander is er, naast de overheid als de eisende ander, vooral in de ei-
gen zuil: de studenten en het afnemend beroepenveld. In termen van betekenisverlening: 
de identiteit was vooral betrokkenheid, op elkaar, op wat gedaan diende te worden 
en op de ander. Ruimte om daarin specifieke invullingen te geven was aan hervorm-
de zijde groter dan aan gereformeerde zijde. Dat ruimteverschil zat niet zozeer in de 
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beperking als wel in het ontbreken van de afgrenzing. Tegelijkertijd was de Hervormde 
Kerk van meet af meer een modaliteitenkerk (met ruimte voor eigen invullingen); de 
Gereformeerde Kerken kenden meer een eenduidig uit te werken ruimte.

Opvallend detail: de levensbeschouwelijke kleur staat zowel in het handelen van toen 
als in de reconstructie apart, los van de inhoud en vorm van opleiden. Slechts in een 
enkel geval worden voor de identiteit van de instelling kenmerkende woorden of be-
grippen ook levensbeschouwelijk geduid. De levensbeschouwelijke kleur was vanzelf-
sprekend (zie in de brochure van de Marnix Kleuterkweek: ‘Dat weet iedereen’), en 
daarnaast vooral een zaak van vieringen en godsdienstonderwijs. Ideologische verbin-
dingen of meer integrale benaderingen duiken slechts op wanneer er iets gaat schuren 
in de vanzelfsprekendheid en onbesprokenheid. 
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5. De aanloop tot de fusie van 1984

Na de beschrijving van wat aan de fusie van 1984 voorafging, wordt in dit hoofdstuk in-
gezoomd op de specifieke, ook dynamische periode voorafgaand aan de fusie. 

5.1. Landelijke context en ontwikkelingen in vogelvlucht

Anja Swennen geeft in haar dissertatie een goed overzicht van de aanleiding en aanloop 
tot de fusies van PA’s en KLOSSEN tot pabo’s in 1984 (Swennen 2012: 145, 156 -160). Er 
speelden verschillende zaken.

Allereerst het voornemen om kleuter- en lager onderwijs te integreren in wat basison-
derwijs genoemd zou gaan worden. Bij de installatie van de Spreidingscommissie, de 
Innovatie Commissie en de Coördinatiecommissie Opleidingen, op 21 juni 1977, sprak 
de toenmalige minister van Onderwijs, Jos van Kemenade, de volgende tekst over dat 
basisonderwijs uit:

‘De basisschool is een school:
- waarin aan de continue ontwikkeling van individuele leerlingen aandacht wordt 

besteed, en een goed sociaal gedrag wordt bevorderd;
- waarin onderwijs zal zijn gebaseerd op individualisatie en differentiatie
- waarin rekening wordt gehouden met de eigen identiteit van de leerling in samen-

hang met de ontwikkelingsfase waarin hij verkeert;
- waarin de geestelijke, sociale, verbale en manuele creativiteit wordt ontwikkeld
- waarin meer dan tot nog toe aandacht wordt geschonken aan de diagnostische en 

remediërende functie van het onderwijs;
- die bijdraagt aan de opheffing van educatieve achterstanden van leerlingen uit sociaal 

achtergestelde milieus. ‘ (Zo weergegeven in Marnix Jubileum Magazine 2004 : 12).

Belangrijke motieven voor de vorming van de basisschool zijn: continue, ononderbro-
ken ontwikkeling; creativiteit bevorderen; individualisatie en differentiatie; aandacht 
voor opheffing van educatieve achterstanden.

Deze beelden en dit voornemen hingen al in de lucht bij het tot stand komen van de 
Mammoetwet in 1968. De omvorming van kweek- en normaalscholen tot pedagogische 
academies moet dan ook gezien worden als een soort voorbereiding op wat in 1984 zijn 
beslag zou krijgen: de vorming van pabo’s. 
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Zoals hierboven aangegeven: samenhangend met de wens om kleuter- en lager onder-
wijs om te vormen tot basisonderwijs, ontstond ook de behoefte om in het opleidings-
onderwijs PA’s en Klossen om te vormen tot een opleiding tot onderwijsgevende in het 
basisonderwijs van 4-12 jaar. In 1975 verscheen het rapport van de werkgroep, belast met 
het ontwerpen van die opleiding. Dit rapport wordt ook wel aangeduid als Lochem III, 
genoemd naar de vergaderplek van de werkgroep. In 1982 verscheen het rapport Tussen 
droom en werkelijkheid van de Adviesraad voor het basisonderwijs, het speciaal onder-
wijs en de opleidingen (ARBO). Daarmee werd de samenhang tussen de inhoud van 
het basisonderwijs en de opleidingen vastgelegd. In 1982 werd de wet aangenomen, 
die in de volksmond als de pabowet aangeduid wordt. In 1984 is de wet van kracht en 
is de pabo werkelijkheid geworden. Er werd voor een – wat zo genoemd zou kunnen 
worden – inductief ontwikkelmodel gekozen: in 1984 startte de pabo met studiejaar 1, 
in de volgende jaren volgde telkens een volgend nieuw pabojaar, aansluitend op wat 
daarvoor was ontwikkeld. Ondertussen werden PA’s en Klossen afgebouwd. Al voor-
dat de pabo het licht zag, waren er applicatiecursussen en was er de EDOKA (Eenjarige 
DagOpleiding voor Kleuterleidsters met acte A), om alle aanstaande en zittende kleu-
terleerkrachten bij te bijspijkeren en bevoegd te maken voor het hele basisonderwijs.

Daarnaast was er de zorg om het grote aantal, vaak zeer kleine opleidingen, met een 
zeer lokaal karakter (in de periode voor 1984 90 PA’s en 45 Klossen). In het denken over 
hoger beroepsonderwijs speelde de positie (onderdeel van de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs), de omvang (in studentenaantallen) en de kwaliteit een belangrijke rol. 
Minister Deetman maakte zijn ambities zichtbaar in een nota met als titel Schaalvergroting, 
Taakverdeling en Concentratie in het HBO (1983; deze nota leidde tot de STC-operatie, met vor-
ming van grote, multisectorale hogescholen) en in de HOAK nota (1985; Hoger Onderwijs: 
Autonomie en Kwaliteit). In 1986 werd de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs van kracht, 
waarbij de naam hogeschool werd ingevoerd en het hoger onderwijs een eigen wettelijke 
status kreeg, vergelijkbaar met het wetenschappelijk onderwijs. Het zou tot 1993 duren 
voordat in de WHW (wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) ho-
ger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs wettelijk dezelfde status kregen en 
onder een noemer bijeen werden gebracht. De wet was gericht op consolidering van de al 
gegroeide situatie. De ontwikkeling van het HBO als zelfstandige sector in het onderwijs, 
met eenzelfde gewicht en betekenis als het wetenschappelijk onderwijs, moet op het 
conto van minister Deetman geschreven worden. Overigens gaven zowel de bij de STC-
operatie betrokken HBO-raad als ook het ministerie aan dat achter de schaalvergroting 
geen onderwijskundige motieven zaten. Het ging vooral over doelmatige besteding van 
de onderwijsmiddelen (zie ook Van Gageldonk 2017: 77 -81).

In het kader van het ontstaan van basisonderwijs dienden PA’s en Klossen te fuseren; 
tegelijkertijd was er dus het oogmerk het aantal drastisch te verminderen. Een van de 
geïnstalleerde commissies ontwikkelde op basis van demografische verkenningen, stu-
dentenaantallen en aantallen instituten een advies aan de minister: Spreidingsplan lera-
renopleidingen voor het basisonderwijs (1980). Dit Spreidingsplan bevatte een bijstelling 
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op een al eerder door de commissie uitgebracht Vlekkenplan (1978), dat als discussiestuk 
werd gepresenteerd. In het Vlekkenplan werd gedacht aan 67 instellingen. In een reactie 
op het Vlekkenplan liet minister Pais, voorganger van minister Wim Deetman, weten 
te denken aan 24 pabo’s met een omvang van ten minste 1200 studenten. Onder druk 
van de georganiseerde confessionele onderwijswereld moest dat aantal opgehoogd 
worden. In het Spreidingsplan spreekt men over een maximum van 63 opleidingen. 
Uiteindelijk werd in de al eerder genoemde pabowet besloten tot maximaal 66 defini-
tieve vestigingsplaatsen. Daarmee werden vestigingsplaats en fusiepartners in grote 
mate door de overheid uitgestippeld. Dat het tot 66 vestigingsplaatsen kwam, had alles 
te maken met de zorg voor een gelijke ruimte voor bijzonder en bijzonder-neutraal on-
derwijs, naast openbaar onderwijs. De politieke achtergrond van de toenmalige minis-
ter speelde daarbij geen geringe rol (Van Gageldonk 2017: 77-81; De Vries 2004: 383-385).

Voor het Utrechtse betekende het, dat het gesprek richting fusie tussen Jan van Nassau, 
Rehoboth en Marnix Kleuterkweekschool een vanzelfsprekende was. Afgezien van de al 
eerder genoemde kleine hobbel rond een mogelijke opsplitsing van de kleuterkweek-
school verliepen de gesprekken voorspoedig. De kwestie van het afstoten van de havo-
top kostte daarbij nog de meeste hoofdbrekens. In het interview met oud-directeur 
Jan Eggink is de vraag gesteld naar de keuze voor de locatie en de naam van de nieuwe 
pabo. De locatie, zo gaf Eggink aan, werd ook door het ministerie aangewezen. De staat 
van het gebouw en de ruimte om eventueel te kunnen uitbreiden gaven daarbij de 
doorslag. Op de keuze voor de naam wordt in wat hierna volgt ingegaan.

De net gefuseerde pabo’s werden niet uitgesloten van de STC-operatie. Dat betekende 
voor sommige net opgerichte pabo’s een volgende fusie, nu in het kader van de vor-
ming van grote, multisectorale hogescholen. De pabo werd in de STC-operatie wel apart 
behandeld: waar voor de hogescholen een stichtingsnorm van 600 studenten (hoewel 
Deetman de voorkeur gaf aan 2500 studenten) was, werd voor pabo’s als stichtings-
norm het aantal van 200 studenten gehanteerd (Van Gageldonk 2017: 77-81). Bij pabo’s 
ging spreiding (en daarmee de nabijheid bij de oefenscholen) boven omvang. De mees-
te net opgerichte pabo’s gingen via de STC-operatie op in multisectorale hogescholen. 
Omvang en aantal van de hogescholen wisselden na de STC-golf sterk. Om daarbij een 
beeld te schetsen: van 370 hogescholen in 1983 waren er in 1987 nog 88 over, in 1998 nog 
56, in 2007 nog 44 en in 2013 nog slechts 39 (Van ’t Riet 2013: 49). Opvallend is dat, on-
danks of dankzij de STC-operatie, toch zeven pabo’s (Edith Stein te Hengelo, Iselinge 
te Doetinchem, KPZ te Zwolle, Ipabo te Amsterdam en Alkmaar, Domstad te Utrecht, 
Marnix Academie te Utrecht, De Kempel te Helmond) als monosectorale hogescholen 
(pabo’s) doorgingen. Inmiddels zijn twee daarvan (Edith Stein en Domstad) alsnog in 
een multisectorale hogeschool opgegaan. De zeven en later de vijf hebben zich in de 
jaren die volgden, verenigd in de Educatieve federatie Interactum. Deze federatie is in 
2017 uitgebreid naar en omgevormd tot het samenwerkingsverband Radiant, waarin 
‘negen hogescholen kennis en kracht bundelen ten behoeve van onderwijsontwikkeling 
en praktijkgericht onderzoek’ (www.radiantlerarenopleidingen.nl, geraadpleegd op 
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23 feb 2018). Het betreft een samenwerking van de vijf Interactum partners, aangevuld 
met De Driestar te Gouda, VIAA te Zwolle, CHE te Ede en Thomas More te Rotterdam. 
Deze samenwerking werd mede ingegeven door de ambitie van de HBO-raad/ Vereniging 
Hogescholen om op cruciale thema’s focus en massa te realiseren. Massa speelt dus nog 
steeds een rol. Tot de negen samenwerkende partners behoren nu ook kleine, wel iets 
meer multisectorale, en ook denominatieve hogescholen. Daarnaast een nieuwe mono-
sectorale hogeschool, waarbij een stichting voor (katholiek) primair onderwijs als eige-
naar van de opleiding geldt. Denominatief onderwijs wordt als een tweede belangrijk 
kenmerk in deze samenwerking genoemd.

5.2. Utrechtse stappen richting fusie

Als duidelijk is, dat de Marnix Kleuterkweekschool, de Rehoboth en de Jan van Nassau 
samen stappen moeten zetten om tot een pabo te komen, wordt er voortvarend op al-
lerlei terreinen initiatief genomen. De bestuurlijke fusie van de drie instituten krijgt 
op 1 februari 1983 zijn beslag: er wordt een Stichting P.C. Opleiding voor onderwijsge-
venden (Stichting P.C. Pabo) – later Stichting P.C. Hoger Beroepsonderwijs genoemd - in 
het leven geroepen. Daarmee kan de nieuwe pabo per 1 augustus 1984 van start gaan. 

In een brochure van 13 maart 1983 (aangeduid als ‘informatiebulletin van de Marnix, 
de Jan van Nassau en de Rehoboth’, nummer 2, maart 1983) wordt een schets gegeven 
van wat landelijk speelt. Opvallend is de intro op het landelijk beleid: ‘Bezuinigingen: 
Direct hebben die - nog? - niets met de PABO te maken. Indirect natuurlijk alles. De 
PABO-operatie bleef tot nu toe buiten de bezuinigingen. Alle andere bezuinigingen 
raken de PABO. En dat is ongunstig (Hadden jullie maar op een andere partij moeten 
stemmen, laat een onzer collega’s niet na iedere keer weer op te merken!).’ De toonzet-
ting over het landelijke beleid is kritisch. Onder de kop ‘Vorderingen’ wordt verwezen 
naar de ARBO (hier afkorting voor: Adviesraad voor het basisonderwijs, speciaal onder-
wijs en de opleidingen), die een advies uitbrengt over tien einddoelen voor de oplei-
ding. ‘Overheidsdoelen waaraan we als PABO moeten beantwoorden. (Iedereen ziet er 
been in met Elsschot alles te lijmen).’ Verder wordt vermeld dat Deetman ‘het helemaal 
ziet zitten’. Hij neemt het advies vrijwel ongewijzigd over. ‘We weten waar we ons in ie-
der geval aan moeten houden. (Of Deetman zich eraan houdt, weet niemand zeker).’ 
Er wordt verder aandacht gegeven aan een concept-circulaire Samenvoeging PA’s/OK’s. 
In deze circulaire wordt melding gemaakt van formatieruimte tot 1985. Ook wordt in 
vogelvlucht aangegeven wat gaande is in het Utrechtse. Het Stichtingsbestuur houdt 
zich bezig met: bestuursverantwoordelijkheden (waaronder bestuursoverdracht), ad-
ministratie, de directiebenoeming, de naam van de nieuwe pabo, rechtspositie en de 
vertegenwoordiging in het bestuur (niet-onderwijzend personeel - N.O.P.  -, havo-top, 
beroepsopleiding, breed directieoverleg en studentengeleding). Het breed directie-
overleg houdt zich bezig met de vormgeving van applicatie en IVB – een bijscholings-
traject voor het veld onder de naam Integratie Voorbereidende Bijscholing; bijgeschoold 
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werden teams van leerkrachten en kleuterleidsters, door teams van docenten PA en 
KLOS -, rechtspositiekwesties, waaronder de overdracht van de havo-toppen, de invul-
ling van de cursus 83/84 en de contacten met andere instituten. 

De belangrijkste inhoudelijke rol wordt vervuld door de Commissie Opbouw, aangeduid 
als ‘de centrale commissie ten aanzien van de pabo’. Bij deze commissie komen inhou-
delijke voorbereidende kwesties bij elkaar (en zo kan de afstemming bewaakt blijven), 
zoals het samenstellen van het Instellings-werkplan (IWP), maar ook ‘uitgangspunten, 
differentiatie en toetsing, stage en propedeuse’. Heel concreet: Hoe gaan de leerjaren 
in de pabo’s er uitzien? De Commissie Opbouw buigt zich daarnaast ook over ‘besluit-
vorming en besluitvormingsprocedures’ en ‘wervingsbeleid en – procedure’. De route 
naar besluitvorming blijkt behoorlijk gelaagd: er zijn commissies die adviezen uitbren-
gen (zoals de IWP- commissie); de adviezen gaan naar de Commissie Opbouw, die deze 
(eventueel met aanpassing) doorstuurt naar de instituten met een voorstel tot besluit-
vorming. Op de instituten vindt besluitvorming plaats (bij voorkeur in gemeenschap-
pelijke vergaderingen). Vervolgens gaan de eventueel gewijzigde nota’s naar het be-
stuur van de Stichting. Dat stelt het beleid vast.

Er moet ook gewerkt worden aan nascholingsbeleid. In de pabowet is verankerd dat pa-
bo’s een rol spelen bij bij- en nascholing (zie Swennen 2012: 158).

In het bulletin is er eveneens aandacht voor de onderwijsondersteuning: er wordt ge-
werkt aan bibliotheekbeleid, AVM-beleid, reproductiebeleid, secretarieel beleid, admi-
nistratief beleid en algemeen ondersteuningsbeleid’. Het bulletin eindigt met: ‘Dat wa-
ren dan weer alle bomen op een rijtje. Wie het bos nog ziet, mag het zeggen. Bomen die 
vergeten zijn, kunnen gemeld worden. Wie bomen om wil hakken of verplaatsen, moet 
dat ook melden. En nu maar hopen dat er weinig zure regens zullen vallen’. 

Het Katholiek Pedagogisch Centrum brengt in 1984 een brochure uit: Opleidings-
modellen voor de Pabo (Coonen & Wilmink, 1984). Deze brochure is, ten behoeve van de 
invulling van de nieuwe pabo, aandachtig doorgenomen, gelet op de vele kanttekenin-
gen die met balpen geplaatst zijn.18 Wellicht dat de brochure dan ook als leidraad dienst 
heeft gedaan. De brochure biedt een integrale insteek voor een te kiezen opleidingsmo-
del, waarbij ontwikkelingsprocessen en organisatieprocessen op primair en secundair 
niveau een consistente samenhang dienen te vertonen. Zo hangt de keuze voor een 
bepaalde opleidingsdidactiek samen met b.v. groeperingsvormen en inrichting studie-
ruimtes. Het leerproces van de student wordt bij de uitwerking van drie mogelijke mo-
dellen als uitgangspunt genomen. De modellen die gepresenteerd worden zijn: het leer-
stofjaarklassenmodel, het project-georiënteerde model en het gemodulariseerde model. 
Bij dit laatste model heeft de aandachtige lezer de meeste kanttekeningen geplaatst, 
met onderstrepingen, uitroeptekens en vraagtekens. Ergens (rond de opmerking dat 

18 Hier wordt verwezen naar een in de Marnix Academie aanwezig archiefexemplaar.
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hoorcolleges slechts in uitzonderlijke situaties een plek kunnen krijgen in het gemo-
dulariseerde model) noteert de onbekende aandachtige lezer: ‘hartelijk oneens’. Later 
wordt duidelijk, dat de nieuwe pabo zal kiezen voor het gemodulariseerde model.

Er wordt werk gemaakt van veelvuldig overleg, waarbij gemikt wordt op consensus en 
betrokkenheid. In een van de interviews geeft een voormalig directielid aan, dat dat 
bewust beleid was. Men wist waar eventuele hobbels zouden zitten. Aan die mogelijke 
hobbels werd extra aandacht besteed en telkens was de directie ook in persoon bij het 
overleg betrokken, om zo mogelijke kwesties of zelfs splijtzwammen te voorkomen. 

Spannend voor de betrokken onderwijsgevenden was, naast al het onzekere dat de 
nieuwe pabo bracht, in ieder geval de vraag ‘wie zou meegaan naar de nieuwe pabo’. Er 
werden allerlei rekenmodellen ontwikkeld, op basis van anciënniteit, diensttijd bij de 
rechtsvoorgangers en specifieke kennis, expertise of bijzondere taken. Belangrijk was 
daarbij wie met de overdracht van de havo-toppen mee zou gaan naar de nieuwe omge-
ving van de havo. Voor specifieke havo-vakken was dat evident. Voor vakken die ook bij 
de beroepsopleiding op het programma stonden, speelde in ieder geval de diensttijd 
de beslissende rol. Duidelijk was dat er ook overformatie19 zou zijn. 

Uiteindelijk was het plaatje helder. De grote betrokkenheid die men voelde met het 
werk en met de collega’s bij de verschillende rechtsvoorgangers, maakten het afscheid 
van veel collega’s niet eenvoudig. Regelingen van de overheid (extra mogelijkheden 
voor versnelde pensionering) maakten ook het directieplaatje helder: de directie van 
de nieuwe pabo zou worden gevormd door de (pabo-) directie van de Jan van Nassau. 
De overige directieleden speelden nog een rol bij de afbouw van de drie instituten of 
maakten meteen gebruik van de mogelijkheid vervroegd uit te treden. Dat betekende 
dat de nieuwe pabo – zonder dat dat expliciet de bedoeling was – een Jan van Nassau-
tintje kreeg: directie en locatie waren beide afkomstig van deze rechtsvoorganger. 

Op het levensbeschouwelijke vlak speelde er nauwelijks iets. Men was P.C. en dat 
zou ook voor de nieuwe pabo gelden. In het gesprek over de statuten van de nieuwe 
stichting mengde de docent godsdienstonderwijs van de Jan van Nassau, ds. Bert 
Blaauwendraad, zich nadrukkelijk. Hij gaf aan dat de in de grondslag vermelde termi-
nologie ‘De Heilige Schrift als Gods Woord’ theologisch onhoudbaar was. Een van de ge-
interviewden herinnert zich die inbreng. In de verwoording van die herinnering werd 
zichtbaar hoe men tegen de interventie van deze collega aankeek: ‘Wie is die man, waar 
maakt hij zich druk over?’. Het zou nog tot in de nieuwe eeuw duren tot de gewraakte 
passage in de grondslag werd aangepast. De theologische lading was op geen enkele 
wijze een issue bij de aanloop naar de fusie.

19 In de voorafgaande periode was er met name door minister Pais extra formatie uitgetrok-
ken ter voorbereiding op de nieuwe opleiding ( de zogenaamde Pais-uren), bij teruglopende 
studentenaantallen.
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De nieuwe pabo moest ook een nieuwe naam hebben. Onder de drie instituten wordt 
een prijsvraag uitgeschreven. Die leidde in de ogen van het bestuur niet tot een goed 
voorstel.20 Men kiest voorlopig voor P.C. Pabo Utrecht. In een brief (dd. 10 maart 1983) 
van de Commissie Opbouw aan de werknemers en de studenten van Rehoboth, de 
Marnix Kleuterkweekschool en de Jan van Nassau wil de commissie ‘de opinie peilen’. 
Men wil het bestuur op basis van de peiling toch verzoeken om alsnog tot een naamge-
ving, anders dan het voorlopige P.C. Pabo Utrecht over te gaan. De commissie vindt die 
voorlopige naam te onpersoonlijk, te weinig onderscheidend. Uit wat de ronde deed 
aan namen legt de commissie in de peiling twee mogelijkheden voor: Martin Luther 
Academie of Trechtacademie/ Trechtcollege. Men zegt daarbij: ‘De eerste naam is te-
vens een program. [...] De tweede naam is gewoon historisch aardig en klinkt iets lek-
kerder dan P.C. Pabo’. De commissie houdt de mogelijkheid open dat er een ‘zeer geni-
ale vondst wordt gedaan waarin iedereen zich kan vinden’. Het wordt Marnix Academie, 
waarbij nog uitvoerig is afgewogen, hoe deze naam te schrijven en hoe om te gaan met 
P.C. in de naam en met de aanduiding dat het om een pabo gaat. Het werd: Marnix 
Academie, protestants-christelijke pedagogische academie basisonderwijs. De naam 
wordt om verschillende redenen gekozen boven de al eerder genoemde voorstellen 
en de persoonlijke voorkeur van directielid Piet Keus (Gerrit Achterberg Academie). 
De Marnix Kleuterkweekschool was de oudste van drie fuserende partners. De Marnix 
Kweekschool kwam voort uit protestants - christelijke kringen, en werd vanuit het (ook 
diaconale) motief ‘met het oog op de ander /de Ander’ gesticht. Die historische wortels 
hebben ook in 1984 nog voldoende zeggingskracht. 

Bij de naam komt een beeldmerk, bedoeld voor presentatie in- en extern. Het beeld-
merk is ontworpen door Wim Crouwel, destijds hoogleraar grafische vormgeving te 
Delft en een van de medeoprichters van het bureau Total Design. Bij het nieuwe beeld-
merk wordt de volgende ‘verklaring’ gegeven: ‘Het beeldmerk van de Marnix Academie 
symboliseert die academie op verschillende wijzen. Het is een drie-stammige boom, waar-
mee aangegeven is dat de c.p.a. Rehoboth, de c.o.k. Marnixkweekschool en de h.p.a. Jan 
van Nassau samen deze nieuwe p.c. pabo vormden. Samen moeten ze tot een geheel 
groeien. (Dat velen ook de M in de stam zien, is mooi meegenomen. Het was geen opzet 
van de ontwerper, Wim Crouwel). Het vignet symboliseert wat een pedagogische acade-
mie basisonderwijs zou kunnen en moeten zijn. Een instituut waar ervaringen en ken-
nis, vaardigheden en inzichten doorgegeven worden, zich vertakkend van het ene indi-
vidu op het andere en samen een harmonisch geheel vormend. Open naar de toekomst. 
Naast alle symbolen: het merk is ook gewoon een herkenbare en fraaie blikvanger. Ook 
dat was de bedoeling’. (Brief Breed Directieoverleg, dd. 9 september 1983). Men conclu-
deert: de werving voor de nieuwe pabo Marnix Academie kan starten. 

20 In de reüniebundel ter gelegenheid van de reünie op 25 mei 2002 wordt aan de opbrengst 
gerefereerd; als mogelijke namen zijn onder andere genoemd: Klavertje Drie, Drie een-
heid, Unie van Utrecht, De Driepoot, Pro Rege, Het trefpunt, JoRaM, MeRaJa, De Driesprong, 
Koningin Beatrix (2002:12).
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5.3. Ervaringen van binnenuit

Degenen die geïnterviewd zijn over de periode van de fusie geven zonder uitzonde-
ring aan dat men elkaar voor de fusie niet kende. Het verhaal dat binnen de Rehoboth 
(overigens niet breed gedeeld) verzet bestond tegen de fusie met de Jan van Nassau 
wordt door enkelen bevestigd. Op basis van onderzoek naar de ontwikkeling van de 
verschillende denominaties (onder andere in beeld gebracht in de zogeheten KASKI-
rapporten) vond men voldoende ondersteuning voor een tweede P.C. Opleiding in het 
Utrechtse, desnoods in Amersfoort te vestigen. Zodra helder was dat de splitsing van 
de kleuterkweekschool geen haalbare optie was, werd snel werk gemaakt van verken-
ning van elkaar en samenwerking met elkaar. Marnix Kleuterkweekschool en Jan van 
Nassau herkenden elkaar in sfeer en aanpak: informeel, hands on, geen dogmatisch 
gedoe, gericht op consensus. Rehoboth werd vanuit de andere instituten getypeerd als 
een instelling, waarin ieder deed wat goed was in eigen ogen. Dat leverde, behalve dat 
men binnen Rehoboth leed onder bestuurlijk onvermogen, volgens de collega’s van 
Rehoboth wel ruimte op om te experimenteren met bijvoorbeeld thematisch onder-
wijs. Men vermoedde daarbij wel dat in een fusieproces weinig ruimte zou overblijven.

Van de zijde van de Jan van Nassau werden als belangrijke kenmerken de kleinschalig-
heid en het streven naar consensus op basis van redelijke argumenten gekoesterd. Veel 
overleg, veel – ook achter de schermen – lobbyen om tot een bepaalde koers te komen. 
Verder geeft men van de kant van de Jan van Nassau aan dat kennis en kunde in het op-
leidingsonderwijs centraal dienden te staan; bij Rehoboth had men juist die aspecten 
verwaarloosd. Allen zijn het erover eens, dat de toevalligheden van een geheel uit de 
Jan van Nassau afkomstige directie en van een opleidingsplek op de locatie van de Jan 
van Nassau bepalend bleken te zijn voor wat kenmerkend zou worden voor de nieuwe 
pabo. 

Er was overigens weinig (ook beleefde) beleidsruimte.21 Zoals de oud-directeur van de 
Jan van Nassau en Marnix Academie, Jan Eggink, aangaf: ‘We waren met handen en voe-
ten gebonden aan regels en opdrachten vanuit de overheid, tot aan 1990’. Ieder ervoer 
het rond 1984 als de belangrijkste onderlinge opdracht om zo spoedig mogelijk een 
eenheid te vormen. Dat werd deels bespoedigd, omdat, ook in de aanloop naar de fu-
sie, in instituutsoverstijgende vakgroepen, werkgroepen en commissies werd overlegd. 
Algemeen was het gevoel: die pabo moet er so wie so komen, laten we er dan maar het 
beste van zien te maken. 

21 Een van de oud-collega’s merkte hierbij op, dat die ervaring van beperking en bedreiging el-
ders, met name in het Rotterdamse, niet aanwezig was. De ervaringen van beperking en weer-
zin kwamen pas bij de periode van de STC-operatie.
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5.4. Duidingen van de stappen richting fusie

Net zoals in de voorafgaande paragraaf is aangeven: er was weinig eigen beslis- en be-
leidsruimte. De pabo diende er te komen, de toeleverende partners werden per gebied 
en denominatie aan elkaar gekoppeld en zelfs op het punt van de locatie was sprake 
van (lichte) sturing vanuit de overheid. 

Veel is eraan gelegen om van de nieuwe pabo (weer) een succes te maken. Dat beteken-
de insteken op overleg, consensus of beargumenteerd voor bepaalde sporen kiezen. In 
dat laatste heeft de toenmalige adjunct-directie van de Jan van Nassau een stevige vin-
ger in de pap gehad. Men zocht bewust naar sleutelfiguren om een bepaalde beleidslijn 
vorm te geven. Zonder uitzondering noemden de geïnterviewden Piet Keus als belang-
rijk onderwijskundig ideoloog. Jan Stol (de andere adjunct-directeur) zorgde voor fi-
nanciële behoedzaamheid, om zo het mogelijk bedreigde bestaan van de kleinschalige 
nieuwe pabo zo goed mogelijk veilig te stellen. Dat bestaan werd extra bedreigd door 
sterk teruglopende studentenaantallen (geen werkgelegenheid!).

De overheid schreef voor, soms tot in detail (zie bijvoorbeeld de nota van de ARBO en 
Een Pad naar de Pabo, publicatie van OenW, augustus 1982). De overheid bepaalde even-
eens de denominatieve landkaart (en dat beleid werd vermoedelijk ingegeven door de 
vanzelfsprekende verzuilde structuur in het onderwijs en door de toenmalige politieke 
constellatie, met een stevige invloed vanuit het CDA en de besturenkoepels, zoals de 
Besturenraad). Er was -niet alleen binnen de gelederen van de Marnix Academie – weer-
zin tegen de sterke externe bemoeienis. ‘Evidente weerzin, aansluitend bij het alge-
meen gevoel van die tijd’, aldus een van de geïnterviewden.

Binnen de beperkte ruimte duiken kleinschaligheid (niet alleen als feitelijke situatie, 
maar ook als kwaliteitskenmerk) en betrokkenheid op als belangrijke thema’s. Samen 
eruit komen, samen werken aan de nieuwe opleiding zijn belangrijke ondertonen in 
het geheel. De toonzetting in diverse interne documenten is relativerend en wat ge-
distantieerd (soms ook met onverholen weerzin) ten aanzien van het overheidsbeleid. 
Dat roept een sfeer op van: er niet al te zwaar aan tillen en vooral elkaar zoeken en vin-
den in ‘wat de overheid nu weer bedacht heeft’. 

Opnieuw zien we hoe, in een op het gebied van levensbeschouwing vanzelfsprekende 
context, de levensbeschouwelijke kleur of laag voor de nieuwe opleiding geen punt van 
gesprek is, op een enkel theologisch debat na. In het samen aan de slag zijn, zit de prak-
tische toespitsing van de levensbeschouwelijke vertrekpunten.

We zien daarbij het volgende:
- er is een stevig, dominant publiek narratief rondom de vorming van de pabo en le-

vensbeschouwelijke kaart wat betreft het opleidingsonderwijs;
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- dat onbetwiste levensbeschouwelijke narratief wordt meegenomen in de nieuwe 
pabo;

- het organisatienarratief is vooral gericht op samen, kleinschalig en dus goed, en be-
trokkenheid. Het narratief lijkt (soms sterk) relativerend ten opzichte van het pu-
blieke narratief.

- in de persoonlijke narratieven komt daarnaast ook het belang van ruimte naar 
voren.

De levensbeschouwelijke laag heeft ook in deze fase betrekking op het er zijn als protes-
tants-christelijke instituut voor een p.c. beroepenveld. Het gaat om een vanzelfspreken-
de verbinding op denominatief gebied. In enkele interviews wordt het begrip identi-
teit of levensbeschouwing ook op andere wijze gevuld: de (praktische) invulling van de 
identiteit zit vooral in hoe men met elkaar omgaat, in samen aan de slag zijn, in ruimte 
voor goed (b.v. thematisch) onderwijs of de lerende student centraal. Deze invulling 
lijkt oude papieren te hebben (zie voorgeschiedenis in hoofdstuk 4).

Op basis van het identiteits-reconstructieframe kunnen we het volgende zeggen:
- Ideologie/ traditie: met de vorming van de pabo is er op papier en in de beschreven 

uitwerking sprake van een breuk met het voorafgaande. PA’s en Klossen worden sa-
mengevoegd en vormen samen een nieuwe vierjarige opleiding. Toch blijft er bin-
nen de Marnix gehechtheid aan wat voorafging; in iedere (beleids-)uitgave wordt 
ingegaan op de voorgeschiedenis. Dat zal in toenemende mate op de achtergrond 
geraken, nu de Marnix Academie zelf weer een traditie van meer dan dertig jaar 
heeft opgebouwd. 

 Er lijkt ook gekoerst te worden op een breuk met de verregaande regulering vanuit 
de overheid. Echter, het terugtreden van de overheid is er zeker (ook) niet in het be-
gin: fusiepartners en plek van de nieuwe opleidingen werden voorgeschreven.

 De traditie van denominatief onderwijs blijft ‘onaangetast’ en dat zorgt ervoor dat 
ook de Marnix Academie zich ongewijzigd in die traditie voegt.

- Utopie/toekomst: de overheid wil dat het HBO zich als zelfstandige sector ont-
wikkelt. Dat is tegelijkertijd een opdracht om daaraan vorm te geven. De Marnix 
Academie blijkt zich bewust te zijn van wat de ontwikkeling vraagt; in het eerste 
informatieboekje wordt ingegaan op wat het betekent een instelling voor hoger be-
roepsonderwijs te zijn. Tegelijkertijd blijkt de traditie van (vallen onder) voortgezet 
onderwijs een hardnekkige, gezien een opleiding die vooral een vakkenstructuur 
kent. Ook het hanteren van een terminologie als klas- of leslokalen en lesuren wij-
zen in die richting. 

- De ander zijn in eerste instantie de overheid en de andere externe partijen; het is 
de ander die voorschrijft, vraagt, maar tegelijkertijd ook ruimte biedt. Die ruimte 
pakt de Marnix Academie door eigen onderwijskundige keuzes te maken; in de re-
gelruimte-sfeer voelt men zich toch aan handen en voeten gebonden. 

 De student wordt als belangrijke speler in de opleiding benaderd. De student wordt 
beschouwd als medeverantwoordelijk voor het realiseren van het programma. 
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Studenten vragen en eisen in de beginfase niet veel; wel zijn zogenaamde opfrispak-
ketten (het gaat om het opfrissen van kennis ten aanzien van de vakken) ontwikkeld 
op verzoek van de studenten. Studenten voegen zich in de weldadige sfeer van ge-
kend en gezien worden.

- Wat betreft de praktijk/het praktische handelen zien we een nadruk op pragmatiek 
en aan de slag gaan. Belangrijk daarbij is het streven naar consensus en het creëren 
en onderhouden van betrokkenheid. Opvallend uit de notulen van de allereerste 
docentenvergadering van de Marnix Academie: het ging vooral over roosterzaken 
en over rookgedrag. Wellicht dat de dubbelslag van opbouw en afbouw zorgde voor 
voortzetting van wat was.

- Waar het gaat om betekenisverlening is de naamgeving van de nieuwe pabo op-
merkelijk. De keuze voor de naam Marnix Academie is het bevestigen van het staan 
in een traditie. Levensbeschouwelijk zijn er geen uitdagingen: de verzuilde struc-
tuur is de belangrijkste betekenisverlener. Er zijn persoonlijke initiatieven om 
vanzelfsprekendheden op dit gebied onder spanning te zetten. Later blijkt dat ook 
de standaard-ritualisering in dagopeningen en vieringen onder spanning komt te 
staan. De Marnix Academie benadrukt vooral: gezien en gekend worden, de goede 
omgang met elkaar en de betrokkenheid op elkaar. Het zijn, zij het wel impliciete, 
concretiseringen van de levensbeschouwelijke laag. Die betekenisverlening blijkt 
van grote betekenis bij het verder (in de tijd) uitwerken van de utopie/ de toekomst.
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6. De fusie van 1984 en daarna

6.1. Het landelijke beeld

In 1984 gaan 66 nieuwe pabo’s van start. Voor de meeste pabo’s is het een tussensta-
tion naar een volgende fusie, ingegeven door de al eerder genoemde STC - operatie. 
Opvallend is dat in het Rotterdamse twee p.c. Pabo’s worden gevormd. Het zijn de C.P.A. 
Aelbrechtsacademie, met een confessioneel- protestants karakter (Exalto 2015, 124-125), 
en de iets later (maar beide wel in 1984) gestichte Laurensakademie. Deze academie 
had een - in ieder geval op levensbeschouwelijk gebied - vooruitstrevender karakter 
dan de eerder genoemde Aelbrechtsacademie. Daarnaast ontstond ook nog C.P.A. De 
Waarden (vanuit de PA’s uit Gorinchem en Dordrecht). De Landelijke Adviescommissie 
Protestants-Christelijk Opleidingsonderwijs (L.A.P.C.O.O, een commissie van de 
Besturenraad voor Protestants-Christelijk Onderwijs, onder leiding van Wim Deetman, 
toen nog in dienst van de Besturenraad) gaf aan dat de vorming van drie instituten niet 
in overeenstemming was met het ministerieel beleid en te ruim bemeten was. In 1987 
fuseerden de Aelbrechts en de Laurensacademie tot de Ichthus Hogeschool. In de nieu-
we hogeschool werd ook De Waarden opgenomen, die inmiddels al verder was gegaan 
onder de naam Delta College, samen met een sociale academie.

In het Amsterdamse zijn er twee denominatieve pabo’s vanaf 1984: de (p.c.) Van 
Randwijk Academie en de R.K. Pabo Amsterdam. In Alkmaar is er de Da Costa P.C. Pabo 
Alkmaar. De drie instellingen fuseren tot Ipabo Amsterdam en Alkmaar in 1987.

Waar de Ichthus Hogeschool uiteindelijk opgaat in de multisectorale hogeschool 
InHolland, blijft Ipabo zelfstandig en monosectoraal. In diverse periodes zijn er pogin-
gen gedaan om Ipabo deel te laten uitmaken van een grotere educatieve faculteit, bij-
voorbeeld met VU en Windesheim. De verschillende pogingen zijn vooralsnog op niets 
uitgelopen. Mogelijk ook omdat, afhankelijk van het op het moment functionerende 
college van bestuur, de bestuurlijke fusielijn afweek van wat men op de werkvloer 
verlangde.

In 1987 (na afloop van de eerste fusiegolf naar aanleiding van de STC-operatie) zijn 
er enkele monosectorale pabo’s over; in 2014 zijn dat er in totaal nog vijf: Ipabo, de 
Kempel, Iselinghe, KPZ en de Marnix Academie. Samen vormen deze hogescholen de 
educatieve federatie Interactum.22

22 Interactum is in 2016 opgegaan in het samenwerkingsverband Radiant.
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De Hogescholenstamboom (zie Hogescholenstamboom OCW, april 2015) maakt zicht-
baar dat de Rotterdamse route – na of vanaf 1984, soms via verschillende stadia, opgaan 
in een grote multisectorale hogeschool- veelal de route voor de net gevormde pabo’s 
is geweest. Als laatste loten aan de fusiestam zijn dat: Hogeschool Domstad (in 2010 
onderdeel van de Hogeschool Utrecht geworden), Hogeschool Helicon (in 2013 onder-
deel van Hogeschool Leiden) en Hogeschool Edith Stein (in 2013 onderdeel van Saxion 
Hogeschool). Een heel eigen route volgde Pabo Thomas More, aanvankelijk onderdeel 
van Hogeschool Leiden, maar sinds januari 2014 gevestigd als opleiding, geïnitieerd 
door het R.K.- basisonderwijs.

De STC-operatie moet beschouwd worden als een opwaardering van het hoger be-
roepsonderwijs, waarbij de leidende gedachte was dat schaalvergroting (ook) leidt tot 
onderwijskundige en organisatorische versterking. Een HBO-instituut moet minstens 
600 studenten tellen en ook meerdere studierichtingen. Voor pabo’s geldt dat zij vanaf 
1988, als ze zelfstandig willen blijven, minstens 250 studenten moeten tellen om voor 
bekostiging in aanmerking te komen. Er is een ontsnappingsclausule: aanspraak op be-
kostiging gaat pas verloren als gedurende vier achtereenvolgende studiejaren het aan-
tal studenten kleiner is dan 250 en die termijn kan ook nog worden verlengd (intern 
memo STC-gebeuren, 30 november 1984). Van Gageldonk (2017) citeert J.K.M. Gevers, 
destijds voorzitter van de HBO-raad: ‘Het idee dat zich in grotere instituten allerlei 
mooie onderwijskundige processen afspelen, vind ik niet slecht, maar lichtelijk naïef. 
We zijn het STC- proces niet begonnen omdat de Hoger Beroepsopleidingen zo slecht 
zijn, maar vanwege de noodzakelijke bestuurlijke versterking.’23 Het citaat bevestigt 
in feite dat de onderwijskundige processen ondergeschikt waren. De term bestuurlijke 
versterking duidt op doelmatiger besteden van onderwijscapaciteit en terugdringen 
van de overheadkosten. Ook latere schaalvergrotingen zijn vaak gerelateerd aan die 
bestuurlijke versterking. En zo kan bestuurlijke versterking ook gezien worden als een 
bezuinigingsoperatie.

Een belangrijke, bij die bestuurlijke versterking aanhakende, nota is de ministeriële 
nota die als HOAK wordt aangeduid: Hoger onderwijs: autonomie en kwaliteit (1985). Het is 
de nota waarin het beeld van het hoger beroepsonderwijs als zelfstandige sector wordt 
neergezet. Daarbij gold dat de overheid van zins was vooral terug te treden en de sector 
de ruimte te geven om als autonome sector te opereren. Er wordt een schets gegeven 
van de taakstelling van de overheid en van de instellingen op het gebied van: voorzie-
ningen, toegankelijkheid, vernieuwing, evaluatie en doelmatigheid/afstemming. Met 
name de lumpsum-financiering en de vrijheid op het punt van programmering van 
onderwijs en onderzoek springen als belangrijke, autonomie versterkende, punten in 
het oog. Er wordt nog wel gekozen voor een binair systeem in het hoger onderwijs (dus 
onderscheid tussen WO en HBO), maar in de nota HOAK wordt al wel benoemd dat de 
sectoren aan zet zijn om over een zinvolle invulling van de sectoren overleg te voeren. 

23 Van Gageldonk (2017, pg 79) citeert Gevers vanuit: HBO-raad, HBO-journaal november 1984, 45.
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Kort en goed: WO zal een invulling kennen naar wetenschappelijke discipline (besten-
diging beleid), het HBO zal een invulling kennen op basis van de beroepenvelden. 

Een en ander werd uiteindelijk bevestigd in de WHBO, die in 1986 van kracht werd. Na 
de invoering van die wet veranderde het HBO in rap tempo in een sector, waarin ho-
gescholen op institutioneel gebied praktisch gelijk werden aan universiteiten (Van 
Gageldonk (2017: 84). De vrijheid en de autonomie deden het HBO overigens wel dui-
zelen. In de woorden van de toenmalige secretaris van de HBO-raad Verburgt: ‘In vroe-
ger tijden lag het eenvoudig. De overheid deed veel, zo niet alles. Wij vonden dat dat 
verkeerd was en vroegen om een vorm van zelfbestuur. Dat werd om redenen die veel 
verder reiken dan het belang van het HBO in zo ruime mate en zo snel toegekend, dat 
we met z’n allen staan te suizebollen’.24

De WHBO werd niet gezien als definitieve regeling. Zoals ook al zichtbaar in HOAK, was 
het de bedoeling om het hoger onderwijs uiteindelijk als één sector te benaderen. Dat is 
tot nu toe om allerlei redenen niet gelukt. Deels omdat lange tijd, zowel in de kringen van 
OenW, later OCW en de kring van de HBO-raad, later Vereniging Hogescholen, uitdruk-
kelijk afstand werd genomen van de onderzoeksfunctie in het HBO. Beroepsopleidingen 
hadden vooral de taak aan praktische beroepsvoorbereiding te doen, onderzoek hoorde 
bij de universiteiten. Van Gageldonk (2017) maakt in zijn studie zichtbaar hoe lang het 
duurde, voordat ook de onderzoeksfunctie werd omarmd en lectoraten hun intrede de-
den in het HBO. Tot op de dag van vandaag zoekt iedere HBO-instelling met de Vereniging 
Hogescholen naar een goede invulling van die onderzoeksfunctie. De ontwikkeling van 
praktijkgericht onderzoek, de definiëring van dat type onderzoek en de betekenis van on-
derzoek voor opleiding en beroepenveld zijn nog steeds aandachtspunten. 

Het binaire stelsel staat nog steeds overeind. Er zijn sinds enkele jaren enkele 
grensincidenten te melden, zoals de ontwikkeling van de zogeheten Academische 
Lerarenopleidingen Primair Onderwijs (ALPO’s) (sinds 2018 Universitaire Padagogische 
Academies – UNIPA’s - geheten), waarbij het gaat om een academische pabo, die leidt 
tot een dubbele bachelor (HBO en WO), en verder de vorming van een universitaire 
pabo aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Hier betreft het een driejarige ba-
chelor, gericht op het beroep van leraar basisonderwijs. Deze bachelor kwam, op ba-
sis van persoonlijke lobby’s vanuit PO-raad, besturen voor PO en een geïnteresseerde 
universiteit tot stand. De lobby werd gevoed door het verlangen en streven naar meer 
academici voor de klas. Op basis van kennismaking met opleidingssystemen buiten 
Nederland, met name het systeem in Finland, meende en meent men dat universitair 
opgeleide leerkrachten een belangrijke toevoeging zijn voor het beroep en het niveau 
en aanzien van het beroep. De meeste pabo’s waren vanaf 2008 al ingesprongen op 
dat verlangen en streven door vorm te geven aan academische varianten, waarbij op 

24 Verburgt, P. (12 mei 1989). Naar een programma van de hogescholen in de jaren negentig. Interne 
notitie. Zo geciteerd door Van Gageldonk (2017, pg 83).
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verschillende wijzen verbindingen met universitair onderwijs zijn ontwikkeld. Het 
lijkt erop, dat na een periode waarin de nadruk lag op de praktische beroepsvorming 
nu weer gezocht wordt naar vooral de vormende (ook kennis vormende) kant van op-
leiden tot een beroep. Deze beweging, die van oudsher een beweging in de wereld van 
het opleiden tot leerkracht is, is met name bij pabo’s zichtbaar. Men spreekt daarnaast 
steeds nadrukkelijker over de onderzoekende leerkracht of de leerkracht met een on-
derzoekend vermogen.

6.2. De Marnix Academie

In augustus 1984 verwelkomt de Marnix Academie de eerste pabo-studenten. Het zijn er 
69. In de jaren die volgen groeit het aantal, van 327 totaal in 1988 tot 673 in 1995. In 1984 
zitten nog 170 tweedejaars en 212 derdejaars in de afbouwjaren van de PA’s en Klos (zie 
Marnix Jubileum Magazine 2004: 14). 

De Marnix Academie introduceert zich bij de nieuwe studenten met een studiegids, die 
28 pagina’s kent. Er wordt uitgelegd wat pabo’s zijn en dat er een Utrechtse p.c. Pabo is. 
‘De Marnix is een protestants-christelijke academie. Dat wil zeggen dat we vinden dat 
ook bij onderwijs en opvoeding het evangelie niet gemist kan worden. Studenten die 
naar de Marnix Academie komen, geven daarmee te kennen dat zij dat ook vinden’ (in-
formatieboekje Marnix Academie, 1984, pg 3). Het belang en nut van de vorming van 
basisonderwijs wordt als volgt uitgelegd: ‘Het is onzin dat het onderwijs ervan uit gaat 
dat alle kinderen op hetzelfde moment moeten leren lezen. Dat is geen kwestie van 
leeftijd of van het feit dat een leerling in de eerste klas zit. Ieder kind heeft zijn eigen 
ontwikkeling’ (pg 7). Dit statement wordt in het boekje overigens behendig in de mond 
van ‘voorstanders van basisonderwijs’ gelegd. 

De toon in het boekje is informeel, gericht op de aankomende student. Die wordt aan 
de hand van denkbeeldige vragen geïntroduceerd: Is die academie van jullie niet vre-
selijk schools? Wordt er wel rekening gehouden met studenten? Hoe zit het met in-
spraak en medezeggenschap? Is het gezellig bij jullie? Gebeurt er ook nog wat anders 
dan al die lessen? In het boekje worden deze vragen als leuk en belangrijk aangeduid 
en er wordt vervolgens puntsgewijs op ingegaan. Zoals: ‘De Marnix Academie bestaat 
nog niet. […] Studenten zijn ook sfeerbepalend. Hun initiatieven en inzet zijn doorslag-
gevend voor de zogenaamde buitenschoolse activiteiten. We vermoeden dat de Marnix 
Academie veel ruimte zal geven aan die initiatieven en aan alles wat naast het eigenlijke 
lesgebeuren wordt georganiseerd’ (pg 9-11). Onder het kopje ‘identiteit’ is te lezen: ‘De 
Marnix Academie is een protestants-christelijk instituut. De opleiding die de Marnix 
verzorgt, is gericht op het p.c.-basisonderwijs. De meeste stagescholen behoren ook tot 
deze zuil. In de statuten staat het zo: “De stichting heeft als grondslag het getuigenis van 
de Heilige Schrift als het woord van God en laat zich in haar arbeid leiden door de ver-
zoenende en bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus”. Je kunt dat ook 



121

wat minder formeel formuleren: De Marnix Academie vindt het belangrijk dat er les ge-
geven wordt vanuit een christelijke levensovertuiging. Daar kiest deze academie voor. 
De bijbelse boodschap is een leidraad voor ons doen en laten. Dat wil niet zeggen dat 
we overal antwoorden op weten; het wil wel zeggen dat bij het zoeken naar antwoor-
den, de bevrijdende boodschap van het evangelie ons uitgangspunt is. Van studenten 
die de Marnix Academie kiezen, mag verwacht worden dat ze zich in deze identiteit her-
kennen en dat ze ook op deze wijze willen zoeken naar antwoorden’ (pg 12). 

In het boekje wordt ook aandacht geschonken aan onderwijsinhoud en onderwijsmo-
del. Het begrip gemodulariseerd systeem wordt niet gehanteerd, wel wordt ingegaan op 
een studielast van 40 uur per week (‘Je ziet het: een veertigurige werkweek. Aan werk-
tijdverkorting zijn we op de PABO nog niet toe’, pg 16). Verder ook aandacht voor flexi-
biliteit, keuzes en het werken zonder week- en jaarrooster die het hele jaar hetzelfde 
zijn. Tenslotte is er ook een hoofdstuk gewijd aan de werkgelegenheid (vermoedelijk de 
belangrijkste oorzaak voor de enorme dip in studentenaantallen, naast de grote veran-
dering van het opleidingsonderwijs). Aangegeven wordt dat tot 1988 de kansen op een 
baan op 50 procent of lager worden ingeschat. Na 1988 is de verwachting dat de scherpe 
daling in het aantal leerlingen in het basisonderwijs tot stilstand komt en er sprake zal 
zijn van stabilisatie. Daarbij komen in 1987 geen afgestudeerden op de markt (vanwege 
de omvorming van een driejarige naar een vierjarige opleiding). Maar: ‘Niemand kan 
op dit moment iemand garanderen dat hij of zij over vier, vijf jaar werk zal vinden in 
het beroep waarvoor die opgeleid wordt. Dat is triest’ (pg 21). 

De studentenaantallen groeien in de loop van de tijd, zeker ook onder invloed van 
aantrekkende werkgelegenheid. Bij een tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs 
einde negentiger jaren van de vorige eeuw, wordt van alles bedacht om de toestroom 
naar de pabo te vergroten, zoals verkorte routes voor mbo-ers en toelatingsrecht van 
mbo-ers met niveau 3. Algemeen wordt – binnen de sector - aangenomen dat met name 
die laatste, door de overheid uitgevaardigde, maatregel ten koste ging van de kwaliteit 
van de opleiding. 

Van een (tot dan toe) maximaal studentenaantal van rond de 1600 (in vol- en deeltijd), 
stabiliseerde het aantal zich tot rond de 1200, totdat de verscherpte instroomeisen (zie 
in de volgende hoofdstukken) hun tol eisten: landelijk doet zich een terugloop voor 
van het aantal studenten pabo tot rond de 30 procent. In diverse beleidstukken formu-
leerde en formuleert de Marnix Academie dat, om de zelfstandige status te behouden, 
het aantal studenten zich tussen de 1000 en 1500 totaal moet bewegen. 

De Marnix blijft een zelfstandige, monosectorale hogeschool, ook na de STC-operatie. 
Er zijn destijds wel pogingen gedaan om de Marnix Academie, zo kort na de start, in 
een groter verband onder te brengen. Er was een poging om langs de weg van christe-
lijk hoger onderwijs tot de vorming van een multisectorale hogeschool te komen: ge-
sprekken zijn gevoerd met de Christelijke HTS in Hilversum, de Sociale Academie In 
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Culemborg en De Horst in Driebergen. In het interview geeft oud-directeur Jan Eggink 
aan, dat de techneuten niets te maken wilden hebben met een pabo en dat de aspiraties 
van De Horst (en dan met name van de directie van De Horst) bij een veel groter geheel 
lagen. Even speelde de gedachte aan een grote pabo, gevormd door de rijks-pabo en de 
katholieke Domstad pabo, beide ook in de stad Utrecht gevestigd. Vanuit pabo-zijde 
omarmd, maar door de overheid getorpedeerd, met name vanwege rechtspositionele 
consequenties voor de rijks-pabo. In een memo (d.d. 30 november 1984) wordt al opge-
merkt dat naast de brede pabo-constructie er voor de Marnix Academie maar een mo-
gelijkheid overbleef: een zelfstandige eenheid blijven, eventueel als lesplaats van een 
P.C. HBO-Instituut in de buurt. Aansluiting als lesplaats bij de te vormen Hogeschool 
Midden Nederland (later Hogeschool Utrecht) zat er niet in; Hogeschool Midden 
Nederland wilde geen levensbeschouwelijke paragraaf toelaten. 

Hoewel er grote aarzeling was bij de feitelijke mogelijkheden om zelfstandig verder te 
gaan, hadden de rondes vol afwijzingen en de gestrande pogingen ook een nieuw elan 
tot gevolg. Zoals een van de bestuurders van de Marnix Academie, Jan Stol, in het inter-
view aangaf: ‘Liever klein en arm, maar zelfstandig, dan zogenaamd rijk in een grote ho-
geschool, en niks te zeggen hebben’. Het nieuwe elan uitte zich in een zelfbewust wer-
ken aan onderscheidende kwaliteit, in opvallende onderwijskundige keuzes. Daarnaast 
werd de kleinschaligheid, die vooral opleverde dat iedereen gezien en gekend werd, 
als belangrijk (ook kwalitatief) kenmerk ingezet. In de informatiebrochures is aan-
dacht voor de kleinschaligheid, betrokkenheid, modulair en thematisch onderwijs, 
naast het onderwijs in de vakgebieden. De toon is informeel, betrokken. In de stu-
diegids voor 1984/ 1985 wordt in het vooraf gezegd: ‘Want dat willen we op de Marnix 
Academie: Overleg over de gang van zaken, betrokkenheid van allen bij het onderwijs-
gebeuren.’ (Studiegids 84-85, pg 3). Naast een handgeschreven jaarrooster (!) geeft de 
studiegids ook informatie over de nieuwe opleiding: ‘Het nieuwe [van de opleiding, 
bdk] heeft alles te maken met het basisonderwijs. […] De nieuwe basisschool zal meer 
aandacht moeten gaan besteden aan de ontwikkeling van ieder kind. Ook zal de basis-
school leerstof moeten aanbieden die de leerling keuzemogelijkheden geeft en beter 
aansluit bij dat individu. Bijzondere aandacht moet er in het basisonderwijs zijn voor 
leerlingen met achterstanden, voor leerlingen die zich in een achterstandssituatie be-
vinden, terwijl er plaats moet zijn voor leermoeilijkheden en lichamelijke handicaps. 
[…] “Vreselijk idealistisch, allemaal”, zeggen velen dan. Alsof het belachelijk zou zijn 
om idealen te hebben’ (pg 10). Verder: ‘De pabo wordt, nu ook wettelijk, een vorm van 
hoger beroepsonderwijs. Dat is de tweede essentiële verandering. De naam academie is 
dan ook niet voor niets gekozen door de Minister. De keuze van deze naam geeft het ka-
rakter van de opleiding aan. Dat de pabo een instituut voor hoger beroepsonderwijs is, 
moet blijken uit de lesprogramma’s en uit de wijze waarop de studenten betrokken zijn 
bij die lesprogramma’s en de vormgeving van de opleiding. Het woord academie schept 
verplichtingen. Het kwaliteitsniveau van de opleiding moet goed zijn en de deskundig-
heid van de afgestudeerden groot’ (pg 10). Over het levensbeschouwelijk karakter: ‘In 
statuten staat het vaak erg mooi. Dat de Marnix Academie een protestants-christelijke 
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academie is, zal hopelijk blijken in de wijze waarop we daar met elkaar, met onderwijs 
en met kinderen en opvoeding omgaan. Ons oriëntatiepunt is de bijbel. Daarin staan 
niet letterlijk de antwoorden op de vragen waarmee we in 1984 geconfronteerd wor-
den. Wel zal die bijbel ons kunnen helpen bij het zoeken naar antwoorden. Dat pro-
beren we als protestants-christelijk instituut’ (pg 12). De gids benoemt dat nog veel in 
ontwikkeling is, zoals ‘de verdeling van de studentenuren over vakken en vakgebieden, 
het tentamenplan, het examenreglement, het stageplan en het programma voor 85/86, 
om maar een paar zaken te noemen’ (pg 13). Als karakteristiek voor de opleiding wordt 
vermeld, dat de Marnix Academie eigen keuzes heeft gemaakt met een eigen invulling 
van de wettelijke kaders (vier jaar, 35 weken stage, 3100 studie-uren, voorschriften ten 
aanzien van welke vakken en gedurende hoeveel uren minimaal). ‘De Marnix Academie 
kiest voor:
- drie fasen: de propedeutische fase (wettelijk), de flexibele fase en de afstudeerfase;
- differentiatie: eigen voorkeuren student en eigen tempo; op basis van be-

haalde punten kan een student doorstromen naar de volgende fase; geen 
leerstofjaarklassensysteem;

- vakgebieden en vakoverstijgende activiteiten (zoals een instituutspracticum en 
thematische programma’s, zoals externe themaweek rond communicatie, week 
kindercultuur);

- de stage waarbij niet beoordeeld wordt door de begeleiders, maar studenten zelf-
evaluatie praktiseren;

- ruimte voor experimenteren en vernieuwingen
- invoering studiebelastingsuren met geleidelijk meer zelfstudie-uren’ (pg 14-15). 

Voor de cursus 87/88 verschijnt een unieke studiegids. ‘Voor het eerst omvat de comple-
te versie alle vier de studiejaren’ (studiegids 87/88, pg 3). ‘Daarmee is de eerste fase van 
de wordingsgeschiedenis van de Marnix Academie afgesloten. We zijn m.i.v. 1987/1988 
weer een complete academie met eerstejaars en examenkandidaten; met prille schuch-
tere beginners die net van de havo en het vwo afkomen en met doorgewinterde, er-
varen pabo-studenten die het einde van hun opleiding zien naderen’. Aan die laatste 
groep wordt extra aandacht besteed in de inleiding; deze groep was telkens ‘proefko-
nijn en deze groep verdient dagelijks hulde!’. De tekst over het protestants-christelijk 
karakter van de opleiding verschilt nauwelijks van wat in de gids van 84/85 werd ver-
meld. Bijzonder is de volgende karakteristiek: ‘De Marnix Academie probeert mee in-
houd te geven aan het zich vernieuwend basisonderwijs. […] De nieuwe basisschool 
moet gestalte geven aan een aantal “onderwijskundige idealen” die te karakteriseren 
zijn met de woorden “individualisering, differentiatie, zorgverbreding, roldoorbreking 
en doorgaande lijn”. De Marnix Academie richt haar opleiding op die zich vernieuwen-
de basisschool en wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling daarvan’ (pg 6). Met die 
woorden en koers kiest de academie voor congruentie tussen de zich vernieuwende ba-
sisschool en de opleiding; ook in de opleiding zijn differentiatie, keuze en individuali-
sering belangrijke kenmerken. De verbindende term: betrokkenheid. Later wordt het 
concept verbreed tot zich ontwikkelend en vernieuwend basisonderwijs. 
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De Marnix zet zich in haar documenten neer als een zelfbewuste, betrokken opleiding, 
met oog voor de studenten, met oog voor het belang van praktische beroepsvorming 
en de rol van de praktijkscholen daarin en met oog voor wat de gerealiseerde kwaliteit 
moet zijn. Nadruk op kennis en kunde, in de woorden van een van de oud-bestuurders. 
In de jubileumuitgave ter ere van 25 jaar Marnix Academie verwoordt de academie het 
als volgt: ‘Zelfstandigheid heeft nog een groot voordeel; je kunt als hogeschool je eigen 
koers bepalen. En dat doet de Marnix graag. Een tikje eigenzinnig, altijd gericht op in-
houd en niet in de eerste plaats op structuren. De structuren moeten de inhoud volgen. 
De eigenzinnigheid bestaat ook niet uit: ‘altijd iets anders dan de anderen’, maar is al-
tijd verbonden met de eigen analyse van wat speelt en met een goede neus voor wat 
dan onderscheidend kan zijn. Dat onderscheidende zat en zit in veel inhoudelijke ini-
tiatieven’ (Marnix Jubileum Magazine, 2004, pg 7). In het overzicht over de jaren 1984 
-1989 (pg 28-29) worden enkele van die bijzondere inhoudelijke keuzes benoemd: de 
praktijk – de stage- als uitgangspunt voor de inhoudelijke programmering op de aca-
demie, waarmee eenheid in het mogelijk versnipperde programma wordt bevorderd, 
themaweken en keuzeprogramma’s, de programmering in het vierde (afstudeer-)jaar 
met zorgverbreding (ook bij instrumentele vaardigheden), vakdidactische verdieping 
(met een keuze voor Mens- en maatschappijonderwijs, Nederlands of Natuurkunde), 
schoolwerkplanontwikkeling en de scriptie. Met de invoering van een studiepunten-
systeem liep de Marnix voorop, evenals met de invoering van een lange stage in het 
afstudeerjaar: de OAS (de Onderwijs Assistenten Stage), waarbij studenten gedurende 
drie maanden als lid van een basisschoolteam functioneerden. De Marnix Academie be-
noemt deze stage niet zonder trots als de voorloper van LIO-stage. Als laatste voorbeeld 
van eigen keuzes: het van meet af aan voeren van kennismakingsgesprekken, waarbij 
motivatie voor het beroep en motivatie specifiek voor de Marnix aan de orde kwamen. 
Op basis van die gesprekken volgde ofwel een positief advies ofwel een dringend advies 
om naar elders te gaan.

6.3. Ervaringen van binnenuit

In de interviews komt de startperiode naar voren als een periode van hard werken, met 
veel aandachtspunten. Bestuurlijk was er de zorg over de Marnix Academie als zelfstan-
dig instituut, waarbij een te gering aantal studenten en daarmee noodgedwongen ont-
slag voor collega’s of wellicht zelfs de tent sluiten op de loer lagen. Oud - bestuurder Jan 
Eggink geeft aan: ‘Dat was een ramp. Maar ja, goed, gelukkig waren er speciale regelin-
gen, waarbij een en ander mogelijk was… Toen we fuseerden was er meer dan 100 fte in 
omvang, terwijl er maar 30 tot 35 fte nodig was. We hebben ontzettend ons best gedaan 
en het is zoverre gelukt, dat, mede door die mooie regelingen, maar drie docenten echt 
zijn uitgevallen. En degenen, voor wie geen plaats was, hebben we laten gaan met de 
boodschap “alsjeblieft, drie jaar, dan heb je weer een baan” ‘. 
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Er was zorg en aandacht om ‘er met elkaar uit te komen’ en zo goed mogelijk eendrach-
tig de nieuwe pabo vorm te geven. De collega’s die ruimte ervoeren bij en plezier be-
leefden aan het ontwikkelen van nieuwe inhouden, vanuit het niets startend, hebben 
deze periode als heel bijzonder ervaren. ‘Je voelde je zo verbonden met elkaar en werkte 
samen zo hard’. Anderen waren wat meer op de hoede, met name van de Rehoboth-
zijde. Zij waren kritisch nieuwsgierig naar besluitvorming en bestuurlijk handelen, 
wat zeer verklaarbaar is vanuit de Rehoboth-geschiedenis. Doordat tegelijkertijd aan 
opbouw en afbouw werd gewerkt, bestond er ook de mogelijkheid om langzamerhand 
in de nieuwe pabo te groeien.

Een van de bestuurders, Jan Stol, geeft aan, dat heel bewust gekoerst is bij de inzet van 
de eerste docenten voor de eerstejaars pabo op een team dat plezier had in en geen 
voorbehouden had bij de nieuwe opleiding. Iedere geïnterviewde (behalve Jan Stol 
zelf) geeft aan dat het succesvol werken aan de nieuwe opleiding vooral op het conto 
geschreven moet worden van de adjunct-directeuren Piet Keus en Jan Stol. Piet Keus 
gold als de onderwijsinhoudelijke kracht, Jan Stol regelde financiën en contacten met 
het werkveld. Door een enkele geïnterviewde wordt ook de bestuurlijke kracht van Jan 
Eggink genoemd, vooral in zijn relaties met de wereld buiten de Marnix Academie. Veel 
van het werk van Jan Eggink onttrok zich aan het zicht van allen die zo hard intern be-
zig waren. Opvallend is dat vrijwel alle geciteerde interne documenten uit deze begin-
periode van de hand van Piet Keus waren. De informele toonzetting, de gerichtheid op 
de studenten (als ontvangers van de boodschap) en de woorden over de levensbeschou-
welijke kleur zijn als het ware zijn handtekening.

De regeling dat collega’s vanaf 57 (en zelfs ook even vanaf 55) jaar met pensioen konden 
gaan, deed nogal wat collega’s in die beginperiode vertrekken. Van de negen directie-
leden bleven de al genoemde Jan Eggink als algemeen directeur, Jan Stol en Piet Keus 
(als adjunct-directeuren) over. Desondanks ontbrak tot aan 1990 het jongere segment 
bij het docententeam (dat segment vertrok in 1984 via de overdracht van de havo-top 
of werd boventallig). Lange tijd was de gemiddelde leeftijd van de docenten rond eind 
veertig, begin vijftig. 

De zorg over de studentenaantallen (en de daarmee samenhangende werkgelegenheid) 
betekende niet dat er concessies werden gedaan ten aanzien van de levensbeschouwe-
lijke kleur van de opleiding. Jan Stol vertelde dat bij kennismakingsgesprekken met 
studenten, ook al voor de fusie op de Jan van Nassau, gesproken werd over de p.c. ach-
tergrond van de opleiding: ‘Maar als daar een katholiek was, dan zeiden we: “Joh, daar 
moet je toch nog eens goed over nadenken, want het onderwijs is zo georganiseerd, als 
je straks wil gaan solliciteren op een katholieke school, nou, wel afhankelijk van de ar-
beidsmarkt, maar je brief wordt er niet uitgehaald. En ook een protestantse school zal 
zeggen: ja, maar die is katholiek. Dus je bemoeilijkt je baanperspectieven aanzienlijk. 
Als je wilt, ben je welkom, maar je moet het nog een keer afwegen”. Een enkeling persis-
teerde, want de open dag was zo leuk in verhouding tot de rest… En vaak kwamen die 
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problemen ook, een enkele keer werd het een probleem[...]. In die zin speelde identiteit 
een rol, ook met de stagescholen, dat lag toen behoorlijk vast.’ Verder: ‘De identiteit was 
ook vooral: Hoe ga je met elkaar en de wereld om?’. Een andere collega, afkomstig van 
de Rehoboth, geeft tijdens het interview blijk van eenzelfde kijk op identiteit: het gaat 
om de omgang met elkaar en wat je op dat punt, gezien de gekozen kleur, van elkaar 
mag verwachten. Verder koppelt deze collega identiteit ook aan onderwijskundige keu-
zes: gaan voor thematisch onderwijs, dat is ook identiteit. 

Opvallend is telkens de pragmatische benadering: er is werk aan de winkel, er moet een 
opleiding gebouwd worden en dat doen we ten behoeve van en in het kader van een le-
vensbeschouwelijk verkaveld veld. Toch klinken ook in alle interviews woorden als be-
trokkenheid en ruimte als belangrijke wezenskenmerken door. En de noodgedwongen 
zelfstandige positie werd benut als kracht, als ruimte biedende kracht. 

6.4. Duiding van de periode van de fusie en daarna

Fuseren was onontkoombaar. Toen dat duidelijk werd, is men voortvarend en in grote 
gedeelde verantwoordelijkheid aan de slag gegaan. Er is hard gewerkt aan de opbouw 
van de nieuwe pabo. Lage studentenaantallen en een zelfstandige positie als uitkomst 
na de STC-operatie vormden een bedreiging, een in vele opzichten kritische situatie.

Mogelijk heeft juist die situatie een appel gedaan op het ontwikkelen van eigen keuzes 
en uitwerkingen. Dat die eigen keuzes goede keuzes waren, werd keer op keer onder-
streept. Aanvankelijk vooral intern en later in retrospectief (zie bijvoorbeeld het Marnix 
Jubileum Magazine), maar ook door de buitenwacht (zie ook volgend hoofdstuk).

Hoewel de overheid van zins was zich vooral terughoudend op te stellen en te koer-
sen op deregulering, lag voor de pabo’s relatief25 veel vast: via spreidingsplan, eindter-
men en urentabellen werd toch nog veel voorgeschreven. Tegen die achtergrond zijn 
de eigen (verregaande) onderwijskundige keuzes opmerkelijk te noemen. Dat wat de 
Marnix Academie was en wilde zijn, zat vooral in die keuzes, die onderwijskundig en 
pedagogisch van aard waren. De grote rol die aan de praktische beroepsvorming werd 
toegekend (de stage als rode draad) is eveneens opmerkelijk. In het al eerder gesigna-
leerde onderscheid tussen praktische vorming of algemene vorming koos de Marnix 
voor het eerste. Dat neemt niet weg dat kennis belangrijk werd geacht: het gaat om ken-
nis en kunde, zo werd bevestigd door enkele geïnterviewden. 

Opvallend is – mogelijk veroorzaakt door de interne gerichtheid van de Marnix 
Academie – dat enkele onderwijskundige keuzes als unieke keuzes werden geclaimd. 
Een enkele geïnterviewde, oud-bestuurder Karel Aardse, die ook het landelijk beeld 

25 Er was wel ruimte voor eigen onderwijskundige keuzes.
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kende, benoemt nadrukkelijk dat bijvoorbeeld de OAS stage niet uniek was; ook andere 
pabo’s experimenteerden in die tijd met stages als OAS en stelden de beroepspraktijk 
centraal. Dat gold ook voor de modularisering. Er was blijkbaar behoefte om het unieke 
en eigenzinnige van de Marnix Academie als zodanig te beleven en te benoemen.

De levensbeschouwelijke kleur en de uitwerking van die kleur waren vanzelfsprekend. 
Er was geen debat over die kleur, zeker niet aangedragen vanuit de praktijk. Wat intern 
onder spanning werd gezet voor studenten, was de mogelijke betekenis van bijbel en 
bijbelse verhalen en daarmee ook van het geloof. De eerdergenoemde docent gods-
dienstonderwijs uit die periode, Ds. Bert Blaauwendraad, speelde daarbij een rol. Hij 
koos voor de bijbels-theologische benadering van de Amsterdamse School, waarmee hij 
de benadering van de bijbel als waar gebeurd onder spanning zette. Echter, bij de inter-
views ging niemand zo ver om hem (anders dan bij de onderwijskundige en pedago-
gische keuzes, waar Piet Keus als belangrijkste grondleggende figuur is genoemd) als de 
founding father van de levensbeschouwelijke kleur te noemen. Bert Blaauwendraad 
was in de ogen van de geïnterviewden meer een uitzonderlijk fenomeen. Mogelijk is 
deze waardering te wijten aan de benadering van en het gevoel rond die levensbeschou-
welijkheid: die zat in de verzuilde structuur en die lag vast. Daar lag het belangrijkste 
oriëntatiepunt en daar herkenden praktijk, opleiding en studenten elkaar. Blijkens een 
bewaard gebleven uitgave was er een ‘commissie Identiteit Marnix-pabo’ actief. Deze 
commissie droeg, zo blijkt uit de uitgave, zorg voor materiaal voor de dagopeningen 
(Dagopeningen, 1985/1986). De commissie selecteerde teksten uit een bewerking van 
Sipke van der Land van De navolging van Christus van Thomas a Kempis, uit De dag met 
God, een Bijbels dagboek met bijdragen van verschillende predikanten en uit Geloven in 
gedichten, een uitgave van het Boekencentrum te Den Haag (red H. Van der Ent). In een 
Tot slot bij de inleiding geeft de commissie aan: ‘De bron van alles blijft de Bijbel zelf, 
hoe verder van de bron, hoe troebeler het water. Misschien zijn sommige stukjes wat te 
ver van de bron; dat horen wij dan graag van U.’

We zien dus het volgende:
- een stevig en kader stellend publiek narratief, zowel op de vorming van de pabo 

met de bijbehorende inhouden als op de levensbeschouwelijke context;
- een vooral onderwijskundig uitgewerkt organisatienarratief met eigen (zo werd 

dat althans beleefd) keuzes, die opmerkelijk genoemd kunnen worden en vaak 
als medevoorhoede geïnterpreteerd kunnen worden van latere ontwikkelingen 
pabo-breed;

- de betekenis van enkele collega’s in dat organisatienarratief, waarbij veel van wat 
op papier werd uitgewerkt ook tot het persoonlijk narratief van een van de collega’s 
gerekend kan worden;

- levensbeschouwelijkheid was geen issue, vanzelfsprekend werd opgeleid voor een 
veld met eenzelfde signatuur;

- in het organisatienarratief klinken vooral ook de begrippen betrokkenheid en ruim-
te. Deze begrippen worden niet expliciet levensbeschouwelijk geladen, terwijl dat 
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impliciet ongetwijfeld een rol speelde (denk daarbij aan de afkomst van de drie in-
stituten en aan de opvatting dat identiteit zit in hoe je met elkaar omgaat).

Er ontstond gaandeweg een sfeer van trots op wat gepresteerd werd en tot stand werd 
gebracht; keerzijde van die trots was een zich ontwikkelende interne gerichtheid.

Op basis van het identiteits-reconstructieframe kunnen we het volgende zeggen:
- In de ideologie/ traditie zien we wat betreft de levensbeschouwelijke laag geen 

wijzigingen optreden. Alles ademt de verzuilde sfeer van oudsher, met bijvoor-
beeld in de dagopeningen een stevige oriëntatie op de bijbel. Wel is er sprake 
van een verschuiving in onderwijskundige en didactische keuzes. Het feit dat de 
Marnix Academie nu een instelling voor hoger beroepsonderwijs is, trekt sporen 
wat betreft (in wat moderner jargon) de student centraal en in het loslaten van het 
leerstofjaarklassenmodel. 

- Wat betreft de utopie: het (ook noodgedwongen) zelfstandig blijven zorgt voor een 
nieuw zelfbewustzijn: ook als monosectorale pabo mag men er zijn, met een eigen 
koers. Die eigen koers is van levensbelang, evenals de kwaliteit die geleverd gaat 
worden. Kleinschaligheid met kwaliteit en met goede (ook inhoudelijk gewaardeer-
de) relaties met het beroepenveld. 

- De anderen zijn in dit geval in de eerste plaats de overheid en de mogelijke (maar 
niet willende of kunnende) fusiepartners. In een enkel geval speelt de levensbe-
schouwelijke kleur van de academie een rol om van samenwerking of fusie af te 
zien. ‘Men wilde geen religieuze paragraaf opnemen’. Die discussie maakt dat de 
Marnix zelfbewust vasthoudt aan die positionering, ook al omdat het beroepen-
veld daar om vraagt. Het beroepenveld is ook als de vragende ander te positioneren, 
maar de Marnix Academie doet meer dan het veld uitsluitend benaderen als het af-
nemend veld. Door de stage als de rode draad in de opleiding te laten functioneren, 
is de boodschap er ook een van serieus nemen van het veld en de rol van het veld bij 
de praktische beroepsvoorbereiding.

  De andere pabo’s in het Utrechtse en ook landelijk (ook breed: de multisectorale 
hogescholen) worden ook de ander, mogelijk de bedreigende ander als het om het 
voortbestaan van de academie gaat. Dat zorgt voor zelfbewustheid en een tikje eigen-
zinnig elan.

- De praktijk is op- en afbouw en het ontwikkelen van een opleidingsplan (IWP, in 1987 
gereed). Daarbij worden bijzondere, onderwijskundige en pedagogische keuzes ge-
maakt. De levensbeschouwelijke laag wordt vooral vertaald in aandacht voor de ritu-
elen, zoals dagopeningen en vieringen; verder staat godsdienstonderwijs op het pro-
gramma, gekoppeld aan het kunnen behalen van het Diploma Bijbels Onderwijs (van 
de Besturenraad Protestants- Christelijke Onderwijs). Binnen het kader van vooral 
bijbels onderwijs wordt gemorreld aan aloude dogma’s en omgang met de bijbel.

- In reactie op de ontwikkelingen, maar ook vanuit de traditie worden begrippen als 
betrokkenheid, ruimte en eigenzinnig van betekenis. De Marnix Academie profi-
leert zich, met een relativerende toon, als de academie die er mag zijn.
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7.  Het verhaal in visitaties en 
accreditaties

Door enkele geïnterviewde collega’s is opgemerkt dat bij de visitaties en accreditaties 
eigenlijk geen sprake is van een duidelijk omschreven episode, juist omdat het geheel 
zich over een lange periode uitstrekt (1991-2014). Er is voor gekozen om deze ontwik-
kelingen wel als episode te behandelen, omdat met het stelsel van visitatie en accredi-
tatie een stelsel van verantwoording in het leven werd geroepen. Op basis van de eerste 
visitatie-ronde is – onder het motto van verantwoording – vooral de nadruk komen te 
liggen op controle, bewijzen en afrekenen, met duidelijke implicaties voor de positi-
onering van de organisatie. Na de laatste accreditatieronde zwengelde de toenmalige 
minister van OCW, Jet Bussemaker, de discussie over de insteek van het stelsel aan. Het 
zou meer moeten gaan over ‘verdiend vertrouwen’. Die discussie luidde een ombuiging 
naar waarderend auditen in.

De episodes die na de episode rond visiteren en accrediteren volgen, zijn te beschou-
wen als nadere verkenningen in het grote geheel van de onderhavige episode.

7.1. De landelijke achtergronden

In de nota HOAK was al aandacht gevraagd voor kwaliteit (Hoger Onderwijs: Autonomie 
en Kwaliteit, 1985). De nota beschrijft de (door de overheid te maken) stap van regulering 
naar deregulering en van sturing op details naar sturing op hoofdlijnen (Van Bemmel 
2006). Voor de sector van het hoger beroepsonderwijs betekende deze nota de stap naar 
verantwoordelijkheid voor te realiseren en gerealiseerde kwaliteit in het HBO. Het HBO 
start met een stelsel van onderwijsvisitaties in 1989; het stelsel van visitaties wordt in 
2003 vervangen door een accreditatiestelsel (naar Angelsaksisch model) onder verant-
woordelijkheid van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie). De HBO-
raad (in 1987 omgevormd tot een vereniging, waarvan de colleges van bestuur van de 
hogescholen de algemene vergadering vormden) ontwikkelde zich tot een belangrijke 
belangenbehartiger van het HBO, daartoe ook in de gelegenheid gesteld door de terug-
tredende overheid. In 1990 brengt de HBO-raad de nota Kennis en kwaliteit uit (Kennis en 
kwaliteit: programma van de hogescholen voor de jaren negentig. Den Haag, 1990). In deze 
nota worden vijf doelen voor het HBO geformuleerd:
- verhoging van de havo-instroom om te voldoen aan de vraag naar hoger opgeleiden;
- verbetering van het rendement door studenten te stimuleren om te kiezen voor op-

leidingen waaraan maatschappelijk behoefte is;
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- vergroting van de arbeidsmarktgerichtheid, met als eerste een accent op techniek 
en economie;

- verbetering van de kwaliteit, met name door externe kwaliteitszorg in de vorm van 
onderwijsvisitaties;

- voldoen aan de behoefte aan internationaal georiënteerde hoger beroepsopleidin-
gen, waaronder masteropleidingen.

Voor de pabo’s zijn er drie visitatierondes geweest (1991, 1996 en 2002). De ronde van 1996 
betrof een zogeheten ‘toegespitste zelfevaluatie’, voortkomend uit de zorgwekkende con-
clusies vanuit de eerste visitatieronde. De laatste visitatieronde, die van 2002, werd ge-
houden, terwijl de overstap naar een ander stelsel al gloorde aan de horizon. Bij de eerste 
visitatie van de pabo’s stond veel op het spel: Waren de pabo’s erin geslaagd aan de nieu-
we opleiding tot leraar basisonderwijs vorm en inhoud te geven? Was de samenvoeging 
van kleuterkweekschool en PA uitgemond in een nieuwe, kwalitatief goede opleiding 
voor het basisonderwijs? Het oordeel van de visitatiecommissie was vernietigend: er wer-
den harde woorden uitgesproken over de kwaliteit van de pabo’s in het algemeen. Het 
rapport van de commissie (Bekwaamheid aan de basis, 1993) bevatte ook opleidingsspeci-
fieke delen waarin per pabo een oordeel werd uitgesproken. Het oordeel over de Marnix 
Academie was over het algemeen positief (zie ook hieronder). Bij de ronde in 1996 bleek 
het oordeel over de pabo’s behoorlijk bijgesteld te kunnen worden: het overgrote deel 
scoorde nu positief. Dat beeld werd in 2002 weer genuanceerd met zorgen over de samen-
hang in het programma en profilering via een te ontwikkelen beroepsbeeld.

Eind jaren negentig keert het sobere tij voor het HBO (economische crisis in de tachti-
ger jaren, gevolgd door een periode van dalende overheidsuitgaven per student en dus 
minder mogelijkheden wat betreft docentenformatie) en er ontstond meer vrijheid en 
armslag. Die vrijheid werd ruim opgepakt: gevoelde en genomen vrijheid in de (voor 
verschillende uitleg vatbare) bekostigingsregels, wildgroei in aantallen en soorten 
nieuwe opleidingen, en – ook een positieve invulling van de vergrote armslag - ruimte 
om werk te maken van de onderzoeksfunctie van het HBO. In 2001 waren er signalen 
van een al te ruime opvatting van de bekostigingsmogelijkheden: er bleek gefraudeerd 
te worden. Het bleek uiteindelijk te gaan om 96 miljoen euro ten onrechte ontvan-
gen bekostiging. De kwestie, die als de HBO-fraude aangeduid zou gaan worden, deed 
behoorlijk afbreuk aan het imago van het HBO. Een en ander leidde in ieder geval tot 
aangescherpte regels en daarmee inperking van de vrijheid. Hetzelfde gold voor de sa-
larissen van bestuurders van grote hogescholen. Die bleken exorbitant te zijn. Er werd 
een zogeheten Balkenende-norm geformuleerd, met een aanduiding van het maximaal 
mogelijke salaris. Later doken er ook nog kwesties van diplomafraude op. Opnieuw 
schade voor de sector, die de vrijheid niet aan leek te kunnen en zeker in bestuurlijke 
kwaliteit tekort schoot. Met name de diploma-fraude bij Hogeschool InHolland dreun-
de lang door en zorgde voor de versterking van een sfeer van wantrouwen en opnieuw 
te verdienen vertrouwen (Van ’t Riet, 2013: 87-90). Die sfeer was bepalend voor de eerste 
ervaringen met het accreditatiestelsel.
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Wat betreft de pabo’s kwam daar nog een specifieke zorg bij. In de loop van het eerste 
decennium na 2000 ontstond er zorg over de taal- en rekenvaardigheden van de afge-
studeerden aan de pabo’s. In alle hevigheid barstte de discussie over de kwaliteit van de 
pabo’s los, ondanks een goed verlopen en beoordeelde visitatieronde in 2002.

Op basis van de Bologna-verklaring van 1999 veranderde er veel, ook voor het HBO. 
Europese landen spraken met elkaar uit dat zij in 2010 de meest dynamische en com-
petitieve kenniseconomie ter wereld gerealiseerd zouden hebben. In dat kader werd 
grote waarde toegekend aan studentenmobiliteit. En dat vroeg weer om vergelijkbaar-
heid en transparantie in de hoger onderwijsstelsels (Van ’t Riet, 2013: 78). Dat betekende 
concreet: invoering van het BaMa- (Bachelor-Master) stelsel, invoering van het accre-
ditatiestelsel en versterkte aandacht voor onderzoek. De invoering van lectoraten in 
het HBO vanaf 2001 is redelijk geruisloos (mogelijk ook in de luwte van alle kwesties) 
verlopen; wel zijn deze lectoraten lange tijd zoekend geweest naar rol en relevantie. 
Dat had tevens te maken met de rol en de aard van het onderzoek binnen het hoger be-
roepsonderwijs. Daarnaast werd een koppeling gemaakt met het lage opleidingsniveau 
van HBO-docenten. ‘Op dit moment missen veel docenten op het HBO de kennis en de 
tijd om goed toegepast onderzoek te doen. Binnen het lectoraat proberen we docenten 
onderzoekservaring te laten opdoen. Er is echter weinig animo. Docenten hadden heel 
weinig tijd en veelal versnipperd. Een aantal is wel leergierig. Toch heb ik de indruk dat 
onderzoek meer iets is van de top, dan van de werkvloer’.26 Koppeling aan de (arbeids-)
markt werd en wordt van groot belang geacht in dat onderzoek. 

Die koppeling met de arbeidsmarkt blijkt ook uit de aandacht die ontstond voor compe-
tentiegericht opleiden. In de jaren negentig van de vorige eeuw deed het begrip compe-
tenties zijn intrede in het bedrijfsleven; dat begrip werd vanaf 2000 in het HBO massaal 
omarmd. Mogelijk vanuit de behoefte van het HBO om zich van het WO te onderscheiden 
werd er gezocht naar een didactische aanpak, die de ordening in de wetenschappelijke 
disciplines losliet en waarin de gerichtheid op het praktische handelen in beroepscon-
texten nadrukkelijk naar voren kwam. Vormen van duaal leren deden eveneens hun in-
tree. Bij de lerarenopleidingen evolueerde dat duale opleiden in Opleiden in de school. 

7.2.  Ontwikkelingen in en rond de lerarenopleidingen, 
specifiek de pabo’s

Vanwege het feit dat zowel de pabo’s als de NLO’s (Nieuwe Lerarenopleidingen, twee-
degraads) nieuw zijn, is er aan alle kanten belangstelling voor de ontwikkeling van de 
lerarenopleidingen. Na het van kracht worden van de Wet op het HBO (1986) verschijnt 
van de al eerder genoemde Adviesraad voor het Basisonderwijs en de Opleidingen 

26 Constatering van een oud-lector van Hogeschool Avans, nadat hij in 2005 was opgestapt. Zo 
geciteerd door Van Gageldonk: 2017: 131.
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een advies: Progressie in professie (1988), een actieplan lerarenopleidingen basison-
derwijs (1989, van de Gezamenlijke Hogescholen, i.c. de lerarenopleidingen basis-
onderwijs) en de notitie In de beperking toont zich de meester (1991, van de Projectgroep 
Lerarenopleidingen Basisonderwijs, een projectgroep van de HBO-raad, o.l.v. project-
manager Jansen). Deze laatste notitie vraagt aandacht voor de specialisatie jonge en 
oudere kind en voor gezamenlijke onderwijsinhoudelijke afspraken. Verder wordt aan-
gedrongen op de totstandkoming van beroepsvereisten. Jansen vervolgt met de notitie 
De praktijk zal het leren (1992) waarin hoofdlijnen voor een gemeenschappelijk curricu-
lum zijn opgenomen en waarin vermeld wordt dat de specialisatie jonge /oudere kind 
in ontwikkeling is. Daarbij geeft hij het advies om vanuit de HBO-raad een convenant 
met de pabo’s af te sluiten, waarin pabo’s verklaren afspraken te zullen maken over 
structuur, kernprogramma en specialisme. Dit laatste rapport moet gelezen worden te-
gen de achtergrond van het dan nog te verschijnen rapport van de visitatiecommissie 
Bekwaamheid aan de basis (1993). In dit rapport wordt een hard oordeel geveld over het 
gebrek aan beleidsvoerend vermogen binnen de pabo’s, over het ontbreken van een in-
houdelijk opleidingskader en de onderbouwing van het curriculum. Er is zorg over on-
voldoende stageplekken (ook omdat OenW stagebegeleiding door mentoren niet meer 
vergoedt) en er zijn klachten over de verregaande autonomie van docenten, die vooral 
vakgericht bezig zijn (Bekwaamheid aan de basis 1993, pg 37-75). 

Inmiddels verschijnt ook het rapport Een beroep met perspectief (1993, van de hand van de 
door OenW ingestelde commissie Van Es). Centraal in het rapport staat de ontwikkeling 
van de school tot een professionele organisatie met onderwijskundig beleid en perso-
neelsbeleid met een verdeling in taken en functies. Dat vraagt ook om de ontwikkeling 
van een beroepsprofiel voor de leraar en vormgeving van samenwerking in educatieve 
faculteiten. Er moet een procesmanagement komen om de lerarenopleidingen hierin te 
ondersteunen. OenW reageert met de beleidsreactie Vitale Leraren (1993), waarin OenW 
de opvatting van de commissie Van Es onderschrijft, dat ‘de leraar uit zijn gedroomde 
koninkrijk moet komen’. Begin 1994 (8 feb 1994) reageert de minister op de uitkomsten 
van de visitatie en op de bestuurlijke reactie van de HBO-raad. In die bestuurlijke reactie 
zegt de HBO-raad de volgende stappen toe: 
- er komt per 1-1-1994 een beroepsprofiel voor de leraar basisonderwijs;
- per cursus 94-95 beschikt iedere opleiding over een inhoudelijk opleidingskader, 

waarin ook operationele eindtermen zijn opgenomen;
- vóór 1-11-1994 beschikt iedere opleiding over een vernieuwingsplan;
- er komen richtlijnen voor de stage;
- er komt aandacht voor deskundigheidsbevordering van opleiders op het punt van 

zorgverbreding en intercultureel onderwijs;
- er komt een vervolgvisitatie in 1995.

Dat laatste wordt overigens 1995/ 1996 (op basis van de reactie van de toenmalige minis-
ter Ritzen). Er komt een eerste basistekst voor een landelijk beroepsprofiel (1993), terwijl 
de specifieke uitwerkingen voor algemeen bijzonder, katholiek, openbaar en protestants 
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onderwijs in 1994 verschijnen. Verder brengt de HBO-raad de minister in oktober 1994 
van de ontwikkelingen tot dan toe op de hoogte. Er is bijvoorbeeld een Handreiking voor 
het ontwerpen en invoeren van Opleidingskader lerarenopleidingen primair onderwijs ontwik-
keld (sept 1994, ontwikkeld door het KPC in opdracht van het studierichtingsoverleg le-
rarenopleidingen basisonderwijs). Dit overleg moet gezien worden als de voorloper van 
LOBO, het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs. Deze handreiking is tech-
nisch-onderwijskundig van aard, en beschrijft als componenten van het opleidingskader: 
(1) visie, beroepsbeeld, eindtermen, (2) invulling en vormgeving opleidingsonderwijs, (3) 
de actoren, (4) kwaliteitszorg. Deze componenten zijn voor een belangrijk deel ook later, 
zij het met een andere toelichting en invulling, gehanteerd in het stelsel van accreditatie. 

De minister laat weten niet tevreden te zijn over de voortgang ten aanzien van de vor-
ming van de educatieve faculteiten. Hij is wel tevreden over de ontwikkeling van het 
LIO-schap en zal experimenten gaan starten. Hij zal projecten gaan financieren, die 
de versterking van de lerarenopleidingen (nog meer samenbundeling van pabo’s 
in educatieve faculteiten) ten doel hebben. OCenW brengt dan ook de nota Vitale 
Lerarenopleidingen (1995) uit. Daarin: ontwikkeling van gemeenschappelijke landelijke 
curricula, vormgeving van zeven regionale samenwerkingsverbanden, versterking van 
personeelsbeleid. De HBO-raad pleit in een reactie voor de instelling van een zogeheten 
Procesmanagement. Dat procesmanagement wordt vanaf 1996 actief en pakt dan daar-
bij aanbevelingen uit de tweede visitatieronde op.

De tweede, toegespitste visitatieronde levert Koers gekozen (1996) op, een rapport waarin 
wordt geconstateerd dat verreweg de meeste pabo’s verbeteringen hebben gerealiseerd. 
De commissie noemt daarbij: het geformuleerde en geïmplementeerde opleidingska-
der, de samenhang tussen theorie en praktijk, de stage als rode draad, de relatie tussen 
opleidingen en de basisschool, aandacht voor het jonge kind en WSNS (Weer Samen 
Naar School), multicultureel onderwijs, het beleidsvoerend vermogen en het kwaliteits-
besef). Maar het gaat, aldus de commissie, nog steeds om een vernieuwingsslag, en de 
vaart dient in die slag te blijven. Er zijn ook aanbevelingen: meer investeren in samen-
werking tussen de hogescholen en studenten meer uitdagen op algemeen cultureel 
gebied en op het gebied van ICT. Daarnaast constateert de commissie dat er meer werk 
gemaakt moet worden van personeelsbeleid en nascholing. De commissie spreekt in dat 
verband over ‘de onverbrekelijke relatie tussen initiële en post-initiële opleiding’ (uit 
Eerste globale oordeel over de uitkomsten van de vervolgvisitatie van de lerarenopleiding basison-
derwijs, nov 1996, pg 13; Koers gekozen 1996, pg 43-51). Men pleit ook voor het doordenken 
van de organisatiestructuur, waarbij het concept ‘lerende organisatie’ wordt aangereikt. 

Inmiddels zijn er beroepsprofielen geformuleerd (1995) en wordt vervolgens op basis 
van de visitatie van 1996 werk gemaakt van Startbekwaamheden leraar primair onderwijs 
(1997) en een Gemeenschappelijk curriculum PABO (1997). De laatste uitgave is ontwikkeld 
door de taakgroep pabo, ingesteld door het Procesmanagement Lerarenopleidingen 
(PmL). Het procesmanagement presenteert haar plan van aanpak onder de titel 
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Scholen voor de toekomst (1996). Binnen het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen 
Basisonderwijs (LOBO) wordt een actieplan ontwikkeld (1999). Achtergrond van het 
plan is de behoefte aan verdere vernieuwing van het basisonderwijs, om zo te kunnen 
beantwoorden aan de maatschappelijke vragen die aan het onderwijs worden gesteld 
(1999, woord vooraf). Als uitdagingen worden genoemd: de tekorten-problematiek, 
flexibilisering, dualisering, ICT, vergroting van de instroom van allochtonen, de edu-
catieve infrastructuur, de brede school, het stelsel van post-initiële trajecten, de lera-
renopleiding funderend onderwijs. LOBO formuleert actiepunten en stimuleert de 
totstandkoming van projectvoorstellen. LOBO is de plaats voor afstemming en infor-
matie-uitwisseling van de opleidingen. 

OCW installeert een Tijdelijke Commissie Vernieuwing Basisonderwijs ten behoeve van 
de uitvoering van de regeling vernieuwing opleidingen tot leraar basisonderwijs 2000-2001. 
De HBO-raad formuleert een agenda voor de lerarenopleidingen: Partners in educatie 
(2002). Daarin aandacht voor samenwerking met het scholenveld en de R&D- functie 
van de lerarenopleidingen. In 2002 is er de laatste visitatieronde, waarover gerappor-
teerd wordt in Moed tot meesterschap (2003). De commissie constateert dat er werk 
wordt gemaakt van de invoering van de Startbekwaamheden, waarbij de hoeveelheid 
spanningen oproept (veel, maar niet diepgaand). Aandacht wordt gevraagd voor sa-
menhang (via competenties, maar ook tussen opleidingskwalificaties, leerdoelen en 
onderwijsinhoud). De commissie ziet een verschuiving naar een constructivistische 
visie op leren en daarmee ook vormen van zelfverantwoordelijk leren. Dat vraagt ook 
om de ontwikkeling van een toetsbeleid. De commissie uit zorgen over het toetsbe-
leid op de opleidingen, mogelijk daartoe ook geïnspireerd door het onderzoek van de 
Inspectie van het Onderwijs Bekwaam van start, evaluatie startbekwaamheden in opleidin-
gen leraar basisonderwijs (rapport nr. 2002-2). Uit het onderzoek blijkt dat de adequate 
toetsing van startbekwaamheden nog in de kinderschoenen staat. De commissie is 
onder de indruk van de positieve cultuur binnen de opleidingen, dit tegen de achter-
grond van fusies, reorganisaties, inkrimpingen en veranderingen. Zorg is er over het 
op peil houden van expertise en het behouden van continuïteit op vakinhoudelijk en 
didactisch gebied (gezien de hoge gemiddelde leeftijd van docenten). De commissie 
dringt sterk aan op de ontwikkeling van een opleidingseigen beroepsbeeld om zo de 
opleiding te kunnen profileren (Moed tot Meesterschap, 2003, deel 1, pg 11-13). De toon-
zetting vanuit de laatste visitatieronde is kritisch: er is reden tot zorg over het niveau 
van de pabo’s, met name op het punt van veel, maar niet moeilijk. Die zorg valt samen met 
een langzaam aanzwellend maatschappelijk debat over de kwaliteit van juffen en mees-
ters. Steeds vaker is de constatering: ‘Ze kunnen niet spellen en rekenen’. Dat leidt tot de 
invoering van een landelijke taal- en rekentoets binnen het eerste jaar van de opleiding. 
De toetsen moeten (met gebruikmaking van maximaal drie kansen) beide gehaald wor-
den; bij niet halen volgt een bindend negatief studieadvies. 

Terwijl Opleiden in de school zijn intrede doet, formuleert OCW een Beleidsagenda le-
rarenopleidingen 2005-2008 (2005), gevolgd door de agenda Krachtig meesterschap: 
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Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011 (2008). In 2011 verschijnt vervol-
gens Leraar 2020 – een krachtig beroep. De agenda Krachtig meesterschap preludeert op de 
uitkomsten van de eerste accreditatieronde, waarmee een nieuw stelsel van kwaliteits-
borging wordt vormgegeven. De accreditatie van de pabo’s vindt voor het eerst plaats 
in de periode van 2007-2009. Vooraf is, na een check op de stand van zaken na de visi-
tatie van 2003, wettelijk geregeld dat iedere pabo tot 31 december 2009 geaccrediteerd 
zou zijn. Dat betekent dat iedere pabo voor het verstrijken van die datum opnieuw ge-
accrediteerd dient te zijn. In de systeembrede analyse op basis van de accreditaties geeft 
de NVAO het volgende aan (oktober 2009): pabo’s hebben responsief gereageerd op de 
kritiek vanuit 2003. Er is werk gemaakt van een goed opleidingskader (mede door de 
SBL-competenties27 uit de wet BIO als vertrekpunt te nemen), de relaties met het werk-
veld zijn op orde en er wordt, zij het nog aarzelend en nog veel in de plannensfeer, werk 
gemaakt van onderzoek en de onderzoekende houding. Kritisch is men op het niveau 
van de lerarenopleiders, de overladenheid van het programma, de profilering van de af-
zonderlijke opleidingen, het HBO-niveau, diversiteit in opleiden, internationalisering 
en de ‘kleine kwaliteit’. Zeven pabo’s zijn bij het uitkomen van de systeembrede analyse 
nog niet geaccrediteerd, er is nog aanvullend onderzoek nodig. Uiteindelijk ontvangt 
één pabo eind 2009 het bericht, dat een en ander nog niet op orde is en binnen een 
jaar verbeterd dient te zijn. Ook deze pabo wordt uiteindelijk geaccrediteerd. Bij deze 
gang van zaken moet aangetekend worden, dat pabo’s onder een vergrootglas waren 
terechtgekomen. Aanhoudende kritiek op het niveau van ‘juffen en meesters’ leidde tot 
dat vergrootglas. Toen het er aanvankelijk op leek, dat alle pabo’s geaccrediteerd zou-
den gaan worden, gaf OCW twee signalen af: het vergrootglas moet nog scherper ge-
hanteerd worden (een extra visitatie-dag) en er moet een passend antwoord zijn op de 
aanhoudende zorg om en kritiek op het niveau.

De zorg over het niveau en de overladenheid van het programma leiden tot het initi-
atief om over te gaan tot het formuleren van landelijke kennisbases voor alle vakken 
en landelijke toetsing van de kennisbases voor Nederlands en rekenen. Een en ander 
wordt ook vastgelegd in de agenda Leraar 2020 – een krachtig beroep.

De ontwikkeling en implementatie van de kennisbases houden de lerarenopleidingen 
de jaren na 2009 bezig. In de slipstream van die implementatie worden ook toelatings-
examens voor de pabo ontwikkeld, betrekking hebbend op de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuurkunde/biologie. Naast de kennisbases werken de pabo’s aan uit-
breiding en versterking van trajecten Opleiden in de school, aan academische opleidings-
varianten en aan onderzoek. Voor afstemming en samenwerking was en is LOBO het 
platform.

27 Het ging om zeven competenties, geformuleerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren 
(SBL), verankerd in de wet Beroepen In het Onderwijs (wet BIO). Per besluit OCW, 16 maart 2017 
zijn de competenties vervangen door drie bekwaamheidseisen.
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In 2015 is de tweede accrediatieronde afgerond. Daarbij heeft de NVAO ook een rol ge-
kregen bij de kwaliteitsborging van Opleiden in de School. In de systeembrede analyse 
van 2015 geeft de NVAO aan, dat er wat betreft de pabo’s sprake is van een stijgende lijn 
in de kwaliteit. Alle pabo’s zijn opnieuw geaccrediteerd, waarvan zeven pabo’s met de 
kwalificatie goed. Terwijl de accreditatie van extra focuspunten werd voorzien (extra 
aandacht voor de kwaliteit van de instroom, de implementatie van de kennisbases en 
de kwaliteit van de docenten), scoren de pabo’s in deze ronde beter dan gemiddeld in 
het HBO. De extra focuspunten waren aan de orde, omdat, zo concludeert de NVAO, de 
pabo’s nog steeds onder het vergrootglas liggen en stevig op koers gehouden worden 
door de Lerarenagenda 2013-2020 van OCW, de Lerarenagenda voor de Toekomst (van de 
Vereniging Hogescholen) en het rapport van de inspectie met de titel Beginnende leraren 
blikken terug (2014). De NVAO constateert in de systeembrede analyse, dat pabo’s een ver-
zwaring van het programma hebben gerealiseerd, dat de kwaliteit van de instroom door 
intake en toelatingsexamens op orde is, dat de kwaliteit van de docenten voldoet aan de 
gestelde normen, en dat er goede samenwerking met het beroepenveld is in vormen van 
werkplekleren via Opleiden in de school. Wat zorgen baart, is het gebrek aan eenduidigheid 
in academische trajecten en het dalen van het diploma-rendement. De NVAO heeft de vol-
gende aanbevelingen: verder gaan met het implementeren van de kennisbases, de kwa-
liteit van de entreetoetsen monitoren, de onderzoeksvaardigheden bij de student meer 
ontwikkelen, de koppeling theorie/praktijk verder uitdiepen en werk maken van meer 
eenduidige academische trajecten (NVAO HBO bachelor Opleiding tot leraar basisonderwijs, 
systeembrede analyse 2015).

7.3. De Marnix Academie en visitaties en accreditaties

7.3.1. De visitatie van 91/92
De Marnix Academie verantwoordt zich ten behoeve van de eerste visitatie met het rap-
port Zelfevaluatie 91/92, voorzien van de bijlage De Marnix Academie in beeld. In het rapport 
wordt aangegeven dat de zelfevaluatie volgens de richtlijnen tot stand is gekomen. Er is 
gekozen om de academie met drie karakteristieken te typeren: een algemene, een onder-
wijskundige en een organisatorische. Bij de algemene karakteristiek is er aandacht voor 
de levensbeschouwelijke kleur – ‘De hogeschool wil nadrukkelijk een functie vervullen 
voor het protestants-christelijk basisonderwijs in het midden van Nederland, niet alleen 
als initiële opleiding, ook ten aanzien van na- en bijscholing en onderwijsondersteuning’ 
(Zelfevaluatie 91/92, pg 1). Ook de zelfstandigheid als monosectorale hogeschool wordt 
benoemd, als bewuste keuze (vanwege de hierboven genoemde missie). Er is daarbij ook 
aandacht voor wat gaande is rond samenwerking van christelijke hogescholen (wellicht 
uit te bouwen tot een Educatieve Faculteit) en de totstandkoming van de landelijke fe-
deratie christelijk hoger beroepsonderwijs. Deze federatie beoogt hogescholen met een-
zelfde levensbeschouwelijke positiebepaling met elkaar te verbinden. 
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De onderwijskundige karakteristiek start met de volgende zinssnede: ‘Vanaf 1984 
heeft de Marnix Academie zich kunnen richten op het zo goed mogelijk verzorgen 
van de opleiding voor en de nascholing en ondersteuning van onderwijsgevenden in 
het (protestants-christelijk) basisonderwijs. Kritisch heeft zij daarbij in eerste instan-
tie geprobeerd – binnen de wettelijke en ministeriële beschikkingen en voorschriften 
– aan een zo goed mogelijke initiële opleiding vorm te geven. Daaraan werd prioriteit 
gegeven’ (pg 1). Uitgangspunten voor die vormgeving vormden de vereisten waaraan 
afgestudeerden moeten voldoen en onderwijskundige en organisatorische vereisten, 
waaraan de academie moet voldoen om tot goed gekwalificeerde afgestudeerden te ko-
men. Wat betreft de vereisten voor afgestudeerden noemt de academie de volgende: ‘de 
afgestudeerde 
- moet in staat zijn zelf te bepalen op wat voor soort basisschool en in welke groep 

zij/hij28 het best het beroep uitoefent;
- moet in staat zijn in teamverband vorm te geven aan zich vernieuwend basisonder-

wijs, waarbij zorgverbreding, differentiatie, individualisering en intercultureel on-
derwijs voldoende aandacht krijgen;

- moet in het algemeen over de basiskennis beschikken om leiding te kunnen geven 
aan activiteiten van leerlingen van verschillende leeftijden;

- heeft in het bijzonder de basiskennis verworven om professioneel te kunnen functi-
oneren in de groep(en) waarnaar de voorkeur uitgaat’.

De academie formuleert voor zichzelf de volgende vereisten: er wordt bij de vormge-
ving van het opleidingsinstituut naar gestreefd om te komen tot:
- een open overlegstructuur waarbij iedereen zo veel mogelijk betrokken kan wor-

den bij de totstandkoming van besluiten waarmee zij/hij direct in de uitvoerende 
sfeer te maken krijgt;

- een overzichtelijke en goed lopende algemene en onderwijskundige organisatie;
- een programmering van de stage en de theoretische en praktische vakken die het 

mogelijk maakt dat studenten voor een deel hun eigen leerroute en hun eigen stu-
dietempo kunnen bepalen;

- een studieregistratiesysteem waardoor enerzijds studenten zelf een goed overzicht 
hebben op hun studievorderingen en anderzijds studiebegeleiders op ieder mo-
ment in staat zijn de studenten adequaat te adviseren en te helpen;

- goede contacten met de stagescholen en een goed functionerend begeleidings-
systeem

- een academie waar niet alleen aandacht wordt besteed aan de voorbereiding voor 
het beroep maar waar ook voldoende aandacht uit kan gaan naar ieder individu’ 
(pg 2).

28 In een voetnoot bij de inleiding geeft de academie aan naar studenten en docenten te verwij-
zen als ‘zij/hij’. ‘De hij-vorm doet onrecht aan de werkelijke situatie, de zij-vorm levert ook een 
stilistisch niet geheel aanvaardbare situatie op’.
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In de organisatorische karakteristiek is er ten slotte aandacht voor personele aspecten 
(waaronder de aanduiding van de vakgroepen), commissies en projectgroepen, besluit-
vorming (‘Degene die onder de werking van een besluit valt, moet mee kunnen over-
leggen en beslissen’, pg 3), kenmerken curriculum (modulair, met keuzeprogramma’s), 
stageopbouw en -begeleiding, periode-indeling en informatie en communicatie (waar-
onder de verwijzing naar het Instellingswerkplan ’91 (IWP), waarin beleid en organisatie 
zijn vastgelegd). 

Bij het hoofdstuk over doelstellingen is er aandacht voor ‘de overkoepelende levens-
beschouwelijke doelstelling’ en de overkoepelende onderwijskundige doelstelling. 
Bij de levensbeschouwelijke doelstelling wordt verwezen naar de grondslag uit de 
statuten van de Stichting en de uitwerking daarvan in studiegids en IWP. Uit het IWP: 
‘Onderwijs moet recht doen aan de eigen aard van de mens. Daarom zullen o.a. indi-
vidualisering en differentiatie veel aandacht moeten krijgen en zal er in ieder geval 
geen plaats zijn voor discriminatie, indoctrinatie en manipulatie. Onderwijs moet 
ruimte geven voor leren van en met elkaar. Het moet mensen betrekken bij wat in de 
samenleving en met name in het basisonderwijs zorg nodig heeft. Onderwijs moet de 
dialoog tussen mensen die anders denken, geloven en handelen mogelijk maken’ (IWP 
‘91, pg 2, zo geciteerd in Zelfevaluatie 91/92, pg 6). In het IWP zien we dat een en ander 
betrokken wordt op de algemene doelstelling voor christelijk onderwijs zoals die door 
F. Boerwinkel geformuleerd werd: ‘Het doel van opvoeding en onderwijs is de jonge mens zo 
te begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid, dat hij steeds meer in staat en 
bereid is te bepalen, waar hij zijn krachten wil inzetten om de algemene cultuuropdracht van de 
mens (namelijk de aarde te bewerken en te bewaren in samenwerking met en tot vreugde van 
alle mensen), op persoonlijke wijze gestalte te geven, daarbij zijn kritische zin ten aanzien van 
wat echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht is te scherpen en hem bereid te maken op te 
komen voor verdrukten en ontrechten, aan welke kant die zich ook bevinden. Van wezenlijk be-
lang is hierbij dat de jonge mens is opgenomen in een gemeenschap waarin ouderen en jongeren, 
levend uit Godsvertrouwen zoals Abraham, elkaar bemoedigen en corrigeren, onderweg naar 
een toekomst van liefde, gerechtigheid en vrede. Een toekomst die voorgoed reeds begonnen is in 
Jezus, de Heer en die door Hem eenmaal volle werkelijkheid zal worden’ (In: Kwartaal Bulletin 
van het Centrum voor Documentatie van en Bezinning op Christelijk Onderwijs, 1973-2, 
zo geciteerd in IWP ’91, pg 3).

In de overkoepelende onderwijskundige doelstelling wordt benoemd dat ‘de Marnix 
Academie probeert mee inhoud te geven aan het zich vernieuwend basisonderwijs’ 
(pg 6). Daarbij worden de eerder al genoemde thema’s van zorgverbreding, individu-
alisering, differentiatie, roldoorbreking, intercultureel onderwijs en doorgaande lijn 
genoemd.

Aan het eind van het zelfevaluatie-rapport blikt de academie terug met een samenvat-
ting van sterke en zwakke punten. De academie is positief over de opleiding en dat oor-
deel wordt door studenten en het veld gedeeld. Ook over de besluitvormingsmethoden 
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is men tevreden. Rondom de programmering ziet de academie verbeterpunten ten 
aanzien van de stage als rode draad, en de onderbouwing van de specialisatie. Ook is 
er aandacht voor de onderwijsvormen en de voorbereiding op scriptie en werkstuk-
ken. Nascholing verdient de komende jaren structureel meer aandacht. Er is zorg over 
het dalend aantal mannen in de opleiding, en überhaupt de mogelijke daling in de 
instroom. Wat betreft de instellingscultuur: voor sommige werknemers een te ‘druk-
kende cultuur’, met spanning tussen de ‘platte hiërarchie ten aanzien van de besluit-
vorming en de vrij strakke hiërarchie ten aanzien van de uitvoering’ (pg 64). Er is werk-
druk, functioneringsgesprekken en collegiale toetsing moeten van de grond komen. 
En: er is een veelheid van activiteiten. Een sterkere concentratie op een beperkt aantal 
punten is gewenst (met een verwijzing naar alle in het rapport genoemde punten). De 
aandacht voor intercultureel onderwijs en onderwijs aan allochtonen en achterstands-
groepen zou groter moeten zijn (pg 65). 

De toonzetting in het rapport is zelfbewust, kritisch op onderdelen en met de bereid-
heid aan de kritische punten meer aandacht te geven. De academie wil blijkbaar duide-
lijk maken dat de monosectorale opleiding er mag zijn en bestaansrecht heeft.

In een Marnix-informatie extra29 (dd. 5 juni 1992) worden de eerste indrukken rond 
de daadwerkelijke visitatie (gehouden op 5 juni 1992) weergegeven. In de kop van de 
Marnix Informatie (MI) wordt de voorzitter van de visitatiecommissie, vanuit de mon-
delinge terugkoppeling direct na afloop van de visitatie, geciteerd: ‘Het totaalbeeld dat 
de visitatiecommissie van de Marnix Academie heeft, is positief. De algemene indruk 
is: hier wordt goed gewerkt. De primaire doelstelling, het voorbereiden van studenten 
om met een goede startbekwaamheid in de basisschool te kunnen functioneren, wordt 
gehaald’. De commissie geeft bij de terugkoppeling aan ‘zeer enthousiast te zijn’ over 
de stageopzet en de wijze waarop de Marnix Academie vormt geeft aan zorgverbreding. 
In de uiteindelijke schriftelijke rapportage van de commissie (Bekwaamheid aan de 
Basis, 1993, deel c) zegt de commissie in de inleidende woorden bij de beoordeling van 
de Marnix Academie: ‘De commissie heeft over het algemeen een positief beeld van de 
opleiding. Men heeft oog voor de eigen sterke en zwakke kanten en is bereid tot zelfkri-
tiek. […] Positief oordeelt de commissie onder meer over de opzet van de stage, de aan-
dacht voor zorgverbreding en het nascholingsbeleid. Minder positief oordeelt de com-
missie over de complexe besluitvormingsstructuur’ (pg 281). In het vervolg blijkt de 
commissie positief te zijn over het ‘open model’ dat de opleiding als opleidingskader 
hanteert. Dat model komt meer tot zijn recht in de stages dan in de vakprogramma’s. 
De commissie constateert een relatief grote autonomie van de vakgroepen bij de invul-
ling van de programma’s. Dat wordt gekoppeld aan enerzijds de vakgerichte structuur 
van de opleiding en anderzijds de complexe besluitvormingsstructuur. De directie 

29 De uitgave Marnix Informatie was een wekelijks informatiebulletin voor medewerkers en stu-
denten. Dit bulletin heeft bestaan tot digitale informatie via de portal het bulletin overbodig 
maakte, althans volgens de opvatting van destijds.
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ontvangt daarom de oproep meer sturend op te treden’, pg 283). Waardering is er voor het 
onderwijsassistentschap (OAS-stage) in het vierde jaar. Daarbij ook waardering voor 
het werken in ‘stageteams’. Het onderwijsprogramma wordt ‘doordacht’ genoemd en 
‘van hoge kwaliteit’ (pg 284, 285). Daarbij lof voor de aandacht voor zorgverbreding. 
Wel ziet de commissie het gevaar van ‘versnippering’ (ook door de academie genoemd 
in de zelfevaluatie). Er is vanuit de commissie een aanbeveling voor clustering tot gro-
tere eenheden. Bij de roep van docenten om meer contacttijd per vak (er is, mede door 
het door de overheid aanbevolen beleid van extensivering, sprake van toegenomen zelf-
studietijd en afgenomen contacttijd) beveelt de commissie aan om met de vakgroepen 
in gesprek te gaan over een mogelijk andere realisatie van de doelstellingen dan via 
contacttijd. Verder vindt de commissie het keuze-aanbod te beperkt.

Over de vormgeving van de oriënterende functie van de propedeuse is de commissie 
positief, niet over de wijze waarop de selecterende functie wordt vormgegeven. Het 
programma is ‘vrij licht’, en de commissie heeft geen zicht gekregen op een gemeen-
schappelijk geformuleerd selectiebeleid. De studenten geven, wat betreft het totale 
programma, aan ‘overvraagd te worden’. De commissie ziet die overvraging vooral in 
het vele, niet het moeilijke. In de kwaliteitscultuur worden goede stappen gezet, hoe-
wel men vindt dat de directie confronterender mag optreden bij gebrek aan kwaliteit. 

Hoewel in het rapport Bekwaamheid aan de basis een eenduidig totaaloverzicht ont-
breekt van de beoordelingen van alle opleidingen, wordt in de landelijke wandelgan-
gen zichtbaar en hoorbaar dat de eerste visitatie geen positief oordeel over de sector 
pabo’s oplevert. De wandelgangen leveren het beeld op dat slechts drie pabo’s van de 
in totaal 42 beoordeelde pabo’s de toets van de kritiek op positieve wijze hebben door-
staan. De Marnix Academie is een van die drie pabo’s. In de eerder aangehaalde MI con-
cludeert de directie: ‘En ondertussen moeten we -al dan niet confronterend- gewoon 
doorgaan met het verzorgen van een kwalitatief zo goed mogelijke opleiding’ (MI 5 
juni 1992, pg 2). De scepsis over de minder positieve punten is zichtbaar.

7.3.2. De visitatie van 95/96
De Marnix Academie verantwoordt zich ten behoeve van de toegespitste zelfevaluatie 
met Verantwoord Onderwijs, plan van actie 1995, toegespitste zelfevaluatie (februari 1995). In 
dit plan van actie wordt verwezen naar het Meerjaren Vernieuwingsplan (nov 1993), dat 
naar aanleiding van de eerste visitatie was geformuleerd. Actiepunten waren: verdere 
explicitering van het beroepsprofiel, opnieuw vaststellen van het opleidingsconcept, 
verdere afstemming specialisatie, verdere vergroting van de studeerbaarheid, stagebe-
geleidingsopzet en verdere deskundigheidsbevordering mentoren, registratie studie-
vorderingen en studiebegeleiding, werkbelasting, specifieke deskundigheidsbevorde-
ring (op zaken als zorgverbreding, ict, emancipatie en rolgedrag) en de nascholing. Het 
vernieuwingsplan sluit aan bij wat daarvoor al is gerealiseerd aan bijstellingen en ver-
anderingen. Daartoe behoorden ook vernieuwde besluitvormingsprocedures. 
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Het Plan van actie 1995 sluit aan bij de in 1993 geformuleerde actiepunten, die nu soms 
wat anders worden geformuleerd. Het plan van actie biedt daarbij eerst een overzicht 
van landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de Marnix Academie. Binnen 
de Marnix is gekozen voor vernieuwend en ontwikkelend onderwijs als onderwijsconcept, 
heeft op basis van de WSNS - standaards (Weer Samen Naar School) adaptief onderwijs 
vorm gekregen, heeft de leeftijdsspecialisatie (4-8 jaar, 9-12 jaar) een uitwerking gekregen, 
zijn er toespitsingen in het kernprogramma, is een nieuw concept voor stagebegeleiding 
ingevoerd, en bepalen centrale thema’s de programmering en de stage. Er zijn differen-
tiatieprogramma’s, de studieregistratie is geautomatiseerd, er is aan studiebelasting en 
studeerbaarheid aandacht besteed, internationalisering breidt zich qua contacten uit, 
en deskundigheidsbevordering van medewerkers heeft voldoende aandacht en ruimte. 
Inmiddels (in 93/94) is ook het Marnix Onderwijs Centrum (nascholing) gevormd.

De Marnix Academie maakt deel uit van de Federatie Christelijk HBO en is vanuit die 
invalshoek betrokken bij diverse projecten: de inrichting en uitvoering van een oplei-
ding voor schoolleiders (via het verband Octaaf, later Penta Nova), de uitvoering van de 
opleiding speciaal onderwijs (De Marnix is daarbij lesplaats voor Windesheim), de pro-
jectgroep vernieuwingsplan educatieve netwerken, het project gedifferentieerde aanvangsbe-
kwaamheid lerarenopleidingen basisonderwijs, het LIO-experiment, het project samenhang in 
de vakken (gericht op de mogelijkheden voor een leraar basisvorming) en het project 
naar een herkenbare kwaliteit (waarbij het gaat om de ontwikkeling van kwaliteitscriteria 
voor (protestants-christelijk) hoger beroepsonderwijs).

In het gedeelte van het plan van actie, dat ziet op de zelfevaluatie (toegespitste zelfeva-
luatie) geeft de Marnix Academie aan een probleem te hebben met de scope van de 
toegespitste zelfevaluatie. Die toespitsing zou moeten bestaan uit het ingaan op die 
aspecten die de eerste visitatiecommissie als onvoldoende of zwak heeft aangemerkt. 
‘In het gedeelte van Bekwaamheid aan de basis dat over de Marnix Academie gaat, ko-
men kwalificaties als zwak of onvoldoende niet voor. Wel geeft de commissie een keer 
aan dat een bepaald aspect ‘niet voldoende’ is en uit ze soms expliciet, maar veel vaker 
impliciet twijfels. In een aantal gevallen sluit de commissie dan aan bij wat de Marnix 
Academie zelf in haar zelfevaluatie 91/92 schreef. De visitatiecommissie beperkt zich 
meestal tot het geven van aanbevelingen op grond van haar indrukken en meningen. 
Van die aanbevelingen heeft de Marnix Academie met belangstelling kennisgenomen. 
Ze zijn – dat blijkt uit het vernieuwingsplan en ook deze toegespitste zelfevaluatie meege-
nomen in de plannen die moeten leiden tot de handhaving en verdere verbetering van 
de kwaliteit van de opleiding’ (pg 41). De academie maakt vervolgens een eigen selectie 
in de aanbevelingen vanuit de eerste visitatie en bespreekt deze in de indeling: aanbe-
velingen commissie, algemene reactie, doorwerking aanbevelingen. De aanbevelingen 
die uitvoerig tegen het licht worden gehouden betreffen de vakgerichtheid, de besluit-
vormingsstructuur, de leraar als probleemoplosser, de versnippering. Op deze aanbe-
velingen is de reactie van de academie meerdere malen samen te vatten als: ‘Dat zag de 
commissie niet goed, maar dat neemt niet weg dat[...]’. Opvallend zijn de opmerkingen 
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over het landelijke beleid: ‘uiteenlopende adviezen, geen conclusie’. Daarbij worden 
drie voorbeelden genoemd: 1. vakleerkrachten in het basisonderwijs (bijvoorbeeld 
voor Engels en bewegingsonderwijs) – het is uiteindelijk aan de basisscholen; 2. kern-
doelen (tegengestelde adviezen in Ruimte voor leren30 en Doelbewust leren31) – men kiest 
uiteindelijk voor handhaving en concentratie; 3. educatieve faculteiten (bedoeld als 
aanduiding van alle mogelijke samenwerkingen tot de versmalling in institutionele 
en/of bestuurlijke samenwerkingsvormen) - de overige samenwerkingsvormen heten 
sinds 1994 educatieve netwerken. 

De toonzetting in het zelfevaluatierapport is: we deden het goed, we doen het op basis 
van eigen keuzes zo mogelijk nog beter. We hebben last van zwabberend beleid, waarbij 
ons vervolgens om verantwoording wordt gevraagd. De zelfbewuste toon is zo mogelijk 
nog sterker dan bij de eerste zelfevaluatie. Zichtbaar is de kregeligheid ten aanzien van 
de tweede visitatie, onder andere in de wijze waarop de vanuit de HBO -raad verzonden 
informatie over de visitatie door de directie met pen taalkundig en stilistisch is verbe-
terd en zo is verspreid onder de bij de komende visitatie betrokkenen (Brief Vereniging 
Hogescholen, dd. 9 maart 1995, kenmerk CSK.52. DAV/95.130).

In de rapportage en het oordeel van de tweede visitatiecommissie, met als titel Koers ge-
kozen (juni 1996) formuleert de commissie: ‘De eerste commissie had een overwegend 
gunstige indruk van de opleiding. De huidige commissie deelt deze indruk. Zij is van 
oordeel dat de Marnix Academie een goede opleiding is met oog en oor voor de studen-
ten en dat de studenten adequaat worden opgeleid. Vanuit die sterkte zou de opleiding 
het zich kunnen permitteren naar buiten minder afhoudend te zijn’ (pg 485). De com-
missie uit zich op alle visitatiepunten in positieve zin. De opleiding heeft, zo zegt de 
commissie, op het gebied van zorgverbreding en adaptief onderwijs een innoverende 
functie. De Volkskrant maakt op basis van deze visitatie een overzicht van goede, rede-
lijke, matige en slechte pabo’s. De Marnix Academie wordt ingedeeld bij de vijf goede 
pabo’s, waarbij de academie samen met De Kempel Helmond en Edith Stein Enschede 
tot de drie meest innoverende pabo’s wordt gerekend (Volkskrant 29 juni 1996, Kleine 
pabo’s als beste bestempeld). In de MI extra van week 26 in 1996 schrijft de directie: ‘De 
directie -Jan en Piet dus- wil in de eerste plaats meedelen dat het haar zeer verheugt 
dat we er met ons allen – en bij die allen behoren dus ook de vele mentoren van de sta-
gescholen- in geslaagd zijn vorm te geven aan een opleiding die door de visitatiecom-
missie (zeer) positief beoordeeld wordt. Dat is vooral de verdienste van allen die op de 
Marnix werken, van degenen die kritisch studerend meedenken en van de veldcommis-
sie en de mentoren die steeds weer reageren op wat we doen. Met ons allen weten we 
ook dat daar keihard voor gewerkt wordt en we weten ook dat er nog veel verbeterd zou 
kunnen worden. Ook daaraan werken we hard’ (pg 2).

30 Ruimte voor leren is de titel van een rapport van de Adviesraad voor het Onderwijs (ARO), 1994
31 Doelbewust leren is de titel van een rapport van de Commissie Heroverweging Kerndoelen 

Basisonderwijs, 1994.
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7.3.3. De visitatie van 2002
Voor de derde visitatieronde formuleert de Marnix Academie het zelfevaluatierap-
port Verantwoord Onderwijs (jan 2002) met een aanvulling Aanvullende informatie bij 
Verantwoord Onderwijs (okt 2002). In de zelfevaluatie worden 51 (!) actiepunten beschre-
ven, op basis van de verantwoording op 25 (!) verplichte onderdelen. In de algemene 
karakteristiek schrijft de academie: ‘De Marnix Academie levert vanuit haar levensbe-
schouwelijke traditie een bijdrage aan onderwijs en opvoeding. Een belangrijke bij-
drage, omdat zingeving en ‘het beschouwen van het leven’ behoren tot de meest exis-
tentiële motieven in het menselijk bestaan en daarom een rol spelen bij onderwijs 
en opvoeding. De levensbeschouwelijke traditie waarmee de Marnix Academie zich 
verbindt, is de protestants-christelijke. Vanuit de grondmotieven van die traditie is de 
Marnix Academie een open levensbeschouwelijke instelling die ook ruimte biedt aan 
andersdenkenden. Zij rekent het hierbij tot haar opdracht verstaanbare en aanspre-
kende taal te spreken of te ontwikkelen om waardencommunicatie en zingeving in 
iedere levensfase mogelijk te maken en op gang te houden. De Marnix Academie ver-
bindt grondmotieven van de christelijke traditie ook met haar onderwijskundige en 
pedagogische uitgangspunten. Een voorbeeld van zo’n onderwijskundig uitgangspunt 
is het vertrouwen in het leervermogen van de lerende’ (Verantwoord Onderwijs 2002, pg 
5). Later ook: ‘De Marnix Academie profileert zich als een ‘open school’. Vanuit die ge-
dachte wordt instroom van studenten uit ethnische minderheden zo veel mogelijk be-
vorderd. Dat er (ook op dit gebied) een verband is met de levensbeschouwelijke identi-
teit van de Marnix Academie, behoeft geen betoog. Dat diezelfde levensbeschouwelijke 
identiteit in het geding kan zijn bij het bevorderen van de instroom van allochtone stu-
denten evenmin’ (pg 31). 

De Marnix Academie beschrijft zichzelf in het zelfevaluatierapport en de aanvulling 
daarop als volop in ontwikkeling. Er is aangesloten bij de externe ontwikkelingen 
en beschrijvingen zoals het Beroepsprofiel leraar primair onderwijs (versie: protestants-
christelijk onderwijs, uitgave van de VSLPC, 1994), de Startbekwaamheden leraar primair 
onderwijs (uitgave van SLO/ VSLPC, 1997) en het Gemeenschappelijk curriculum PABO (uit-
gave van PmL 1998). Als onderwijsconcept hanteert de Marnix het concept van vernieu-
wend en ontwikkelend onderwijs. Het opleidingsconcept is HZP (Hoog Zelfsturende 
Programmering), gericht op toenemende zelfsturing ten aanzien van het leerproces 
van de student. Eigen leervragen staan centraal. De Marnix Academie verbindt zich wat 
betreft de organisatie aan het concept van de lerende organisatie. 

Extern is er de roep om flexibilisering en dualisering. In diverse trajecten geeft de aca-
demie daaraan vorm (deeltijd, routes voor MBO-studenten, duaal opleiden). De Marnix 
Academie is sinds 2001 toegetreden tot de Educatieve Federatie Interactum, een samen-
werkingsverband van zelfstandige hogescholen/lerarenopleidingen basisonderwijs. 
De partners ‘werken samen aan onderwijsinnovatie, kwaliteitszorg en internationa-
lisering vanuit het devies: pedagogisch kleinschalig, in samenwerking (economisch) 
grootschalig, onderwijsinhoudelijk en strategisch innovatief. De Marnix Academie 
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verwacht in dit samenwerkingsverband haar eigen doelstellingen te kunnen realiseren 
en beseft dat een aantal ontwikkelingen, zoals de vormgeving van een lectoraat, de ba-
chelor-masterstructuur, opleiden voor funderend onderwijs, in de toekomst alleen in 
samenwerkingsverbanden effectief kunnen worden aangepakt’ (pg 7).

Het rapport en de aanvulling (om de aanvulling was verzocht, een verzoek aan alle in-
stituten die in de tweede tranche gevisiteerd zouden worden) zijn gedegen van toonzet-
ting, waarbij een poging is gedaan om een eerlijk, omvattend beeld te geven van alle 
ontwikkelingen en stappen. Stappen, die (ook vanuit de externe ontwikkelingen) 
vooral onderwijskundig en organisatorisch van aard waren. Vanuit voorgaande visita-
ties was aangedrongen op de formulering van een opleidingskader, eindtermen en een 
gemeenschappelijk curriculum. Nieuwe, ook onderwijs-organisatorische ontwikkelin-
gen, staan alweer voor de deur (BaMa-structuur, invoering ECTS om maar enkele te noe-
men). Zichtbaar in het rapport is dat de zoektocht naar de invulling van systematische 
kwaliteitszorg nog gaande was. Er is sprake van kennismaking met EFQM32 als systema-
tische aanpak en doordenking.

De visitatiecommissie beoordeelt de Marnix Academie op 22 van de 25 onderdelen met 
voldoende/goed. In een ranking die naar aanleiding van het rapport van de commissie 
Moed tot Meesterschap (2003) verscheen staat de academie daarmee op de 15e plaats (van 
de 38 beoordeelde pabo’s). Daarbij tekent de rankende journalist wel aan, dat ‘in de 
kopgroep ook veel zelfstandige pabo’s actief blijven. Edith Stein (Hengelo), De Kempel 
(Helmond) en de Marnix Academie zijn net als zeven jaar geleden weer van de partij’ 
(Het Onderwijsblad, uitgave ABOP, De onmogelijke opdracht van de pabo, 2003, nr. 17). De 
Marnix Academie ontvangt een onvoldoende voor toetsing (dat lot treft vrijwel alle 
pabo’s), een onvoldoende voor de selecterende functie van de propedeuse, en een on-
voldoende van ‘op door- en uitstroom gerichte maatregelen’. Bij het onderdeel beroeps-
beeld (wel als voldoende beoordeeld) de aantekening dat ‘het pedagogisch of norma-
tieve karakter van het beroepsbeeld echter nadrukkelijker tot uiting dient te worden 
gebracht’ (pg 314). De commissie concludeert: ‘De opleiding heeft in de afgelopen jaren 
veel ontwikkelingen mee- en doorgemaakt. De toename van het aantal studenten, de 
omslag naar het HZP-curriculum en het ontstaan van de verschillende opleidingsvari-
anten, hebben grote gevolgen gehad voor de inrichting en structuur en de cultuur. De 
kern van de kwaliteit ligt in de betrokkenheid en de inzet van het team. […] Een aantal 
ambities zal ‘in de koelkast’ moeten worden gezet om de ervaren werkdruk en werklast 
van het personeel te normaliseren. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk ethos 
is daarbij van het grootste belang’ (pg 334-335). Opvallend is dat de commissie spreekt 
over betrokkenheid en zich thuis voelen bij Het Marnix’ (pg 335).

32 EFQM: European Foundation for Quality Management. EFQM leverde een model voor 
kwaliteitsmanagement.
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De academie reageert met bescheiden trots en opnieuw vol ambitie. ‘Het mooie rap-
port is een klein feestje waard! Toch zullen we ook snel werk gaan maken van de ver-
beterpunten. Via een volgende Marnix Informatie - extra wordt iedereen op de hoogte 
gehouden van die plannen. En voor wie nieuwsgierig is naar de vraag hoe andere oplei-
dingen beoordeeld zijn: een enkeling is ‘beter’ (meer voldoendes), de meeste zijn ver-
gelijkbaar met de Marnix en sommige zijn van mindere kwaliteit. Vandaar dat ook de 
Marnix Moed tot Meesterschap toont!’ (MI extra week 40, 2003-2004).
In het kadermemo ten behoeve van de bestuurlijke reactie bij het visitatierapport 
klinkt het iets anders: 
- ‘De visitatiecommissie levert een adequate beschrijving van de Marnix Academie, 

waarin het CvB de opleiding herkent. Het oordeel is overwegend positief, wat tot 
tevredenheid stemt: erkenning van de inspanningen tot kwaliteitsverbetering.

- De Marnix behoort (nog) niet tot de top van opleidingen die op alle criteria vol-
doende scoren, maar heeft die ambitie wel.

- Het algemeen oordeel over de branche is gunstig voor de sector (professionele en 
betrokken cultuur waarin studenten goed op hun werk worden voorbereid); de al-
gemene aanbevelingen zijn ook de Marnix van toepassing:

 o  Maak landelijke afspraken tot welk niveau de startbekwaamheidseisen minimaal 
gerealiseerd moeten worden; maak vervolgens per opleiding beredeneerde keu-
zes in wat bovenop dat minimum van belang kan zijn;

 o  Door vanuit beschreven competenties het opleidingsprogramma te structu-
reren en vorm te geven zullen samenhang en integratie bevorderd worden. De 
vakken staan dan in dienst van de te verwerven competenties;

 o  Start op landelijk niveau een discussie wat het HBO-niveau betekent voor het 
beroep van leraar basisonderwijs;

 o  Op basis van doelstellingen binnen het eigen kwaliteitszorgsysteem moeten op-
leidingen prioriteiten stellen en keuzes maken bij de voortgaande vernieuwing 
van iedere opleiding. De commissie constateert dat de grenzen van het huidige 
opleidingskader bereikt zijn. Dit vraagt met het oog op de toekomst om een fun-
damentele herziening van de manier van opleiden’ (memo 7 okt 2003, kenmerk 
CvB/Ae/RvT 031007).

De Marnix Academie speelt in de jaren die volgen op deze laatste visitatie vooral in op 
de verdere ontwikkeling van het beroepsbeeld, in combinatie met competentiegericht 
opleiden, onder andere via Opleiden in de School.

7.3.4. De accreditatie van 2009
De Marnix Academie stelt in aanloop naar de eerste accreditatie een Positie- en informa-
tiedossier ten behoeve van de nulmeting accreditatietraject (6 okt 2005) op. Dit met het oog 
op een aan de VBI (Visiterende en Beoordelende Instantie) NQA (Netherlands Quality 
Agency) gevraagde uitvoering van een nulmeting. In een voorbereidend memo (6 dec 
2005) wordt het waarom van de nulmeting toegelicht: ‘De Marnix Academie wil in 2007 
een accreditatie aanvragen. Als dan blijkt dat de Marnix Academie aan bepaalde eisen 
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nog niet voldoet, is er nog gelegenheid om ‘bij te spijkeren’. Om er zeker van te zijn dat 
de Marnix Academie zich goed voorbereidt op de accreditatie, laat de academie zich bij-
staan door een VBI. […] Zo’n instantie adviseert en voert een soort van proefaccreditaties 
uit. Een nulmeting kan je als zo’n proefaccreditatie beschouwen’. Het oordeel vanuit de 
nulmeting stemt hoopvol: ‘Men is aangenaam verrast door de plannen voor het nieuwe 
onderwijsprogramma; deze zien er op papier goed uit, het komt nu aan op realisatie van 
de plannen; de cultuur van de academie is ‘kansrijk’; opleiden in de school komt krach-
tig tot stand’. Aandacht wordt gevraagd voor ‘diepgang’: die mag bij de opleidingsinhou-
den steviger zijn. De toetsing is onvoldoende; bedenk daarbij dat competentiegericht 
opleiden om een complexer toetssysteem vraagt! Wat betreft de kwaliteitszorg, moet de 
kwaliteitscirkel (plan-do-check-act) gesloten worden. Stagebegeleiding vraagt aandacht, 
evenals deskundigheidsbevordering van docenten en de doorwerking van het lectoraat. 
In het genoemde memo: ‘Van tevreden achteroverleunen kan daarom geen sprake zijn. 
Toetsing weegt als onderdeel dusdanig zwaar dat daarmee accreditatie in het geding kan 
komen. Maar, als eerste indruk van de weg die de Marnix is ingeslagen, geeft de rappor-
tage van de delegatie van NQA alle moed en vertrouwen’. 

Voor het accreditatiebezoek in november 2007 stelt de Marnix Academie een Positie- en 
informatiedossier NVAO accreditatiekader (sept 2007) op. De Marnix geeft aan in dit dos-
sier aan te sluiten bij de eerder gehouden nulmeting waarbij ‘enkele onderwerpen al 
als goed of voldoende werden beoordeeld, en andere nog onvoldoende werden bevon-
den of nog niet te beoordelen waren’ (pg 3). Er is in de afgelopen jaren volop werk ge-
maakt van onderwijsinnovatie en professionalisering van de ondersteuning. De Marnix 
Academie ‘is van mening dat deze ontwikkelingen hebben geleid tot een substantiële 
kwaliteitsverbetering van de opleiding’ (pg 3). Als specifiek profiel van de academie 
worden de volgende zaken genoemd: 
- ‘geïnspireerde leraren – in de lijn van de protestants-christelijke traditie wil de Marnix 

Academie geïnspireerde en inspirerende leraren opleiden, die vorm kunnen geven 
aan ‘waardenvol’ onderwijs. Inspirerend handelen ontspringt niet vanzelf aan wat 
je weet, maar met name aan wie je bent in een betrokken en bewogen ontmoeting 
met de ander;

- vernieuwend onderwijs – de Marnix Academie vindt het van wezenlijk belang de stu-
denten toe te rusten voor onderwijs dat zich blijvend vernieuwt en dat wil inspelen 
op veranderingen in de samenleving. Dat houdt onder meer in dat het onderwijs 
moet aansluiten bij de individuele ontwikkeling van kinderen die in een maat-
schappij leven die steeds multicultureler en technischer wordt; 

- vraaggestuurd en competentiegericht opleiden - studenten aan de Marnix Academie 
werken actief aan hun persoonlijke ontwikkeling, vanuit eigen verantwoordelijk-
heid voor het leerproces. Dit ontwikkelingsproces vindt plaats vanuit de persoon-
lijke leervragen van de student, binnen de kaders van de te verwerven competenties 
voor het beroep van leraar basisonderwijs; 

- lerende organisatie – de hogeschool ziet zich als een professionele, zich ontwikke-
lende organisatie die zorg draagt voor een opleiding, die aansluit bij de dagelijkse 



147

onderwijspraktijk, bij ontwikkelingen in het onderwijs en in de samenleving. 
De kennisontwikkeling vindt bij voorkeur plaats in het partnerschap met het 
scholenveld;

- kernkwaliteiten – de academie wil zich laten aanspreken op haar kernkwaliteiten: be-
trokkenheid, flexibiliteit, innovatie en klantgerichtheid’ (pg 5, 6). 

De toon is zelfbewust, waarbij in het dossier op alle accreditatie-onderdelen in een trits 
van visie (op de standaard/norm), realisatie van de visie, bewijsvoering wordt ingegaan. Bij 
realisatie van de visie geeft de academie telkens als kwalificatie goed. In retrospectief kan 
het dossier geduid worden als een eigen, zelfbewuste poging om om te gaan met het 
nieuwe verschijnsel van accreditatie. In retrospectief kan ook gezegd worden dat het – 
op z’n zachtst gezegd- niet handig was om zonder enige nuance in de zelfevaluatie alles 
met goed te beoordelen.

Het bezoek van de NQA als VBI op 15 november 2007 was de opmaat naar een langdu-
rig traject, dat uiteindelijk pas 11 november 2009 (twee jaar later!) werd afgerond. De 
commissie kwam op bezoek op het moment dat voor de pabo-accreditatieronde al was 
besloten tot de uitbreiding naar een tweede visitatiedag. Dit omdat in het maatschap-
pelijk debat de klachten over het niveau van de pabo aanhielden en sterker werden. 
OCW wilde met een tweede dag zichtbaar maken dat de pabo’s onder ‘een vergrootglas’ 
zouden komen te liggen. Waar al afspraken waren gemaakt, zou de visitatie tot een dag 
beperkt kunnen blijven. Voor de Marnix Academie werd besloten tot een verlenging, 
omdat het bezoekende panel vragen had bij toetsing, verbeterbeleid (kwaliteitszorg) 
en het gerealiseerde eindniveau. Ter voorbereiding op het verlengde onderzoek lever-
de de academie diverse aanvullende nota’s: aanvullende notitie toetsing (nov 2007), aan-
vullende notitie programmadoelstellingen (nov 2007) en aanvullende notitie kwaliteitszorg 
(nov 2007). Ook nog in 2008: aanvullende notitie toetsing, operationalisering toetsbeleid en 
ondernomen verbeteracties en borging HBO-niveau. Op 12 september 2008 was de vervolg-
bezoekdag, waarbij het panel (blijkens het rapport van oktober 2008 dat aan de NVAO 
werd aangeboden) constateerde dat er veel verbeterd en verhelderd was, maar ‘dat ver-
dere verbeteringen nog mogelijk waren’. Daarnaast dat er nog nadere uitwerking van 
het toetsbeleid noodzakelijk was en dat het zou moeten blijken of de verbeteringen 
zouden ‘beklijven’. De Marnix Academie scoorde in het rapport op 15 onderdelen ‘goed’ 
en op 8 onderdelen ‘voldoende’. Bij de score goed behoorde ook het aangevraagde bij-
zondere keurmerk op het gebied van ‘duurzaamheid’. 

Op 23 juni 2009 (!) bepaalde de NVAO dat zij het oordeel van NQA over de standaards 
2.8 en 6.1 (resp. ‘Toetsing en beoordeling’ en ‘Gerealiseerd eindniveau’) niet zonder 
meer overnam. De Marnix Academie zou aan ‘verificatie’ worden onderworpen, een lot 
dat de academie deelde met zes andere pabo’s. De NVAO-verificatiecommissie bezocht 
de academie op 21, 22 en 23 september 2009. Bij het bezoek zou tegelijkertijd de beoor-
deling van de aanvraag voor accreditatie van Opleiden in de school meegenomen wor-
den. De verificatiecommissie geeft in haar rapport van nov 2009 weer, dat wat betreft 
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de beide standaards de zaken goed op orde zijn. Daarnaast het bericht dat het partner-
schap Partners in opleiding en ontwikkeling met een goed is beoordeeld. Op 22 december 
2009 volgt het bericht van de NVAO dat de Marnix Academie is geaccrediteerd. Een cul-
tuur van angst en afgerekend kunnen worden, had binnen de Marnix Academie voet 
aan de grond gekregen.

7.3.5. De accreditatie van 2014
Terwijl hier en daar werd nagedacht over de effecten van het accreditatiestelsel (en 
gesproken werd over het weer terughalen van verdiend vertrouwen), werd weer werk ge-
maakt van de volgende ronde, nog onder het oude bestel. De Marnix Academie had met 
dossiers voor accreditatie van masteropleidingen en van de academische opleidingsschool 
inmiddels veel accreditatie-ervaring opgebouwd. Hetzelfde gold voor trajecten die niet 
onder de NVAO vielen: validatie van de onderzoeksfunctie (BKO, HBO-raad) en Diploma 
Christelijk Basisonderwijs (DCBO, Besturenraad, later Verus). In drie kritische reflecties 
(Kritische reflectie Bachelor opleiding, aug 2014, Kritische reflectie Opleidingsschool, aug 2014 
en Kritische reflectie Academische Opleidingsschool, juli 2014) beschrijft de academie zich-
zelf en verantwoordt zij haar keuzes. De kritische reflectie op de bacheloropleiding be-
spreekt daarbij de stand van zaken ten aanzien van 16 standaards en ten aanzien van 
de aanvraag bijzonder kenmerk. De academie presenteert de reflecties ‘in de traditie 
van de Marnix Academie met bescheiden trots’. De trots heeft vooral betrekking op ‘de 
unieke en doordachte wijze’ waarop de academie:
- de eindkwalificaties van een eigen accent en kleur heeft voorzien;
- de eindkwalificaties heeft aangevuld met een achtste, namelijk ‘inspirerend, wijs en 

waardenvol handelen’;
- het beroepsbeeld heeft uitgewerkt met de begrippen bekwaam, betrokken en bevlogen
- een partnerschap vormgeeft met ruim 340 scholen;
- vanuit haar levensbeschouwelijke positionering werk maakt van duurzame ontwik-

keling’ (pg 3).

De Marnix beschrijft dat drie funderende documenten aan de opleiding ten grondslag 
liggen: Bekwaam, betrokken, bevlogen, nieuwe beelden van een beroep in beweging; de nota 
opleidingsdidactiek (update); de nota’s toetsbeleid. In wat volgt, worden de begrippen ‘be-
kwaam, betrokken en bevlogen’ nader uitgewerkt voor de studenten, de medewerkers 
en de organisatie. Wat betreft bevlogen gaat het voor studenten om de competentie ‘het 
(pedagogisch) handelen te verantwoorden vanuit een persoonlijk normatief kader, 
waarbij de docent zich bewust is van wat hem/haar drijft en inspireert’ (pg 6). Er wordt 
ten slotte verwezen naar het strategisch plan Nieuwe LeerKracht 2013-2017, waarin zeven 
kernpunten zijn opgenomen: de positionering van de academie als kenniscentrum, de 
inhoudelijke innovatie van onderwijs en opvoeden, de identiteit uitgewerkt als peda-
gogische opdracht en positionering, het partnerschap, de verbondenheid (met andere 
instellingen) en de kwaliteit. De toonzetting van het rapport is opnieuw zelfbewust, 
woorden als inspiratie en lef worden meermalen gehanteerd. 
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Op 1,2 en 3 oktober bezoekt een panel van NQA de academie, voor de accreditaties van 
de bachelor, de opleidingsschool en de academische kop. Het panel bevestigt in de rap-
porten van november 2014 de kwaliteit en de herkenbare eigen keuzes die de acade-
mie heeft gemaakt. Alle standaards worden met de kwalificatie goed beoordeeld. Voor 
de Opleidingsschool en de academische kop hanteert de commissie de kwalificatie 
voldoende, met de kanttekening dat er naast ‘voldoende of onvoldoende’ geen andere 
kwalificatie beschikbaar is. Daarmee suggereert het panel dat ook voor deze twee accre-
ditaties een goed op zijn plaats zou zijn. De aanvraag tot accreditatie wordt op 18 decem-
ber bij de NVAO ingediend. Deze besluit op 30 april 2015 tot het verlenen van de status 
geaccrediteerd aan de Marnix Academie, inclusief bijzonder kenmerk voor duurzaamheid. 

7.3.6. Ervaringen van binnenuit
Het blijkt bij de interviews over deze periode een hele toer te zijn om de verschillende 
visitaties en accreditaties (ook in hun volgordelijkheid) van elkaar te onderscheiden. 
Algemeen is er het gevoel vanaf de tweede visitatie, dat ‘men het niet begreep’. Dat wil 
niet zeggen dat de kritiek van de verschillende commissies (defensief, ontbreken pe-
dagogische invulling beroepsbeeld, uitwerking beleid, waaronder toetsbeleid) niet 
herkend en gedeeld werd door de geïnterviewden. Toch zag men diverse malen de per-
soonlijke keuzes en narratieven van sommige commissieleden sterk door de kritiek 
of oordelen heen klinken. Zo was en is van een van de commissieleden uit de visitatie-
rondes bekend, dat hij altijd op het pedagogisch beroepsbeeld hamerde en hamert. 
Verder was van de voorzitter van de visitatiecommissie van de toegespitste zelfevaluatie 
(tweede ronde) bekend dat hij vond dat de pabo’s na de vernietigende eerste ronde een 
steuntje in de rug verdienden (zoals ook blijkt uit de titel van het rapport: Koers geko-
zen). Daarnaast ging de eerste accreditatie-ronde gebukt onder het publieke narratief 
van ‘juffen en meesters en pabo’s die niet deugden’. Dat OCW op voorhand vond, dat 
het publieke narratief de uitkomsten van de visitaties en accreditaties diende te kleu-
ren, is veelzeggend genoeg. De toon werd allengs kritischer en wantrouwender van de 
kant van de commissies. Dat zal ongetwijfeld mede zijn ingegeven door de HBO-fraudes 
(op financieel gebied en op diplomering). Pabo’s hadden het daarbij extra te verduren; 
men vond dat de pabo’s ernstig aan kennisoverdracht tekort schoten en dat er nog 
steeds sprake was van een ‘knip- en plakacademie’; zelfs bewindslieden ontkwamen in 
de loop van vele jaren niet aan het hanteren van deze kwalificatie. 

Dat neemt niet weg dat de geïnterviewden allen aangeven dat de visitaties en accredi-
taties ook hielpen om zicht te krijgen op wat goed was en wat nog voor verbetering vat-
baar. ‘Het scherpte ons kwaliteitsbewustzijn’, zoals een van de geïnterviewden aangaf. 
Dat systematische kwaliteitszorg van belang en betekenis zou kunnen zijn, moest echt 
nog wel landen binnen de Marnix Academie. Dat kwam enerzijds door een rotsvast 
geloof in al gerealiseerde kwaliteit en anderzijds omdat ‘spreken over systemen van 
kwaliteitszorg’ uit een heel andere wereld afkomstig leek. De worsteling met het han-
teren van het model EFQM (aangehaald in de interviews) spreekt in dit verband boek-
delen. Die worsteling was ook zichtbaar in het besluit om in de eerste accreditatie alle 
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standaards op goed zetten (in contexten van het bedrijfsleven niet ongebruikelijk, maar 
binnen de context van onderwijs averechts werkend). Binnen de interviews vallen erva-
ringen als ‘hard werken, keihard werken’, ‘betrokkenheid’, ‘zelfreflectie’ en ‘samen’ op. 
Verder een langzaam zich ontwikkelend besef van het belang van verantwoording en 
kwaliteitszorg. Daarnaast trots op de goede neus die binnen de Marnix Academie aan-
wezig was om de goede zaken, soms als mede-voorloper en soms met unieke keuzes, 
bij de kop te pakken. Daarbij kunnen genoemd worden: de aandacht voor zorgverbre-
ding, de wijze waarop de stage werd benaderd, - als rode draad -, en het belang van de 
rol van de praktijk hierin. Al snel werd de term situationeel begeleiden een belangrijke in-
steek, van directief naar participerend of op afstand. Die begeleidingsvorm paste naad-
loos bij de keuze voor de onderwijskundige veranderslag in de richting van HZP, die 
weer als voorloper van competentiegericht opleiden beschouwd kan worden. De OAS 
(Onderwijs Assistenten Stage) is zonder meer als voorloper van de LIO-stage te duiden. 
En waar anno 2017 en volgende jaren allerlei beroepsbeelden over elkaar heen buitelen, 
bracht de academie al in 2009 het beroepsbeeld Bekwaam, betrokken en bevlogen uit, dat 
in 2014 nog van een update werd voorzien. Het toetsbeleid tenslotte, met gedachten 
over toetsing als onderdeel van het leerproces, formatief en summatief toetsen, en as-
sessments, werd geformuleerd in een tijd waarin de afrekencultuur en de afvinkcultuur 
hoogtij vierden. De Marnix Academie was in de ogen en herinneringen van de geïnter-
viewden een organisatie met lef, telkens op zoek naar innovatie. De uitkomsten van de 
visitaties en accreditaties vormden daarbij wel vaak het aanjaagmoment. Voor wat de 
Marnix Academie wilde zijn, zijn de visitaties en accreditaties dus in retrospectief be-
langrijke motoren te noemen. 

In feite was de zoektocht naar de juiste manier van (zelf) reflecteren en vormgeven aan 
kwaliteit bij de accreditatie van 2014 afgerond. Het systeem van kwaliteitszorg werkte 
en er was, na een periode van angst en overmatige controledwang, weer een sfeer van 
trots en zelfvertrouwen ontstaan. Dat gold in ieder geval voor allen die rechtstreeks bij 
die accreditatie waren betrokken. Voor de overige collega’s bleef de sfeer van angst nog 
wel realiteit. De uiteindelijk klinkende uitkomst van die accreditatie is onvoldoende 
met allen gedeeld en gevierd. Dat betekent wellicht dat kwaliteitszorg, zelfevaluatie 
en accreditatie nog steeds teveel in de sfeer van controle en angst beleefd worden. Dat 
enkele accreditaties (voor master-opleidingen) na 2015 wat hobbels kenden, versterkt 
mogelijk dat beeld nog steeds.

In retrospectief wordt door de geïnterviewden telkens de relatie met wat de Marnix is 
en wil zijn gelegd. De typeringen zijn steevast verbonden aan het begrip betrokkenheid 
als betrokkenheid op elkaar, op de organisatie, op studenten en het zo goed mogelijk 
opleiden en betrokkenheid op het werkveld. Wel is er na de tweede visitatie een lang-
zame wending van een betrekkelijk in zichzelf gekeerde organisatie naar een organi-
satie met de ramen en deuren open. Het is de periode waarin het partnerschap met de 
scholen wordt uitgedacht en uitgewerkt en stevig verankerd. Het is de periode waarin 
zicht ontstaat op landelijk beleid en ontwikkelingen en de vragen die beide oproepen. 
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De omslag heeft ongetwijfeld te maken met een wisseling in de wacht van het College 
van Bestuur (er kwam een bestuurder ‘van buiten’), maar ook met het noodgedwongen 
oog en oor ontwikkelen voor alles wat zich buiten de academie aandiende. De consta-
tering van het werkveld, dat de jonge studenten onvoldoende in huis hadden en kre-
gen op het punt van christendom, bijbelkennis en religiositeit, maakte iets als secula-
risatie voelbaar en zichtbaar en dat vroeg weer om een nieuwe doordenking van het 
levensbeschouwelijk karakter van de academie. Er kwam een ontwikkeling op gang 
van een onbetwist en onbesproken verzuilde benadering naar het voeren van dialogen, 
het benaderen van identiteit en levensbeschouwing als een dynamisch geheel en een 
vertaling van aloude woorden in een sterk verhaal van de levensbeschouwelijke positi-
onering van de Marnix Academie. De federatie van Christelijk HBO speelde bij die ont-
wikkeling geen rol. Deze federatie kan in retrospectief geduid worden als vasthouden 
aan de verzuilde benadering, waarbij de nadruk lag op blokvorming, belangenverde-
diging en machtspolitiek. De Marnix Academie heeft zich rond 1995/1996 (samen met 
Ipabo) teruggetrokken uit de federatie, toen de christelijke federatie in het spoor van 
de machtspolitiek wilde uitbreiden met aansluiting van levensbeschouwelijk anders 
georiënteerde multi-sectorale hogescholen, waarbij de samenwerking rond de denomi-
natie onder spanning kwam te staan. 

De ontwikkeling van DBO (Diploma Bijbels Onderwijs) naar DCBO speelde in de ande-
re benadering van levensbeschouwing wel een rol. In de commissie die de overgang van 
DBO naar DCBO voorbereidde, is gebruik gemaakt van het gedachtegoed van Miedema; 
begrippen als ‘de brede identiteit’ met een meer ‘integratieve benadering van concept 
en praxis’ werden leidend (Miedema, 1995, 1997, 1998). DCBO bood de academie daar-
mee de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een meer integratieve benadering.

Opvallend in de interviews is tenslotte de aandacht voor de personen die de Marnix 
maakten tot wat de academie was en is. Sterke, visionaire leidersfiguren worden ge-
noemd, waarbij dat niet altijd zonder meer dezelfde figuren zijn. Wel de leiders van het 
eerste uur: Jan Stol en Piet Keus, aanvankelijk adjunct-directeuren, later de directie en 
nog later het College van Bestuur. Zij hebben op allerlei manieren sporen van traditie en 
utopie getrokken. Daarbij wordt de onderwijsinhoudelijke visionaire inbreng van Piet 
Keus telkens sterk benadrukt.

7.3.7. Duiding van de episode van visitatie en accreditatie
Opnieuw moet gezegd worden dat - wat betreft visitatie en accreditatie - niet echt sprake 
is van een duidelijk afgebakende episode. De episode heeft betrekking op de hele periode 
van het bestaan van de academie die in deze studie aan de orde is. Toch kan, ook op basis 
van het bovenstaande, zeker gesteld worden dat het ontwikkelde en gehanteerde stel-
sel van visitatie en accreditatie als kritische gebeurtenis heeft gefunctioneerd, met telkens 
nieuwe en gewijzigde kaders en uitkomsten. Voor de ontwikkeling van de identiteit van 
de Marnix Academie heeft het stelsel in vele opzichten een cruciale betekenis gehad.
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We zien in de eerste periode van visiteren een academie die onderwijskundig eigen 
keuzes heeft gemaakt, die ook als bijzonder en sterk profilerend worden gewaardeerd. 
De eerste visitatie bevestigt daarmee de keuze die is gemaakt om zelfstandig verder te 
gaan en eigen keuzes te maken, onderscheidend van de rest, als extra legitimatie voor 
het zelfstandig voortbestaan. Dat voortbestaan wordt ook gekoppeld aan de rol die de 
academie in de zuil van p.c. onderwijs vervult en vervullen wil. De verzuilde benadering 
ligt vast en roept vooralsnog geen vragen op. De tweede visitatie (versneld, toegespitst) 
zorgt voor verwarring en een defensieve houding: ‘We doen het goed, hebben geen on-
voldoendes, wat moeten we nu aan zelfevaluatie opleveren?’. De defensieve houding 
is verklaarbaar vanuit de voorgeschiedenis en de onduidelijkheid op het punt van 
waarop toe te spitsen. De overheid /HBO-raad was daarin, ondanks een scherper aan-
gezet protocol, niet duidelijk. Dat bleek ook na afloop van de tweede ronde. Blijkbaar 
was aan alle pabo’s toegezegd, dat in het uiteindelijke rapport een aparte paragraaf 
opgenomen zou worden met reacties van alle pabo’s op de beoordelingen van de com-
missie. De HBO-raad besloot bij de publicatie om een dergelijke paragraaf niet op te ne-
men. Er wordt door diverse pabo’s wel geprotesteerd (brief dd 960416, kenmerk HBO\
vis.96, onderwerp “dat gaat zo maar niet”), maar het protest leverde niets op. Men was 
bang, zo was het verweer, dat er te verdedigend gereageerd zou worden en dat zou de 
sector geen goed doen. Toch krijgen uitkomsten van de tweede ronde hun beslag in de 
onderwijskundige keuzes die de Marnix Academie maakt met HZP (hoog zelfsturende 
programmering; zie volgend hoofdstuk). De beweging naar buiten wordt langzaam ge-
maakt, in keuzes in reactie op wat zich buiten aandient en in de feitelijke positionering. 
De Marnix Academie participeert in enkele (regionale) projecten, samen met collega-
instellingen (bijvoorbeeld in het project Gedifferentieerde Aanvangsbekwaamheden). Ook 
in opleiden (Opleiding Speciaal Onderwijs en Schoolleiders)33 wordt de samenwerking 
gezocht. De Marnix blijft tegelijkertijd behoefte houden aan een eigen invulling en pro-
filering, zoals blijkt uit de wijze waarop de stage wordt vormgegeven en de onderwijs-
kundige keuzes in de opleiding. Vanuit de kracht van een monosectorale hogeschool 
blijft die behoefte telkens aanwezig en gevoed. Wat betreft de levensbeschouwelijke po-
sitionering zien we heel geleidelijk verschuivingen optreden: het werkveld roert zich 
(studenten voldoen niet meer aan wat gevraagd wordt in de verzuilde benadering) en 
bij de derde visitatie vraagt de commissie op explicitering van het beroepsbeeld, in pe-
dagogische (ook normatieve) zin. Die roep van de commissie (weliswaar sterk afhanke-
lijk van het persoonlijk narratief van een van de commissieleden, prof. dr. Luc Stevens) 
zorgt voor een verschuiving van vanzelfsprekende verzuilde levensbeschouwelijke keu-
zes naar nieuwe explicitering en pedagogisering. 

De derde visitatie vindt plaats als de kritiek op het niveau van de pabo’s begint te 
ontstaan. Het leidt tot het verplicht stellen van landelijke taal- en rekentoetsen in de 
propedeutische fase en het expliciet selecteren op die vaardigheden. Van de toenma-
lige HBO-fraudes krijgen de pabo’s een stevige tik mee: de eerste accreditatie wordt 

33 Deze samenwerkingen zijn wel te duiden als een resultaat van de federatie Christelijk HBO.
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politiek gezien als het moment om pabo’s af te rekenen (op een gebrek aan kwaliteit). 
De Marnix Academie is ondertussen gestaag bezig om vorm te geven aan de opvolger 
van HZP, competentiegericht opleiden, en denkt voortvarend over een toetssysteem 
dat daarbij past. Er wordt gewerkt aan samenhang in visie en daadwerkelijk opleiden. 
Die samenhang wordt vormgegeven vanuit een funderend beroepsbeeld dat later 
wordt samengevat met de woorden bekwaam, betrokken en bevlogen. Binnen de academie 
is het besef dat die woorden handen en voeten moeten krijgen in samen opleiden met 
het werkveld, in opleidingsdidactiek en toetsbeleid. Het gaat om verstrekkende inno-
vaties, die, als de accreditatiecommissie voor de eerste maal langskomt, nog hun be-
slag in daadwerkelijk opleiden en beoordelen vorm moet krijgen. In retrospectief kan 
gezegd worden dat de Marnix Academie met die slag in ideologische samenhang haar 
tijd vooruit was. Weliswaar geïnspireerd door ontwikkelingen rondom de academie en 
subsidiestromen vanuit de overheid, koos de Marnix voor eigen inkleuringen en invul-
lingen. De toevoeging van een achtste competentie aan de zeven SBL-competenties is 
daar een treffend voorbeeld van, die in het partnerschap met de scholen werd toege-
juicht (ook al vanwege de explicitering van de levensbeschouwelijke positionering, 
met name in die achtste competentie). Wel bleven zowel werkveld als opleiders moeite 
houden met de hertaling van de levensbeschouwelijke positionering en met de peda-
gogisering. Beiden, werkveld en opleiders, dachten vermoedelijk nog steeds bij levens-
beschouwelijke positionering aan de (invulling vanuit de) verzuilde benadering.

Met het vooruit lopen in de tijd en met een nog niet stevige evidentie op het punt van 
implementatie, was de Marnix Academie snel te vinden in de hoek van aangeschoten 
wild. Er deden wel al speculaties de ronde, gevoed door de tweede dag visitatie, die 
noodzakelijk werd geacht voor de academie, maar het gevoel dat de academie een sterk 
verhaal had, had tot de afwijzing door de NVAO de overhand. Wel ontstond het gevoel 
dat het visionaire toetsbeleid niet werd begrepen en op waarde geschat. Dat bleek in-
derdaad het geval, in een sfeer waarin de pijlen vooral op toetsing en het gerealiseerde 
eindniveau werden gericht. De Marnix bleek tot de zeven pabo’s te behoren, die nog 
niet geaccrediteerd konden worden. Dat betekende een zware slag voor het zelfvertrou-
wen, waarmee de academie, vooral in alle visitaties en in de gemaakte keuzes, opereer-
de. Betrokkenheid, samen werken aan wat goed was, kwam onder druk te staan. Samen 
verdween, ‘afgerekend kunnen worden als individu en als organisatie’ kwam ervoor in 
de plaats. 

Opnieuw beperkte de overheid, via het kanaal van de Vereniging Hogescholen, de auto-
nomie van de pabo’s. Er kwamen landelijk geformuleerde kennisbases voor ieder pabo-
vak, er kwamen landelijke (eind-)toetsen voor Nederlands en rekenen en voor enkele 
(zaak-)vakken werden toelatingseisen geformuleerd. Daarnaast werden de pabo’s een 
uitzondering in het HBO met toelatingsexamens. Er kwam op basis van PISA-gegevens 
(en de goede score van Finland in de PISA-onderzoeken) een roep om academisering 
van het beroep van leraar basisonderwijs. Aan een nadere invulling en duiding van het 
begrip academisering ontbrak het. De Marnix Academie koos een eigen invulling van 



154

een academische variant. Eigen keuzes, zoals deze, bleven gemaakt worden, ook wat 
betreft Opleiden in de School, waarin alle studenten een plek dienden te krijgen en dus 
een breed partnerschap met 340 scholen werd gerealiseerd. De wind kwam in de zeilen 
met succesvolle lectoraten, met een eigen invulling van de onderzoeksfunctie en met 
succesvolle aanvragen voor subsidie en/of erkenning. Dat zorgde voor voldoende zelf-
vertrouwen en zelfbewustzijn bij de laatste accreditatie. En uiteindelijk was daar de er-
kenning: op alle standaards was er de beoordeling goed, waarmee de Marnix Academie 
samen met zes andere pabo’s tot de categorie goede pabo’s behoorde en nog behoort.

Inhoudelijk was in de laatste periode de focus gericht op 21ste eeuws leren. Bijzonder was 
en is dat de academie koos voor de invalshoek van ‘values and ethics’34 als belangrijk 
aandachtspunt, zowel in onderzoek als verdere onderwijskundige uitwerking van het 
21ste eeuwse leren. In die keuze kwam de nadruk op samen, dialoog, kritisch denken, 
waardenbewustzijn, ‘niet voor de winst’ (zie Nussbaum, 2011) te liggen. De koppeling 
met de levensbeschouwelijke positionering werd ook hier gemaakt, zij het opnieuw 
impliciet. Dat doet vermoeden dat de in Bekwaam, betrokken, bevlogen (2009 en 2014) 
gekozen explicitering onvoldoende verankerd en gedeeld was. Dat vermoeden wordt 
versterkt door het anno nu zichtbare en voelbare gebrek aan (expliciete) verbindingen 
met de levensbeschouwelijke positionering en aan het hanteren van (expliciete) le-
vensbeschouwelijke woorden of rituelen in allerlei uitingen van de academie. 

We zien dus het volgende:
- Er blijft een stevig en dominant publiek narratief, dat steeds meer op control, en 

meetbare kwaliteit en rendement is gericht.
- In dat publieke narratief bestaan telkens ernstige twijfels over de kwaliteit van de 

pabo’s en de leraar basisonderwijs; we zien dat bijvoorbeeld bevestigd in allerlei ge-
luiden over de noodzakelijke academisering van de leraar basisonderwijs.

- We zien een beweging van in zichzelf gekeerd naar gericht op en reagerend op de bui-
tenwereld; wel houdt de academie telkens vast aan eigen inkleuringen en keuzes. Er 
blijft dus sprake van een onderscheidend organisatienarratief.

- Persoonlijke narratieven spelen een stevige rol, zowel van buitenaf als van binnen-
uit. Er blijken aanwijzingen te zijn in de richting van meer persoonlijke narratieven 
en minder verankering in of verbinding met het organisatienarratief. Het voor de 
Marnix Academie zo belangrijke begrip betrokkenheid komt onder druk te staan.

- Levensbeschouwelijke positionering is in aanvang expliciet (en unchallenged), ver-
volgens impliciet, maar niet stevig verankerd of begrepen en tenslotte vervagend, 
afwezig, of niet herkend.

Op basis van het identiteits-reconstructieframe kunnen we het volgende zeggen:

34 Termen ontleend aan het KSAVE model. KSAVE staat voor Knowledge, Skills, Attitudes, Values and 
Ethics. Het model wordt onder andere gehanteerd door de Stichting Leerplanontwikkeling 
(SLO).
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- Op het punt van de ideologie/traditie zien we de voorzetting van de behoefte aan ei-
gen keuzes (de positionering als zelfbewuste monosectorale hogeschool). Die keu-
zes zijn aanvankelijk vooral onderwijskundig en didactisch van aard. Wat betreft 
levensbeschouwelijke positionering verschuift er veel: de onbetwiste verzuilde be-
nadering komt onder spanning te staan. Dag- en weekopeningen verdwijnen stil-
zwijgend, het orgel wordt (bij een verbouwing) uit de aula verwijderd en verkocht 
en zelfs kerst- en paasvieringen zijn niet meer vanzelfsprekend. Dat vraagt om expli-
citering en modernisering van de levensbeschouwelijke positionering. Terwijl bij 
de traditie wordt aangesloten, is er ook een breuk: de pedagogische opdracht en be-
tekenis komt voorop te staan; deze wordt vervolgens levensbeschouwelijke geduid 
(pedagogisering). In de duiding blijft de (weliswaar eigentijdse) verbinding met de 
traditie zichtbaar. Deze breuk wordt over het algemeen niet herkend en opgepakt. 
Levensbeschouwelijkheid lijkt telkens nog verzuild gedacht en vertaald te worden.

- In de utopie zien we telkens de behoefte om vorm te geven aan eigenheid, eigenwijs-
heid en eigen inkleuring. Tegelijkertijd de focus op samen, op dialoog. De wil om zelf-
standig te blijven, de eigen koers (ook met een achtste competentie) horen tot die 
utopie. De Marnix Academie wil betekenis hebben, iets toevoegen, ook op het door-
denken van de levensbeschouwelijke positionering en de uitwerking daarvan.

- De ander is volop aanwezig via visitatie, accreditatie en de discoursen die daarbij 
horen. De Marnix laat zich gezeggen, maar reageert en respondeert altijd met een 
eigen verhaal. Ook levensbeschouwelijk, waarbij in teksten telkens de ander/Ander 
opduikt. Vanuit het geformuleerde beroepsbeeld wordt het appel gedaan om ‘er te 
zijn ten behoeve van de ander/Ander’. 

- In het praktisch handelen zien we de eigen keuzes terug en grote betrokkenheid op 
die eigen keuzes. Er is veel zelfbewustzijn, een neus voor goede ontwikkelingen en 
ook wat bravoure. De aanvankelijk mislukte eerste accreditatie is een behoorlijke 
klap voor het zelfbewustzijn. Angst, afgerekend te kunnen worden en onzekerheid 
komen ervoor in de plaats. Dat heeft ook effect op betrokkenheid: die neemt af.

- De begrippen bekwaam, betrokken en bevlogen zijn behoorlijk verankerd in de beteke-
nisverlening in de academie. Men vindt deze waarden van belang en wil dat die ken-
merkend zijn voor de Marnix Academie. Daarnaast is er de voortdurend zoektocht 
naar met name het segment van values and ethics als de voor de academie belang-
rijke opleidings- en onderzoeksniche. Erkende kwaliteit is daarbij een belangrijke 
factor.

In de volgende hoofdstukken komen verschillende sub-episodes uit de periode 1984-2014 
aan de orde. Dat biedt de mogelijkheid om nader in te zoomen op de zich ontwikke-
lende identiteit van de Marnix Academie.
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8. Hoog Zelfsturende Programmering

8.1. De landelijke achtergronden

In de negentiger jaren van de vorige eeuw doken vragen op over studeerbaarheid en stu-
diehouding. Dat had alles te maken met een zich ontwikkelende positionering van het 
hoger onderwijs en het hoger beroepsonderwijs in het bijzonder. Het begrip studeer-
baarheid wordt pregnant geadresseerd in een adviesrapport voor OCW: Te doen of niet 
te doen? - Advies over de Studeerbaarheid van onderwijsprogramma’s in het hoger onderwijs. 
Achtergrond voor het genoemde advies was de breed gevoelde zorg over de kwaliteit 
van het hoger onderwijs en de geringe betrokkenheid van studenten bij het onderwijs. 
Er ontstonden ideeën over ‘verleiden, activeren, uitdagen’.

In een uitgave met een bundelingen van bijdragen aan een symposium ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van Onderzoek en Onderwijs, vakblad voor docenten in het hoger 
onderwijs (Beijaard et al. 1996) schrijft Wijnen (1996: 32 -42) in het artikel Activerend do-
ceren: ‘Het lijkt erop, alsof nieuwe onderwijskundige modellen in steeds sneller ritme 
de aandacht van docenten en bestuurders van instellingen voor hoger onderwijs opei-
sen. Naast het probleemgestuurd onderwijs (PGO), waardoor Maastricht enige bekend-
heid heeft gekregen, dienen de volgende afkortingen inmiddels deel uit te maken van 
het arsenaal van mensen, die in onderwijs geïnteresseerd zijn: SGO, OGO, ZGO, PBO, 
ILS en er zijn er vast nog meer’. Wat betreft de geciteerde afkortingen: SGO staat voor 
studentgericht onderwijs, OGO voor opdrachtgestuurd onderwijs35, ZGO voor zelfgestuurd on-
derwijs, PBO voor projectgestuurd blokonderwijs en ILS voor interactie leersystemen. Wijnen 
ziet gemeenschappelijke kenmerken: studentgerichtheid, relevantie, integratie. Hij 
pleit ervoor het systeem van ‘zenden en ontvangen’ als veelgebruikt onderwijssysteem 
te verlaten en werk te maken van ‘activeren, stimuleren en motiveren’. Om dat te reali-
seren, moeten de volgende verschuivingen gerealiseerd worden: ‘van overdragen naar 
verwerven, van doceren naar studeren, van antwoorden naar vragen, van onderwijsin-
stelling naar studie-instelling’. 

Baanbrekend is het werk van Delhoofen: De student centraal (1996). Hij beschrijft de volgen-
de bezwaren tegen docentgecentreerd onderwijs: ‘Docentgecentreerd onderwijs houdt 
geen rekening met de opvatting dat leren een actief, constructief en zelfgestuurd proces 

35 In deze opsomming wordt gerefereerd aan Opdracht Gestuurd Onderwijs, zoals in Amsterdam 
bij instellingen voor Hoger Onderwijs werd gehanteerd. In de wereld van basisonderwijs en 
opleidingen voor basisonderwijs staat OGO voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
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is, waarbij de lerende, op basis van zijn voorkennis en zijn ervaringen, interne kennismo-
dellen en beelden opbouwt die voortdurend veranderen. […] Een tweede bezwaar is dat 
getwijfeld kan worden aan de efficiëntie van het doceren als middel voor overdracht van 
kennis’ (pg 15). Hij verwijst daarbij ook naar de technologische ontwikkelingen waarbij 
it-middelen evenzeer informatiedragers zijn. Hij pleit voor een onderwijsinnovatie vanuit 
de ‘socio-technische benadering’ waarbij samen, in netwerken, aan vernieuwingen wordt ge-
werkt. Hij beschrijft de stappen die gezet moeten worden naar ‘meer studentgecentreerd 
onderwijs’ en geeft tenslotte concrete voorbeelden van dat onderwijs. 

Voor de pabo’s geldt dat al bij de eerste visitatie was geconstateerd dat er sprake was 
van te veel vakkengericht opleidingsonderwijs, waarmee versnippering werd bevor-
derd en samenhang onder druk kwam te staan. Die vakkengericht laat zich overigens 
goed verklaren uit de keuze die destijds gemaakt was om PA’s vooral in te richten als 
voortgezet algemeen vormend onderwijs (en dus in mindere mate als beroepsonder-
wijs). Begin negentiger jaren kenden de pabo’s dan ook nog steeds een sterke vakken-
gerichte structuur.

Er kwam een toegespitste visitatie, waarbij in de beoordeling van de opleidingen nog 
steeds werd gerefereerd aan de vernieuwingsslag die weliswaar in gang was gezet, maar 
met vaart verder uitgewerkt diende te worden. Studenten dienden meer uitgedaagd te 
worden, ook bijvoorbeeld op het gebied van ICT36 en cultuur. Samenhang en beroeps-
gerichtheid dienden verder uitgewerkt te worden.

Er komt, na de tweede visitatie, in sneltreinvaart een geheel aan landelijke documenten 
tot stand, die alle dienen om de pabo’s naar een kwalitatief hoger plan te tillen. Weg van 
de afzonderlijke vakken, meer integratie en denken in ‘taakprofielen’. Sturende documen-
ten zijn: het Beroepsprofiel Leraar Primair Onderwijs (1995), waarbij ook denominatieve va-
rianten worden ontwikkeld37, de Startbekwaamheden leraar primair onderwijs (1997) en het 
Gemeenschappelijk Curriculum PABO (1998). In dat laatste document zijn standaards opgeno-
men, die te beschouwen zijn als ‘normatieve uitspraken aangaande de gewenste kwaliteit 
van de opleiding met betrekking tot de ontwikkeling van de studenten, de leeromgeving, 
de eindtermen en de organisatie van de opleiding’ (pg 15). Er zijn geen stringente oplei-
dingsdidactische aanwijzingen, wel wordt het volgende gezegd: ‘Een belangrijke keuze 
in het gemeenschappelijk leerplan is dat het gefundeerd is op een pedagogisch concept. 
Constituerend voor dat concept zijn relatie en reflectie. Het concept veronderstelt typisch 
contextgebonden opleidingsonderwijs. Dat wil zeggen dat de beroepspraktijk centraal 
staat. Overigens worden als belangrijke kenmerken onderscheiden:
- de zelfverantwoordelijkheid van de student
- het interactieve en procesmatige karakter van opleiden
- de mate waarin het opleidingsonderwijs adaptief is’ (pg 13). 

36 ICT: Informatie- en Communicatie Technologie.
37 Zie ook de dissertatie van Geurt van Hardeveld (2003): Bijzonder Bekwaam. Amersfoort: CPS.



159

We zien dus, over de hele linie van het hoger onderwijs, een beweging naar activerend 
onderwijs, de student centraal, meer integratief werken. Daarbij speelt de zorg over de 
kwaliteit en het rendement van het hoger onderwijs een heel belangrijke rol.

8.2. De Marnix Academie en zelfsturing

Binnen de Marnix Academie wordt de beweging naar meer thematisch en studentge-
centreerd onderwijs snel opgepikt. Al onmiddellijk na het tweede visitatiebezoek is er 
een tweedaagse Marnix Conferentie (30 en 31 oktober 1995) waar diverse deskundigen 
de Marnix-docenten meenemen in begrippen als studeerbaarheid en leerepisodes38 en 
docentgedrag en de toepassingen ervan. De conferentie wordt ingeleid met een video-
opname waarin studenten aan het woord komen. Zij geven allen aan dat zij de Marnix 
Academie als opleiding erg waarderen, maar dat zij bij diverse vakken, in net iets an-
dere woorden, telkens hetzelfde horen. Waarom niet meer samen en/of geïntegreerd? 
De tweede opmerking betreft de beroepsgerichtheid: veel van wat verteld wordt is niet 
herkenbaar of toepasbaar in de beroepspraktijk. De conferentie leidt tot het instellen 
van een projectgroep, die vorm en inhoud moet geven aan een nieuwe inrichting van 
de propedeuse. Het PEP-project (waarbij PEP staat voor: Project Eerste fase Propedeuse) 
richt zich op een doordenking van het opleidingsonderwijs in de eerste helft van de 
propedeuse, waarbij met kwaliteit en studeerbaarheid rekening wordt gehouden en werk 
wordt gemaakt van zelfsturing. De PEP-groep legt de eerste ideeën voor in een nota Op 
weg naar Hoog-zelfsturende Programmering (oktober 1996), een nota die op de tweede 
Marnix conferentie te Nunspeet aan de orde komt (28 en 29 oktober 1996). In de nota 
worden kenmerken en randvoorwaarden voor HZP benoemd en worden contouren 
van een nieuw opleidingsprogramma (eerste fase propedeuse) gepresenteerd. De reac-
ties op de voorstellen variëren: van ‘Het kan me nu niet snel genoeg gaan’ tot ‘Ik heb 
er een zwaar hoofd in. Het moet in september al klaar zijn’. In de volgende nota PEP na 
de conferentie – plan van aanpak (dec 1996) wordt aangegeven hoe met de aanbevelingen 
vanuit de conferentie is omgegaan: thema’s verder uitwerken en een model ontwik-
kelen voor vakspecifieke programma’s op HZP-wijze. Over het HZP-gehalte schrijft de 
PEP-groep: ‘HZP is geen doel op zichzelf. HZP is een middel om het leren van de student 
‘om te buigen’ van het passief consumeren van aangeboden kennis naar het actief ver-
werven van kennis en vaardigheden. Voor het verwerven van die zelfregulatie-vaardig-
heden lijkt HZP het geschikte instrument’ (pg 4). De nota biedt verder een overzicht 
van de te nemen stappen en de oproep om een externe deskundige aan te dragen. De 
onderwijsraad van 5 december 1996 gaat akkoord met de vervolgstappen. Uiteindelijk 
is er zonder externe deskundigen verder gewerkt. In maart 1997 presenteert de Pep-
groep de nota: Project eerste fase Propedeuse, presentatie van resultaten van het ontwikkelen 

38 Ontleend aan Elshout-Mohr, M., Hout-Wolters, B. van (1995). De leerepisodes beschrijven ver-
schillende vormen van actief leren, zoals ‘conceptuele kennis opbouwen’, ‘metacognitieve 
kennis opbouwen’ enzovoort. 
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van een hoog-zelfsturend deelcurriculum’. Nu de voorstellen concreter worden, neemt de 
gevoelde druk ook toe. Docenten geven aan nog niet zover te zijn. De onderwijsraad39 
van 14 maart 1997 vraagt het CvB om af te zien van september 1997 als invoeringsdatum 
van het nieuwe programma voor de propedeuse. De invoering wordt verschoven naar 
september 1998. De PEP-groep wordt omgevormd tot projectgroep HZP.

Nu de druk van de ketel is, wordt verder gewerkt aan een model, waarin thematische 
en vak-programma’s zijn opgenomen. Samen met de stage vormen de thema’s de 
rode draad in de opleiding. De thema’s hebben betrekking op: onderwijs en opvoe-
ding, leerlingen in de basisschool en onderwijsvaardigheden. De genoemde lijnen 
zijn uitgewerkt in respectievelijk 3, 4 en 4 thema-programma’s per lijn. In mei 1999 is 
er opnieuw een Marnix Conferentie, op dezelfde plek als de eerste conferentie. In de 
nota Hoogzelfsturend Onderweg (mei 1999) wordt in het vooraf teruggeblikt op wat on-
dertussen is gebeurd: ‘Na de tweede Marnixconferentie in Nunspeet in 1996 heeft ie-
dereen hard gewerkt aan de verbetering van de ontwerpen, aan bijgestelde of nieuwe 
programma-opzetten en aan het wennen aan een nieuwe rol als docent. Deskundige 
trainers van het IVLOS van de Universiteit Utrecht lieten zien wat er komt kijken bij die 
rolwisseling’ (pg 5). Vanaf september 1998 is er ervaring opgedaan: ‘Er is goed materiaal 
ontwikkeld, studenten vertonen in hun studie-aanpak al iets van zelfverantwoordelijk 
leren en docenten zijn over het algemeen meer gewend geraakt aan de nieuwe rol’ (pg 
5). Toch blijken er ook gevoelens van ‘niet bekwaam en deskundig genoeg te zijn’. De 
conferentie wordt bewust congruent met de HZP-gedachte opgezet: nu werkend vanuit 
de leervragen van de docenten. Er zijn diverse mogelijkheden om aan de slag te gaan of 
zich te laten scholen via workshops. Bijzonder is het optreden van een panel bestaande 
uit docenten van andere pabo’s. In het verslag wordt gerept over het harde werken en 
de collegiale verbondenheid. Studenten die vooraf geïnterviewd waren, geven aan: ‘In 
het begin was het wel hectisch. Nu is het rustiger geworden. En er is meer aandacht 
voor zelfstandig werken’. En: ‘bij HZP is er meer aandacht voor reflecties. Leervragen ko-
men telkens terug’. Maar ook: ‘Leraren moeten (geloof ik) in de HZP-programma’s wei-
nig uitleggen. We gaan snel door de stof heen’ (Verslag Marnixconferentie Hoogzelfsturend 
onderweg (1999), pg 5). Er worden ook oneliners van docenten tijdens de conferentie 
getoond: ‘HZP, geen idee’, ‘Altijd anders dan je denkt’, ‘Ik denk aan vooruitgangsgeloof’, 
‘Loslaten van de schooljufmentaliteit’, ‘Dat woord hoog bevalt me niet’, om maar enkele 
te noemen. Vanuit de conferentie komen allerlei aanbevelingen, met name op het ge-
bied van ‘geen expert zijn en toch iets moeten doen met een vak, dat jouw vak niet is’. 
Er wordt gepleit voor meer collegiale consultatie en aandacht voor toetsen: HZP vraagt 
ook andere vormen van toetsing, gevarieerd (niet allemaal portfolio’s!). Er wordt ook 
aandacht gevraagd voor de doorgaande lijn over vier jaar. 

39 De Onderwijsraad was destijds het gremium van alle onderwijsgevende collega’s. Beleid werd 
in dat gremium getoetst, ontwikkeld en bediscussieerd.
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Inmiddels heeft de HZP-projectgroep al de contouren van een vierjarige opleiding ge-
schetst in de nota Contouren vierjarige opleiding, een tweede aanzet (maart 1999). In de nota 
wordt de aansluiting gemaakt met externe kaders, zoals het beroepsprofiel leraar primair 
onderwijs, gemeenschappelijk curriculum pabo en de startbekwaamheden leraar primair onder-
wijs. Als interne kaders worden genoemd de verbeterpunten die vanuit de zelfevaluatie 
en de eerste Marnixconferentie zijn aangedragen, zoals: veel kleine onderdelen, accent 
op docentgerichte werkvormen, clustering van vakken, rekening houden met leerstij-
len (pg 6). Daarnaast staan ook als uitgangspunten: de beroepspraktijk als rode draad, 
de keuze voor ontwikkelend onderwijs als onderwijsconcept voor het basisonderwijs. 
De uitgangspunten en ontwikkelpunten leiden tot een keuze voor HZP, een keuze voor 
een gedeeld curriculum en een keuze voor differentiatieroutes (pg 10-11). Bij HZP (waar-
bij wordt aangegeven dat de Marnix geen keuze heeft gemaakt voor probleemgestuurd 
onderwijs) gaat het om een geleidelijke opbouw van zelfstandig (samen)werken naar 
zelfverantwoordelijk leren. Het is zichtbaar in: eigen leervragen stellen, eigen leerdoe-
len formuleren, eigen leerstrategieën kiezen en zelf feedback organiseren op bereikte 
leerresultaten (pg 10). Het is daarbij uitdrukkelijk de bedoeling om aan te sluiten bij 
wat in het voortgezet onderwijs via het studiehuis wordt beoogd. Met het gedeelde cur-
riculum worden algemeen beroepsvoorbereidende onderdelen en specifieke vakin-
houden en vakdidactieken bedoeld. Differentiatieroutes bieden keuzemogelijkheden 
die als een soort specialisatie (thematisch of vakgericht) werken. Als randvoorwaarden 
voor het vernieuwde curriculum worden genoemd: een flexibel rooster, flexibel afstu-
deren, en de relatie met zelfgestuurd leren. Voor het derde en vierde jaar van de oplei-
ding worden grote eenheden voorgesteld: derde jaar zorgverbreding en onderwijs op 
maat, vierde jaar de lio-stage en daaraan verbonden programma’s. 

Belangrijke bronnen voor het HZP-concept zijn: Kaldeway, J. (red, 1999). Leren leren in 
het Hoger Onderwijs; Schaaf, M.F. van der (2000) Vaardig in het begeleiden van zelfstandig 
leren; Milius, J. et al. (2001) Werken aan academische vorming; Werkgroep Docenten onder-
wijszaken/Doz (1996). Studeerbaar-plus, de praktijk van meer-dan studeerbaar onderwijs; De 
Jong, J.A. (1997). Leren voor het werk. 

Aan het werk van De Jong worden modellen voor de stage ontleend: inwijdingsle-
ren (jaar  1), toepassingsleren (jaar 2), ervaringsleren (jaar 3) en actieleren (jaar 4). 
Inwijdingsleren en toepassingsleren waren verfijningen van wat als trainingsstages werd 
aangeduid. Bij HZP hoorde de omslag in de stage in het derde jaar: ervaringsleren werd ver-
taald en uitgewerkt als werkplekleren (afgekort WPL). De beroepspraktijk is bij WPL niet 
zozeer een oefenplek (zoals bij inwijdings- en toepassingsleren), maar een leer- en werk-
omgeving. De ervaringen tijdens het WPL dienen uit te stijgen boven meemaken. Dat kan 
door voor WPL het zogeheten VESIt-model (ontwikkeld door het IVLOS te Utrecht) te han-
teren: voorstructureren, ervaren, structureren, inzoomen, theorie (zo in: De Kort 2003). Er 
is geworsteld met de opbouw van het derde jaar: aanvankelijk is er een periode van vier 
weken introductie op de academie, gevolgd door praktijkleren met terugkomdagen, 
dan weer een periode om aan leervragen te werken op de academie en dan weer terug 
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de praktijk in. Uiteindelijk evolueert WPL in twee dagen praktijkleren in het derde jaar. 
Onderwijs dient aan de sluiten bij ervaringen en leervragen vanuit de beroepspraktijk.

In het vierde jaar wordt de LIO-stage verbonden aan actieleren. Studenten koppe-
len hun schoolontwikkelingsplan aan eigen leervragen en die vanuit de praktijk. De 
blok-lio (gedurende een periode van vijf maanden in de praktijk) wordt vervan-
gen door een lint-model: gedurende het hele jaar twee dagen in de praktijk en een 
ontwikkel-onderzoeksdag.

Terwijl aan een HZP-curriculum wordt gewerkt, vinden andere ingrijpende zaken ook 
plaats: de academie wordt grondig verbouwd (vanwege toegenomen aantal studenten 
en andere eisen vanuit HZP aan onderwijs- en leerruimtes), ICT krijgt in onderwijs en 
organisatie een stevige plek (ook aanleiding voor de verbouwing) en de organisatie-
structuur wordt aangepast door de introductie van opleidingsmanagers, teamleiders, 
programmaleiders en coördinatoren. De organisatiestructuur moet aangepast worden 
vanwege de groei (in studenten en medewerkers) van de academie, de toegenomen 
bestuurlijke en administratieve last, maar ook vanwege een poging om vorm en in-
houd op elkaar af te stemmen: HZP vraagt om meer zelfsturende organisatievormen. 
Inspiratiebronnen daarbij zijn onder andere: Delhoofen, P. (1998), De gekantelde school 
en Ritzen, H. (1998), Werken in een lerende schoolorganisatie.

Inmiddels ontstaat kritiek op de aanpak van het studiehuis in het voortgezet onderwijs. 
Er ontstaan ook vragen bij het vermogen van adolescenten om zichzelf te sturen. Binnen 
de Marnix Academie is zichtbaar dat het concept van zelfsturing en zelfverantwoorde-
lijk leren niet echt handen en voeten krijgt. Thematisering is wel van de grond gekomen. 

In de wereld van het beroepsonderwijs wordt inmiddels de overstap doordacht en ge-
maakt naar competentiegericht opleiden. Verder dient de Bachelor-Masterstructuur inge-
voerd te worden, met een overstap naar het ECTS en de structurering van de opleiding 
in major-en minorfase. Wat betreft competentiegericht leren sluit de Marnix Academie 
aan bij de zogeheten SBL-competenties, later in de wet BIO verankerd. De Marnix neemt 
wel de vrijheid om aan de zeven SBL-competenties een achtste toe te voegen (zie ook 
de episode over het beroepsbeeld, hoofdstuk 9) en voor het begrip competentie de vol-
gende definitie te hanteren: ‘een competentie is een cluster van verwante kennis, vaar-
digheden en houdingen die:
- van invloed is op een belangrijk deel van iemands taak (een rol of verantwoor delijk-

heid);
- die samengaat met de prestatie op de taak;
- die kan worden gemeten en getoetst aan aanvaarde normen;
- die kan worden verbeterd door training en ontwikkeling’.40

40 Ontleend aan: Parry, S.B. (1996).
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Daarnaast introduceert de Marnix Academie de term vraaggestuurd, zodat gespro-
ken wordt over ‘vraaggestuurd en competentiegericht opleiden’. Bij vraaggestuurd 
wordt vooral gedacht aan ‘op maat, op maat van vragen van studenten en het beroe-
penveld’ (De Kort, 2003: 15-16). Er wordt bijvoorbeeld ook werk gemaakt van ‘duale 
opleidingstrajecten’.

De periode van HZP heeft veel teweeggebracht. Allereerst een verschuiving in de focus 
van vakdocent naar opleidingsdocent. Daarmee ook het zoeken naar vakoverstijgende, 
thematische aanpakken. Er is een start gemaakt met de benadering van de beroepsprak-
tijk als leeromgeving. Er zijn themalijnen ontwikkeld en differentiatieroutes (die later 
input leverden voor de ontwikkeling van minoren en profielen). Er is werk gemaakt van 
samen innoveren, via uitvoerige debatten, via Marnixconferenties en via de introductie 
van ontwikkelweken, waarbij onderwijs werd stilgelegd en tijd en ruimte ontstond om 
met elkaar aan de slag te gaan. Het samen innoveren kreeg ook vorm met de beroeps-
praktijk. Wat begon als WPL en duale trajecten, mondde uit in Opleiden in de School en 
het partnerschap met de scholen.

Er zijn ook zaken niet gerealiseerd: het al eerder genoemde punt van zelfsturing en zelf-
verantwoordelijk leren, en het accent op integraal, vakoverstijgend opleiden in plaats van 
vakgericht opleiden. De latere introductie van de kennisbases is daar mede debet aan. 

Wat deels tot stand is gekomen, mede dankzij HZP, is een andere kijk op toetsing. Het 
werken met portfolio’s, assessments en (authentieke) beroepstaken is gemeengoed ge-
worden, terwijl de hantering van formatieve toetsing problematisch is gebleken. Bij de 
kritiek op competentiegericht leren (‘ze weten niets meer’) ontstond weer verhoogde 
belangstelling voor en noodzaak tot toetsing als afreken-instrument. 

8.3. Ervaringen van binnenuit

Alle rond de episode van HZP geïnterviewde collega’s noemden ‘betrokkenheid’ als 
een van de typerende woorden voor de academie. Dat is opvallend, omdat twee van de 
geïnterviewden slechts zijdelings of niet betrokken waren bij HZP. Wat alle geïnter-
viewden bindt, is dat allen waardering hebben voor de integrale thematische aanpak. 
Integraliteit wordt ook betrokken op de levensbeschouwelijke insteek. Modern, naar 
nu vertaald, inhakend op existentiële thema’s. Daarbij wordt wel gesignaleerd, dat er 
weliswaar een poging werd ondernomen om te komen tot integraliteit en vakoverstij-
gend onderwijs, maar dat levensbeschouwelijkheid erg in een isolement bleef, waarbij 
collega’s tegen de docenten levensbeschouwing uitspraken dat dat ‘vooral hun ding 
was’, dat zij dat maar vorm moesten geven in de thema’s. Omdat de religieuze levensbe-
schouwelijkheid impliciet werd meegenomen in existentiële thema’s, was een en ander 
niet expliciet zichtbaar en herkenbaar meer. Daarbij wordt bijvoorbeeld het verdwij-
nen van het orgel uit de aula/ grote collegezaal als ‘teken aan de wand’ genoemd. Er was 
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sprake van een kloof, zowel bij studenten als bij het onderwijsgevend personeel: voor 
sommige studenten was religieuze levensbeschouwelijkheid vanzelfsprekend, voor an-
deren volslagen onbekend. Bij de docenten werd vaak hardop gezegd: ‘Daar geloof je 
toch niet meer in, in die sprookjes’? En: ‘Doe jij maar, ik heb er niets mee’. Daardoor 
kwam bij HZP het vak levensbeschouwelijke en godsdienstige vorming in de knel: er 
werden geen onderwijsuren godsdienstige vorming meer gepland vanaf het derde stu-
diejaar. De veronderstelling was, dat levensbeschouwelijkheid als laag aan de orde zou 
komen bij thema’s als onderwijs op maat of zorgverbreding. Dat is niet gerealiseerd. Of 
vakkenintegratie echt tot stand is gekomen, wordt door allen betwijfeld. De gedachte 
dat de vakken zich inhoudelijk zouden richten op het aan de orde zijnde thema, is niet 
verder dan een gedachte gekomen. 

Toch spreken de geïnterviewden allen positief over de bedoeling en over enkele uit-
werkingen van HZP. ‘De Marnix pakte iedere innovatie altijd serieus aan. Ook HZP’. Er 
was tijd en ruimte, ook voor collegiaal overleg. Er kwamen ontwikkelweken. Het was 
mooi om de beweging van vakdocent naar opleidingsdocent te maken. Wellicht speelt 
hierbij de vakmatige achtergrond van de bij deze episode geïnterviewde collega’s een 
belangrijke rol: pedagogiek en theologie. Beide aan te duiden als disciplines, die een 
vakoverstijgende aanpak kennen. 

Bekwaam, betrokken en bevlogen (hoewel na HZP pas geformuleerd) wordt door allen een 
sterk concept genoemd. Aansluiten bij de filosofie van Levinas hoort bij de traditie van 
de Marnix Academie, die altijd is uitgegaan van de gerichtheid op de ander/Ander. Ieder 
herkent en erkent daarin de eigen, onderscheidende keuze van de Marnix Academie. Wel 
tekent een enkeling daarbij aan, dat veel van het conceptuele denken vanuit de leiding 
werd gestuurd en bepaald. Brede discussies waren wat minder aanwezig. Dat had onge-
twijfeld tot gevolg dat docenten zich soms geen eigenaar voelden, of geslaagde pogingen 
deden zich aan innovaties te onttrekken. Dat was overigens niet uit onwil. Allen noemen 
de mooie uitgangspunten van HZP, maar geven tegelijkertijd aan dat het ‘te snel ging’: er 
was onvoldoende tijd en aandacht voor het ontwikkelen van eigenaarschap. 

Tot slot: voor de collega’s die rond deze episode zijn geïnterviewd, geldt, net als bij de 
voorgaande episodes: de Marnix bood het warme bad van betrokkenheid en aandacht. 
De wijze waarop met persoonlijke mijlpalen (zoals ambtsjubilea) werd omgegaan, 
wordt daarbij speciaal genoemd.

8.4. Duiding van de episode HZP

De Marnix Academie gaf gehoor aan de oproep om meer werk te maken van studentge-
centeerd, activerend onderwijs. Zij koos daarvoor een eigen invulling, die van hoog zelfstu-
rende programmering. Vakken doorbrekend, de beweging van vakdocent naar opleidings-
docent, de beroepspraktijk als leeromgeving, zijn enkele van de concrete uitwerkingen 
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van HZP. Er werd ook toegewerkt naar congruentie met de organisatiestructuur en de 
onderwijsomgeving: meer zelfsturende (de term is nooit gebruikt binnen de academie) 
teams en bijvoorbeeld de inrichting van studiebegeleidingsruimtes en een onderwijs-
leerlandschap/ onderwijswerkplaats. HZP werd verbonden aan alle richtinggevende lan-
delijke documenten, waarbij de HZP de eigen invulling van de academie vormde. Er zijn 
vele pogingen gedaan om van een en ander een gezamenlijk ontwerp en een gezamen-
lijke praktijk te maken. Dat is ten dele gelukt. Diverse zaken die binnen HZP zijn uitge-
dacht en voor het eerst uitgeprobeerd, zijn verder ontwikkeld tot het onderwijskundige 
cement van de opleiding. Daarbij is telkens de dialoog gezocht en is ook geluisterd naar 
het dringende verzoek om minder haast te maken. Studenten zijn eveneens telkens ge-
hoord. Hun aanbevelingen zijn telkens opgepakt en uitgewerkt. 

Zonder dat dat toen al zo werd geformuleerd, kan HZP geduid worden als de eerste 
onderwijskundige poging om werk te maken van het leren en onderwijzen ten behoeve 
van de ander. Met de student centraal wordt de lerende als de vragende ander benaderd. 
Hetzelfde geldt voor de beroepspraktijk als leeromgeving. Leervragen worden vanuit 
het praktisch handelen opgepakt, schoolontwikkeling wordt (ook) gekoppeld aan de 
vragen van de school.

Wat betreft de levensbeschouwelijke laag: de kloof wordt zichtbaar. Enerzijds zijn er de 
traditioneel gelovige (onderwijs-)praktijk en de traditioneel gelovige studenten (een 
groep die ieder jaar kleiner wordt), anderzijds de groeiende groep medewerkers en 
studenten ‘die er niets mee heeft of mee wil hebben’. De poging om de kloof te over-
bruggen door een meer existentiële en integrale benadering wordt of niet herkend of 
niet gewaardeerd. Het is te impliciet. Het is ook precies dat punt dat bij de laatste vi-
sitatie naar voren komt: ‘Er ontbreekt een pedagogische invulling; dat is opmerkelijk 
gezien de traditie waarin de academie staat’. Dat vraagt om een respons, die in het vol-
gende hoofdstuk wordt beschreven en geduid: de ontwikkeling van een (pedagogisch) 
beroepsbeeld.

We zien dus een sterk en dominant publiek narratief, waarin de kwaliteit van de op-
leidingen wordt verbonden aan het formuleren van een beroepsprofiel, van startbe-
kwaamheden en van een gemeenschappelijk curriculum. Daarnaast is er alom de bewe-
ging naar de lerende centraal, activering en lerende organisaties.

De Marnix haakt daarbij aan, en geeft aan dat publieke narratief haar eigen draai in 
HZP. Dat organisatienarratief wordt deels gedragen; de verbinding met wat buiten de 
Marnix gaande is (het publieke narratief) wordt door critici niet herkend of gelegd. Dat 
maakt dat sommige medewerkers HZP beschouwden als een zaak van de directie en de 
projectgroep. 

In het organisatienarratief duiken, impliciet, noties op als met het oog op de ander/Ander, 
integratie, samenhang. De toewending tot de beroepspraktijk als serieuze partner in het 
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creëren van leeromgevingen is daarvan een expliciet voorbeeld. In het organisatienar-
ratief blijft betrokkenheid een kernwoord.

Er zijn ook vele (ook losse) persoonlijke narratieven. Er is sterke, ook met persoonlijke 
narratieven gelardeerde, sturing vanuit de directie en de voor HZP ingestelde project-
groep. Maar de meeste persoonlijke narratieven cirkelen rond identiteitskwesties: ik ben 
vakdocent en geen algemeen vormend begeleider; ik heb niets met christendom of le-
vensbeschouwelijke zaken; ik verwacht andere dingen van studenten en de opleiding, 
dan ik nu zie; ik houd van boeiende vernieuwingen - om er maar een paar te noemen. 
Die persoonlijke narratieven zetten de samenhang wat onder spanning. Toch zorgt het 
zo sterk gevoelde kernwoord betrokkenheid ervoor dat ieder aangehaakt blijft en posi-
tief gestemd is.

Op basis van het identiteits-reconstructieframe kan het volgende gezegd worden:
- Wat betreft de ideologie/traditie zien we een sterke voorzetting van de behoefte 

om via eigen inkleuringen het onderscheidende karakter van de Marnix Academie 
voort te zetten. Dat wordt nog steeds gezien als een belangrijk element bij de wens 
om zelfstandig te blijven. Vanuit de levensbeschouwelijke traditie zien we een 
aarzelende (nog erg impliciete) vertaling in de richting van ‘met het oog op de an-
der/Ander’. We zien ook dat de verbondenheid met die traditie, met name op het 
punt van een vanzelfsprekende religieus levensbeschouwelijke positionering, 
afbrokkelt.

- De utopie wordt ingekleurd met HZP-achtige zaken waarbij beroepspraktijk en de 
lerende en zich ontwikkelende student centraal komen te staan. HZP is een typisch 
voorbeeld van de behoefte om de utopie telkens op eigen, eigenzinnige wijze in te 
vullen. Gedurende de ‘looptijd’ van HZP heeft de afkorting in de buitenwereld altijd 
vragende gezichten opgeleverd; geen enkele pabo werkte met dat concept41. Aan 
het verlangen om zelfstandig te blijven, wordt met deze eigen inkleuring opnieuw 
een stevig fundament toegevoegd. De utopie is geen breed gedeeld verhaal gewor-
den. Dat wil niet zeggen dat er geen bereidheid was om onderdeel van dat verhaal 
te worden. Het ging over het algemeen voor veel medewerkers ‘te snel’. En voordat 
HZP goed en wel geïmplementeerd was, stond de volgende innovatie alweer voor 
de deur: competentiegericht opleiden.

- De ander werd in de onderwijskundige uitwerking van HZP volop gethematiseerd. 
De ander vanuit het dominante publieke narratief, de ander in de vorm van de be-
roepspraktijk, de ander als de student centraal. Tegelijkertijd zorgde die thematise-
ring voor een teruggeworpen worden op het persoonlijke narratief: Wil ik dit? Kan 
ik dit?

- In het praktisch handelen zien we veel (vooral onderwijskundige) verschuivingen: 
themalijnen, WPL, actie-leren, differentiatieroutes. Vooral de omgang met de be-
roepspraktijk kantelt naar de eerste trekken van samen opleiden.

41 De terminologie was onbekend, diverse inhouden en uitwerkingen niet.
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- In de betekenisverlening zien we enerzijds de aarzelingen over het concept, maar 
anderzijds blijft het gevoel van betrokkenheid overeind. De levensbeschouwelijke 
verschuiving die zich bij HZP al begint af te tekenen, wordt vrijwel niet herkend. 
Zij is te impliciet en houdt te weinig rekening met de oude verzuilde kaders en 
betekenisverleningen.

In de laatste visitatie van 2002 wijst de commissie op het vooral onderwijskundige karak-
ter van de innovatie. Men mist een pedagogische vertaling van het beroepsbeeld, in lijn 
met de traditie van waaruit de Marnix Academie afkomstig is. Die kritiek is overigens niet 
uniek: vele pabo’s krijgen, soms in andere bewoordingen, hetzelfde te horen. Dat neemt 
niet weg dat de Marnix Academie beseft dat daarop gereageerd moet worden. ‘We pak-
ken de handschoen op’, in de woorden van de toenmalige voorzitter van het College van 
Bestuur, Karel Aardse. In haar antwoord op deze kritiek kiest de academie opnieuw voor 
een heel eigen, eigenzinnige invulling.

In retrospectief kan gezegd worden dat de invoering van HZP ook viel onder het di-
lemma van uitrollen of samen ontwikkelen (als het gaat over een beleidswijziging). Waar 
voortdurend gekoerst is op samen ontwikkelen, werd -bij weerstand- ook voor het uit-
rollen gekozen. Vanuit diverse innovatie-theorieën weten we inmiddels dat uitrollen 
niet leidt tot ingrijpende wijzigingen en samen ontwikkelen uiteindelijk weer leidt tot 
de vraag ‘Wie hakt hier de knopen door?’. 

Verder zien we de bevindingen vanuit de eerste visitatie voluit terug:
- het beleidsvoerend vermogen (wie beslist? Zie de interventie van de onderwijsraad 

van de Marnix Academie);
- de worsteling van vakgericht naar meer samenhang.
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9. De formulering van een beroepsbeeld

In dit hoofdstuk wordt geschetst op welke wijze het door de Marnix Academie gefor-
muleerde beroepsbeeld tot stand kwam en wat, onder andere vanuit de landelijke con-
text, de aanleiding vormde tot die formulering.

9.1. De landelijke achtergronden en ontwikkelingen

In het rapport van de laatste visitatieronde van de pabo’s worden zorgen geuit over de 
ontwikkelingen op de pabo’s (Moed tot Meesterschap, 2003). In reacties op die zorgen 
worden de conclusies vanuit de visitatie als volgt weergegeven: 
- ‘de pabo’s moeten keuzes maken; er is sprake van overladenheid zonder diepgang: 

een “Te veel leidt tot te weinig”;
- er wordt veel modieuze taal gebezigd die niet altijd leidt tot het daadwerkelijk 

vernieuwen van de opleiding, er is veel veranderingsbereidheid, maar nog weinig 
implementatievaardigheid;

- de veelvormige instroom wordt te gemakkelijk omarmd;
- er stromen nog steeds te weinig jongens in en nauwelijks allochtonen;
- er moet meer aandacht komen voor theoretisch-pedagogische en didactische 

verdieping;
- de startende leraar moet begeleid worden in de inductiefase;42

- het algemene niveau en de geletterdheid moeten verhoogd worden;
- de pabo’s demonstreren te weinig vernieuwingsdrang; ze lijken nog te zeer naar 

binnen gekeerd’ (Koersen op Meesterschap, 2004, pg 12).

De HBO-raad stelt een zogeheten expertgroep in: de expertgroep Kwaliteit 
Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Deze expertgroep ontwikkelt negen aanbevelingen 
en negen aanbevolen acties, neergelegd in Koersen op Meesterschap - Herontwerp, part-
nerschap en kwaliteitsborging (LOBO – Expertgroep Kwaliteit Lerarenopleiding Primair 
Onderwijs, okt 2004). In het voorwoord geeft de toenmalige voorzitter van LOBO, 
Frank Rokebrand, aan: ‘Het advies vormt voor de gezamenlijke pabo’s het uitgangspunt 
voor nader overleg met het scholenveld en andere belangrijke stakeholders om de aan-
bevolen actiepunten uit te werken in een agenda voor de komende vier jaar’ (pg 3). In 

42 Met de inductiefase wordt gedoeld op de eerste periode in het beroep, waarbij het groeien in 
het beroep en de verdere ontwikkeling van de professionele kennis, vaardigheden en identi-
teit centraal staan.
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de samenvatting van het advies geeft de expertgroep aan dat er twee samenhangende 
hoofdlijnen te onderscheiden zijn: het kwaliteitsvraagstuk van de lerarenopleidin-
gen en de herpositionering van de partners in opleiden en professionaliseren (pg 6). 
De expertgroep heeft bij de ontwikkeling van de adviezen en acties gebruik gemaakt 
van een expertgroep met onder andere lectoren, een resonansgroep waarin een brede 
vertegenwoordiging vanuit de pabo’s (directies) en een ronde tafel met weer vertegen-
woordiging uit de pabo’s, het beroepenveld, de inspectie en de Open Universiteit. De 
laatste organisatie werd vertegenwoordigd door prof. dr. Hubert W.A.M. Coonen die 
op 14 januari 2005 het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Innovatiemanagement in de 
educatieve sector’ aanvaardde en daarbij een oratie uitsprak, met als titel De leraar in 
de kennissamenleving (OU, 2005). In zijn oratie schetst Coonen de noodzakelijke trans-
formatie van traditionele scholen naar moderne kennisinstellingen, waarbij ook het 
beroep van leraar in een ander perspectief komt te staan: van leraren zal gevraagd wor-
den om gedurende de hele loopbaan te blijven investeren in de eigen inhoudelijke en 
professionele ontwikkeling. Verder schetst Coonen, in het licht van de ontwikkeling tot 
kennisinstelling, een nieuw perspectief voor opleiden en verdere professionalisering. 
‘Een professionele leraar is een lerende leraar’ (pg 8). In het laatste deel van zijn ora-
tie schetst Coonen wat nodig is om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. 
Hij pleit daarbij voor leraren die meedenken bij herontwerpvraagstukken, voor leraren 
met pedagogisch inlevingsvermogen en communicatievaardigheid, voor samenwer-
kende leraren, met permanente leergierigheid en eruditie. De leraar is begeleider en 
expert. Verder pleit Coonen voor centra voor leraarschap en schoolontwikkeling, voor 
een faciliterende overheid, voor een persoonlijke school met aandacht voor de lerende 
en voor het loskomen van een autonome taakinvulling van de leraar. Van schoolma-
nagement wordt vooral het ontwikkelen van toekomstconcepten verwacht, gericht 
op duurzame innovaties. Veel van wat Coonen destijds verwoordde, komt overigens 
in huidige discussies opnieuw terug. Dat maakt in ieder geval enerzijds duidelijk dat 
Coonen relevante zaken heeft benoemd, die anderzijds niet al onmiddellijk zijn opge-
pakt en gerealiseerd. 

In Koersen op Meesterschap worden de volgende uitgangspunten voor het herontwerp 
van de lerarenopleidingen basisonderwijs genoemd:
- congruentie tussen koers primair onderwijs en koers lerarenopleidingen;
- een nieuwe opvatting over de professionaliteit van leraren: een loopbaan lang 

leren;
- een nieuwe opvatting over de positionering van de opleiding ten opzichte van het 

werkveld: partners in opleiden, ontwikkelen en innoveren (pg 13).

Bij de uitgangspunten wordt in de contextverkenning ook aandacht besteed aan een 
zich ontwikkelend nieuw paradigma over leren en opleiden. Men vat die ontwikkeling 
als volgt samen: 
- ‘leren is contextgebonden: het belang van een gesitueerde didactiek;
- leren is een cumulatief proces: het belang van concentrische didactiek;
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- leren is een sociaal-constructief proces: het belang van zelfgereguleerde didactiek 
en taakbetrokkenheid;

- leren is een actief proces: het belang van een activerende didactiek en eigen 
initiatief;

- leren is een doelgericht proces: het belang van doelmatige didactiek
- leren is een iteratief proces in de cyclus van hypothesevorming, planning uitvoe-

ring, reflectie, informatie zoeken, verwerken, nieuwe hypothesen enzovoort;
- leren vindt ook niet intentioneel en informeel plaats;
- leren is ook kunnen decontextualiseren: het belang van transfervaardigheid;
- leren kan ondersteund worden door ict’ (pg 14).

De expertgroep geeft een schets van ‘de structuur van het kennisbestand binnen een 
breed beroepsbeeld’:

Identiteits-
ontwikkeling 

Leer- en 
ontwikkelings-

theorieën 

Wetenschappelijk 
fundament 

leerinhouden

Mogelijkheden /
belemmeringen / 

problemen bij leren 
en ontwikkeling

Pedagogiek 
en didactiek

Opbouw, 
samenhang

 toepassingen

Leefwereld en 
beleving van school 

en leerinhouden 

Schoolmethodes Leerinhouden

THEORETISCH

METHODISCH

PRAKTISCH

LEERLING LEREN LEERINHOUD

Figuur 343

De aanbevelingen luiden: 
1. ‘De startende leraar basisonderwijs is basisbekwaam en heeft zich wat ontwer-

pen en onderzoeken betreft aantoonbaar verdiept in een leergebied en in een 
leeftijdsfase. De starter beschikt over een persoonlijk bekwaamheidsprofiel op 
Bachelorniveau.

2. De kwaliteit van de opleiding wordt geborgd door landelijke standaarden en crite-
ria voor assessement in de propedeuse (opleidingsbekwaam), de hoofdfase (LIO- of 
werkplekbekwaam) en de startfase (startbekwaam), waarbij de SBL-competenties, 
de generieke HBO-kernkwalificaties en de Dublin-descriptoren referentiepunt zijn.

43 Naar: Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (2004). Koersen op Meesterschap.  
Den Haag: HBO-raad. (pg 21).
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3. De relaties tussen en de verantwoordelijkheden en taken van hogeschool en basis-
school worden opnieuw gedefinieerd. Uitgangspunt is partnerschap in opleiden en 
professionaliseren in het perspectief van ‘een loopbaan lang leren’.

4. Er is experimentele ruimte nodig voor variatie in omvang en duur van flexibeler 
leerroutes naar het leraarschap basisonderwijs.

5. Scholing en professionalisering van opleidingsmanagers, hogeschoolopleiders en 
praktijkopleiders zijn cruciaal.

6. Een nationaal programma voor praktijkgericht opleidingsonderzoek en -innovatie 
is nodig.

7. Binnen het in HBO-verband overeengekomen stelsel van afspraken wordt een pro-
fessional Master of Education voor het primair onderwijs ontwikkeld.

8. Ict dient het herontwerp naar meer zelfsturende, competentiegerichte leeromge-
vingen krachtig te ondersteunen en te bevorderen.

9. Een platform voor communicatie, uitwisseling en kenniscirculatie is noodzakelijk’ 
(pg 28-35, ingekort). 

Er zijn kritische geluiden bij het gepresenteerde herontwerp. In een notitie in 
Pedagogische Studiën spreken Van Essen & Timmerman (2007) over ‘vernieuwingsreto-
riek’. Zij laten in een kort overzicht zien dat al in 1920 bij de ontwikkeling van de ‘nieu-
we kweekschool’ in de wet op het lager onderwijs gesproken werd over vier belangrijke 
componenten in de opleiding: pedagogische en didactische theorievorming, schoolse 
kennis en culturele geletterdheid, praktische vorming en tenslotte stimuleren of ont-
wikkelen van de juiste persoonlijke eigenschappen. Waar het ontwerp van 1920 de vier 
componenten in balans houdt, slaat deze bij het ontwerp uit Koersen op Meesterschap 
door naar de persoon van de leerkracht. Van Essen & Timmerman wijzen in dat verband 
op het verschijnsel van een ‘persoonlijk ontwikkelingsplan’ en op de wijze waarin in de 
competentiematrix van SBL het persoonlijke de nadruk krijgt in competentie 1 (inter-
persoonlijk competent) en competentie 7 (competent in reflectie). 

Deze kritiek wordt nauwelijks opgepikt. Pabo’s omarmen het voorgestelde kader van 
SBL-competenties, generieke HBO-kwalificaties en de Dublin descriptoren44. Zij ma-
ken daarnaast, weliswaar in allerlei eigen constellaties, werk van het partnerschap met 
de basisscholen en zij maken haast met de instelling van (educatieve) lectoraten. Ook 
verschijnen er professionele educatieve masters, waarbij oude (nascholings-) trajecten 
worden omgebouwd tot master. Later zal in een onderzoek van het Landelijk Platform 
Beroepen in het Onderwijs blijken dat de opleidingen uitvoerig werk hebben gemaakt 
van de implementatie van de SBL-competenties, met name als kwalificatiekader. Er zijn 

44 De Dublin Descriptoren beschrijven de eindtermen voor universiteiten en hogescholen, on-
derverdeeld in bachelor- en mastergraad. De naam is gekoppeld aan de plaats, waarin 2004 
overeenstemming werd bereikt over deze eindtermen. Deze overeenstemming was onderdeel 
van het Bologna-proces, gericht op Europese afstemming en overeenstemming in kwaliteit 
en inhoud van hoger onderwijs. De Dublin Desciptoren zijn opgenomen in het Nederlands 
Kwalificatie Raamwerk (NFQL), waarin alle onderwijsniveaus zijn beschreven. 
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wel vragen en zorgen rondom de vakkennis en vakdidactiek, die beide minder geborgd 
zijn in de SBL-competenties. Ook had men graag een verdere verfijning in niveaus ge-
zien (Bekwaamheidseisen in de lerarenopleiding – referentiekader voor curriculum en toetsing. 
LPBO, mei 2010, Utrecht). 

OCW, HBO-raad en VSNU vinden elkaar in een beleidsagenda voor de lerarenopleidin-
gen: Meer kwaliteit en differentiatie (OCW, 2005). In de agenda worden voornemens en af-
spraken genoemd op: kwaliteit van de instroom (taal- en rekentoets in eerste jaar pabo, 
met de mogelijkheid tot een bindend negatief studieadvies), kwaliteit van het HBO-
niveau (de Dublin-descriptoren en de generieke kwalificaties), de examens (meer trans-
parantie) en de werkplek (trajecten Opleiden in de School). Er is ook aandacht voor de 
kwaliteit van het opleidingspersoneel (professionalisering en scholing) en voor kwali-
teitsborging (waarbij rendementscijfers een belangrijke plaats innemen). Verder ook 
hier de afspraak om masters te ontwikkelen en te komen tot regionale samenwerking, 
zowel met elkaar als met het beroepenveld.

Tegen de achtergrond van bovengenoemde adviezen, agenda’s en afspraken worden de 
pabo’s vanaf 2007 meegenomen in het ontwikkelde accreditatiestelsel. De uitkomst en 
de gevolgen van die ronde staan beschreven in hoofdstuk 7.

In alle beschreven adviezen wordt een pleidooi gevoerd voor de pedagogische dimen-
sie, de pedagogisering van het curriculum. Er zijn geen aanbevelingen om een (eigen) 
beroepsbeeld te formuleren. Wellicht houdt de overheid zich daarbij op afstand, van-
wege het mogelijk normatieve karakter van een dergelijk beeld.

9.2. De Marnix Academie en een beroepsbeeld

De Marnix Academie pakt na de laatste visitatie verschillende lijnen en bijstellingen op. 
Niet in de laatste plaats de lijn van een pedagogisch beroepsbeeld, ook al omdat het com-
mentaar van de voorzitter van de visitatiecommissie, prof. dr. Luc Stevens, beschouwd 
werd als een handschoen die de academie diende op te pakken. Met name zijn opmer-
king dat dit ook verwacht zou mogen worden in de lijn van de traditie van de Marnix 
Academie, treft de academie in het hart. De instelling van het lectoraat Dynamische 
Identiteitsontwikkeling diende dan ook voor de onderbouwing van het te ontwikkelen 
beeld en de ondersteuning van die ontwikkeling.

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van een beroepsbeeld, wordt ook werk gemaakt 
van competentiegericht opleiden, van een opleidingsdidactiek en van een toetsbe-
leidsplan. Waar bij competentiegericht opleiden wordt uitgegaan van een holistische 
opleidingsvisie, ontstaat het besef dat deze visie dan ook zichtbaar dient te zijn in de op-
leidingsdidactiek en de visie op toetsen. Eigenlijk wordt de lijn van HZP omgevormd 
in competentiegericht opleiden, zonder dat HZP als opleidingsvisie en -didactiek 
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voldoende geëvalueerd wordt. Dat leidt tot onrust in de organisatie en dat brengt weer 
het besef teweeg dat ditmaal niet meer gewerkt moet worden met een projectgroep, 
die onderdelen uitrolt, maar met een breed draagvlak en vele momenten van betrok-
kenheid voor alle opleidingsdocenten. De doordenking van competentiegericht oplei-
den start met een tweedaagse, waarbij alle teamleiders, programmaleiders, vakgroep-
coördinatoren en onderwijsontwikkelaars zijn betrokken. Daarnaast zijn er regelmatig 
personeelsbijeenkomsten, ontwikkelweken en overleggen. 

De Marnix Academie ontwikkelt zo een competentiegericht opleidingsmodel, waarbij 
uitdrukkelijk gekozen wordt voor een specifieke definitie van het begrip competen-
tie, waarbij iedere competentie van gedragsindicatoren wordt voorzien en waarbij in 
vier fases het niveau van te realiseren competentieontwikkeling wordt beschreven. 
Er ontstaat snel een gesprek, dat ook met het beroepenveld gevoerd wordt, waarbij 
de vraag wordt gesteld of met de zeven SBL-competenties alles voldoende is gedekt. 
Er kriebelt opnieuw de behoefte om aan het model van zeven competenties, dat door 
alle pabo’s omarmd zal worden, iets eigens toe te voegen. Het voorstel is om een acht-
ste competentie toe te voegen die betrekking heeft op inspiratie en normatief hande-
len. Deze achtste competentie wordt als volgt omschreven: competent in inspiratie en 
normatief handelen. Het begrip normatieve professionaliteit blijkt een lastig begrip. Bij 
de review van een artikel voor het VELON-tijdschrift45, blijkt de reviewer aan iets dog-
matisch (religieus) te denken. Hoewel competentie acht wordt omarmd binnen en bui-
ten de Marnix Academie, zal telkens weer verlegenheid ten aanzien van het hoe en wat 
rond deze competentie opduiken. In een herziene uitgave van Bekwaam, Betrokken en 
Bevlogen46 wordt de achtste competentie omgevormd naar ‘competent in inspirerend, 
wijs en waardenvol handelen’. 

In 2007 verschijnt de interne nota Opleiden voor een beroep in beweging. In deze nota wor-
den verschillende bewegingen als belangrijke didactische vertrekpunten genoemd: de 
beweging van kennisoverdracht naar kennisconstructie en -creatie, de beweging van 
onderwijsgevende naar begeleider en de beweging naar persoonlijk meesterschap. In 
de nota worden die bewegingen geïllustreerd met een overzicht van het oude leren naast 
het nieuwe leren, ontleend aan Jozef Kok (2003). De (opleidings-) docent vervult in het 
nieuwe leren andere rollen: die van ontwikkelaar, begeleider, expert en beoordelaar. 

Met de beweging naar persoonlijk meesterschap wordt aangesloten bij wat rond het 
beroepsbeeld ontwikkeld is en uitgewerkt in de nota Vitale Beelden (2005). De nota be-
schrijft hoe, met de leden van de werkgroep Beroepsbeeld, is gewerkt aan een beeld van 
het beroep van leraar. Allereerst wordt een pleidooi gevoerd voor fluïde beelden: niet 
het fixeren (en daarmee de grenzen bewaken) of het loslaten (en daarmee de grenzen 
laten vervagen), maar het laten bewegen (en daarmee grenzen overschrijden) van het 

45 Van der Eijk, J., et al. (2009).
46 Van den Berg, B., De Kort, B., Van der Wal - Maris, S. (2014).
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beroepsbeeld past bij een samenleving in verandering en een omgang met tradities in 
verandering. In de beschrijving van een mogelijk bewegend beroepsbeeld wordt met het 
begrip beeld gespeeld: bewegende beelden, levende beelden, beeldelementen, bron-
nen, contouren van een beroepsbeeld, beeldverhalen en zonder beelden. Aan een moge-
lijk beroepsbeeld is al eerder (deels) gewerkt: in de symposiumbundel47 Als ogen oplich-
ten en in de uitgave Als leren een feest wordt, de uitgave van de lectorale rede van Bas van 
de Berg bij de start van het lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling. In Vitale Beelden 
worden lijnen doorgetrokken: het beroepsbeeld wordt opgebouwd vanuit een visie op 
het kind, op de mens, op de Ander en op de samenleving. Deze visie wordt telkens gelar-
deerd met bijbels-theologische doorkijkjes. Bij de visie op de Ander valt de naam van de 
filosoof Levinas. In de latere bewerking en verdieping van het beroepsbeeld wordt uit-
voerig bij het gedachtengoed van Levinas aangesloten. In de nota Vitale Beelden wordt 
een eerste poging gedaan om het uitgewerkte beroepsbeeld in drie woorden te vatten: 
bevlogen, ontvankelijk, betrokken. De nota raakt allerlei thema’s aan, en wekt zo de in-
druk alles met alles te willen verbinden in een pedagogisch-theologisch geheel. Zowel 
intern als extern wordt de nota Vitale Beelden als een complex geheel ervaren, wellicht 
vanwege dat omvattende karakter. Een en ander roept de vraag op: ‘Wat betekent dit 
voor het praktische handelen?’. Er wordt besloten om met de nota aan de slag te gaan in 
een tweedaagse externe conferentie (verkort aangeduid als tweedaagse) voor alle me-
dewerkers van de Marnix Academie. Vanwege het mogelijke intensieve karakter van de 
conferentiethema’s wordt ook besloten om vijfmaal met groepen van telkens ongeveer 
20 medewerkers naar Rockanje te gaan. De Rockanje-conferenties worden voorbereid 
en uitgevoerd door het lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling. In de rapportage 
met aanbevelingen naar aanleiding van de vijf conferenties worden de volgende zaken 
genoemd:

‘Na vijf Rockanje - bijeenkomsten in het schooljaar 2006 -2007 is het moment daar om 
een eindrapportage op hoofdlijnen te schrijven. We hebben deze beschrijving de titel 
meegegeven Bekwaam, betrokken en bevlogen. Dat is een karakteristiek waarin de mede-
werkers zich herkennen en waarin ze ook gekend willen worden. Het is ook een kern-
achtige aanduiding voor het type leraren dat de Marnix Academie wil opleiden. Het 
zegt iets over de ambitie van de medewerkers om dit ook te realiseren: 
-  bekwaam: we willen vakmensen zijn en vakmensen opleiden, ieder vanuit zijn of 

haar deskundigheid en plek in de organisatie;
- betrokken: de relaties met studenten, met collega’s en met mensen in het veld moe-

ten van goede kwaliteit zijn (persoonlijk en professioneel) om vernieuwingen echt 
te laten slagen;

- bevlogen: medewerkers die geïnspireerd én inspirerend werken en ook inspiratie 
uitstralen in al hun contacten en activiteiten, brengen echt iets van blijvende waar-
de tot stand.

47 In 2004 organiseerde de Marnix Academie een symposium ter gelegenheid van 150 jaar chris-
telijk opleidingsonderwijs en 20 jaar Marnix Academie.
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Bekwaam, betrokken en bevlogen wil ook een keurmerk zijn voor de leraren die de Marnix 
Academie wil opleiden. We48 hebben de indruk dat studenten en de scholen in het 
werkveld dit keurmerk zullen gaan herkennen en erkennen, maar deze twee geledin-
gen moeten zich hierover nog heel duidelijk uitspreken. Het visiestuk Vitale Beelden 
is pas compleet als hun stemmen ook verwerkt zijn in het uiteindelijke document’ 
(Bekwaam, betrokken, bevlogen – eindrapportage na vijf Tweedaagsen, pg 1). 

Tijdens de tweedaagsen is een SWOT-analyse van de Marnix Academie gemaakt. Bij het 
onderdeel meenemen zijn genoemd:
- de wil om te blijven veranderen en ontwikkelen
- kleinschaligheid
- sfeervolle dynamische organisatie
- gastvrije cultuur
- sterk gevoel van collegialiteit
- houding van actieve betrokkenheid 
- ontwikkelingskansen die je krijgt
- waardering/aandacht voor vakinhoud
- de kijk op de Marnix als een plaats waar veel en veel nieuwe dingen te leren zijn
- het goede begin van gestructureerde leerlijnen in samenhang voortzetten.

Over de identiteit van de Marnix Academie wordt opgemerkt: ‘In het visiestuk worden 
een aantal kernwaarden benoemd die door de toenmalige betrokkenen bij gesprekken 
binnen de Marnix Academie als belangrijk worden gekenschetst. De volgende kern-
waarden zijn benoemd:
- Toekomstgericht werken vanuit duurzaamheid en kwaliteit.
- Zorg en aandacht voor elkaar en voor studenten.
- Werken vanuit lef en betrokkenheid.
- Aandacht voor de ontwikkeling van talenten.
- Verbondenheid versterken in het samen leren en samen werken.

Velen hebben behoefte aan een sterke focus bij het formuleren van kernwaarden. Zij 
zeggen: Kies als Academie drie of vier kernwaarden. Anderen benadrukken meer de 
vraag: Hoe operationaliseer je nu de kernwaarden in goede handreikingen voor het da-
gelijks handelen? Geef indicatoren aan hoe je bijvoorbeeld zorg en aandacht voor elkaar 
gestalte geeft. Iedereen ziet het belang van kernwaarden in voor het zichtbaar maken 
van een geleefde identiteit op de Marnix. Je kunt bij heldere kernwaarden en indicato-
ren elkaar dan ook echt ergens op aanspreken. Er zijn ook medewerkers die met name 
kernwaarden uit de christelijke traditie weer veel centraler willen stellen, zoals: gerech-
tigheid, zorg voor de zwakkeren en het behoud van de schepping, ook voor komende 
generaties. 

48 Met ‘we’ wordt in dit geval verwezen naar de schrijvers van de conferentierapportage.
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Het imago van de Marnix van Nu is nog lang niet uitdagend genoeg. We zitten in de 
perceptie van het veld, van studenten en van vele medewerkers nog zeker niet bij het 
visioen van de bekwame, betrokken en bevlogen leraar en medewerker. Wat moeten we 
doen als opleiding en als organisatie om studenten, het veld en de medewerkers een 
sterker besef te geven dat er op de Marnix ook echt iets goeds en inspirerends te ont-
dekken en te leren valt? Dat je nieuwe kennis op kunt doen op allerlei terrein en dat 
je die nieuwe kennis en kunde verbinden kunt met je eigen persoonlijke levenskijk en 
levenshouding?’ (pp 3-5). 

Om van de geleefde identiteit werk te maken wordt de aanbeveling gedaan om een 
duurzaam identiteitsberaad te organiseren.

De Rockanje-conferenties leveren de woorden waarmee de Marnix Academie zich is 
gaan profileren: bekwaam, betrokken en bevlogen. In 2009 verschijnt de uitgave Bekwaam, 
betrokken, bevlogen – beelden van een beroep in beweging in de 21e eeuw.49 Het betreft een 
grondige bewerking van Vitale Beelden, waarbij enerzijds een poging is gedaan om tot 
praktische vertalingen te komen en anderzijds nadrukkelijker dan in Vitale Beelden 
wordt aangesloten bij het gedachtegoed van Emmanuel Levinas. Opvallend in de uit-
gave is dat bekwaam, betrokken en bevlogen niet alleen als kenmerkende woorden voor 
een beroepsbeeld worden gehanteerd, maar dat ook een vertaling wordt gemaakt in 
de richting van de betekenis voor medewerkers van de Marnix Academie en voor de 
organisatie als zodanig. Er wordt naar congruentie gezocht. In alle volgende uitingen 
waarin de Marnix Academie zich positioneert, wordt die congruentie telkens herhaald. 
Als kernwaarden worden genoemd: ‘ 
- duurzaamheid (zorg voor de omgeving, zorg voor duurzaam leven);
- betrokkenheid (betrokkenheid op kind, school en samenleving);
- verantwoordelijkheid (voor de ontwikkeling van kinderen, het team en de school 

als geheel);
- mededogen (voor kinderen, voor collega’s, voor de wereld);
- inspiratie, een lange adem (voor kinderen, voor goed onderwijs, voor de doorwer-

king van een vitale levensbeschouwelijke traditie);
- passie (voor leren en zich ontwikkelen);
- lef (de moed om op een persoonlijke wijze goed onderwijs te realiseren, soms tegen 

de stroom in)’ (pg 53). 

Het beroepsbeeld wordt als volgt weergegeven: 

‘De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool die alle ruimte biedt aan 
toekomstige leraren basisonderwijs om te ontdekken wie zij zijn. Vier jaar lang gaan 
studenten op reis om te ontdekken hoe ze inspirerende en geïnspireerde leraren kun-
nen worden. De academie vindt het belangrijk om iedere student uit te nodigen die 

49 Van den Berg, B., De Kort, B., Van der Wal-Maris, S. (2009).
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zoektocht naar de persoonlijke en professionele identiteit aan te gaan. Daarbij gaat 
het om vragen als: Wie ben ik, wat beweegt mij en wat houdt mij bezig? Welke inspi-
ratiebronnen voeden mijn bestaan als leraar? Wie zijn inspirerende voorbeelden voor 
mij? Hoe kan ik mijn drijfveren vertalen in een manier van werken waarin ik kinderen 
begeleid en uitdaag om zelf en met elkaar zich tot betrokken wereldburgers te ontwik-
kelen? Als mogelijk antwoord op die vragen reikt de academie het door haar geformu-
leerde beroepsbeeld aan: een bekwame, betrokken, bevlogen leraar met lef’ (pg 53-54). 

Tenslotte wordt over de christelijke traditie het volgende opgemerkt: ‘Voor veel stu-
denten en medewerkers van de Marnix Academie vormt de christelijke traditie (in veel 
varianten) een belangrijk deel van hun religieuze levensbeschouwing. Deze religieuze 
articulatie maakt dat velen binnen de Marnix Academie de waarden, verhalen, rituelen 
en ervaringen uit deze traditie (en de joodse wortels daarvan) op een actuele en inno-
verende wijze gestalte willen geven in hun professionele handelen. Relationele noties 
uit deze traditie, als zorg voor elkaar, gevoel voor rechtvaardigheid en vertrouwen in 
vernieuwing van de wereld, spelen daarin een belangrijke rol. Zij zijn herkenbaar in de 
eerder genoemde kernwaarden’ (pg 54). 

In de uitgave wordt, ook vanwege de praktische vertaling, een koppeling gemaakt met 
competentiegericht opleiden en toetsen, onder de aanduiding opleiden in samenhang. 

In 2014 wordt een update van de uitgave verzorgd, onder de titel Bekwaam, betrokken en 
bevlogen – nieuwe beelden van een beroep in beweging in de 21e eeuw. Het gaat daarbij om 
weliswaar kleine, maar wel betekenisvolle aanpassingen. Opvallend is bijvoorbeeld, 
dat waar in de eerste uitgave gesproken wordt over ‘veel studenten en medewerkers die 
zich verbonden weten met de christelijke traditie’, in de herziene uitgave wordt gespro-
ken over ‘een groep studenten en medewerkers’ (pg 54). Verder is het deel over Levinas 
aanzienlijk ingekort en vereenvoudigd (gaandeweg werd duidelijk dat het gedach-
tegoed van Levinas als moeilijk toegankelijk werd ervaren). In de inleiding op de her-
ziening wordt kernachtig aangegeven: ‘Het beroep van leraar (basisonderwijs) is een 
beroep waarin betrokkenheid op de ander (en de Ander) de grondtoon is’ (pg 2). Als be-
roepsbeeld wordt (naast de al eerder geciteerde uitvoerige versie) het volgende gefor-
muleerd: ‘een leraar basisonderwijs in de 21e eeuw is bekwaam, betrokken en bevlogen:
- bekwaam in alle dimensies van het vak
- betrokken op wat met het kind, de school en de samenleving gebeurt
- bevlogen door wat uit vitale bronnen op haar/hem afkomt en wat zij/hij weet te ver-

talen in creatief en wijs handelen’ (pg 37, 38).

De update is voor het overige vooral gekoppeld aan zich ontwikkelende inzichten over 
leren in de 21e eeuw. Daarbij wordt benadrukt dat in tijden van (snelle) verandering beel-
den niet anders dan ‘beweeglijk’ kunnen en moeten zijn. 



179

Terwijl aan het beroepsbeeld in verschillende uitgaven wordt gewerkt, dient zich een 
- zo zou deze getypeerd kunnen worden- andere congruente beweging aan: de Marnix 
Academie maakt, samen met partners in het beroepenveld, werk van opleiden in de 
school. Wat aanvankelijk start met zeven aangesloten schoolbesturen, groeit uit naar 
een partnerschap met ruim 340 scholen. Het partnerschap kan aan het concept van er 
zijn ten behoeve van de ander gekoppeld worden: niet langer is de academie de beter we-
tende partij, de academie leidt op ten behoeve van en in partnerschap met. Dat is een 
omslag in de relatie met het werkveld die diep verankerde mentale beelden raakt. Een 
en ander is onder woorden gebracht in de uitgave Op reis gaan van de hand van Mariska 
Jansen.50

9.3. Ervaringen van binnenuit

Opvallend is dat de gesprekken over de episode van de ontwikkeling van een beroeps-
beeld telkens vooral gaan over de identiteit van de Marnix Academie, over wat de acade-
mie was, is en zou moeten zijn. Alle geïnterviewden noemden ruimte en verbondenheid 
als heel belangrijke kernbegrippen voor wat de Marnix Academie was en zou moeten 
zijn. Over ruimte wordt het volgende gezegd: ‘Het gaat om een open, uitnodigende 
ruimte. Je wordt gezien en gehoord en je mag komen met ideeën en voorstellen’. Een 
van de gesprekspartners zegt daarbij uitdrukkelijk: ‘Ruimte schept wel een verplich-
ting, je moet die ruimte wel willen vullen’. Daarbij horen ook de veel genoemde woor-
den van betrokkenheid en verbondenheid. Daarbij uit een van de geïnterviewden ook 
kritiek: ‘De Marnix Academie worstelt al langere tijd met betrokkenheid. Het lijkt erop 
dat niemand wordt aangesproken op de verplichting om de ruimte te vullen. Je kunt zon-
der meer besluiten je aan dialogen en studieuze momenten te onttrekken’.

Daarbij lijkt ook te horen, dat medewerkers niet mee bevraagd worden op levensbe-
schouwelijke overtuigingen. De sfeer wordt, zo geeft een van de gesprekspartners aan 
meer en meer een sfeer van: ‘Ik vind dit en jij vindt dat, en we gaan over tot de orde van 
de dag’. Er is geen gesprek meer, geen nieuwsgierige dialoog over (levensbeschouwelij-
ke) keuzes. Als voorbeeld wordt genoemd: het omarmen van een model voor 21e eeuws 
leren, waarbij niet kritisch wordt gesproken over de economische positionering van 
het model. Een ander voorbeeld: het woord ondernemerschap duikt op. Het zou om on-
dernemend leren moeten gaan. Ook een begrip uit de wereld van winst en maakbaarheid. 

Over het ontwikkelde beroepsbeeld worden verschillende dingen gezegd. Allereerst 
het gebruik van het gedachtegoed van Levinas. Dat is vrij ontoegankelijk gedachte-
goed en de vraag die daarbij bij een van de geïnterviewden opkomt, is: ‘Waar is Jezus 
gebleven? Wat Levinas benadrukt, werd toch al door Jezus gepraktiseerd?’. Aan deze 
vraag wordt tegelijkertijd gekoppeld dat religie en onderwijs altijd een moeizame 

50 Jansen, M.F. (2009).
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combinatie is geweest. Liever daarom: alle onderwijs openbaar en laat ieder eigen keu-
zes maken op het gebied van religiositeit. Als voorbeelden van de moeizame combina-
tie worden genoemd: het verdwijnen van dag- en weekopeningen, het verdwijnen van 
bevraagd worden op levensbeschouwelijke overtuigingen, het verdwijnen van levens-
beschouwelijke verwijzingen überhaupt. Dat roept in een van de gesprekken de vraag 
op, of het nog noodzakelijk of gewenst is om de academie als (protestants-)christelijk te 
profileren. Er zou een voortdurende dialoog gevoerd moeten worden over verschillen-
de levensbeschouwelijke uitgangspunten en op basis daarvan zou gesproken kunnen 
worden over de wijze waarop de academie de ruimte ook wil begrenzen. Ook hier weer: 
het gaat niet om alles moet kunnen, het begrenzen van de ruimte hoeft echter niet nood-
zakelijkerwijs op het protestantse christendom gebaseerd te zijn. Een van die begren-
zingen is het appel dat de ander op je doet. Daarop antwoord geven in een levensprak-
tijk, een levenspraxis met keuzes, is een van de grondtonen uit de joodse en christelijke 
tradities, maar kan wellicht ook gevoed worden door de humanistische traditie of an-
dere vergelijkbare overtuigingen. Een van de gesprekspartners noemt dat ook kenmer-
kend voor de academie: het levensbeschouwelijke is altijd vertaald in ‘horizontalisme’. 

Het appel dat de ander op je doet, wordt door alle geïnterviewden herkend als een be-
langrijke grondtoon in het ontwikkelde beroepsbeeld. Waar de een de uitwerking in-
tellectualistisch noemt, is de ander te spreken over de met name pedagogisch geladen 
praktische uitwerking. Er is gekozen voor ruimte voor (waardengeladen) pedagogisch 
handelen, zonder het levensbeschouwelijke los te laten. Dat is iets dat niet zonder meer 
tot pragmatisme of rechtstreeks praktisch handelen leidt, maar vraagt om een proces 
van ‘verinnelijking’ en toe-eigening. Dat proces zorgt voor een stevige basis waarop 
koers gekozen kan worden. Die koers is, wat de Marnix betreft, altijd innovatief, eigen-
wijs, eigenzinnig geweest. Iemand noemt: ‘Dat geldt ook voor de keuze voor Levinas’. 
We zien die keuze overigens ook terug in het werk van onderwijspedagoog Gert Biesta 
(2013).

Opgemerkt wordt dat de roep van Stevens bij de laatste visitatie om een pedagogisch be-
roepsbeeld een terechte roep was. De pedagogen verdwenen letterlijk uit het program-
ma en de opleiding. Dat leidde tot onderwijskundige modellen, formats, afvinklijs-
ten en een eenzijdige focus op bekwaam. Dat laatste is, aldus de gesprekspartner, nog 
steeds aan de orde, hoewel de tegenbeweging ook zichtbaar wordt. Met haar beroeps-
beeld is de academie een soort ‘voorloper’ van die tegenbeweging. Waar de gevoelig-
heid voor die tegenbeweging verdwijnt of niet meer wordt gevoed, verdwijnen belang-
rijke noties. In dat verband wordt genoemd dat velen binnen de Marnix Academie geen 
raad weten met competentie acht en met het kernwoord bevlogen. Er is op basis van een 
onderzoek door een extern p.r.-adviseur het voorstel gedaan om bekwaam, betrokken en 
bevlogen in te ruilen voor betrokken innovatief. Bevlogenheid kun je niet meten, maar, zo 
zegt een van de geïnterviewden, dat is bij competentie acht ook niet de bedoeling. Daar 
gaat het juist om het al eerdergenoemde ‘verinnelijken’, of ‘bewust de tijd nemen voor 
de vraag naar waartoe’. 
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Er worden in retrospectief ook zorgen en tekorten genoemd. Allereerst de bezorgde 
constatering dat de academie er blijkbaar onvoldoende in is geslaagd om de wending 
naar een pedagogisch beroepsbeeld (zie Miedema: 1994, 2003 en 2012) expliciet en her-
kenbaar te maken. De gedachte aan een levensbeschouwelijke laag onder dat beeld 
wordt nog steeds te snel verstaan en beleefd als: ‘levensbeschouwelijk, dat is iets met 
geloof, met Jezus, dat is privé, daar doe ik of in eigen tijd iets of überhaupt helemaal 
niets mee’. Wellicht is dat een hardnekkige invulling, omdat in het ontwikkelde be-
roepsbeeld onvoldoende werk is gemaakt van de maatschappelijk-politieke dimensie 
(zie wat eerder ook werd opgemerkt aangaande het economisch discours). De vraag 
naar de school als ‘rechtvaardige institutie’ is te weinig gesteld. Anderen spreken over 
het ontbreken of verdwijnen van de dialoog als belangrijk ‘instrument’ voor het le-
vensbeschouwelijke /pedagogische discours. Ook wordt opgemerkt dat ‘het allemaal 
wel mooie woorden en gedachten waren, maar wat moet je daarmee in de dagelijkse 
praktijk’. 

Alle gesprekspartners zien het gevaar van een breuk met wat de academie was en wilde 
zijn. Met name de begrippen ruimte, verbondenheid en intermenselijkheid lijken onder 
druk te komen staan. Daarmee verdwijnt het onderscheidende van de academie en de 
binding met wat was. Identiteitsontwikkeling is niet zozeer te duiden met een wadden-
model (en verdwijnt iets en er groeit iets nieuws) als wel het werken aan een quilt, waar-
in verschillende patronen en draden zichtbaar zijn. Er is een begin, waarop telkens ver-
der gewerkt wordt. Er tekenen zich telkens nieuwe patronen af, maar het geheel wordt 
bijeengehouden door rode draden of ondersteunende lijnen. Als die verdwijnen, als niet 
meer gequilt kan worden of mensen buitengesloten worden of zichzelf afzonderen van 
dat proces, verdwijnt de noodzaak om telkens opnieuw een draad op te pakken en ver-
der te gaan.

9.4.  Duiding van de episode van het ontwikkelen van een 
beroepsbeeld

De Marnix reageert onmiddellijk op de oproep vanuit de laatste visitatie om werk te 
maken van een pedagogisch geladen beroepsbeeld, gekoppeld aan de traditie waarin 
de Marnix Academie staat. Vooral dat laatste blijkt een lastige, omdat het staan in een 
traditie onder spanning is komen te staan. Velen hebben van die traditie afscheid geno-
men, secularisatie dient zich aan, de symbolische taal wordt niet meer gekend of ge-
bezigd. Die spanning wordt bijvoorbeeld zichtbaar als in de werkgroep beroepsbeeld 
wordt geconstateerd dat de oude levensbeschouwelijke uitgangspunten, verwoord met 
een tekst van Feitse Boerwinkel, in toenemende mate moeilijk te verstaan zijn en daar-
door niet meer vanzelfsprekend zijn.51

51 Van den Berg, B., De Kort, B., Van der Wal-Maris, S. (2009), pg 4.
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Er wordt om verschillende redenen gekozen voor een pedagogische invulling, van het 
beroepsbeeld, gebaseerd op een levensbeschouwelijke laag. Een van de redenen ligt in het 
pleidooi voor fluïde beelden, niet meer gebaseerd op in beton gegoten – vooral ook - 
religieuze vertrekpunten. Verder is gezocht naar het opnieuw verstaanbaar maken van 
symbolische taal, aansluitend bij wat als belangrijke noties uit de traditie van de acade-
mie wordt geacht. In een breed gedeelde zoektocht komen de kernwoorden bekwaam, 
betrokken en bevlogen tot stand. In het ontwikkelde beroepsbeeld wordt ook een aanslui-
ting gemaakt bij competentiegericht opleiden en toetsen. Daarmee is gezocht naar een 
praktische vertaling van bekwaam, betrokken en bevlogen en de uitwerking daarvan in 
beroepsrollen.

Wellicht mede ingegeven door het willen vermijden van woorden en taal, waarvan ve-
len afscheid hadden genomen, wordt gekozen voor aansluiting bij het gedachtegoed 
van Levinas. Dat gedachtegoed blijkt als moeilijk toegankelijk te worden beleefd. In 
de (voorlaatste) visitatieronde voor DCBO is daarom in de zelfevaluatie opgemerkt dat 
meer werk gemaakt moet worden van uitleg en dialoog over het gedachtegoed. Levinas 
biedt, en dat zal zeker ook hebben meegewogen, een goede mogelijkheid om een en 
ander in pedagogische vertrekpunten en in pedagogisch handelen te vertalen. 

De kernwoorden bekwaam, betrokken en bevlogen worden kenmerkende woorden, die 
in congruentie betrokken worden op (aanstaande) leraren, medewerkers van de aca-
demie en de organisatie. Vanwege het steeds minder geoefend zijn in symbolische taal, 
komt het laatste begrip in de gevarenzone. Er zijn medewerkers die uitspreken dat ze 
geen idee hebben wat bevlogen is. In een beweging buiten de Marnix Academie (overi-
gens wel mede door de academie en het lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling ge-
voed) wordt tegelijkertijd langzamerhand aandacht gevraagd voor persoonlijk meester-
schap en waardenvol handelen. Mogelijk dat deze beweging de redding is voor bevlogen. 

Geïnterviewden geven allen, ieder op zijn of haar eigen manier, uiting aan de zorg over 
de jongste ontwikkelingen: belangrijke noties als ruimte, verbondenheid en intermen-
selijkheid lijken onder druk te komen staan. En men ziet, mede in het ontwikkelde be-
roepsbeeld, iets dat de Marnix Academie tot een unieke organisatie maakt. Waar de be-
tekenis van dat beeld verder wordt uitgehold, verdwijnt het onderscheidende en ‘doen 
we wat allen doen’. Dat blijkt onder andere uit het onvoldoende scherp zijn op (het je 
– waar mogelijk en gewenst -onderscheiden van) het dominante discours.

We zien dus het volgende:
- Een stevig dominant publiek narratief, waarin een vooral economische benadering 

van het onderwijs zichtbaar is in termen van efficiëntie, rendement, doelgericht-
heid en (afvinken) van prestaties; daarnaast bij de laatste visitatie ook een sterk en 
voor pabo’s dwingend persoonlijk narratief, waarin de pedagogische benadering 
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werd benadrukt.52 Het levensbeschouwelijk discours wordt meer en meer terugge-
drongen in het private domein;

- We zien een sterk en congruent uitgewerkt organisatienarratief, antwoordend op 
het hier bovengenoemd persoonlijk narratief; de in dat narratief aanwezige levens-
beschouwelijke elementen worden meer en meer of niet herkend of onvoldoende 
relevant geacht. Opvallend is wel dat bij het verschijnen van de uitgave met het 
beroepsbeeld organisaties die net als de Marnix Academie worstelden met de le-
vensbeschouwelijke laag van en in hun organisatie, de uitgave Bekwaam, betrokken 
en bevlogen omarmden als een mooie, waardevolle stap in de doordenking van die 
levensbeschouwelijke laag en de vertaling daarvan in praktisch handelen. Het orga-
nisatienarratief wordt wat betreft kenmerkende woorden en praktische vertalingen 
wel breed gedragen.

- We zien persoonlijke narratieven waarin de verbondenheid met de academie, maar 
ook de scheiding tussen het persoonlijke en organisatienarratief aan de orde ko-
men. Van leiding en management wordt het overbruggen van die scheiding ver-
wacht, in hun eigen handelen en als voorbeeld voor de organisatie.

Op basis van het identiteits-reconstructieframe kan het volgende gezegd worden:
- In het ontwikkelde beroepsbeeld wordt, met andere woorden en duidingen, voort-

geborduurd op wat vanuit de traditie voorhanden is. Op levensbeschouwelijk vlak 
wordt dat niet altijd als zodanig herkend; soms vindt men die binding ook niet re-
levant meer. Wel wordt een beweging gemaakt om het starten vanuit (gebeitelde 
of gestolde) levensbeschouwelijke vertrekpunten in te wisselen voor het starten 
vanuit de pedagogische vraag. Levensbeschouwelijke overtuigingen worden daar-
mee niet meer ingezet als vertrekpunt, maar als laag. Vanuit de traditie wordt aan-
gehaakt bij met het oog op de ander/Ander, nu verbonden aan het gedachtegoed van 
Levinas.

- In de utopie zien we woorden als inspiratie en lef, passie en mededogen verschij-
nen, woorden die van belang worden geacht voor de leraar, maar ook voor de or-
ganisatie. De Marnix moet de plek van ruimte, dialoog en eigenzinnigheid blijven, 
met verbondenheid met elkaar en het oog op de ander. Zelfstandig blijven is een 
middel daartoe.

- De ander staat volop in de schijnwerper. Het is allereerst het appel vanuit de laat-
ste visitatie, maar – in het beroepsbeeld nadrukkelijk zo vertaald – vooral van het 
lerende kind, de (aanstaande) leerkracht en de wereld om ons heen. Gevoelig zijn 
voor en respons geven op het appel van de ander staat centraal.

- In het praktisch handelen wordt een probleem ervaren: Hoe geef je handen en voe-
ten aan zoiets als het appel van de ander? De weerbarstige praktijk van alledag vraagt 
(vaak ad hoc) heel andere dingen, die ook kunnen afleiden van het vormgeven van 
de respons op het appel. Dat veroorzaakt mogelijk het gevoel dat men heeft bij het 

52 Dat persoonlijk narratief stond overigens haaks op het dominante publieke narratief. Dat 
persoonlijk narratief werd door pabo’s wel herkend.
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ontwikkelde beroepsbeeld: mooie, intellectualistische woorden, maar wat doe/ 
moet je ermee?

In retrospectief kan dus gezegd worden dat van een vertaling in bijvoorbeeld rituelen 
en handelingen te weinig werk is gemaakt. Daarbij komt dat de door velen zo gewaar-
deerde ruimte ook mogelijkheden bood om je aan zaken (zoals dialoog en handelen) te 
onttrekken.

- In de betekenisverlening lag hetzelfde probleem als hierboven geschetst: te weinig 
geoefend in symbooltaal en vertalingen daarvan, te weinig dialoog en duiding, te 
weinig ervaren betrokkenheid bij ‘de plek der moeiten’53 waarin de dialoog rond 
overtuigingen een plaats heeft. In wat geschetst werd over het niet meer (willen) 
begrijpen van het woord bevlogenheid (en verwante begrippen als bezield en geïnspi-
reerd) wordt dat pregnant zichtbaar. Keerzijde is, dat waar de plek der moeiten wel 
wordt betreden, juist de dialoog rond de betekenis van bekwaam, betrokken en bevlo-
gen weer wordt gevoerd.

De duiding maakt zichtbaar dat op het punt van de levensbeschouwelijke laag en de 
hantering van die laag nog nadere doordenking gewenst is. Dat wordt opgepakt en uit-
gewerkt in hoofdstuk 12.

53 Term ontleend aan het werk van Wierdsma; zie onder andere: Wierdsma, A. (2012). De plek 
der moeite. In: Ruijters, M. & Simons, R.J. (2012: 457-468).

 Zie ook de dissertatie van Gertie Blaauwendraad (2018). 
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10.  De totstandkoming van het strategisch 
plan 2013-2017

Beleidsplannen van de Marnix Academie groeiden rond 2000 uit tot het formuleren 
van strategische beleidsplannen, waarin voor een periode van 4 jaar de koers van de acade-
mie werd geschetst. Het formuleren van dergelijke plannen paste in de governance-struc-
tuur en -cultuur waarmee ook het Hoger Beroepsonderwijs te maken kreeg. In de periode 
van 2004-2008 kreeg het strategisch plan van de academie de titel Bouwen aan kwaliteit 
mee. De titel had betrekking op het versterken van de inhoudelijke kwaliteit van de op-
leidingen en cursussen, maar ook op het voornemen om het gebouw van de academie 
grondig te verbouwen, zodat er ook sprake zou zijn van een kwalitatief hoogwaardige 
leer- en werkomgeving, passend bij inhoudelijke onderwijskundige keuzes. Groei van 
het aantal studenten en cursisten noopten ook tot verbetering en uitbreiding.

Voor de periode van 2009-2012 werd een strategisch plan geformuleerd met als titel 
Investeren in relaties. Nadrukkelijker dan in de voorgaande beleidsperiode werd gespro-
ken over: ‘de pabo voorbij’. De Marnix Academie had de ambitie zich te ontwikkelen tot 
een kenniscentrum, waarvan de pabo een onderdeel was. Dat kenniscentrum zou vorm 
krijgen door in netwerken en relaties te investeren. Relaties met het beroepenveld via 
opleiden in de school en relaties met andere kennisinstellingen ten behoeve van onderwijs 
en onderzoek. In deze beleidsperiode trad de Marnix Academie nog nadrukkelijker dan 
voorheen naar buiten; de Marnix Academie ontwikkelde zich tot een instelling die door 
anderen werd beschouwd als een degelijke, deugdelijke en innovatieve instelling en waar de 
zaken op orde waren. Tegen die achtergrond was het drama van de aanvankelijk stroef 
verlopen eerste accreditatie een enorme klap in het gezicht van een instelling die meer 
en meer het gevoel ontwikkelde van erkende kwaliteit. 

De genoemde accreditatie-ronde leidde in ieder geval tot de vraag op welke wijze de 
academie al dan niet kon blijven werken aan een sterk profiel, dat ook voldeed aan ex-
terne kwaliteitsoordelen. In dat kader is – met raadpleging van veel, vooral ook externe 
partijen - in samenspraak met alle medewerkers gewerkt aan het strategisch plan voor 
de periode 2013-2017, getiteld Nieuwe LeerKracht. 

10.1. Landelijke ontwikkelingen

De sturing vanuit de overheid en de HBO-raad op (de kwaliteit van) het onderwijs in het 
algemeen en op de lerarenopleidingen – en dan vooral de pabo’s – neemt vanaf de eer-
ste visitatieronde in 1991/1992 toe. Het maatschappelijk debat over de slechte kwaliteit 
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van juffen en meesters klinkt steeds luider en is steeds venijniger van toon. In het kader 
van die ‘ontbrekende’ kwaliteit wordt vooral naar de pabo’s gekeken: die zijn het ni-
veau van ‘knip- en plakacademie’ niet ontstegen. Dat beeld van knippende en plak-
kende pabo-studenten blijkt hardnekkig. In diverse meer recente uitlatingen, onder 
andere van minister Bussemaker van OCW uit het kabinet Rutte 2, klinken die beelden 
nog steeds door of wordt eraan gerefereerd.54 OCW formuleert onder minister Plasterk 
een ‘kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011’ onder de titel Krachtig 
Meesterschap. Als bronnen voor deze kwaliteitsagenda worden genoemd: het Actieplan 
Leerkracht van Nederland (OCW 2007), vele gesprekken met studenten, (beginnende) lera-
ren, lerarenopleiders en sociale partners in het onderwijs, en tenslotte de Beleidsagenda 
Lerarenopleidingen 2005-2008 (OCW). Het gaat, zo lezen we in het voorwoord van de kwali-
teitsagenda, om ‘een urgente problematiek’. De minister: ‘Als we nu niets doen om meer 
leraren op te leiden, zal het tekort aan goede leraren uit de hand lopen. Bovendien wil ik 
dat er geen enkele twijfel meer is over de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Daarom 
moeten er duidelijke eisen worden gesteld aan in- en uitstroomniveau voor de leraren-
opleidingen en aan de toetsing daarvan. Bovendien moet er meer ruimte zijn voor excel-
lentie’ (pg 9). In de agenda worden de volgende actielijnen genoemd: de basis op orde 
(versterking van de kwaliteit van HBO-lerarenopleidingen), meer academici voor de klas 
(een grotere kweekvijver), meer variëteit in opleiding en beroep, en een verder oppak-
ken van eerder aangekondigde maatregelen, zoals extra investeringen voor zij-instroom, 
promovendi voor de klas en het voortzetten van de inzet van regionale samenwerkings-
verbanden en landelijke expertise-centra. 

De eerste lijn krijgt de meeste aandacht door een pakket aan maatregelen, zoals de ont-
wikkeling van landelijke kennisbases voor alle (pabo-)vakken, de ontwikkeling van lan-
delijke eindtoetsen op het gebied van taal en rekenen, het verankeren van opleiden in de 
school in het onderwijsstelsel, afspraken over de inzet van lectoren, en afspraken met 
het HBO over doelstellingen en monitoring instroom, rendement en uitval, naar doel-
groep. Bij de overige lijnen duiken zaken als meer excellentietrajecten, een flexibeler 
stelsel, en een vroege kennismaking met de onderwijspraktijk op. De lerarenopleidin-
gen krijgen de verplichting om intakegesprekken te voeren.

Bij de roep om meer academici voor de klas en bij het streven naar verankering van 
opleiden in de school, zien we grensvervaging of grensoverschrijding. Er komen verschil-
lende academische trajecten binnen pabo’s tot stand, die gesitueerd worden in de samen-
werking met universiteiten en/of op het snijvlak van HBO en WO. De roep om meer aca-
demici voor de klas wordt bij de eerste ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair 
Onderwijs) vertaald als: meer VWO-ers voor de klas. Dat bereikt men, zo is de gedach-
te, door op het snijvlak van HBO en WO een opleiding in te richten met een dubbele 

54 Zo vertelde minister Bussemaker in een radio-interview voor Standpunt.nl (5 oktober 2016), 
dat ze van mannelijke studenten hoorde, dat ze ‘niet alleen willen knutselen’, maar bijvoor-
beeld ook ‘met hun leerlingen weer eens een kampvuur willen maken’.
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bachelor-kwalificatie. Er zijn ook pabo’s die academische trajecten als honours- of ex-
cellentietrajecten inrichten. ‘Meer academici voor de klas’ wordt ook vertaald in de nu 
nadrukkelijke benoemde mogelijkheid van doorstroom naar een WO-master onder-
wijskunde (voor studenten met een academisch traject) en in de ontwikkeling van edu-
catieve HBO-masters, zoals de master Leren en Innoveren. Verder wordt de onderzoeks-
functie binnen de lerarenopleidingen versterkt door de inrichting van meer lectoraten, 
soms in een alliantie met samenwerkende lerarenopleidingen. 

De maatregelen die betrekking hebben op de inhoud van de lerarenopleidingen, zijn 
het meest verstrekkend en ingrijpend. De Vereniging Hogescholen (toen nog HBO-
raad) richt een apart programma 10 voor de leraar in. In dat programma worden lande-
lijke kennisbases en toetsen ontwikkeld. Aanvankelijk zijn de lerarenopleidingen niet 
echt betrokken bij wat ontwikkeld wordt: het overkomt hen, zo lijkt het. Bij de ont-
wikkeling van kennisbases van de overige vakken (Nederlands en rekenen/wiskunde 
zijn dan al vastgesteld) wordt uiteindelijk meer overleg gevoerd met de lerarenoplei-
dingen. Het pakket van die overige bases ziet het licht onder de titel Een goede basis.55 
Daarin wordt ook de aanbeveling gedaan om werk te maken van de kwaliteit van de in-
stroom door te gaan werken met toelatingsexamens. Verder, in het kader van de kritiek 
‘veel maar niet moeilijk’, aandacht voor diepgang op onderdelen, te realiseren door pro-
filering. De opleidingen krijgen de opdracht om een en ander te implementeren. In de 
tweede accreditatieronde is die implementatie dan ook een punt van aandacht.

Met deze ingrepen wordt de eigen (inhoudelijke en organisatorische) ruimte van de 
pabo’s ernstig beperkt. Bovendien wordt de sector pabo de enige sector in het HBO 
met een toelatingsexamen. Even lijkt het alsof de oude sfeer en context van het voort-
gezet onderwijs (waar de opleidingen vroeger onder vielen) weer terugkeert als over de 
landelijke eindtoetsen voor Nederlands en rekenen/wiskunde weer gesproken wordt 
als ‘eindexamens’. De kennisbasistoetsen hebben die statuur deels wel, omdat beide 
gehaald moeten worden om uiteindelijk het getuigschrift te kunnen verwerven. In de 
stukken van de Raad voor Kwaliteitsborging (van de kennisbases) wordt vervolgens 
ook gerankt: Welke pabo’s doen het beter of slechter dan de andere (vergelijk rankings 
in PO en VO). 

Het blijft (uiteindelijk) bij drie landelijke digitale toetsen. De derde toets (Engels, naast 
rekenen/wiskunde en Nederlands) heeft daarbij een wat aparte status. Om taalvaardig-
heid en spreekvaardigheid te meten wordt gebruik gemaakt van onderdelen van de 
Aptis-toets van The British Council. Deze toets is vanaf cohort 18/19 eveneens een verplicht 
te halen toets. De toetsing van overige kennisbases is een zaak van de instellingen zelf. 
Kwaliteitsborging vindt plaats via (regionale) peer-reviews en rapportage vanuit die re-
views. Dat geeft voor het gevoel van de pabo’s het eigenaarschap en daarmee de eigen 
ruimte weer wat terug aan de instellingen.

55 Een goede basis - advies van de Commissie Kennisbasis Pabo (2012).
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De opvatting dat kwaliteit vooral gemeten moet kunnen worden, zorgt voor meer bij-
zondere ontwikkelingen. In het primair onderwijs wordt opbrengstgericht werken om-
armd, waarbij prestaties voortdurend gemeten worden met een steeds verder doorge-
voerd toetssysteem. Er gaan stemmen op om ook kleuters aan toetsen te onderwerpen. 
Meten is weten wordt het dominante discours in onderwijs en onderwijsbeleid. Effectief 
en efficiënt (en dus zuiniger) zijn belangrijke kernwoorden. Voor het HBO leidt dat tot 
het verschijnsel van prestatieafspraken, waarbij een deel van de bekostiging voorwaar-
delijk wordt gemaakt: bij niet halen van de gemaakte afspraken vervalt een deel van de 
bekostiging. De afspraken zijn er (naast zaken die instellingen zelf kunnen aandragen) 
op het gebied van: rendement, uitvalreductie, excellentie, docentkwaliteit, contact-
tijd en verhouding onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. Er wordt 
vanuit de overheid gemonitord op het realiseren van de afspraken en uiteindelijk ook 
geoordeeld. 

In 2011 verschijnt de volgende lerarenagenda van de overheid: Actieplan Leraar 2020 – een 
krachtig beroep (OCW, 2011). In dat actieplan zijn drie lijnen uitgezet: 1. een duurzame 
borging van de kwaliteit van de leraar en de schoolleider (via professionalisering en 
een register voor beide groepen); 2. professionele scholen (met aandacht voor een uit-
gewerkt HRM-beleid); 3. voldoende en goed opgeleide leraren (met aandacht voor de 
kwaliteitsverbetering via kennisbases en de toetsing daarvan). 

In 2014 wordt de verplichte studiekeuze-check (uitvoerige intakes, met daarbij de mo-
gelijkheid om de studie af te raden) voor studenten in het HO ingevoerd. Ook de pabo’s 
krijgen met die check te maken. Daarnaast worden, in het spoor van de aanbevelingen 
uit Een goede basis, toelatingsexamens ingevoerd voor de pabo op drie onderdelen: 
aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde/biologie. Voor de mbo-instromers geldt 
over het algemeen dat zij voor de drie onderdelen een toelatingsexamen moeten doen. 
Voor havisten betreft dat één of twee vakken, die niet tot het havo-examenpakket be-
hoorden. VWO-ers worden vrijgesteld van de toelatingsexamens. Eén van de vakken 
kan herkanst worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via een assessment voor 
het herkanste en niet met een voldoende afgesloten vak alsnog toelating te verkrijgen. 
Vanaf het cohort 18/19 geldt dat alle vakken één keer herkanst kunnen worden en dat 
het assessment komt te vervallen.

De overheid stuurt bewust op minder regelruimte; er moet ernst gemaakt worden 
met kwaliteit in het onderwijs. Binnen het primair onderwijs worden vrijwel alle 
kaarten gezet op opbrengstgericht werken. Via toetsing moeten prestaties van leerlin-
gen in beeld worden gebracht en worden opbrengsten zichtbaar. Daarbij wordt vooral 
op taal en rekenen ingestoken als de gebieden voor opbrengsten. Scholen verzamelen 
een indrukwekkende hoeveelheid data. In 201856 constateert de inspectie dat er welis-
waar veel data zijn, maar dat vrijwel niets gedaan wordt op het gebied van analyse en 

56 Inspectie van het Onderwijs (2018): De Staat van het onderwijs.
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interpretatie van de data. Het niveau van het onderwijs blijft – afgezet tegen internatio-
nale metingen- gestaag dalen. 

In een steeds breder gedragen gevoel van machteloosheid ten aanzien van het kwali-
teitsvraagstuk en de niveau-daling ontstaat ook de vraag naar de houdbaarheid van 
de huidige onderwijsaanpakken. Er wordt door verschillende deskundigen gewezen 
op het feit dat de huidige aanpak ontstaan is in de tijd van de industriële revolutie. 
Onderwijs vertoont nog steeds de trekken van een industrieel proces (met in-, through- 
en output), terwijl de wereld zich voorbij het industriële tijdperk ontwikkeld heeft. 
Ken Robinson (2009, 2011, 2016), Michael Fullan (2007, 2012), Martha Nussbaum (2011) 
en Gert Biesta (2013) maken - ieder op eigen wijze en met een eigen invalshoek- indruk 
met hun aandacht en pleidooi voor andere accenten in het onderwijs, een andere aan-
pak en een outline voor nieuwe paradigmata. Vooral Nussbaum en Biesta worden in de 
Nederlandse context als belangrijke gidsen gezien. Dat is des te opvallender tegen de 
achtergrond van de al eerder genoemde andere beweging in het Nederlandse onder-
wijs: die van evidence-based en data-driven onderwijzen en toetsen. De overheid stuurt 
wat betreft het Nederlandse (primair) onderwijs op opbrengstgericht werken, waarbij 
(mede op basis van het werk van Michael Fullan in Canada) de nadruk komt te liggen 
op taal en rekenen. Wellicht omdat opbrengstgericht werken zo vreemd voelt en lijkt 
te wringen met de onderwijscultuur, wellicht ook omdat velen het gevoel hebben van 
wat hen drijft in onderwijs, weg te geraken, zijn de woorden van Nussbaum voor velen 
zulke welkome woorden: ‘In het onderwijs heeft zich de afgelopen decennia een stille 
crisis voorgedaan. Lang werd onderwijs gezien als de plek waar leerlingen kritisch le-
ren denken en gevormd worden tot ontwikkelde en begripvolle burgers. Maar sinds 
we economische groei boven alles plaatsen, is ook het onderwijs erop gericht econo-
misch bruikbare en productieve leerlingen af te leveren’ (2011, tekst achterflap en 15-27). 
Nussbaum pleit, gebruikmakend van wat zij aanduidt als de ‘socratische pedagogiek’, 
voor onderwijs waar ruimte is voor verbeelding, voor de vorming tot wereldburger en 
voor oefening in democratisch burgerschap. Biesta vraagt aandacht voor de eenzijdige 
nadruk op één van de functies van onderwijs: die van de kwalificatie. Naast deze functie 
dient er in onderwijs in balans ook ruimte te zijn voor socialisatie (onderdeel worden 
van bestaande tradities en wijzen van doen) en subjectificatie (volwassen in de wereld 
komen; zie ook Pols 2016). Biesta beschrijft het onderwijsproces als ‘a beautiful risk’, 
waarin thema’s als creativiteit, communicatie, onderwijzen, leren, emancipatie en de-
mocratie aan de orde zijn. Hij besluit met ‘virtuositeit’, en vraagt aandacht voor onder-
wijskundige/ pedagogische wijsheid als het hart van de praxis van de onderwijsgeven-
de. Voor een toelichting bij de virtuositeit haakt Biesta aan bij de begrippen phronèsis 
(praktische wijsheid) en arètè (deugd, kwaliteit) van Aristoteles. Leraren opleiden heeft 
niet slechts met kennis, vaardigheden en attitudes te maken, maar ook en vooral met 
keuzes, waarden en professionele identiteit). Het gaat tenslotte om ‘wijze onderwijs-
kundige/pedagogische oordelen’ (Biesta, 2013, o.a. pg 119-137).
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Als laatste ontwikkeling kan de aandacht voor 21e eeuws leren en/of 21e eeuwse vaardig-
heden genoemd worden. Belangrijke bronnen zijn daarvoor Trilling & Fadel (2009) en 
Marzano & Heflebouwer (2013). De opvattingen over de noodzaak van die aandacht lo-
pen uiteen: voor sommigen gaat het om oude wijn in nieuwe zakken, voor anderen gaat 
het – onder invloed van de technologisering en digitalisering - om nieuw leren en een 
paradigma-shift. 

10.2. De Marnix Academie en de keuzes voor 2013-2017

De Marnix Academie realiseert – in de periode voorafgaand aan de formulering van het 
beleidsplan voor 2013-2017 – de doelen uit het strategisch plan voor 2009 -2012, Investeren 
in relatie. De belangrijkste strategische keuze voor die periode is de keuze voor de pabo 
voorbij. De academie wil zich ontwikkelen tot kennisinstelling, waarbij het onderwijs 
op bachelor-niveau (de pabo) een onderdeel is. In voorlichting en publicaties wordt 
een klaverblad aan activiteiten getoond: de initiële opleiding in voltijd en deeltijd, de 
master-opleidingen, de nascholing en voortgezette professionalisering en tenslotte 
praktijkgericht onderzoek (o.a. via lectoraten). Wat betreft ‘relaties’ wordt allereerst 
werk gemaakt van een omvangrijk partnerschap met besturen voor primair onder-
wijs en de daaronder ressorterende scholen. Voor de borging van de kwaliteit van het 
partnerschap wordt een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld, waarbij op basis van col-
legiale consultatie en beoordeling tot certificering van het partnerschap kan worden 
overgegaan. Bij de certificeringstrajecten zijn partners uit het primair onderwijs en 
opleidingsdocenten van de Marnix Academie betrokken. Er worden beleidsplannen 
ontwikkeld voor het partnerschap, waarin op den duur aandacht wordt gevraagd voor 
de ontwikkeling van samenwerking op: het opleiden van (aanstaande) leerkrachten, 
curriculumontwikkeling, grensoverschrijdend samenwerken en praktijkgericht on-
derzoek. Als belangrijkste vorm van samen opleiden en professionaliseren is er de 
leerwerkgemeenschap, naast de werkgroep/projectgroep POO (Partners in Opleiding en 
Ontwikkeling). Voor het samen vorm geven aan praktijkgericht onderzoek worden la-
ter ook de zogeheten Research & Designgroepen gevormd.

Er wordt ook geïnvesteerd in allianties met andere kennisinstellingen, via een lecto-
raat, via samenwerking rond een master en via een academische route in de initiële 
opleiding. 

Het realiseren van hoge kwaliteit blijft in de beleidsperiode van 2009-2012 in het cen-
trum staan. Daarin wordt, naast het partnerschap, waarbij eveneens gezocht wordt naar 
hoge kwaliteit, de belangrijkste legitimering van het bestaan van de Marnix Academie 
gezocht. Dat streven naar hoge kwaliteit komt pregnant op de agenda te staan na de 
eerste accreditatie-ronde. Belangrijke vragen zijn: Doen we de goede dingen, doen 
we de dingen goed, doen we de dingen in samenhang? Congruent denken en doen, 
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integrale benaderingen, het laten terugkeren van de waartoe-vraag zijn zichtbaar in de 
stappen die worden gezet.

Daarbij speelt ook de profilering van de pedagogische en didactische identiteit van de 
academie. Met de keuze voor een achtste competentie zet de academie een bijzonder 
profiel neer, waarbij pedagogische en onderwijskundige vertrekpunten levensbeschou-
welijk worden gefundeerd. Bij die profilering speelt ook uitdrukkelijk het werk in het 
lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling een rol. Het lectoraat Interactie en Taalbeleid 
richt zich op een pedagogisch didactische profilering en het lectoraat Leiderschap in het 
onderwijs op een onderwijskundige profilering.

Mede vanwege de bijzondere profilering van de academie wordt in 2009 de grondslag 
van de Stichting voor P.C. Hoger Beroepsonderwijs als volgt aangepast: ‘
1. De Stichting aanvaardt het Bijbels getuigenis als inspirerend uitgangspunt voor 

haar handelen. De Stichting wil zich laten leiden door de bevrijdende kracht van 
het Evangelie van Christus Jezus; die kracht zet de mens in ruimte en roept hem 
op er voor de ander/Ander te zijn. Die kracht plaatst de mens onder het teken van 
de messiaanse belofte; het kind verwijst naar die belofte. In de voor de mens gecre-
eerde ruimte staat het kind daarom in het midden; het kind doet een appel op een 
ieder en vraagt om een respons.

2. De grondslag is van betekenis voor alle activiteiten van de Stichting. De Stichting 
nodigt alle bij de Stichting betrokkenen uit de grondslag te respecteren en daarop 
een eigen antwoord te geven’.57 

We zien in de tekst van de nieuwe grondslag de vertrekpunten en levensbeschouwelij-
ke fundering terug. 

In teksten over de door de academie gekozen kernwoorden bekwaam, betrokken en bevlo-
gen is congruentie op verschillende terreinen zichtbaar: 

‘Bekwaam
De Marnix Academie richt zich op de toerusting van de studenten voor modern on-
derwijs dat zich blijvend vernieuwt en dat inspeelt op de veranderingen in de samen-
leving. Dat houdt in dat studenten aan het eind van de opleiding competent zijn om 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen en zich blijven ontwikkelen in hun 
‘persoonlijk meesterschap’ vanuit eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. 
Tevens zijn zij in staat een professionele bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling. 
Dit uitgangspunt geldt ook volledig voor de medewerkers van de hogeschool. Op orga-
nisatieniveau is dit begrip uitgewerkt in de ambitie om als kennisinstelling te functio-
neren ten behoeve van de ontwikkeling van leraren en scholen.

57 Artikel 3 in Acte van Statutenwijziging (2009), via www.marnixacademie.nl, geraadpleegd op 
18-04-2018.
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Betrokken
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs kenmerkt zich door betrokkenheid bij de leerling 
en zijn omgeving. De Marnix Academie verwacht van haar studenten dat zij vormge-
ven aan verantwoord pedagogisch handelen, waardoor kinderen zich optimaal kunnen 
ontplooien. Van medewerkers wordt verwacht dat zij klantgericht inspelen op signa-
len en leervragen vanuit studenten, cursisten en het beroepenveld. De academie geeft 
op organisatieniveau vorm aan betrokkenheid door een lerende organisatie te zijn die 
aansluit bij de dagelijkse onderwijspraktijk, bij de ontwikkelingen in het onderwijs en 
in de samenleving. Essentieel daarbij is het partnerschap met scholen bij het opleiden 
van aankomende en zittende leraren en bij de inhoudelijke schoolontwikkeling.

Bevlogen
In de lijn van de protestants-christelijke traditie wil de Marnix Academie geïnspi-
reerde en inspirerende leraren opleiden die vormgeven aan ‘waardenvol’ onderwijs. 
Inspirerend handelen ontspringt niet vanzelf aan wat je weet, maar met name aan wie 
je bent in een betrokken en bewogen ontmoeting met kinderen. De academie verwacht 
van haar studenten dat zij hun handelen verantwoorden vanuit hun persoonlijke nor-
matieve kader. De medewerkers van de opleiding begeleiden de studenten in deze ont-
wikkeling en dragen zorg voor een stimulerende en uitdagende leer- en werkomgeving. 
Op organisatieniveau krijgt deze waarde onder meer vorm in bijzondere kenmerken 
zoals de aandacht voor christelijk geïnspireerd onderwijs, voor duurzame ontwikke-
ling en voor dienstverlening aan de scholen’ (zo bijvoorbeeld in de Integriteitscode, 2012).

In het kader van de mogelijkheden die via de zogeheten prestatieafspraken geboden 
worden, richt de Marnix Academie samen met enkele Interactum-partners het Center of 
Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM) in. De bedoeling is om zo samen kennis te ont-
wikkelen over en onderzoek te doen naar het belang van persoonlijke, professionele 
identiteit (aansluitend op wat later in de belangstelling komt te staan als de persoon van 
de leerkracht, die ertoe doet). Het center voldoet na een aanvankelijke periode van twee 
jaar niet aan wat OCW beoogt met dergelijke centers. Wel biedt OCW nog gedurende 
enkele jaren een bijzondere subsidie voor het onderzoek in het CEPM. Als belangrijk 
product is onder andere te noemen de literatuurstudie Persoonlijk Meesterschap: onder-
wijs dat deugt en deugd doet (2013; Utrecht: CEPM). 

In 2012 start het proces dat moet leiden tot de formulering van een koers voor de peri-
ode van 2013-2017. In dat proces speelt, naast andere zaken, vooral de te realiseren ac-
creditatie van de bacheloropleiding (uiterlijk per medio 2015) een belangrijke rol. Die 
accreditatie komt met een positief besluit van de NVAO op 30 april 2015 officieel rond. 
Dat de accreditatie zo positief verliep, bevestigde overigens de gekozen koersen voor 
2013-2017 (zie onder) zeer. 

Mede op basis van het kernwoord betrokkenheid wordt voor een (toen nog) bijzonder 
proces gekozen. Er vindt een uitvoerige consultatie van stakeholders plaats, waaronder 
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in de eerste plaats een consultatie van een delegatie van bestuurders uit het partner-
schap tijdens een tweedaagse. Tijdens deze tweedaagse komen voor het primair onder-
wijs belangrijke thema’s aan de orde, zoals de noodzakelijke paradigmashift in onder-
wijs en organisatie. Verder vraagt men aandacht voor leren en onderwijzen in de 21ste eeuw. 
Naast bestuurders uit het partnerschap worden Besturenraad (later: Verus), inspectie, 
OCW en Vereniging Hogescholen geconsulteerd. Alle medewerkers van de Marnix 
Academie dragen inzichten en bouwstenen aan tijdens een tweedaagse voor de mede-
werkers en leden van de Raad van Toezicht in mei 2012. In een memo van 9 november 
2011 worden de doelen voor de tweedaagse als volgt verwoord: ‘Tijdens de tweedaagse 
zal het vooral gaan over de vraag welke opties de Marnix Academie heeft in de nabije 
toekomst (voor zover je met zekerheid iets kan zeggen over toekomstige ontwikkelin-
gen) en welke van die opties de beste zou zijn. We willen die vraag aan verschillende 
groepen voorleggen en de medewerkers van de Marnix Academie vormen zo’n (belang-
rijke) groep. De tweedaagse zal – als het goed is – bouwstenen opleveren voor de strate-
gische beleidsplanning voor 2013 tot en met 2017. Die planning gaat over:
- Hoe wil de Marnix Academie zich profileren?
- Wat is er nodig om de zelfstandige positie van de Marnix te behouden?
- Op welke wijze wil de Marnix blijven opleiden voor het beroepenveld?
- Welke inhoudelijke keuzes zijn daarbij van belang?
- Wat maakt de Marnix Academie tot een ‘waardevolle’ organisatie? Wat betekent 

dat?’.

De tweedaagse sluit ook aan op gesprekken die binnen de Marnix zijn gevoerd als ver-
volg op de Rockanje-conferenties. In 2010-2011 zijn er gesprekken met de onderwijsge-
venden gevoerd, over wat het werk tot waardevol werk maakt en welke professionele 
dilemma’s zich in dat werk aandienen. In 2011-2012 volgt er een ronde voor alle mede-
werkers over dezelfde thematiek. Vanuit die gesprekken komt het thema waardevolle 
organisatie aan de orde tijdens de tweedaagse. 

Voor 14 en 15 mei 2012 (de tweedaagse in conferentieoord Mennorode te Elspeet) wordt 
een programma samengesteld door een programmagroep, bestaande uit OP en OBP. 
In het programma staan centraal: ophalen van bouwstenen voor het strategisch plan 
(door middel van scenarioplanning),58  gesprekken voeren over wat de Marnix tot waar-
devolle organisatie maakt /zou moeten maken, en verkennen van thema’s voor het on-
derzoeksprogramma en verdere ontwikkeling van de opleiding.

Aan de hand van voorbeeldscenario’s worden tijdens de conferentie verschillende sce-
nario’s besproken en uitgewerkt die zich richten op de keuzes voor: zelfstandig blijven-
netwerkorganisatie/onderdeel van een groter geheel, groot-klein; trend setten–trend 
volgen; vertrouwen-control; plaatsafhankelijk-plaatsonafhankelijk leren; standaardi-
sering-deregulering, kennisoverdracht-kennis vergaren; gesloten (p.c.) identiteit-open 

58 Volgens een methodiek, beschreven in Nekkers, J. (2006).
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identiteit. Uitkomsten worden verzameld en verder besproken, geduid en uitgewerkt 
in de denkgroep scenario-planning; in een memo dd 26 november 2012 worden de resulta-
ten beschreven en aan alle medewerkers voorgelegd. Tevens is er een memo dat verdere 
ontwikkeling van het strategisch plan in de vorm van een stappenplan weergeeft.

Op basis van de verkenning van thema’s voor een onderzoeksprogramma wordt een 
denkgroep onderzoeksprogramma geformeerd (vrije aanmelding). Deze denkgroep levert 
belangrijke kernwoorden voor het programma op: verwonderen, verbinden, verant-
woorden en voorbereiden. Deze woorden worden verwerkt en opgenomen in de noti-
tie waarmee het Centrum voor Praktijkgericht Onderzoek (later Marnix Innovatie Centrum) 
het onderzoeksprogramma van de academie beschrijft en verantwoordt. Het program-
ma is gericht op ‘het leren en onderwijzen in de 21ste eeuw’, met daarbij vooral aandacht 
voor values en ethics.59

Belangrijke conclusies vanuit de tweedaagse voor het strategisch plan zijn:
- zelfstandig blijven;
- maar: wel allianties versterken en aangaan (binnen HBO en WO en internationaal);
- belangrijkste alliantie: partnerschap; dat partnerschap kantelen van Marnix in mid-

delpunt naar het lerende kind in het middelpunt;
- onderscheidend profiel behouden en verder ontwikkelen; eigenzinnig, competen-

tie 8;
- identiteit: het gaat om een geïntegreerde benadering, waarbij de pedagogische op-

dracht vertrekpunt is; identiteit is dialogisch en in ontwikkeling;
- sturing vanuit overheid neemt toe; wat kan/moet ondergeschikt maken aan wat we 

willen/kunnen zijn?
- ateliers uit academische opleiding verbreden naar regulier?

Na verdere consultatie van MR, veldadviesraad, stuurgroep partnerschap, studen-
tenraad en Raad van Toezicht wordt het plan Nieuwe LeerKracht in juni 2013 definitief 
vastgesteld. Het plan beschrijft dilemma’s die zich voordoen in de context en geeft een 
voorzet voor een antwoord op de dilemma’s. Die antwoorden zijn terug te vinden in de 
uitgezette koers voor: de borging en toespitsing van de Marnix Academie als kenniscen-
trum (met aandacht voor omvang, opleidingen, nascholing en onderzoek), de innova-
tie van leren en opleiden, de identiteit, het partnerschap, verbondenheid en kwaliteit. 
Deze zes onderdelen worden in doelen uitgewerkt voor de bacheloropleidingen, de 
masteropleidingen, de post-initiële activiteiten, het onderzoek en de lectoraten.

De kernwoorden worden tenslotte aangevuld en aangescherpt: 

59 Ontleend aan het KSAVE-model voor 21ste eeuws leren: Knowlegde, Skills, Attitude, Values and 
Ethics. 
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‘Bekwaam
De Marnix Academie richt zich op de toerusting van de studenten voor modern onder-
wijs dat zich blijvend vernieuwt en dat inspeelt op de veranderingen in de samenle-
ving. De samenleving is een samenleving in transitie. Die transitie is zichtbaar in de accenten 
die in het kader van het leren in de 21ste eeuw worden gelegd. Tegen deze achtergrond dienen 
studenten aan het eind van de opleiding startbekwaam c.q. competent zijn om kwalita-
tief hoogwaardig onderwijs te verzorgen in de 21ste eeuw en in staat zijn zich te blijven 
ontwikkelen in hun ‘persoonlijke professionaliteit’. Tevens zijn zij – door onderzoek en 
experiment - in staat een bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling.

De kernwaarde ‘bekwaam’ geldt ook volledig voor de medewerkers van de hogeschool. 
Zij zijn toegerust voor hun werk en blijven zich in dat werk ontwikkelen. Ook hier geldt 
dat de bekwaamheid gezien moet worden in het licht van het leren in de 21ste eeuw. Dan speelt 
‘een leven lang leren’ om bekwaam te worden en te blijven een belangrijke rol.

De Marnix Academie wil ook als organisatie ‘bekwaamheid’ realiseren door zich - op ba-
sis van de aanwezige en onderhouden kennis en bekwaamheid - te profileren als een 
erkende kennispartner ten behoeve van (de ontwikkeling van) leraren en scholen. Dat 
profiel zal de komende jaren gericht zijn op het leren in de 21ste eeuw.

Betrokken
De Marnix Academie realiseert in haar onderwijsactiviteiten een omgeving waarin stu-
denten zich optimaal kunnen ontplooien. Deze betrokkenheid is vooral zichtbaar in 
een adequate vervulling van de pedagogische en didactische rol die de academie heeft. 
Meer dan ooit geldt dat het zal gaan om ‘een dialogische relatie’ en om kritische denkvaardig-
heden. En meer dan ooit geldt dat de academie moet functioneren als betrokken professionele 
ontmoetings- en oefenplaats (in het kader van (ook) digitaal werken en leren).

Betrokkenheid als kernwaarde speelt ook een rol voor de medewerkers. Van medewer-
kers wordt verwacht dat zij (ook klantgericht) inspelen op signalen en leervragen van-
uit studenten, cursisten en het beroepenveld. Het gaat tegelijkertijd ook om betrokkenheid 
op de doelen van de academie en op de reflectie op ieders bijdrage aan het realiseren van die 
doelen.

De academie geeft als organisatie vorm aan betrokkenheid door een lerende organisa-
tie te zijn die aansluit bij de dagelijkse onderwijspraktijk, bij de ontwikkelingen in het 
onderwijs en in de samenleving. Essentieel daarbij is het partnerschap met scholen, 
waarin het opleiden van aankomende en zittende leraren, de inhoudelijke schoolont-
wikkeling, zorg en aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en innovatie van on-
derwijs en opleiding centraal staan. Die betrokkenheid krijgt vorm in de keuze om samen met 
de partners te werken aan het opleiden van een nieuw type leraar.
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Bevlogen
In de lijn van de christelijke traditie (waarmee de academie zich verbonden weet) wil 
de Marnix Academie geïnspireerde en inspirerende leraren opleiden, die vormgeven 
aan ‘waardenvol’ onderwijs. De academie verwacht van haar studenten dat zij hun (pe-
dagogisch) handelen verantwoorden vanuit hun persoonlijke normatieve kader en 
zich bewust zijn van wat hen inspireert en drijft en hoe zijzelf kunnen inspireren en 
motiveren. In het kader van het leren in de 21ste eeuw staan zingeving en inspiratie in het cen-
trum van de aandacht.

De medewerkers van de opleiding begeleiden de studenten in deze ontwikkeling en 
dragen zorg voor een inspirerende, stimulerende en uitdagende leer- en werkomge-
ving. Ook voor medewerkers geldt de bezinning op en realisatie van wat hen drijft en 
motiveert in hun werk. Door deze bezinning komen zingeving en inspiratie ook in het centrum 
van de aandacht bij opleiden en professionaliseren.

Op organisatieniveau krijgt ‘bevlogen’ onder meer vorm in bijzondere kenmerken, 
zoals de aandacht voor (ook christelijk) geïnspireerd en inspirerend onderwijs, voor 
duurzame ontwikkeling en voor dienstverlening aan de scholen. Bevlogen verwijst ook 
naar het type onderwijs en het type samenleving waaraan de academie een bijdrage wil leveren’ 
(pg 42-43 Nieuwe LeerKracht).

Het plan wordt breed verspreid en ter ondersteuning wordt de inhoud van het plan 
in een videoclip weergegeven.60 In het jaar 2013 en 2014 gaat vervolgens veel aandacht 
naar de implementatie van de verplichte kennisbases, naar de voorbereiding op de 
accreditatie en naar het project DLWO (Digitale Leer- en Werkomgeving), waarin de stap 
naar werken en studeren in the cloud wordt gemaakt en waarin nagedacht wordt over de 
implicaties van het leren en werken in de 21ste eeuw. In oktober 2014 ontvangt de acade-
mie het panel van de NQA (Netherlands Quality Agency) voor de accreditatie van de ba-
chelor, opleiden in de school en de academische kop. In november 2014 viert de Marnix 
Academie op bescheiden wijze haar 30-jarig bestaan, met een symposium, collegiale ac-
tiviteiten in Utrecht en een studentengala. 

10.3. Ervaringen van binnenuit

Bij alle interviews over de episode van de totstandkoming van het strategisch plan 
2013-2017 ontkomen de geïnterviewde collega’s niet aan een terugblik op de realisatie 
van het plan. Daarbij merkt een collega op, dat het strategisch plan als ‘papieren tijger’ 
heeft gefunctioneerd. Aangegeven wordt dat dat eigenlijk voor veel geldt: ‘Sinds we 
het op papier hebben staan, voel ik het minder!’. Dat gevoel is vooral gekoppeld aan 
verbondenheid, aan samen aan inspirerende zaken werken. Verbondenheid kan ook 

60 https://youtu.be/wspnlDlsmiQ, geraadpleegd op 1 mei 2018.
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verstikkend werken, maar dat ‘is de Marnix nooit overkomen’. De levensbeschouwe-
lijke laag of fundering is voor deze collega niet meer aan de orde: ‘Dat heb ik achter me 
gelaten’. 

De papieren tijger wordt vooral gelinkt aan ‘eigenaarschap’. ‘Op het moment dat je min-
der in commissies zit, dat je je ook minder gaat verbinden met de papieren tijgers 
die voorgeschoteld worden’ ontstaat dat gevoel. Overigens ook wanneer je je autono-
mie pakt. Die autonomie komt wel in het geding, nu ‘de Marnix meer een middelbare 
school is geworden’. 

De koers van het plan wordt gedeeld. ‘Want ik merk, omdat ik dit vak al een tijdje uitoe-
fen, dat de student iets anders nodig heeft. Zoals we het altijd deden, dat werkt gewoon 
niet meer’. Daarbij is de academie nog steeds te typeren met de sfeer van betrokkenheid 
en verbondenheid. Competentie acht is ‘een hele meesterzet’. Zeker nu overal het ‘op 
je hoede zijn’ en angst zich aandienen. Je moet dan met verhalen komen, en samen in 
gesprek gaan. De opleiding moet daarbij ook als ‘oefenplek’ dienen. Dat is die pedago-
gische opdracht. 

De Marnix biedt mogelijkheden om die verbondenheid vorm te geven: ‘Je kan in ver-
binding treden en jezelf op posities neerzetten en je wensen neerleggen’. Daarbij is de 
Marnix van een intern gerichte organisatie wel veranderd in een professioneler geheel 
met ogen en oren open. Dat is een verschuiving in de identiteit van de Marnix geweest. 
De Marnix heeft het levensbeschouwelijke opgepakt als het zoeken naar zingeving. De 
noodzaak tot die zoektocht wordt wel gevoeld. 

Een andere collega herinnert zich de tijd van het tot stand komen van het strategisch plan 
als de periode van toenemende regelgeving. Dat riep wel op dat de Marnix bewust bezig 
was met de koers: wat willen we wel en wat willen we niet. Er werden duidelijke keuzes 
gemaakt. Een tikkeltje eigengereid, eigenzinnig, waarbij het uitgaan van ‘eigen kracht’ 
een belangrijk baken is. 

De verschuiving in de identiteitsverwoording – het pedagogisch vertrekpunt, levensbe-
schouwelijk gefundeerd – wordt herkend als een poging, die vervolgens niet erg geland 
is. Wellicht ook ‘afgezwakt’ in de loop van de tijd, met veel verschillende invullingen. 

Breed gevoeld is de toenemende ervaring van ‘minder door een visie gedragen, ieder 
voor zichzelf’. Dat betekent dat van de koers van 2013-2017 uiteindelijk weinig zichtbaar 
is geworden. Die koers vroeg om vertaling, om een gedragen praktijk, ook op het le-
vensbeschouwelijke vlak. Vanuit de traditie van de academie gaat het om ‘samen, ver-
binding, ruimte en gesprek, samen zoekend naar antwoorden’. 

Op het ‘samen’ haakt een andere collega expliciet aan. Dat samen strekte zich ook uit 
naar OP en OBP samen, in plaats van, zoals nu, gescheiden van elkaar. Hetzelfde geldt 
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voor de huidige teamindelingen: in de bachelor vier teams, die naast elkaar opereren. 
Dat staat niet meer in verbinding met wat de Marnix ook was en is: een organisatie 
waarin we samen werk maken van een visioen. In dit interview valt de term ‘samen-
heid’ als een voor de academie typerende term. Samenheid heeft ook betrekking op de 
voortgaande reflectie op de identiteit, die ‘met lef verfrist moet blijven worden’. Tot de 
identiteit wordt door deze collega gerekend: ‘keigoed werk leveren; neusje van de zalm 
zijn op onderwijsgebied; voorloper zijn, innovatief zijn; vrijdenkend zijn, vernieuwen’. 
Verbondenheid is de kern van de identiteit. Voor de student en de medewerkers is het 
ook de vraag naar ‘hoe leef ik, hoe verhoud ik mij tot de samenleving, waarin ik een 
tandwiel ben’. Levensbeschouwelijke vragen stellen.

De Marnix wordt gezien als organisatie, waarin ‘samen, wat ons bindt’ leidt of zou moe-
ten leiden tot vragen als ‘en waartoe doen we dat eigenlijk’. Er moet dus een visioen 
zijn, vertaald in een gezamenlijk belang of streven.

10.4. Duiding 

In de interviews rond dit thema vallen vooral relationele begrippen en opvattingen 
die met betekenis verlenen te maken hebben. Het lukt de geïnterviewden niet om uit-
sluitend op de periode tot 2014 gefocust te blijven. Dat ligt ook voor de hand: ieder van 
de geïnterviewden voor deze episode is nog in dienst van de Marnix Academie en ver-
gelijkt van daaruit de plannen met de realisatie. Het proces rond het vormgeven van 
competentiegericht opleiden en het bepalen van de koers van 2013-2017 wordt door 
allen als ‘prototypisch’ voor de Marnix beschreven: samen, met inbreng van een ie-
der. Allen spreken ook over de verschuiving in de richting van een meer professionele 
cultuur (minder intern gericht). Eén van de geïnterviewden spreekt over ‘een gouden 
periode, waarin we met elkaar en met het oog op de wereld keihard werkten aan goed 
onderwijs’. 

Het levensbeschouwelijke element is voor de één hetgeen waarvan afscheid is geno-
men en voor de ander juist beleefd en ervaren in de openheid die er is. Deze collega’s 
zien het levensbeschouwelijke in de onderscheidende keuzes van de academie en in de 
mogelijkheid om vragen te blijven stellen.

Geen van allen duidt verbondenheid, samen als een keuze vanuit een levensbeschouwe-
lijke laag. Dat betekent mogelijk dat de wending naar het primaat van de pedagogische 
insteek met een levensbeschouwelijke verankering niet herkend is of meegemaakt is. 
Levensbeschouwing is ook bij deze geïnterviewden vaak: het religieus christelijke dat 
je al dan niet omarmt. Er zijn ook andere verhalen en praktijken, bijvoorbeeld binnen 
het lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling. Die verhalen en praktijken zouden als 
counternarratives geduid kunnen worden.
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Ieder herkent en erkent de eigen keuzes van de academie in een context van toenemen-
de regeldruk en sturing vanuit de overheid.

We zien daarmee het volgende:
- Er is een dominant publiek narratief, gericht op opbrengsten en meten en 

verantwoorden;
- Er is een dominant beeld van het levensbeschouwelijke als apart discours (in de 

context van de Marnix Academie: een apart christelijk discours);
- Er is een organisatienarratief, waarin de academie bewust eigen keuzes maakte, en 

waarin de academie ‘wat moet, ondergeschikt maakt aan wat de academie wil/kan’
- Er zijn persoonlijke narratieven die voor het gevoel van de vertellers minder deel 

zijn (geworden) van het organisatienarratief.

Op basis van het identiteits-reconstructieframe kunnen we het volgende zeggen:
- Op het punt van de ideologie/traditie zien we een voorzetting van de behoefte aan 

eigen keuzes (de hogeschool als eigenzinnige organisatie). Die keuzes zijn sterk ideo-
logisch en pedagogisch van aard. Op het gebied van de levensbeschouwelijke wen-
ding zien we geen duidelijke erkenning en herkenning. Levensbeschouwelijkheid 
wordt meestal als religieus (christelijk) gedacht. Een enkeling geeft aan dat de 
identiteit in het samen zit, zonder dat aan een levensbeschouwelijke keuze of laag te 
verbinden.

- In de utopie zien we de voortgaande behoefte om aan visioenen en eigenzinnige 
keuzes vorm te geven. Men zoekt voor dat vormgeven telkens naar de dialoog en 
‘samen’. De wil om zelfstandig te blijven, de kernwoorden bekwaam, betrokken en be-
vlogen handen en voeten te geven, behoren bij die utopie.

- De ander is volop aanwezig: in de toegenomen externe gerichtheid, in de nadruk op 
dialoog en er zijn ten behoeve van het lerende kind. Ook de nadruk op ‘verbonden-
heid’ en ‘samen’ wijzen in die richting.

- Op het punt van betekenisverlening zien we ook hier de behoefte aan voortgaan 
met uitwerken en hanteren van bekwaam, betrokken en bevlogen, maar weinig verbin-
ding met de levensbeschouwelijke laag. Waar men betekenis verleent, wordt het 
levensbeschouwelijke niet herkend en erkend, vanuit een beeld van levensbeschou-
welijkheid als christelijke religiositeit.
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11.  Het verhaal en de verhalen van de 
Marnix Academie (1984-2014)

Nu de ontwikkeling van de identiteit van de Marnix Academie in de periode van 1984-
2014 aan de hand van vijf episodes is gereconstrueerd en geduid, worden de verhalen 
en duidingen bijeengebracht om een schets te geven van de doorlopende verhalen ge-
durende een periode van 30 jaar. De schets wordt opgebouwd volgens dezelfde aanpak 
als bij de afzonderlijke episodes. Er wordt ingezoomd op landelijke ontwikkelingen en 
dominante discoursen, er wordt vervolgens een beeld gegeven van het verhaal van de 
Marnix Academie in de periode van 30 jaar en er wordt een analyse en duiding van de 
ontwikkeling in die dertig jaar gepresenteerd. 

Vervolgens wordt teruggeblikt op de mogelijkheid om te reconstrueren (een van de 
onderzoeksvragen), op het verhaal/de verhalen als identiteitsnarratieven in ontwikke-
ling, op de verhouding performed en produced identity en op de rol en inhoud van de 
levensbeschouwelijke laag in de identiteitsontwikkeling.

11.1.  De achtergronden bij het verhaal en de verhalen van de 
Marnix Academie

De Marnix Academie start in 1984 als zelfstandige pabo. De start is er niet vanuit het 
niets. Er is sprake van een fusie van drie opleidingsinstituten, die samen de P.C. 
Hogeschool Marnix Academie te Utrecht vormen. Daarmee is de nieuwe Marnix 
Academie wel stevig in een levensbeschouwelijke traditie geworteld, die van de drie 
rechtsvoorgangers. Die wortels en wat daaruit zich verder ontwikkelt zijn aanvankelijk 
onbetwist en vanzelfsprekend.

De keuze voor de naam Marnix Academie bevestigt die verbondenheid met wat daarvoor 
was. In de onderzochte periode van dertig jaar blijft de Marnix Academie een zelfstan-
dige pabo, waarbij in oktober 2001 gekozen wordt voor aansluiting bij de Educatieve 
Federatie Interactum, een federatie van zelfstandige pabo’s. Deze federatie gaat in 2016 
op in een groter educatief verband: Radiant Lerarenopleidingen. Bij Radiant zijn niet 
alleen zelfstandige pabo’s aangesloten, maar ook multi-sectorale instellingen (klein in 
aantal sectoren per hogeschool). Een (religieus-) levensbeschouwelijke dimensie (ove-
rigens verschillend uitgewerkt) bindt de Radiant-partners: het gaat om goed onder-
wijs, waardengedreven en in een samenwerkingsrelatie met het werkveld.
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De vorming van pabo’s in 1984 komt eveneens niet uit het niets voort. Pabo’s worden 
gezien als (weliswaar grondig) gewijzigde voortzettingen van lerarenopleidingen voor 
het basisonderwijs. In de aanduiding Pabo is nog een deel van de voorgaande bena-
ming zichtbaar: Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs. Er gaan heden ten dage 
stemmen op om afscheid te nemen van de aanduiding pabo. Door verschillende ont-
wikkelingen en incidenten kleeft er iets negatiefs aan het begrip. 

11.2. De landelijke ontwikkelingen en dominante discoursen

De overheid kiest in de jaren voor 1984 voor de omvorming van kleuter- en lager on-
derwijs naar basisonderwijs. Die keuze is gebaseerd op wat de toenmalige minister van 
Onderwijs in 1977 verwoordde: het gaat om een continue, doorgaande ontwikkeling, 
het gaat om de bevordering van creativiteit, om individualisatie en differentiatie en 
om aandacht voor de opheffing van educatieve achterstanden. Op basis van die omvor-
ming moet ook het opleidingsonderwijs veranderen: van onderscheiden kweekscholen 
voor kleuteronderwijs en pedagogische academies naar een (doorgaande lijn in een) 
pabo. 

De vorming van pabo’s valt samen met een andere ontwikkeling: die van de vorming 
en wettelijke verankering van Hoger Beroepsonderwijs. De PA’s werden al als hoger 
beroepsonderwijs aangemerkt, maar vielen tot 1986 onder de wet op het voortgezet 
onderwijs. Hetzelfde gold overigens voor andere sectoren in het hoger onderwijs: men 
viel (wettelijk) onder middelbaar beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs. De WHBO 
van 1986 maakt van het hoger beroepsonderwijs een aparte sector. 

De betekenis van de wettelijk nieuwe status voor pabo’s moet niet onderschat worden. 
Het gegeven dat het opleidingsonderwijs lange tijd als voortgezet onderwijs werd be-
schouwd, leverde naast verregaande directe sturing door de overheid, ook een hybride 
opleidingsmodel op: er lag nadruk op algemene vorming (de kweekschool en PA wer-
den niet voor niets de universiteit voor de armen genoemd) en op beroepsvoorbereiding. 
Van Essen (2006) wijst in haar standaardstudie op deze hybride doelstelling, die telkens 
om het zoeken en vinden van een balans vroeg. Bij de vorming van de pabo’s en de ja-
ren erna ligt het accent meer op de algemene vorming, met een sterk op onderscheiden 
(basisschool-)vakken gebaseerd curriculum. Bij de eerste visitatie is de kritiek op wat 
pabo’s tot stand hebben gebracht dan ook niet mals: er is veel te weinig werk gemaakt 
van samenhang, van een beroepsgerichte aanpak en van vakoverstijgende thema’s, die 
in het basisonderwijs en het beroep van leraar basisonderwijs aan de orde zijn.

De pabo staat overigens niet alleen als het gaat om het behouden van wat was, in de 
zoektocht naar wat moet. Bij de vorming van het Hoger Beroepsonderwijs zijn di-
verse sectoren zoekend naar de manier waarop aan hoger beroepsonderwijs vorm en 
inhoud gegeven moet worden. De overheid legt - anders dan men gewend was vanuit 
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de positionering onder voortgezet onderwijs – verantwoordelijkheid en zorg voor kwa-
liteit aanvankelijk bij de instellingen neer (zie de HOAK-nota, 1985). Diverse HBO- be-
stuurders uit die tijd geven aan dat het niet eenvoudig was om die verantwoordelijk-
heid daadwerkelijk te realiseren. Daarbij wordt aanvankelijk niet ingestoken op de 
onderzoeksfunctie van het HBO. Belangrijkste aandachtspunt in het HBO is allereerst 
opleiden voor een beroep. Daarbij heeft de pabo het voordeel dat het beroep van le-
raar basisonderwijs van een helder profiel is voorzien. Voor andere sectoren in het 
HBO geldt dat soms wat minder; we zien daarom een bont palet aan opleidingsroutes 
en uitstroomprofielen ontstaan. Het HBO wordt daarmee een sector die zich door een 
ruime belangstelling van studenten kan profileren. Dat geldt ook voor de pabo, zij het 
dat in de eerste jaren van de pabo het beperkte arbeidsmarktperspectief vertaald wordt 
in verminderde belangstelling voor de opleiding. Voor zelfstandige pabo’s een bedrei-
gende situatie. 

De overheid zoekt naar rendement en efficiency in het onderwijs en verwacht dat ook 
het HBO efficiënt en rendabel opleidt, tegen een telkens wat meer onder druk gezet 
budget van rijkswege. Efficiëntie wordt in het HBO onder andere vertaald als extensi-
vering, minder contacttijd en meer zelfstandig studeren. Daarnaast blijken instellingen 
creatief in het vinden van financiële middelen (bijvoorbeeld in het aantrekken van stu-
denten uit het buitenland). Twee kwesties doen het relatieve zelfbestuur in het HBO de 
das om: de HBO-fraude (ten onrechte ontvangen bekostiging) en de InHolland-affaire 
(diplomafraude). Er volgt een langdurige sfeer en situatie van wantrouwen en opnieuw 
te verdienen vertrouwen.

De overheid richt zich voor de inrichting van het onderwijs op Europese ontwikkelin-
gen. In de Bologna-verklaring van 1999 spreken Europese landen met elkaar af dat zij 
rond 2010 de meest dynamische en competitieve kenniseconomie ter wereld hebben 
gerealiseerd. Dat vraagt onder andere om afstemming en transparantie in de stelsels 
voor (hoger) onderwijs. Concreet betekent het voor HBO en WO: invoering van het 
BaMA-stelsel, waarbij bachelor en master in HBO en wo in feite gelijk worden gescha-
keld. Nederland heeft echter met het binaire stelsel een uitzonderlijke inrichting van 
het hoger onderwijs. Die binariteit is zowel oorzaak als product van de hogere (ge-
voelde en ervaren) waardering van WO. Verder voorziet de Bologna-verklaring in de 
invoering van een accreditatiestelsel en versterkte aandacht voor onderzoek. Vooral 
in de bachelor-masterstructuur en de invoering van het accreditatiestelsel zien we een 
stevige voorkeur voor een Angelsaksisch onderwijsmodel. Daarin is er vooral aandacht 
voor opbrengsten, rankings, efficiëntie, en rendement. Het gaat om meetbare kwaliteit 
en minder om merkbare kwaliteit. Onderwijs kent vanaf dat moment een meer proces- 
en bedrijfsmatige aanpak.

Dat is ook zichtbaar in wat later wel de massale omarming van competentiegericht 
opleiden wordt genoemd. Voor ieder denkbaar beroep wordt bepaald welke compe-
tenties noodzakelijk zijn om het beroep uit te oefenen. Voor het onderwijs wordt die 
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competentiegerichte aanpak een dwingend stramien: in de wet BIO (Beroepen in het 
onderwijs) worden zeven competenties voor het beroep vastgelegd, ontwikkeld door 
de Stichting Beroepskwaliteit Leraren. De competenties gaan dan ook als de SBL-
competenties door het leven. 

Naast de competenties ontstaat in het kader van de accreditatie een stelsel van waar-
deringen op te ontwikkelen kwaliteiten. Deze gaan aanvankelijk door het leven als 
de Dublin- Descriptoren, aangevuld voor en vertaald naar het HBO in zogeheten HBO-
kernkwalificaties.61 Voor beide zijn nu de referentieniveaus van NLQF62 meer in gebruik.

Na het debacle van de eerste visitatie in 1991/1992 laat de overheid voor de pabo’s het 
idee van zelfbestuur en bestuurlijke verantwoordelijkheid grotendeels varen. Via tal-
loze maatregelen, procesmanagementen, nota’s en rechtstreekse overheidsbemoeienis 
worden onder andere visitaties en accreditaties aangescherpt. Telkens reageert de over-
heid daarbij op wat niet goed is (volgens de gehanteerde kwalititeitsstandaards) en wat 
niet goed bevonden wordt. Bij dat laatste moet vooral gedacht worden aan het debat63 
in het maatschappelijk domein. Er ontstaat grote ontevredenheid over de kwaliteit 
van en behaalde resultaten in onderwijs. Die ontevredenheid spitst zich toe op: ‘men 
kan niet meer spellen en rekenen; kijk eens naar wat tegenwoordig niet meer geleerd 
wordt’ Daarbij wordt snel met beschuldigende vinger gewezen naar leraren en docen-
ten en naar de instituten die verantwoordelijkheid hebben voor het opleiden van die 
leraren en docenten. De pabo’s moeten het vooral ontgelden; ook vanuit OCW wordt 
keer op keer hardop gezegd en bevestigd dat pabo’s onder een vergrootglas liggen. Er 
wordt ingegrepen in inhouden van de opleidingen op het gebied van alle vakken en 
vaardigheden: verplichte kennisbases worden ontwikkeld en diverse landelijke kennis-
toetsen worden verplicht opgelegd. Het programma 10 voor de leraar doet zijn intrede, 
een programma dat de HBO-raad (VH) opzet en uitvoert, aan de hand van met OCW ge-
maakte afspraken.

De overheid breidt het herpakken van de greep op onderwijs uit door in het HBO te 
gaan werken met prestatieafspraken. HBO-instellingen dienen op bepaalde aspecten 
targets te realiseren. Een deel van de bekostiging wordt afhankelijk gemaakt van het 
aangaan en realiseren van dergelijke afspraken. De targets hebben betrekking op onder 
andere uitbreiding van de contacttijd (de ooit ingezette extensivering is daarmee van 
de baan), op verhouding OP/OBP, op professionalisering van personeel. 

61 De HBO-kernkwaliticaties zijn afkomstig uit het rapport Prikkelen, Presteren en Profileren, van 
de Commissie Franssen (sept 2001). De kernkwalificaties werden en worden binnen het HBO 
als kwalificatieraamwerk gehanteerd. Ze zijn nu onderdeel van het raamwerk van NLQF.

62 Netherland’s Quality Framework, Nederlands Kwalificatieraamwerk.
63 Enorme pressie ging uit van ‘Beter Onderwijs Nederland’. In deze beweging werd de onder-

wijsvernieuwing (soms terecht) gekritiseerd, maar ook gefrustreerd.
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Inmiddels is er sprake van toenemende vervreemding van de door velen gevoelde en 
ervaren kerntaken in het onderwijs en mede daardoor van hernieuwde pleidooien voor 
‘terug naar het hart van onderwijzen en opleiden’ (zie o.a. Nussbaum 2011, Biesta 2013). 
Ook is er sprake van evidentie dat de sturende overheidsaanpak niet de beoogde resul-
taten oplevert; daarmee wordt de vraag gesteld of de beoogde resultaten wel de goede 
zijn. Onder invloed van deze ontwikkelingen ontstaat een beweging in een andere rich-
ting. Minder sturing, meer waardering, meer aandacht voor Bildung, minder een object-
benadering als het om onderwijs, lerenden en onderwijsgevenden gaat. In plaats daar-
van meer aandacht voor de subjectbenadering met waardering voor en het gebruiken van 
(ervarings-)deskundigheid. De eerste concrete vertalingen zijn zichtbaar in een wijzi-
ging van het accreditatiestelsel: minder beoordelend, meer waarderend. Zelfsturing 
wordt weer van stal gehaald. 

Deze beweging past bij een opmerkelijke verschuiving in het dominante discours. Dit 
discours dat wat betreft onderwijs en opleiding sterk op control en beheersing en aan-
sturing was gericht, blijkt niet te passen bij een beweging in denken en doen, die niet 
op vanuit en gemeten aan gericht is maar op samen en al werkende weg /emergent. In bi-
jvoorbeeld Emergent teaching (Crowell & Reid-Marr, 2013) zien we nieuwe / hernieuwde 
aandacht voor ‘more responsive learning, where knowledge becomes connected to 
who we are as human beings – not just intellectual capacities but our capacity for altru-
istic concern, selfless service, collaborative action, and creative wisdom’ (pg xiii).

11.3. Het verhaal en de verhalen van de Marnix Academie

De Marnix Academie start als pabo in 1984. Daar is een bestuurlijke fusie van H.P.A. 
Jan van Nassau, C.P.A. Rehoboth en Marnixkweekschool, opleiding voor kleuterleid-
sters, aan vooraf gegaan. Men vindt elkaar moeiteloos in een protestants-christelijk 
profiel, waarbij de scherpere onderscheiding tussen hervormd en gereformeerd (en 
dus een meer institutionele oriëntatie) werd overstegen. Dat is overigens niet uniek in 
het verzuilde onderwijs: er ontstaat een beweging terug naar de twee hoofdstromen: 
protestants-christelijk en rooms-katholiek, al gauw – ook daar vanwege het loslaten van 
een meer kerkelijke oriëntatie - opgevolgd door het toenemende gebruik van de term 
‘katholiek’.

De indeling in zuilen is binnen het domein van onderwijs nog steeds onbetwist en van-
zelfsprekend in 1984. Bij het ontwikkelen van het zogeheten Vlekkenplan is zonder meer 
uitgegaan van drie stromen: p.c., r.k. en openbaar. Al gauw, bij de verdere vorming en 
ontwikkeling van pabo’s, zien we ook een beweging in twee stromen ontstaan: r.k. en 
p.c. samen, interconfessioneel onderwijs (zie bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis 
van Ipabo Amsterdam).
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In de stad Utrecht is er na de vorming van pabo’s en na de STC-operatie een school-
voorbeeld van driestromenland in opleidingsonderwijs: Hogeschool Domstad (r.k.), 
Instituut Theo Thijssen (openbaar, onderdeel van de huidige HU) en Marnix Academie 
(p.c.). Van deze drie instituten zijn zowel Domstad als Marnix Academie zelfstandige 
pabo’s.

De Marnix Academie wordt van meet af aan gedreven om het zelfstandige bestaan te 
legitimeren. Als tijdens de uitvoering van de STC-operatie blijkt, dat ‘niemand de Marnix 
wil hebben’, wordt de koers nadrukkelijk verlegd naar: we willen zelfstandig zijn en 
blijven; dat kan alleen als we van betekenis zijn; mogelijk zit die betekenis in het ver-
schil maken. Op basis van persoonlijke narratieven van de toenmalige directie en van 
sleutelfiguren uit de drie gefuseerde instellingen wordt gezocht naar het verschil ma-
ken. Opvallend daarin is dat van meet af aan de student centraal wordt gesteld (en niet 
alleen als degene die belangrijk is in het legitimeren van het bestaan van de Marnix 
Academie), vooral door de studenten bij alles te betrekken, hen te bevragen op inhou-
den en wijzen van opleiden, en hen in alle publicaties als belangrijkste geadresseerden 
te benaderen. 

Aan de student centraal wordt al snel de beroepspraktijk als rode draad in de opleiding toe-
gevoegd. Er is een besef van belang en betekenis van die praktijk. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit het feit, dat voor de begeleiding in de praktijk de mentor (de leerkracht ba-
sisonderwijs) als centrale figuur wordt gezien. Begeleiding vanuit de Academie is niet 
zozeer begeleiding van de student, als wel begeleiding gericht op de leer- en oefenom-
geving (waaronder de mentor).

Het is hard werken bij het vorm geven aan de nieuwe pabo. Alle medewerkers voelen 
zich dusdanig verbonden met de Marnix Academie en haar voortbestaan, dat het harde 
werken niet als last wordt gezien. Het verhoogt betrokkenheid, ‘we doen het samen’. 
De directie geeft, weliswaar op basis van een duidelijke koers, aan alle medewerkers de 
vrijheid en ruimte om het samen doen te laten resulteren in goed opleidingsonderwijs. 
Tot de koers behoort de gerichtheid op wat nu nodig is in het basisonderwijs, en wat 
in zich vernieuwend basisonderwijs nodig zou kunnen zijn. Dat betekent dat er gekoerst 
wordt op een stevige kenniscomponent, naast aandacht voor vakkenkennis overstij-
gende thema’s. Vanuit de traditie van één van de fusiepartners is dat onder andere 
zorgverbreding. 

In de eerste jaren is de levensbeschouwelijke grondtoon de gerichtheid op de ander: op de 
student, de beroepspraktijk en op wat die praktijk nu en in de toekomst nodig heeft. In 
geen van de interviews wordt de grondtoon zo letterlijk benoemd, maar men verwijst 
naar: samen, gezien worden, ruimte hebben, erkend worden. Er zijn ook andere gelui-
den: men ziet wat vanzelfsprekend was, wat ook zijn vanzelfsprekende uitingsvormen, 
rituelen en handelingen had, langzamerhand vervagen. Het gaat dan om de vanzelf-
sprekende toonzetting van en handelingen rond de p.c.-identiteit. Studenten, die na 



207

een kortdurend dieptepunt wat betreft instroom, zich in steeds grotere getale melden 
voor de Marnix Academie, laten als eersten iets zien en horen rond die vervaging: een 
steeds kleiner wordende groep vraagt zich hardop af, wat nou christelijk is aan en in 
de Marnix Academie, terwijl een andere groep geen binding heeft of wil hebben met 
wat zij als religieus of christelijk ervaren. Er is een groep die aangenaam verrast is door 
de eigenzinnige aanpak en inhoud van godsdienstige vorming van de toenmalige do-
cent ds. Bert Blaauwendraad, een andere groep is geschokt en weet zich onvoldoende 
erkend en gehoord op levensbeschouwelijk gebied. 

Opvallend is dat in diverse uitingen de levensbeschouwelijke positionering van de aca-
demie wordt beschreven als: vragen stellen bij het zoeken naar antwoorden.

Na de eerste visitatie (1991/1992) die voor de Marnix Academie heel goed verloopt, ont-
staat er een sfeer van ‘we hebben bewezen dat we er mogen zijn, we kunnen het wel 
alleen af’. Dat leidt tot een wat naar binnen gerichte cultuur, waarin de Marnix het goed 
heeft en het goed doet en zo haar plaats in de opleidingswereld stevig verankert. De 
ingelaste toegespitste zelfevaluatie van 1996 wordt, zo blijkt uit de kritische zelfevaluatie 
ten behoeve van die visitatie, als een voor de Marnix overbodige ronde neergezet. Dat 
die afhoudende houding niet onopgemerkt is gebleven, is zichtbaar in het rapport dat 
volgde: het panel geeft in de rapportage aan niet goed te begrijpen, waarom er zo af-
houdend wordt gereageerd. De Marnix mag er nog steeds zijn, en behoort, volgens het 
panel, tot de innovatieve pabo’s. Dat heeft het panel goed gezien, is de tevreden reactie. 
Er is in de periode tussen de eerste en tweede visitatie verder gewerkt aan het thema 
zorgverbreding, WSNS (weer samen naar school), de specialisatie jonge en oudere kind 
en aan een nascholingscentrum, dat als MOC (Marnix Onderwijs Centrum) door het leven 
gaat. De Marnix Academie geeft bij al de ontwikkelingen aan dat zij geen voordeel ziet 
in landelijke beleidsbemoeienissen: landelijk beleid is zwabberbeleid. Men is uiterma-
te argwanend ten opzichte van alles dat vanuit landelijke gremia komt. 

Bij de derde visitatie klinken er zorgen: alom is er het beeld van de ‘onmogelijke op-
dracht’ van de pabo (Onderwijsblad ABOP, 2003). Dat heeft alles te maken met wat de 
visitatiecommissie aanduidt als ‘de grenzen van het huidige opleidingskader’. Er moet 
veel, maar dan ontbreekt diepgang. Er is onvoldoende zicht op: doen we de goede din-
gen (en hoe bepalen we wat dat is) en doen we de dingen goed (en wat definiëren we 
dan als goed). Deze observaties moeten in de eerste plaats gelezen worden tegen een 
achtergrond van het HBO dat op dat moment nog in ontwikkeling is wat betreft kwa-
liteitszorg. Visitaties hebben te weinig impact gehad op de ontwikkeling van die cul-
tuur. Een stelsel van accreditaties moet daarin tot verdere professionalisering leiden. 
De zorg rond de overvolle opleidingsagenda van de pabo’s is breed gedeeld en laat zich 
eigenlijk opnieuw verbinden met het door Van Essen (2006) geschetste dilemma van 
algemene vorming en/of beroepsvoorbereiding. Met de introductie van competentie-
gericht opleiden lijkt de balans te kantelen naar de beroepsvoorbereiding.
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De Marnix Academie heeft al een eerdere stap naar meer beroepsgericht opleiden gezet 
met de keuze voor HZP (hoog zelfsturende programmering). Het gaat om meer zelfverant-
woordelijk leren, meer werkplekleren en meer inhoudelijke samenhang (bijvoorbeeld 
door te werken met vakoverstijgende thema’s). De visitatiecommissie waardeert die 
keuze en ziet de kern van de kwaliteit van de Marnix in grote betrokkenheid en inzet 
van het team. Dat is opvallend, omdat er binnenskamers ook veel scepsis en verdriet 
is over het teloorgaan van een meer vakgerichte aanpak. Wellicht herkent de commis-
sie toch vooral de betrokkenheid nog steeds als een belangrijk element van wat de 
Marnix is en wil zijn, zoals die wordt ervaren, door studenten, het beroepenveld en de 
medewerkers. 

Voor de Marnix is het bijzonder prikkelend dat de commissie constateert dat de aan-
dacht voor de pedagogiek en de normatieve aspecten van het beroep onvoldoende zijn 
uitgewerkt, wat vanuit de traditie waarin de Marnix Academie zegt te staan, nadrukke-
lijker tot uiting zou moeten komen. Wat kort door de bocht: de Marnix heeft geen (pe-
dagogisch geladen) beroepsbeeld. 

De academie laat zich gezeggen door de visitatiecommissie. Er wordt werk gemaakt van 
de (verdere) ontwikkeling van een beroepsbeeld, van competentiegericht opleiden (en 
een daarbij behorend toetsbeleid) en van Opleiden in de School, om maar een paar ma-
jeure aandachtspunten te noemen. 

De ontwikkeling van een (meer pedagogisch geladen) beroepsbeeld brengt een geza-
menlijke herbezinning op gang rond de identiteit van de Marnix Academie: waartoe lei-
den we op? Hoe willen we als organisatie zijn? De Rockanje-conferenties64 zijn daarin van 
grote betekenis: op basis van de vraag ‘Wat drijft je in je werk op de Marnix Academie’ 
komt de academie na Rockanje uit op een beroepsbeeld, waarin bekwaam, betrokken en 
bevlogen de kernwoorden zijn. Het beroepsbeeld wordt uitvoerig beschreven en verant-
woord in de publicatie Bekwaam, betrokken, bevlogen – beelden van een beroep in beweging 
in de 21ste eeuw (2009).65

De woorden bekwaam, betrokken en bevlogen worden niet alleen uitgewerkt in beelden 
van het beroep van leraar (basisonderwijs). De woorden worden ook gekoppeld aan 
het werk van medewerkers van de Marnix Academie en aan de organisatie als zodanig. 
Als uitgangspunt voor de duiding van de kernwoorden wordt gebruik gemaakt van 
het gedachtegoed van Emmanuel Levinas. De gerichtheid op de ander, het oor en oog 

64 De Rockanje-conferenties (2006-2007) waren tweedaagse conferenties in Rockanje, waarbij 
telkens groepen van 25-30 medewerkers (OP en OBP) betrokken waren. Thema was telkens: 
wat drijft je in je werk op de Marnix Academie. Deze conferenties vormden de basis voor de 
kernwoorden Bekwaam, Betrokken, Bevlogen. Na de Rockanje-conferenties volgden later twee 
rondes van zogeheten ‘goed-werk-gesprekken’.

65 De uitgave wordt in 2014 van een update voorzien: Bekwaam, betrokken en bevlogen – nieuwe 
beelden van een beroep in beweging in de 21ste eeuw. 
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hebben voor het appel van de ander/Ander neemt een centrale plaats in. Al bij de eer-
ste concept-nota’s over het beroepsbeeld wordt, onder andere in de veldadviesraad van 
de Marnix Academie, opgemerkt dat het een prachtig, doorwrocht filosofisch geheel is, 
maar dat niet duidelijk is wat een en ander betekent voor het praktisch handelen. Men 
zoekt naar de praktische vertaling van het concept. Het is een geluid dat niet verstomd 
is: ook in interviews wordt aangegeven dat het een mooi document is, maar dat het nog 
niet zo eenvoudig is om een vertaling naar het handelen te maken. In de loop van de 
tijd blijkt de verlegenheid zich vooral op bevlogen toe te spitsen: Wat is dat eigenlijk? 
Wat zie je daarvan? Hoe moet je dat meten?

Er zijn ook medewerkers die een veel striktere verwijzing naar de christelijke traditie 
missen. ‘Waarom Levinas? Wat is er mis met het evangelie en Jezus?’ was in één van de 
interviews nadrukkelijk te horen. 

De uitgave Bekwaam, betrokken en bevlogen vormt echter wel de basis voor de uitwerking 
van competentiegericht opleiden en voor een daarmee samenhangend toetsbeleid. 
Opvallend is bijvoorbeeld dat aan de zeven SBL-competenties een achtste wordt toege-
voegd: competent in inspiratie en normatief handelen.66 Deze competentie wordt – net 
als de overige zeven – onder andere uitgewerkt in gerelateerde gedragskenmerken. Die lui-
den: ‘
- Je benadert leerlingen als unieke mensen.
- Je maakt gebruik van inspirerende verhalen en arrangementen.
- Je maakt leerlingen duidelijk hoe jij denkt over normatieve kwesties als recht en on-

recht, en over wat ertoe doet in de omgang met elkaar.
- Je nodigt leerlingen uit hun visie op normatieve kwesties te formuleren.
- Je maakt leerlingen duidelijk hoe jij denkt over het omgaan met de directe leefwe-

reld en met de wereld verder weg, nu en later.
- Je overlegt met ouders over visie en uitgangspunten.
- Je geeft vorm aan je ‘eigen verhaal’ en dat van de leerlingen.
- Je bemoedigt leerlingen.
- Je kunt, vanuit een persoonlijk kader, een bijdrage leveren aan de persoonlijke zin-

geving van leerlingen.
- Je kent belangrijke ‘grote verhalen’ uit levensbeschouwelijke bronnen zoals de 

Bijbel.
- Je kunt een bijdrage leveren aan de (ontwikkeling van de) identiteit van de school’ 

(2009, 70). 
Bij de herformulering van de achtste competentie zijn deze gedragskenmerken onge-
wijzigd gebleven.

Zowel binnen als buiten de Marnix Academie wordt de achtste competentie om-
armd. Het beroepenveld spreekt van een gouden greep en waardeert de wijze waarop de 

66 In de update vervangen door: competent in inspirerend, wijs en waardenvol handelen.
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academie het werken in het onderwijs en het beroep ook levensbeschouwelijk, norma-
tief duidt. Intern zijn het vooral de eigenzinnige keuze en de ruimte die met deze achtste 
competentie wordt geboden, die gewaardeerd worden. Onder de paraplu van de acht-
ste competentie kan zowel in visie als in praktisch handelen werk gemaakt worden van 
aandacht voor duurzaamheid en duurzame ontwikkeling, kan competentiegericht op-
leiden gehanteerd worden als integraal ontwikkelingsmodel (en niet als een afvink-lijst 
van te verwerven vaardigheden) en kan toetsbeleid zich richten op het aantonen van 
competentiegroei, van het ontwikkelen van een visie op het beroep en van het gevraag-
de HBO-niveau en daarmee niet op het los meten van kennis, vaardigheid en/of attitude. 
De persoon van de lerende en zijn/haar integrale competente handelen staan centraal.

De achtste competentie biedt ook ruimte in levensbeschouwelijk opzicht: het gaat om 
persoonlijke zingeving, gerelateerd aan inspirerende bronnen.

Het begrip integraliteit wordt (in combinatie met congruentie) verder uitgewerkt en 
van betekenis voorzien. Dat geldt ook voor de levensbeschouwelijke laag en voor le-
vensbeschouwelijke vorming. Bij de accreditaties in het kader van de licentie voor het 
uitgeven van het Diploma Christelijk Basisonderwijs worden beide (de levensbeschouwe-
lijke laag en de levensbeschouwelijke vorming) zowel apart als integraal beschreven en 
verantwoord. Levensbeschouwelijke vorming zit niet alleen in de colleges godsdien-
stige/levensbeschouwelijke vorming, maar in alle vorming (binnen de opleiding en 
in het praktisch handelen). De levensbeschouwelijke laag is niet alleen vertaald in een 
oriëntatie op de christelijke traditie, maar ook in pedagogische en onderwijskundige 
oriëntaties en keuzes. De accrediterende instantie heeft aanvankelijk moeite met de in-
tegrale aanpak en uitwerking. Maar bij een volgende ronde is men onder de indruk van 
de gekozen uitwerkingen en visie. De Marnix Academie wordt dan gezien als voorbeeld 
voor de invulling en positionering van DCBO.

Congruentie vormt samen met integraliteit een belangrijk anker in de ontwikkeling 
van de identiteit van de Marnix Academie. Het appel van de ander is niet alleen het ap-
pel van het lerende kind, het is ook het appel van de lerende student, van de beroeps-
praktijk en de leerkrachten in die praktijk, van de medewerkers binnen de Marnix 
Academie, van de omringende samenleving en wereld. Congruentie reikt verder dan 
teach what you preach: het gaat om relationele, dialogische subject-relaties. In dat kader 
krijgt bijvoorbeeld Opleiden in de School al snel vorm in de richting van partnerschap. De 
Marnix Academie is de eerste opleiding die de term partnerschap gaat hanteren voor 
samenwerken op het gebied van opleiden en ontwikkelen. De verhouding met de be-
roepspraktijk wijzigt fundamenteel: de praktijk is niet alleen maar een oefenplek, het 
is een leerwerkplek; de praktijk is niet de plek waar te lang aan verkeerde inzichten en 
tradities wordt vastgehouden, de praktijk is evenzeer de bron van kennis en wijsheid en 
innovatie. De Marnix Academie breidt daarom snel Opleiden in de School uit naar: samen 
opleiden, samen professionaliseren, samen onderzoeksmatig werken, grensoverschrij-
dend samenwerken.
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De gang van zaken in de eerste ronde in het proces van accreditatie zorgt ervoor, dat de 
Marnix Academie van een zelfbewuste, ook eigenzinnige organisatie verandert in een 
organisatie waarin angst de overhand krijgt. Opvallend is dat in de afrekencultuur die 
door deze ronde werd opgeroepen, medewerkers het gevoel kregen dat zij persoonlijk 
ter verantwoording werden geroepen. Er komen zo breuken in wat door één van de 
geïnterviewden ‘de samenheid’ wordt genoemd. Het kost tijd en veel energie om die 
breuken te lijmen en weer werk te durven maken van ‘samen visie ontwikkelen, samen 
de koers bepalen’. Voor de totstandkoming van een strategische koers voor de periode 
2013-2017 wordt dan ook zeer bewust gekozen voor het samen bepalen van die koers. 
Samen met het werkveld, samen met de sector, samen met experts, samen met alle me-
dewerkers. Het proces wordt door de medewerkers, zo blijkt uit de interviews, ook als 
een gezamenlijk proces ervaren, waar ieder die dat wil, een bijdrage aan kan leveren. 
Dat geldt ook voor de voorbereiding op de tweede accreditatieronde, die tot een brede 
erkenning en waardering van de academie en het partnerschap leidt. Toch blijkt dat de 
rond deze periode geïnterviewde collega’s in hun reflectie op de periode telkens ook 
meenemen wat van het strategisch plan is gerealiseerd (na 2014) en hoe het herwonnen 
elan van samen zich verder heeft ontwikkeld. De reflecties zijn op dat punt duidelijk: 
‘minder door een visie gedragen, ieder voor zichzelf’. 

Dat kan ook gezegd worden over de levensbeschouwelijke laag: voor de één iets, waar-
van afscheid is genomen (door de academie en door de betreffende medewerker), voor 
de ander juist zichtbaar in de doordenking van verbondenheid. Tot die levensbeschouwe-
lijke laag behoren: de onderscheiden keuzes van de academie en de mogelijkheid om 
vragen te blijven stellen. Openheid (zo bijvoorbeeld gehanteerd in de aanduiding van 
de academie als open christelijke instelling) wordt beleefd als ruimte voor eigen invullin-
gen, maar ook als vervaging of als ‘alles kan’. 

Daarmee lijkt een belangrijk momentum zich aan te dienen in het verhaal van de Marnix 
Academie. Men is op zoek naar het visioen, waarbij vanuit de traditie van de academie 
belangrijke noties voor dat visioen onderstreept worden: het oog en oor op de ander, 
het samen (dialogisch en relationeel en verhalend), de eigen en soms eigenzinnige keu-
zes. Tegelijkertijd komen verwarringen, verlegenheid, niet weten hoe en wat als het om 
de levensbeschouwelijke laag gaat, maar ook kansen en heldere duidingen van die laag 
en de betekenis daarvan. Deze constatering vraagt om een nadere analyse. 

11.4. Duiding van het verhaal en de verhalen

Vanuit de traditie die al aanwezig was en vorm kreeg bij de drie rechtsvoorgangers, 
heeft de Marnix Academie telkens vorm en inhoud gegeven aan met het oog op de an-
der/de Ander. Vanuit de Marnixkleuterkweekschool was dat vooral een pedagogische 
invulling, vanuit de Rehoboth een protestants-christelijke en culturele invulling, 
vanuit de Jan van Nassau een sterke didactische en maatschappelijke invulling. Bij 
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die invullingen en vormgevingen hebben diverse persoonlijke narratieven een rol ge-
speeld, maar niet uitsluitend. Er bleek vanuit de drie instituten een sterk organisatie-
narratief dat levensbeschouwelijke keuzes en lagen vooral in concreet handelen (pedago-
gisch, didactisch, maatschappelijk) zichtbaar moesten worden. Daarbij lag vanuit het 
verdere verleden een diaconale insteek aan de basis.

De gerichtheid op de ander heeft in het verhaal en de verhalen van de Marnix Academie 
telkens verschillende invullingen gekend. Wat uiteindelijk als kernwoorden voor de 
academie werd gekozen, waren de woorden Bekwaam, Betrokken en Bevlogen. De levens-
beschouwelijke laag werd daarbij vooral in het woord ‘bevlogen’ verankerd, terwijl 
‘bekwaam’ en ‘betrokken’ daar mede uitdrukking van waren. Die verankering was een 
impliciete, zoals eigenlijk binnen de Marnix Academie vanuit de traditie te doen ge-
bruikelijk was: levensbeschouwelijke keuzes en inspiraties worden zichtbaar in het 
doen.

De Marnix Academie heeft vanaf het begin van haar bestaan gezocht naar een legitima-
tie voor haar bestaan, en dan met name voor haar voortbestaan als zelfstandige pabo. 
Die legitimatie is altijd gezocht en gevonden in: ertoe doen voor de ander, concreet de 
student en de beroepspraktijk. Dat ertoe doen kan alleen gevonden worden in een ge-
richtheid op die ander, door oog en oor te hebben voor wat nodig is en je als opleiding 
daarop te richten. Die gerichtheid heeft in een aantal opzichten tot eigen keuzes geleid, 
eigen en eigenzinnige accenten, vaak gevoed door sterke persoonlijke verhalen en vi-
sioenen. Daarbij ging het niet om het visioen op zichzelf, maar altijd om de vraag of 
dit het goede visioen was en of dat in samenwerking met elkaar gerealiseerd zou kun-
nen worden. Er is dus altijd naar gestreefd om het organisatienarratief (het binnen de 
Marnix dominante narratief) samen te brengen met verschillende persoonlijke narra-
tieven. Veel van het soms ook nadrukkelijk multivocale narratief is zichtbaar geworden 
in de reconstructie van het verhaal. Maar er was ook telkens sprake van een bovenstroom 
(het dominante organisatienarratief) en een onderstroom (diverse persoonlijke narra-
tieven, soms in de vorm van counternarratieven). Kenmerkend is wel, dat van tijd tot 
tijd de multivocaliteit en de onderstroom nadrukkelijk geagendeerd werden, om het 
verhaal in de bovenstroom te herijken. Ook daarin is de gerichtheid op de ander tot uit-
drukking gebracht.

Wat bindt in het verhaal van de Marnix Academie is de telkens tot uitdrukking gebrach-
te behoefte om vanuit een visie en een visioen vorm en inhoud te geven aan opleidings-
onderwijs. Focus in die visie en dat visioen was telkens: niet de organisatie om de orga-
nisatie, maar de organisatie ten behoeve van de ander. Dat leverde, zoals gezegd, eigen 
en soms ook eigenzinnige keuzes op, die haaks stonden op wat zich als dominante on-
derwijs- en onderwijsorganisatiediscoursen aandienden. Er was argwaan ten opzichte 
van de overheid, er was argwaan ten opzichte van profilering in sectoren en sectorra-
den, er was argwaan tegen allerlei plannenmakerij waarin het oog op ander minder 
aanwezig was.
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In de eigen en eigenzinnige keuzes op pedagogisch-didactisch-levensbeschouwelijk ge-
bied was de Marnix Academie soms vooruitstrevend en voorloper. Dat leverde bij ande-
ren ook verwarring op. Een doorwrocht en goed doordacht toetsbeleid werd aanvanke-
lijk (vanuit een dominante opvatting over toetsen als afrekenen, meten en beoordelen) 
niet begrepen; zowel intern niet (een bijbehorende toetspraktijk werd aanvankelijk on-
voldoende uitgewerkt en werd later snel weer aangepast aan dominante opvattingen) 
als extern niet (de eerste accreditatieronde leverde voor de Marnix Academie juist op 
dat onderdeel een struikelblok op). Een ander voorbeeld: competentie 8 werd welis-
waar intern en extern omarmd als gouden greep, maar leverde verlegenheid en verwar-
ring op in de hantering ervan. 

Er zijn uiteraard ook talloze momenten aan te wijzen in het verhaal van de Marnix 
Academie, waarin het dominante discours zonder meer werd overgenomen (denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de levensbeschouwelijke positionering van de academie in 
de eerste jaren, een vanzelfsprekende en onbetwiste positionering) en gevolgd of ook 
omarmd. Dat kan ook niet anders, binnen de context van deze dominante discoursen 
heeft de organisatie zijn plek en rol. Toch zijn daarbij soms de momenten van oog en 
aandacht voor counternarratieven opvallend geweest en maakten deze momenten juist 
ruimte voor herbezinning en eigen keuzes. De wijze waarop bijvoorbeeld de aandacht 
voor leren in de 21ste eeuw aanvankelijk door de academie werd omarmd en overgeno-
men, maar vervolgens na dialogen over het economisch gerichte narratief achter die 
aandacht omgevormd werd naar aandacht voor values and ethics in 21ste eeuws leren, is 
daar een treffend voorbeeld van. 

Het verhaal en de verhalen van de Marnix Academie zijn zonder meer levensbeschou-
welijk gelaagde verhalen. Het gaat over keuzes, visioenen, gerichtheid op de ander, 
samen, waarden, waardenvol en wijs. We zien echter wel dat het duiden of herkennen 
van die levensbeschouwelijke laag niet of nauwelijks aan de orde is. Het lijkt erop dat 
er een diepe overtuiging of ervaring is, namelijk dat het levensbeschouwelijke een van 
buitenaf aangereikt concept is. Dat concept wordt al dan niet aanvaard, waarbij men 
aangeeft er afscheid van te hebben genomen, of waarbij men het aangereikte (en soms 
ook nog omarmde concept) niet herkent in het doen en laten van de academie (verge-
lijk de vraag: ‘Waar is Jezus gebleven?’). Een andere reactie op het van buitenaf aange-
reikte concept: ‘Dat is niet exclusief bedoeld, we zijn open, dus daar kan van alles naast 
staan’. Tegelijkertijd zien we in de praktijken eigen levensbeschouwelijke keuzes en la-
gen, zien we openheid die niet wordt ingevuld als alles kan, maar ook als de ruimte om 
levensbeschouwelijke vragen te blijven stellen. De openheid heeft in ieder geval een 
constante invulling: we zijn er met het oog op de ander/Ander.

Concluderend zien we:
- Een dominant publiek narratief, dat in de loop van de tijd gericht is geraakt op op-

brengsten, meten, verantwoorden, economisch renderend, top-down, reactief op 
incidenten en onrust.
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- Een dominant beeld van het levensbeschouwelijke, dat zich ontwikkelt van een 
vanzelfsprekend aangereikt concept dat omarmd wordt in allerlei praktijken naar 
een apart discours, van buiten aangereikt, exclusief of pluraal, maar niet gerela-
teerd aan keuzes en praktijken.

- Een organisatienarratief dat als constante elementen heeft: openheid, eigen keuzes, 
kansen zien, dialogisch en relationeel, gericht op de ander.

- Persoonlijke narratieven, waarin onderstromen zichtbaar zijn, counternarratives, 
waarin telkens betrokkenheid, zoeken naar en visioenen een belangrijke rol spelen. 
In de persoonlijke narratieven overheerst het gevoel van belonging: ik ben van bete-
kenis, ik word gezien, of wil gezien worden, de Marnix is een thuis of zou dat moe-
ten zijn.

Op basis van het identiteits-reconstructieframe kunnen we het volgende zeggen:
- Op het punt van de traditie/de ideologie zien we een constante in de gerichtheid op 

de ander. Deze gerichtheid wordt pedagogisch, didactisch en maatschappelijk gela-
den, er wordt geen (of nauwelijks een) levensbeschouwelijke laag aan verbonden in 
de ervaringen.

- In de utopie zien we de visioenen en de behoefte aan visie en visoenen. Men voelt 
zich ontheemd, als het visioen ontbreekt of ervaart iets als ‘de Marnix is de Marnix 
niet meer’. Er blijft in de hele periode het verlangen naar eigen en eigenzinnige 
keuzes.

- De ander is volop aanwezig, van meet af aan. Aanvankelijk vooral intern gedacht, 
later ook in een toenemende externe gerichtheid. Duurzame ontwikkeling wordt 
een belangrijk speerpunt, evenals het partnerschap met de scholen.

- In het praktisch handelen wordt werk gemaakt van bekwaam, betrokken en bevlogen. 
Daarbij blijkt op den duur het begrip ‘bevlogen’ vraagtekens op te roepen: Wat is 
dat? Kun je dat leren? Hoe meet je dat? Hoe geef je dat handen en voeten?

- In de betekenisverlening wordt vooral gewezen naar de eigen keuzes en eigenzin-
nigheid van de Marnix Academie, bijvoorbeeld met de begrippen bekwaam, betrok-
ken en bevlogen, maar ook met competentie 8. Men ervaart de Marnix als een warm 
nest, een thuis, als een plek van belonging. Daarnaast is in alle jaren ruimte een bete-
kenisvol begrip: ruimte om te experimenteren, ruimte om te zijn wie je bent, ruim-
te voor aandacht en samenheid. Waar die ruimte onder spanning komt, verdwijnt 
ook de samenheid: men voelt zich op zichzelf teruggeworpen. De gerichtheid op de 
ander is hier mee verbonden.

11.5. De reconstructie

Het blijkt mogelijk om de ontwikkeling van de identiteit van de Marnix Academie te re-
construeren. Het gaat daarbij niet om een historisch overzicht, maar om het verhalen/ 
de verhalen over wat de Marnix Academie was en is en wil zijn. 
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Om die ontwikkeling te reconstrueren blijken de volgende elementen van betekenis te 
zijn:
- Identiteitsontwikkeling is benaderd als een ontwikkeling verteld in narratieven, als 

een ontwikkeling die door narratieven vorm krijgt en zichtbaar wordt;
- Identiteitsontwikkeling is zichtbaar gemaakt aan de hand van een reconstructie-

framework, waarin vijf componenten zijn benoemd: de traditie/ideologie – de uto-
pie/het visioen – de ander – de praktijk/praxis – de verwoording/betekenisverlening;

- Er is een tijdsspanne afgebakend; deze is niet geheel willekeurig gekozen en omvat 
een dusdanige periode dat ontwikkeling zichtbaar gemaakt kan worden.

- De periode is vervolgens onderverdeeld in kritische situaties, momenten of zich aan-
dienende zaken of gebeurtenissen waarin het erom spande of - anders gezegd - ‘het 
schoolconcept op pregnante wijze naar voren komt’ (Vos & Keuken, 1984). Deze 
episodes beslaan soms een flink aantal jaren, soms een scherp afgebakende kor-
tere periode. De episodes zijn zo gekozen, dat er (in de terminologie van Gioia & 
Patvardhan, 2013) snapshots gemaakt kunnen worden, waarbij de snapshots ‘serve to 
circumscribe the process and act as reference points against which we examine the 
flow of identity over time’ (2013: 57).

- Er is gebruik gemaakt van het onderscheid dat Somers (1994) maakt ten aanzien 
van soorten narratieven. Dat onderscheid is dienstig om grip te krijgen op wat, door 
wie, waarom verteld wordt. Bovendien leidt het onderscheid naar vragen rond ‘pro-
duced and performed identity’ (zie ook 11.3). 

- Er is gereconstrueerd door gebruik te maken van in- en externe documenten die be-
trekking hebben op de verschillende episodes. Daarbij is ook gebruik gemaakt van 
diverse studies die gewijd zijn aan landelijke ontwikkelingen in het onderwijs, in 
het HBO en in pabo’s. De documenten zijn geduid vanuit een thematische en dialo-
gisch/performatieve analyse.

- Er zijn per episode ten minste drie (oud-)collega’s geïnterviewd. Bij de selectie van 
de geïnterviewden is gekeken naar rollen en taken binnen de organisatie, betrok-
kenheid bij /kennis van wat in de specifieke episode aan de orde was, vermoeden 
van boven- of onderstroom narratieven (zo is bij de episode over Hoog Zelfsturende 
Programmering bewust naar tegenstanders van het concept gezocht, naast dra-
gers en voorstanders); de interviews zijn als verbatim uitgewerkt en ter aanvul-
ling en verbetering voorgelegd. Aan de hand van codes (ontleend aan het recon-
structieframework) zijn de teksten kwalitatief geanalyseerd, zowel thematisch als 
dialogisch/performatief.

- Analyses van de episodes zijn volgens een vast stramien weergegeven: landelijke 
ontwikkelingen, de Marnix Academie, ervaringen van binnenuit, duiding. Deze 
analyses zijn in een groepsinterview met de betrokken geïnterviewden voorgelegd 
en besproken (en soms ook van aanvullende of andere duidingen voorzien).

- Tenslotte zijn de verschillende episodes kort samengevat in een landelijke verhaal/
landelijke verhalen, een Marnix verhaal/ Marnix verhalen, en een duiding van de 
ontwikkeling in de gekozen tijdsspanne.
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Met deze elementen is de reconstructie uitgevoerd en vormgegeven. Die reconstructie 
is zo opgebouwd en verwoord dat het geheel opnieuw in een groepsinterview aan de 
orde zou kunnen komen, om de reconstructie wellicht op onderdelen te wijzigen of te 
verbeteren, maar vooral om het gesprek over de ontwikkeling gaande te houden.

Opzet en methodiek zijn, met enkele mogelijk noodzakelijk geachte aanpassingen 
voor een betreffende organisatie, bruikbaar en toepasbaar op andere (onderwijs-)
organisaties. 

11.6. Produced en performed identity

Aan identiteitsontwikkeling kleven vaak noties als: worden wie je bent en de vrijheid 
om te worden wie je bent. Afgezien van het feit dat identiteit niet verstaan moet wor-
den als de eigenlijke kern, die al aanwezig is en tot het licht gebracht moet worden (een essen-
tialistische opvatting), is het de vraag of de mee resonerende vrijheid wel bestaat. Die 
mate van vrijheid, waarin het narratief/ de narratieven worden geconstrueerd, wordt 
geadresseerd in het debat over agency versus structure. In dat debat zien we een ontwik-
keling in de richting van the discursive turn: Foucault (1972) ziet het subject als het pro-
duct van dominante discoursen. Er is geen sprake van zelfdeterminatie. Butler (1997b) 
introduceert in reactie op de stellingname van onder andere Foucault het begrip discur-
sive agency. Zij doelt op het volgende: subjectificatie (het subject worden) is weliswaar 
een product van voorgeschreven structuren, maar het subject worden zelf biedt ook 
mogelijkheden om actief te reageren of te ageren. Iedere nieuwe performance als subject 
biedt mogelijkheden tot aanpassing van het dominante discours via nieuwe betekenis-
verlening, via afzwakken of versterken (De Kort, 2016). Butler duidt die mogelijkheid 
aan als performativiteit.

Bij de reconstructie van de identiteitsontwikkeling is het dan ook van belang aandacht 
te hebben voor dominante discoursen en discursive agency. Waar is in de ontwikkeling 
van de identiteit vooral sprake van produced identity en waar licht iets op van (processen 
van) performed identity?

In de reconstructie van de identiteitsontwikkeling van de Marnix Academie is dat zicht-
baar gemaakt door de dominante discoursen telkens te benoemen en na te gaan waar 
de academie mogelijk eigen keuzes maakte of probeerde te maken. Dat levert uiteinde-
lijk een narratief op, waarin het licht juist valt op de momenten van performativiteit, van 
discursive agency. In het narratief van de Marnix Academie zijn die momenten nadruk-
kelijk en regelmatig aanwezig. De Marnix Academie zocht, door eigen keuzes te maken, 
de ruimte om het verschil te maken en zo haar bestaan te legitimeren. De identiteit van 
de academie lag daarmee vooral in die discursive agency zelf, vaak in reactie op de do-
minante discoursen, soms ook vanuit het narratief van de academie zelf, of vanuit per-
soonlijke narrratieven.
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11.7. De levensbeschouwelijke laag

Rond de duiding en/of herkenning van de levensbeschouwelijke laag is een nadere ver-
kenning nodig. Hierboven is gesteld dat die met name zit in een specifieke conceptueel 
levensbeschouwelijke opvatting/overtuiging, waaraan men zich niet meer verbonden 
voelt of die te weinig herkenbaar is binnen de academie. Allerlei praktijken en kernbe-
grippen worden in geen van de interviews ook levensbeschouwelijk geduid.

In het volgende hoofdstuk wordt eerst onderzocht of deze stelling klopt. Er wordt nog-
maals ingezoomd op diverse levensbeschouwelijke praktijken en er wordt een poging 
gedaan om te verhelderen hoe de conceptuele verwarring, het onvermogen of de on-
herkenbaarheid geduid moeten worden.
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12.  De levensbeschouwelijke laag/
oriëntatie

In weinig interviews komt een levensbeschouwelijke duiding/ het benoemen van de le-
vensbeschouwelijk laag in de activiteiten van de academie ter sprake, op twee uitzonde-
ringen na: er is aandacht voor het verzorgen van het vak levensbeschouwelijke en gods-
dienstige vorming én voor de vieringen. De vieringen worden eenmaal genoemd, als 
voorbeeld van een aansprekende moderne invulling van de levensbeschouwelijke laag. 
Het vak godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming wordt (uiteraard) genoemd 
door de collega’s die als docent voor het vak actief zijn geweest. Met Miedema & Vijver 
(1995) kunnen we hier spreken van de hantering van een smal (levensbeschouwelijk) 
identiteitsconcept. 

Er is in de interviews niet expliciet naar de uitingen en activiteiten in het kader van de le-
vensbeschouwelijke laag (breed identiteitsconcept) gevraagd, ze zijn ook niet spontaan 
genoemd. Dat zou kunnen duiden op een niet herkennen van die laag, dan wel onver-
mogen of onwil om woorden te geven aan die laag of aan een specifieke kijk op die laag.

Er zijn, zo blijkt uit de documenten, wel momenten geweest waarin de levensbeschou-
welijke laag uitdrukkelijk en expliciet aan de orde was. We vermoeden op voorhand dat 
de levensbeschouwelijke laag blijkbaar in losse, niet integraal aan de orde zijnde acti-
viteiten is beleefd; daarbij kan gedacht worden aan het verzorgen van onderwijs in le-
vensbeschouwing, godsdienstpedagogiek en religie of aan de vieringen van christelijke 
feesten. Het onderzoek dat door De Jonge (2005) in het kader van zijn masterstudie is 
uitgevoerd, wijst al in die richting.

Een meer integratieve benadering is vanaf de ontwikkeling van het beroepsbeeld en 
vanuit het lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling op papier verwoord en wordt – zo 
vertelde één van de collega’s in het groepsinterview – door haar gepraktiseerd in de ei-
sen die gesteld worden aan het afstudeerproduct van de studenten: er wordt van de stu-
denten gevraagd een visie op onderwijs te formuleren, die pedagogisch en onderwijs-
kundig is uitgewerkt, waarbij levensbeschouwelijke uitgangspunten worden benoemd 
en waarbij ook een koppeling gemaakt wordt met maatschappelijke thema’s. De des-
betreffende collega vroeg zich daarbij hardop af of zij mogelijk een uitzondering was.

Deze constateringen en vermoedens maken nieuwsgierig. Aan de orde is de vraag op 
welke wijze de levensbeschouwelijke laag is gepercipieerd en ervaren. Om de percep-
tie en de ervaringen te duiden wordt allereerst van het volgende framework gebruik 
gemaakt:
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Losstaand concept

Integratief denken en handelen

Impliciet Expliciet

Figuur 4

Het framework is geïnspireerd op wat door Bailey (1997) als concept is gemunt: implicit 
religion (1997: 7). Bailey duidt daarmee op ‘informele, ongeorganiseerde, integrerende 
religie’. Wat hem betreft is dat ook de basis en het vertrekpunt voor wat religie is en 
zou kunnen zijn. Hij benoemt explicit religion als mogelijk vehikel van implicit religi-
on (1997: 7). Daarmee legt hij wel een verbinding tussen implicit en explicit religion. 
Als kenmerkend voor implicit religion benoemt hij ‘the integrating foci’ (1997: 8). Hij 
voegt daar ‘commitment’ en ‘intensive concerns with extensive effects’ aan toe (1997: 
9; zie ook 2010). In de Encyclopedia of Religion and Society (Swatos 1998) geeft Bailey bij 
het lemma implicit religion het volgende aan: ‘…. (that) everybody has a religion of some 
sort, a faith by which they live, albeit as an unconscious core at the center of their way 
of life and being’ (Swatos 1998: 235).

We sluiten in het framework aan bij de drie kernmerken door impliciet te duiden als 
betrokkenheid op/ verbondenheid met vele zaken, integratief denken en integratief 
doen en zichtbaar in handelen. Tegelijkertijd gebruiken we het concept als een kijkwij-
zer: Zie ik impliciet levensbeschouwelijk denken en handelen (vergelijk the intensive 
concerns and extensive effects)? We zetten daar expliciet denken en handelen tegenover. We 
voegen daar een andere as bij: die van concept – praxis. Dat roept de vraag op, of er ook 
‘een impliciet concept’ is. We vermoeden dat rond die vraag een toespitsing te vinden is 
als het gaat om de geconstateerde verlegenheid en onherkenbaarheid. Welk type con-
cept dan? Is er wel een concept (denkbaar) aan die kant van het frame-work?

We volgen Bailey (1997) niet in het hanteren van het begrip ‘religion’. We geven de voor-
keur aan ‘levensbeschouwing’, waaronder ook religieuze levensbeschouwingen begre-
pen kunnen zijn (zie ook Van der Kooij et al. 2013). Interessant is hetgeen Van der Zande 
(2018) in zijn dissertatie aansnijdt: Kunnen we – in het kader van godsdienstige en levens-
beschouwelijke vorming – zonder meer religie vervangen door het meer inclusieve be-
grip ‘worldview’? Is het vervolgens juist om het begrip ‘worldview’ te vertalen als ‘levens-
beschouwing’? En kunnen we dan onder andere Vroom (2003) volgen, die voor de term 
‘levensbeschouwing’ pleit, daarbij onderscheid makend tussen niet-religieuze en religi-
euze levensbeschouwingen? En kunnen we Van der Kooij et al. (2013, 2017) volgen, die het 
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onderscheid maken tussen persoonlijke en georganiseerde levensbeschouwingen? Van 
der Kooij et al. definiëren de georganiseerde levensbeschouwing als ‘a view on life, the 
world, and humanity that prescribes answers to existential questions’. Van der Zande pleit 
voor de term ‘life orientation’ (daartoe geïnspireerd door andere Dalferth, 2015), omdat 
hij zowel worldview als levensbeschouwing een te overwegend cognitieve connotatie vindt 
hebben. Hij zoekt naar een inclusief, dynamisch en dialogisch concept en meent dat life 
orientation dat biedt. De aandacht voor de hantering van een begrip, waarin het inclusieve, 
dialogische en dynamische is opgenomen, maken zijn afwegingen interessant, ook in het 
kader van deze studie.

We kiezen hier toch voor het begrip ‘levensbeschouwing’; we menen dat het begrip 
levensoriëntatie wellicht gebruikt zou kunnen worden voor wat we in het framework 
onderscheiden als impliciet of expliciet denken en handelen. In dit deel van het on-
derzoek richten we ons ook en vooral op de (hantering van de) conceptuele kant. Een 
tweede afweging: het zou jammer zijn als het begrip ‘levensbeschouwing’ beperkt 
wordt tot wat Van der Zande de cognitieve connotatie noemt. In het vervolg hopen we 
duidelijk te maken, dat juist de praxis het vertrekpunt voor levensbeschouwelijk den-
ken en doen is, dat de praxis levensbeschouwelijk geladen is. Dat geheel duiden wij aan 
als ‘levensbeschouwing’. 

We voegen aan expliciet het begrip ‘smal’ toe en aan impliciet het begrip ‘breed’. We ma-
ken hierbij gebruik van het onderscheid dat Miedema & Vijver (1995) maakten: een 
smal en breed identiteitsconcept. ‘Smal’ staat voor een exclusieve en losstaande focus 
op de religieuze of levensbeschouwelijke oriëntatie; ‘breed’ staat voor een integratieve 
focus (b.v. een verbinding tussen levensbeschouwing, pedagogie, onderwijskunde en 
maatschappelijk denken en doen). De beide begrippen verhelderen het karakter van 
het expliciete en impliciete concept.

Op basis van bovenstaande afwegingen verfijnen en wijzigen we het framework en vul-
len we de inhoud van de verschillende kwadranten:

      Concept 

 Impliciete (integratieve) conceptualisering ?  expliciete conceptualisering (niet integratief) 

 

Impliciet en breed        expliciet en smal 

 

Impliciet denken en handelen, geïntegreerd   expliciet denken en handelen, losstaande 
        activiteiten 

      Praxis 

Figuur 5
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Om het framework wat nader te duiden, volgen hier enkele invullingen: 
- De benadering van het levensbeschouwelijke/religieuze in de Nederlandse verzuil-

de structuur zou in het framework onder expliciet denken en handelen geplaatst 
kunnen worden, omdat deze nadrukkelijk aan religieuze concepten, instituties en 
praktijken is verbonden. Het levensbeschouwelijke is als smal (daarbij ook vaak ex-
clusief) geduid; handelen is vooral handelen binnen de zuil. 

- Waar scholen bijvoorbeeld het christelijke als iets ‘op de gevel’ ervaren, zien we het 
losstaande expliciete concept, waaraan het handelen niet (meer) verbonden is (ex-
pliciete conceptualisering); bijna vanzelfsprekend duikt dan wel de vraag op, of er 
beter afscheid genomen kan worden van die gevel-uiting.

- Waar afscheid wordt genomen van een expliciete, smalle (en exclusieve) benade-
ring van het levensbeschouwelijke en het levensbeschouwelijke bijvoorbeeld ge-
articuleerd wordt als laag in de pedagogische praxis, zien we impliciet integratief 
denken en handelen.

Nu staat in het framework een vraagteken in het kwadrant ‘impliciete conceptualise-
ring’. Er is een vermoeden dat juist in een mogelijke invulling van het kwadrant, zo-
als hierboven geschetst, de gesignaleerde verlegenheid, onwil of onvermogen zit. Die 
verlegenheid zit - naar we vermoeden - mogelijk in de conceptualisering zelf van een 
‘impliciet concept’ bij het impliciete, integratieve denken en handelen. Als een der-
gelijk conceptualisering van het ‘impliciete’ ontwikkeld wordt naar analogie van het 
losstaande expliciete concept, ontstaat mogelijk juist verwarring, verlegenheid of on-
vermogen. Het expliciete concept is mogelijk dusdanig dominant dat iedere analoge 
impliciete conceptualisering verwarring veroorzaakt en zeker onvoldoende uitgewerkt 
kan worden. Mogelijk zien we dus in de praktijken van de academie een onvoldoende 
uitgewerkte of gewijzigde conceptualisering. Dat doet dan tevens vermoeden dat op 
dit punt een verder uitgewerkte paradigma-shift noodzakelijk is.

Aan de hand van dit verfijnde framework kunnen ontwikkelingen ten aanzien van de 
levensbeschouwelijke laag geduid worden. Die ontwikkelingen worden aan de hand 
van enkele concrete voorvallen en handelingen (beschreven in documenten) benoemd 
en geanalyseerd. Vervolgens worden de inhouden van de interviews ook met het frame-
work geduid. Uit de analyses en de duiding worden enkele conclusies getrokken. 

12.1. De Federatie Christelijk HBO

Bij de totstandkoming van het HBO als sector - met name bij de vorming van multisec-
torale hogescholen (STC-operatie) - duikt de zorg op over de positie van christelijk ho-
ger onderwijs. Juist door de STC-operatie verdwijnt in sommige gevallen de specifieke 
levensbeschouwelijke positionering van een instituut dat fuseert met andere niet-le-
vensbeschouwelijk gepositioneerde instituten, om zo een openbare multisectorale ho-
geschool te vormen (denk daarbij aan bijvoorbeeld de christelijke HTS’en, die alle zijn 
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opgegaan in grote (openbare) hogescholen). In het zuiden van Nederland kan iets van 
denominatief onderwijs overeind blijven voor de rooms-katholieke zuil. De Fontys-
hogescholen vormen zo’n geheel. In de wereld van het protestantisme lag dat iets an-
ders, meer regionaal verspreid. Voorbeelden van brede hogescholen met een p.c.- identi-
teit waren Windesheim in Zwolle en de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland. Ook 
de Ichthus Hogeschool in Rotterdam was een brede hogeschool met een p.c.- identiteit. 
Toch zien we in het p.c. - veld op termijn een minder gevoelde noodzaak om de deno-
minatieve kant te bewaren en te behoeden in het voortgaande fusieproces. Strategische 
afwegingen, zoals onderdeel worden van een groter en invloedrijker geheel, onderdeel 
zijn van een volwassen HBO met focus en massa, liggen dan meer op de voorgrond. 

Aanvankelijk blijkt er een groep hogescholen te zijn, die elkaar vindt op het denomina-
tieve deel van hun bestaan. Deze groep van twaalf hogescholen vormt al snel tijdens en 
na de STC-operatie de Federatie Christelijk HBO. In een statement over de federatie wordt 
het als volgt geformuleerd: ‘Binnen het Hoger Onderwijs neemt het christelijk HBO een 
eigen positie in: het heeft op basis van levensbeschouwelijke uitgangspunten een speci-
fiek karakter. Betrokkenen bij het christelijk HBO laten zich, of willen zich laten inspi-
reren door de Bijbel en daarmee door het evangelie van Jezus Christus. In het christelijk 
onderwijs is men ervan overtuigd, dat levensbeschouwing van invloed is op de inhoud en 
de vormgeving van het onderwijs en in belangrijke mate bijdraagt aan persoonsvorming. 
Een christelijke levensbeschouwing plaatst leerinhouden en vormingsgebieden -al dan 
niet expliciet – in een integrerend perspectief, ontwikkelt visie op mens en samenleving 
en stimuleert persoonlijke bewustwording en eigen verantwoordelijkheid’.67 

Op het moment dat OCW de nota Vitale lerarenopleidingen publiceert (31 mei 1995), ko-
men zaken binnen de federatie in een stroomversnelling, wat op termijn ook spanning 
oproept. Het bestuur van de federatie ziet kansen en stuurt aan op een ‘projectplan 
christelijke educatieve netwerken’; het plan moet gezien worden als een ‘masterplan’, 
waarmee een vernieuwingsproces (vitalisering) van de lerarenopleidingen wordt be-
oogd. De federatie wordt in het plan ingezet als platform voor vernieuwing via zeven 
deelprojecten: experimentele opleiding lerarenopleiding onderbouw basisonderwijs, 
experimentele opleiding leraar basisvorming, differentiaties van leerroutes voor lera-
renopleiding basisonderwijs, curriculumvernieuwing eerste- en tweedegraads leraren-
opleidingen, post-initieel traject, samenwerkingsverbanden met scholen, onderwijs-
kundig onderzoek en evaluatie. OCW kiest niet voor het masterplan van de federatie, 
maar richt een Procesmanagement Lerarenopleidingen in, waar de vernieuwingsvra-
gen een plek krijgen vanuit regionale samenwerking.

Het lijkt erop alsof de federatie met het masterplan zich als zuil/ specifieke sector in het 
HBO wilde profileren. In het masterplan: ‘De twaalf bij de federatie Christelijk HBO 

67 Uit: Projectplan Christelijke Educatieve Netwerken, juni 1994 (pg 1). Federatie Christelijk HBO, 
Voorburg. Het projectplan wordt door OCW niet gehonoreerd. In plaats daarvan richt OCW een 
zogeheten Procesmanagement Lerarenopleidingen in (met een bredere scope dan alleen chris-
telijk HBO).
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aangesloten hogescholen hebben belang bij de uitvoering van de projecten op het ge-
bied van vernieuwing van lerarenopleidingen: 1. Omdat zij gezamenlijk in staat zijn 
vanuit een christelijke identiteit met behoud en versterking van christelijke normen en 
waarden de lerarenopleidingen te vernieuwen; 2. Omdat zij door gezamenlijk op te tre-
den een draagvlak scheppen voor integratieve vernieuwing en kwaliteitsverbetering van 
het onderwijs dat zij verzorgen; […] ‘ (pg 19). 

Binnen de federatie wordt verschillend gereageerd op de keuze van OCW voor regionale 
samenwerking. Enkele hogescholen van de federatie blijken tot een intensievere samen-
werking te willen overgaan in de Christelijke Hogescholen Groep (i.o.). De overige leden van 
de federatie mogen aanhaken. De overige, waaronder de Marnix Academie, geven aan 
dat niet helder is hoe ‘het christelijk HBO in zijn geheel zal functioneren’.68 De Marnix 
dringt aan op meer helderheid en op samenwerking op verschillende niveaus: lande-
lijk en regionaal. Voor de Marnix ligt daarbij de nadruk op de regionale samenwerking. 
De Marnix Academie ziet tenslotte, samen met IPABO, mogelijkheden in de volgende 
constructie: Christelijke Hogescholen Groep Lerarenopleidingen, IPABO en Marnix 
Academie.69 Uiteindelijk verdampt de federatie/Christelijke Hogescholen Groep, even-
als de afgedwongen regionale samenwerkingsverbanden, zij het dat uit alle bewegingen 
uiteindelijk het grote cluster InHolland is ontstaan. Ipabo en Marnix sloten zich aan bij 
de Educatieve Federatie Interactum; CHE, Driestar en Gereformeerde Hogeschool Zwolle 
(nu VIAA) vonden elkaar in het ZEG-verband. Andere leden van de federatie vormden 
andere verbanden of bleven op zichzelf (zoals de Evangelische Hogeschool). In wat zich 
rond de federatie in oprichting afspeelde, zien we dat de keuze voor strategie (een in-
vloedrijke machtsfactor worden) op gespannen voet bleek te staan met de keuze voor 
inhoud, een keuze zoals die door sommige hogescholen werd gemaakt.

Binnen de federatie is tussen december 1994 en maart 1996 via een project ‘Naar een 
herkenbare kwaliteit’ een poging gedaan te duiden wat ‘de kernmerken van christelijk 
HBO’ zouden kunnen zijn. In het projectverslag worden de volgende aanbevelingen 
geformuleerd: ‘identiteit te beschouwen als een integraal [curs. bdk] onderdeel van 
primair proces en kwaliteitszorg; te stimuleren dat onderwijsconcepten en ijkpunten/
criteria inzake identiteit en kwaliteit […] ontwikkeld worden; het verder ontwikkelen 
van het gewenste perspectief inzake kwaliteit en identiteit en van het ‘herkenbare ge-
zicht’[...]; de verdere instrumentele vertaling van het begrip ‘brede professionaliteit’ als 
nadere konkretisering van het ‘herkenbare’ te stimuleren’ (pg 10, 11).70 Opvallend is, dat 
de aanbevelingen in deze rapportage - op termijn - binnen de Marnix Academie wel zijn 
opgepakt en uitgewerkt. 

68 Brief dd. 950710, kenmerk fed-chg.b95; van Marnix Academie (Jan Stol) gericht aan Federatie 
Christelijk HBO (C. de Raadt).

69 Brief dd. 951129, kenmerk brke.CHG; van Marnix Academie en Ipabo (Piet Keus) gericht aan 
bestuursleden Christelijke Hogescholen Groep i.o.

70 Kromdijk, C. (maart 1996). Eindrapportage Federatie-projekt ‘Naar Herkenbare Kwaliteit’. 
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Opvallend is ook, dat op basis van de interviews geconstateerd moet worden dat bin-
nen de Academie (vrijwel) niemand op de hoogte was van al deze ontwikkelingen en 
pogingen om van Christelijk HBO een federatief/ samenwerkend geheel te maken. Aan 
de hand van het framework kan over deze ontwikkelingen gezegd worden, dat de le-
vensbeschouwelijke laag weliswaar expliciet werd ingezet (ook exclusief), maar daarbij 
vooral ook strategisch werd gehanteerd; dat heeft niet geleid/ kunnen leiden tot han-
delen. Blijkbaar was de (exclusieve, expliciete) basis toch te smal en ontbrak de verbin-
ding met gewenst handelen en denken.

12.2. DBO en DCBO

De Besturenraad (voorheen Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk 
Onderwijs; nu Verus) stelt zich aanvankelijk met het Diploma Bijbels Onderwijs (DBO) 
en later met het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) op als verantwoordelijke hoe-
der van inhoud en kwaliteit van het godsdienstonderwijs in het primair onderwijs. P.C. 
Pedagogische Academies en later Pabo’s hebben de mogelijkheid om het genoemde 
diploma als apart diploma aan studenten te verstrekken, op basis van behaalde tenta-
mens en een examen. Op het getuigschrift DBO werd vermeld welke de examenvakken 
waren: bijbelse vakken, het geestelijk/kerkelijk lied, kerkgeschiedenis, wereldgods-
diensten, pedagogiek en didactiek van het godsdienstonderwijs. Op de bijbehorende 
cijferlijst: bijbelkennis 1 en 2, algemene en actuele kerkgeschiedenis, bijbelse kern-
woorden, didactiek van het bijbelonderwijs, wereldgodsdiensten en sekten. Bij het exa-
men was een gecommitteerde namens de Besturenraad en de Hervormde Raad voor de 
zaken van Kerk en School aanwezig. De Marnix Academie leidde op voor het DBO en 
verantwoordde ieder jaar hoe vaak het DBO (aan wie) was uitgegeven.

In 1998 maakt de Besturenraad de beweging naar het DCBO. Die beweging maakt 
zichtbaar dat er sprake is van een zich ontwikkelende visie op een meer integratieve 
en brede benadering van ‘identiteit’. Maar ook: men vindt het DBO niet meer van deze 
tijd, het past niet meer in de ontwikkeling van de hogescholen om een apart examen 
met gecommitteerden te organiseren. Inhoudelijk verschuift het accent van het toet-
sen van de (kennis en kunde van de) individuele student op het gebied van godsdien-
stige vorming naar een breder perspectief van het functioneren van een leerkracht 
inzake ‘een bijdrage kunnen leveren aan de identiteitsontwikkeling van de school’. De 
Besturenraad verschuift de eigen activiteiten van ‘examineren’ van individuele studen-
ten naar ‘het onderzoek naar de wijze waarop een hogeschool aan het DCBO vorm geeft’. 
Daarmee beweegt de Besturenraad mee met het stelsel van visitatie en accreditatie. 

De Marnix Academie levert met Hart voor verantwoord onderwijs71 een eerste zelfevalu-
atie ten behoeve van de visitatie voor DCBO op. Met de titel wordt aangesloten bij het 

71 Hart voor verantwoord onderwijs, zelfevaluatierapport DCBO Marnix Academie, oktober 2003.
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zelfevaluatierapport dat de academie opstelde ten behoeve van de visitatie in 2002: 
Verantwoord Onderwijs. In de inleiding van de DCBO-zelfevaluatie staat ‘De Marnix 
Academie laat zich karakteriseren als een open christelijke instelling die zich met haar 
activiteiten vooral richt op het protestants-christelijk basisonderwijs’ (pg 3). Ook in de 
inleiding: ‘Het woord hart in de titel benadrukt nog eens de centrale plaats die de levens-
beschouwelijke identiteit inneemt in de missie en visie van de Marnix Academie. Hierbij 
gaat het niet uitsluitend om de voorbereiding op het diploma voor het christelijk basis-
onderwijs, maar om de brede identiteit waar studenten en medewerkers gezamenlijk aan 
werken. Het woord hart is ook gekozen om te verwijzen naar de relationele kern van dit 
levensbeschouwelijk onderwijs: vanuit het hart spreken en handelen, opdat het hart van 
de ander geraakt wordt’ (pg 3). In de verantwoording zien we hoe de academie enerzijds 
spreekt over de aparte lijn van godsdienstige vorming en anderzijds ook aangeeft dat een 
herformulering van de levensbeschouwelijke identiteit noodzakelijk is: ‘Daarbij dienen 
de levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige identiteit in heldere, ei-
gentijdse bewoordingen aan elkaar verbonden te worden. Een werkgroep ‘beroepsbeeld 
en identiteit’ treft op dit moment voorbereidingen voor het uitwerken van een dergelijke 
herformulering. Noties als: uniciteit in verbondenheid, ruimte geven en ruimte hebben, 
vertrouwen hebben in en vertrouwen op, autonomie en afhankelijkheid, chokma en gein 
(wijsheid en genade) zijn bij die uitwerking richtinggevend’ (pg 8). 

De visiterende commissie DCBO blijkt in verwarring te raken over deze ontwikkeling. 
Men zoekt naar de ‘vertaling van de algemene denominatieve bekwaamheidseisen’ en 
naar de wijze ‘waarop het management de implementatie van DCBO voor zijn rekening 
heeft genomen en neemt’. In retrospectief kan geconcludeerd worden dat de commis-
sie schrok van de beweging naar een meer impliciete (in de zin van brede en integra-
tieve) omgang met en verwoording van de levensbeschouwelijke laag. En: blijkbaar was 
de stap naar de hantering van een meer integratief en breed concept nog niet gezet. 

In een bestuurlijke reactie geeft het CvB van de Marnix Academie aan, dat er documen-
ten aanwezig zijn die de overstap van DBO naar DCBO beschrijven (inclusief een invoe-
ringsplan) en dat er wel degelijk sturing op dit proces heeft plaatsgevonden en plaats-
vindt, getuige de instelling van een werkgroep beroepsbeeld en de instelling van een 
lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling (per 1 augustus 2004). Ook wordt verwezen 
naar een symposium ter gelegenheid van 150 jaar protestants-christelijk opleidingson-
derwijs te Utrecht. Bij het symposium worden twee uitgaven gepresenteerd: Als leren 
een feest wordt!72 (de lectorale rede bij het ingestelde lectoraat) en Als ogen oplichten – ver-
kenning van een beroepsbeeld leraar basisonderwijs.73 De Marnix Academie blijft de licentie 
voor het DCBO behouden.

In 2010 komt het document Diploma Christelijk Basisonderwijs – Marnix Academie uit. Het 
bevat de accreditatieaanvraag voor het DCBO. Voor de aanvraag is gebruik gemaakt van 

72 Van den Berg, B.  (2004).
73 Bakker, A.; Kort, B. de. (2004). 
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het dan beschikbare Toetsingskader DCBO van de Besturenraad. In haar verantwoording 
grijpt de academie opnieuw terug naar het begrip hart, ditmaal verwoord als lef. ‘Een 
bekwame, betrokken en bevlogen leraar heeft ‘lef’. De Marnix Academie wil dit begrip 
graag gebruiken om de door haar beoogde professional te typeren. [….] Een leraar met 
lef is iemand die: - weet waarvoor hij staat (persoonlijke drijfveren, kernwaarden en in-
spiratiebronnen) en die zich daarin kan ontwikkelen en vernieuwen; - aan professio-
neel handelen richting kan geven en zich daarin weet te ontwikkelen en vernieuwen 
door dialoog, (zelf-)reflectie en feedback; - met hart en ziel wil werken aan een samen-
leving gebaseerd op rechtvaardigheid, solidariteit, duurzaamheid en compassie’ (pg 7). 
In het rapport staat ook een vooruitblik, met daarin onder andere: ‘De integrale aan-
pak van de levensbeschouwelijke identiteit is onder andere voor het afnemend veld 
niet zonder meer herkenbaar. Het veld kent zelf een omgang met de traditie van het 
protestantse christendom die veelal niet op dezelfde leest van integraliteit geschoeid 
is’[…]. De academie realiseert zich dat op het punt van de integrale aanpak nog veel uit-
leg noodzakelijk is. Zij wil zich de moeite van een verdere profilering ook getroosten, 
omdat zij de overtuiging is toegedaan dat integraliteit mogelijkheden biedt voor een 
duurzame verankering van identiteitsgebonden onderwijs’ (pg 11). De commissie lijkt, 
zo kan in retrospectief geoordeeld worden, meer gewend aan de integratieve aanpak; 
wellicht is ook de onderbouwing scherper en duidelijker. De academie ontvangt een 
positief accreditatiebesluit voor DCBO. 

Rond DCBO wordt de integratieve benadering steeds verder uitgekristalliseerd. Daarbij 
kan wel worden vastgesteld, dat dat vooral op papier en in het denken en doen van en-
kelen wordt gerealiseerd. Voor de meeste medewerkers was en is DCBO en de verant-
woording ervan vooral een zaak van de docenten levensbeschouwelijke en godsdienstige 
vorming. Dat betekent, aan de hand van het framework, dat de academie weliswaar het 
expliciete niet meer bezigde en bezigt, maar dat het impliciete/integratieve vooral be-
perkt blijft tot het handelen van een beperkte groep, dat door anderen niet als zodanig 
herkend wordt. Er is dus eigenlijk sprake is van een ‘losstaand smal concept’ en een door 
velen nog steeds ervaren exclusief concept als het om de levensbeschouwelijke laag gaat. 

Voor de volledigheid: De positieve visitatie en accreditatie in het kader van DCBO eind 
2018 laten enerzijds zien, dat de commissie DCBO nu in zijn geheel overtuigd is van en 
opgetogen over de integrale aanpak (de Marnix Academie ontvangt niets dan lof in het 
laatste accreditatiebesluit), maar anderzijds blijft de integratieve aanpak tot een rela-
tief kleine groep beperkt, die de aanpak in denken en doen gestalte geeft. 

Waar, in het voetspoor van de beweging van DBO naar DCBO, binnen de Marnix 
Academie werk is gemaakt van een meer integratieve, brede benadering van de levens-
beschouwelijke laag, zien we ook dat die beweging (eigenlijk vergelijkbaar met de 
commissie DCBO – in ieder geval bij de visitatie in 2003) niet door alle bij de Marnix 
betrokken collega’s is en wordt gemaakt. Men verbindt levensbeschouwing aan het 
losstaande, exclusieve concept. Daarvan heeft men overigens of afstand genomen of 
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men omarmt dat concept nog steeds als ‘de enige waarheid’. De integratieve, impli-
ciete praktijk wordt niet als levensbeschouwelijk gelaagd herkend; men blijft levensbe-
schouwing verbinden met het losstaande concept.

12.3. Commissie Identiteit

Kort na de start van de Marnix Academie wordt ter bespreking in de Docentenraad op 
18 januari 1985 een notitie ingebracht, gericht aan ‘de dames en heren docenten van de 
Marnix Academie’, over ‘de identiteit van de P.C. pabo Marnix Academie’ (documentnr. 
850109-do-bl). In de notitie wordt het volgende aan de orde gesteld: ‘Niet ten onrech-
te maakt een aantal docenten en studenten zich bezorgd over de identiteit van onze 
nieuwe Academie. Impliciet mag deze best blijken maar expliciet gebeurt er – de kerst-
viering daargelaten – niet veel waardoor binnen- en buitenstaanders een enigszins om-
lijnd beeld (kunnen) krijgen van onze christelijke identiteit. […] Kortom: Hoe wel ge-
formuleerd (en dat is hij) de grondslag van ons instituut moge zijn, het gaat erom dat 
e.e.a. handen en voeten krijgt in onze dagelijkse omgang met elkaar. Hoe het handen 
en voeten krijgt is van een totaal andere orde. Het is voorstelbaar dat de docentenver-
gadering (in overleg) met alle andere geledingen een commissie benoemt, die schielijk 
met dit gegeven gaat stoeien. Het is zelfs wenselijk. Vandaar dit prikkeltje’. De notitie is 
mede opgesteld door de docent godsdienstige vorming en een directielid. Op 18 janu-
ari wordt de notitie aan de orde gesteld. Uit het verslag van het overleg (documentnr. 
DO-850215): ‘Volgens de voorzitter [van het docentenoverleg, Algemeen Directeur Jan 
Eggink; bdk] is de identiteit van onze academie een discussie waard: de studenten kla-
gen over een te geringe zichtbaarheid van onze identiteit; in STC-discussies blijkt onze 
identiteit een heet hangijzer te zijn; en wat onderscheidt ons van academies in Ede en 
Gouda?’. Er komt ook een aantal suggesties ter verbetering: ‘
- Terugkeer naar grotere samenkomsten.
- Samen zingen kan meer plaats krijgen.
- Laat het niet bij een dagopening; de identiteit kan de hele dag uitgedragen worden.
- Per vakgebied na gaan denken over rol en vormgeving van de identiteit.
- De identiteit niet koppelen aan instituutsbehoud (leerlingwerving en werk-

gelegenheid).
- De pluriformiteit niet loslaten; geef elkaar een stuk vrijheid.
- Laat een commissie de hele identiteitskwestie bekijken’.

De suggesties en discussies maken een begin van een meer breed identiteitsconcept 
zichtbaar.

Uiteindelijk wordt ingestemd met het voorstel om (een) studiedag(en) over de iden-
titeit te organiseren. Er gaat een commissie aan de slag die op 14 juni 1985 verslag doet 
met voorstellen:
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1. De dagelijkse opening: vanaf het begin van de cursus tot de kerstvakantie zullen we 
gaan werken met een selectie aan boekjes […] na de proefperiode hopen we dan tot 
een wat definitievere vormgeving van de dagopening te komen […].

2. Bezinningsmomenten voor grotere groepen: tweemaal per studieperiode (dus 6 à 
8 keer per jaar) een bezinningsbijeenkomst met Pabo 1 en 2 (a) en Afbouw OK en PA 
(b). De vulling van zo’n bijeenkomst wordt aan de docent overgelaten […].

3. Het zichtbaar maken van onze identiteit: Dit gebeurt al in b.v. Het Oegandaproject, 
maar de commissie identiteit denkt ook aan andere zaken zoals wandplaten, wand-
kleden, een hugenotenkruis […].

4. De hoogtepunten van het kerkelijk jaar: hierbij denken we aan Kerst, Pasen en 
Pinksteren, die mogen de academie niet onberoerd laten. […] ‘. 

De commissie identiteit gaat aan de slag. Uit een verslag van de commissie (overleg dd 
3-02-1986) blijkt, dat de kerstvieringen qua opzet en opkomst te wensen overlaten, de 
bezinningsmomenten een ‘te geïsoleerd gebeuren zijn’ en dat wat betreft Pasen vorm 
en inhoud met studenten worden besproken. Pasen 1986, zo blijkt uit de liturgie, heeft 
als thema: Mensen rond het kruis. De bijeenkomst kent een keur van gedichten (Jacob 
Revius, Ernesto Cardenal, Nijhoff, Achterberg en A. Marja), vier schriftlezingen en een 
lied (lied 189, Mijn Verlosser hangt aan het kruis). 

In de volgende jaren verdwijnen de bezinningsmomenten, worden de vieringen steeds 
minder goed bezocht, verdwijnen het orgel (uit de aula) en het wandkleed (vanuit 
Rehoboth, voorstellende Genesis 26:22) en kiezen docenten ervoor wel of niet aan dag-
openingen te doen. 

In 1994 [jaar van mijn terugkeer op de academie; bdk] blijkt een commissie identiteit 
nog steeds actief te zijn. Voor het overleg van 30 januari 1995 staan onder andere de evalu-
atie van de kerstviering en de taakstelling van de commissie op de agenda. De commissie 
zoekt naar een ‘brede invulling’ van het begrip identiteit, als een samenhangende profi-
lering. Daarmee komt het begrip ‘identiteit’ in de kern van de academie en kan de taak-
stelling van de commissie daarop betrokken zijn. De directie wil zulke stappen (nog) niet 
zetten. Het zou goed zijn als de commissie studieuze momenten zou verzorgen voor de 
collega’s, een activiteitenplan zou ontwikkelen voor elk cursusjaar en werk zou maken 
van een ‘instapreader christelijke cultuur’ voor studenten. De veronderstelling is dat de 
feeling met de christelijke cultuur soms geheel afwezig is en soms gebaseerd is op wel-
haast karikaturale beelden. De commissie werkt vanaf dat moment met een activiteiten-
plan per cursusjaar en brengt de gevraagde reader uit. In de reader is er aandacht voor 
de achtergronden van p.c. Basisonderwijs, leerkracht worden in p.c. Basisonderwijs, de 
bijbel als leerboek of als levensboek, voor methodes voor de godsdienstige vorming op 
de basisschool, praktische uitwerkingen van p.c. Onderwijs en stages in p.c. Onderwijs. 
Daarmee kan het werk van de commissie als volgt getypeerd worden: een bijdrage leve-
ren aan socialisatie in de expliciete setting van p.c. Onderwijs enerzijds en een bijdrage 
leveren aan een meer integrale benadering van het levensbeschouwelijke anderzijds. 
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Dat ‘hinken op twee gedachten en twee uitwerkingen’ blijft. Er worden nieuwe vormen 
en inhouden voor de vieringen gehanteerd; tegelijkertijd ziet de commissie een rol 
voor zichzelf rond bijvoorbeeld ’50 jaar bevrijding’, ‘op de drempel van het nieuwe mil-
lennium’, informele ontmoetingen (de nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers en 
oud-medewerkers wordt weer nieuw leven ingeblazen) en studiebijeenkomsten voor 
collega’s.74 Eén van die studiebijeenkomsten is gewijd aan ‘in gesprek over identiteit’ (9 
feb 1996). In de uitnodiging voor de studie-ochtend geeft de commissie aan het begrip 
‘identiteit’ ruim op te vatten: ‘Bij de identiteit van de Marnix Academie denkt de commis-
sie aan ‘wat de Marnix Academie is’, in de beleving van de docenten, studenten en in de 
beleving van anderen, zoals de stagescholen’. Maar, zoals uit de uitnodiging blijkt, ook 
aan wat de Marnix zou moeten of kunnen zijn.75 Bijzonder is ook de extern gerichte confe-
rentie Kleuren van een toekomst, gehouden in januari 1996. Tijdens de conferentie zelf en in 
de bundel die na afloop van de conferentie werd samengesteld,76 zijn bijdragen voor het 
voetlicht gebracht, waarin een integratief identiteitsconcept wordt gehanteerd.

De vieringen komen in de loop van de tijd onder druk te staan, de commissie identi-
teit verliest betekenis en leidt gedurende een aantal jaren een ‘verborgen’ bestaan. 
Enkele docenten (vooral vanuit de vakgroep godsdienstige en levensbeschouwe-
lijke vorming) zorgen voor iets rondom kerst en pasen. Het tij keert, als meer en weer 
werk gemaakt wordt van de integrale benadering van de levensbeschouwelijke laag. 
(Levensbeschouwelijke) identiteit wordt verbonden aan duurzaamheid en wereldburger-
schap. Er komen jaarthema’s die in vieringen, studiecoaching en bijzondere momenten 
extra voor het voetlicht worden gebracht.77 En na een lange dip neemt de belangstelling 
voor kerst- en paasvieringen weer toe. Opvallend is dat deze een steeds meer traditionele 
invulling krijgen en vooral feeling good-momenten zijn. We zien overigens buiten de 
Marnix Academie een vergelijkbare ontwikkeling in de groeiende belangstelling voor 
en betrokkenheid bij uitvoeringen van The Passion.78

Opnieuw manifesteert zich de lijn van twee gedachten of concepten: de integratieve be-
nadering en de expliciete, traditionele benadering van de levensbeschouwelijke laag. 
Aan de hand van het framework kunnen we concluderen dat de benadering van het 

74 Zie bijvoorbeeld het Activiteitenplan commissie identiteit 1997-1998. Documentnr: com-iden.ac2 
(nov 1997).

75 Uitnodiging studie-morgen 9 februari 1996, documentnr: identiteitscommissie 95/96-6.
76 Kroon, T. (Red) (1996).
77 Zie Wagenaar, M. (2016). 
78 The Passion (De passie) is een Nederlands muzikaal-Bijbels evenement over het lijden en 

sterven van Jezus Christus, dat sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden, tel-
kens in een andere Nederlandse stad. Het evenement wordt ook rechtstreeks op televisie uit-
gezonden. Het evenement is een samenwerkingsproject van de omroepen EO en KRO-NCRV, 
diverse non-profitorganisaties, kerken en de plaatselijke gemeente. De samenwerkende orga-
nisaties zien in het evenement een missionaire kans om aandacht te besteden aan Pasen. Voor 
de plaatselijke gemeente is het tv-evenement vooral een manier van stadspromotie (bron: 
Wikipedia, geraadpleegd op 15 jan 2019).
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losse expliciete concept overheerst, waar de commissie wel meer impliciete integratieve 
benaderingen beoogde.

12.4.  Verantwoording van de identiteit van de Marnix 
Academie

De Raad van Toezicht van de Marnix Academie verzoekt in 2010 het College van Bestuur 
in een rapport/notitie ‘de levensbeschouwelijke positionering van de academie’ te be-
schrijven en te verantwoorden. Het verzoek komt naar aanleiding van opvallende ver-
schuivingen in het opleidingsonderwijs in de stad Utrecht. Vanaf 1984 kende de stad 
drie pabo’s: Hogeschool Domstad (r.k.), Instituut Theo Thijssen (onderdeel Hogeschool 
Utrecht, openbaar) en de Marnix Academie (p.c.). De drie instellingen kennen jaren-
lang een situatie van evenwicht ten aanzien van bestaansrecht. Grofweg kan gesteld 
worden, dat ieder de eigen zuil bediende. Rond 2007/2008 wordt het evenwicht ver-
stoord, als Hogeschool Domstad onder andere door dalende instroom het financieel 
niet lijkt te gaan redden. Er vinden verkenningen plaats om na te gaan of Domstad 
verder zou kunnen gaan als fusiepartner van de Marnix Academie. De Marnix toont be-
reidheid, maar ziet aan de kant van Domstad aarzelingen ontstaan over een dergelijke 
stap. Domstad verschuift richting een verkenning met de Hogeschool Utrecht en ook 
richting een fusie van Domstad, IPABO en Marnix. Als de Marnix Academie (in 2009) 
aangeeft geen meerwaarde te zien in een dergelijke fusie, is de zaak snel rond. In 2010 
wordt Hogeschool Domstad onderdeel van de Hogeschool Utrecht, en gaat verder als 
HU-pabo in Amersfoort. 

Het is niet goed te achterhalen wat de motieven zijn geweest aan de zijde van Domstad. 
Medewerkers gaven destijds aan te vrezen voor het al te protestantse klimaat van de 
Marnix, het was niet eenvoudig om in dit proces de mindere partij te zijn en er was op 
bestuurlijk niveau geen verbinding. Vermoed kan worden dat persoonlijke keuzes en 
belangen een rol hebben gespeeld bij de uiteindelijke keuze voor de HU.

De uitkomst riep bij de Raad van Toezicht de vraag op naar de positionering van de 
Marnix Academie. Blijkbaar was die positionering onvoldoende scherp, waardoor ook 
misvattingen konden ontstaan: ‘Het uiteindelijk verdwijnen van Hogeschool Domstad 
riep de vraag op of de Marnix Academie haar levensbeschouwelijk profiel zou moeten 
of willen wijzigen’.79 In het opgestelde rapport wordt allereerst aandacht besteed aan 
de wijziging van de grondslag van de Stichting P.C. Hoger Beroepsonderwijs te Utrecht 
(zie ook hoofdstuk 10, episode strategisch plan). Verder wordt aangegeven dat ‘de aca-
demie geworteld is in de wereld van protestants-christelijk onderwijs’ en dat zij ‘vanuit 
die wortels invulling wil geven aan:

79 Kort, B. de. (2011): De levensbeschouwelijke positionering van de Marnix Academie: een sterk 
verhaal. Documentnummer: Ko240111. (pg 3).
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- het werken in het onderwijs en het verder ontwikkelen van dat onderwijs vanuit de 
p.c. traditie;

- het zoeken naar integraliteit en verbinding tussen identiteitsaspecten;
- het zoeken naar een eigentijdse omgang met de traditie, daarbij recht doend aan 

diversiteit.’ (pg 4) 

Het geworteld zijn in de traditie van het protestantse christendom wordt als volgt toe-
gelicht: ‘Met haar oriëntatie op het Bijbels getuigenis [zo verwoord in de grondslag; 
bdk] sluit de academie aan bij ‘een sterk verhaal’. Het getuigenis van de Bijbel is een 
getuigenis van hoop, van ruimte, van verzoening. Deze drie noties zijn alle besloten in 
het Bijbelse kernbegrip ‘genade’. […] Het centrale begrip ‘genade’ krijgt een bijzondere 
kracht en betekenis binnen de pedagogische setting. Het kind is de van God gegeven 
mens, die ons perspectief biedt en die ons op adem brengt. Het kwetsbare kind doet te-
gelijkertijd een appel op mij en dus op ons: wij dienen het kind in ruimte en ademtocht 
te plaatsen. Het ons aangereikte sterke verhaal van de Schrift kan zo vertaald worden 
als het sterke pedagogische verhaal, waarmee (toekomstige) leraren hun beroep vorm 
kunnen geven’ (pg 8). Bij de conclusie in het rapport: ‘De Marnix Academie is geworteld 
in de protestants-christelijke traditie. Deze traditie biedt verbinding met ‘een sterk ver-
haal’. Deze traditie is echter ook veelvormig en gevarieerd; scherpe scheidslijnen bin-
nen de traditie zelf vervagen en daarmee ook de scherpe afbakening van de traditie zelf. 
Binnen die context wil de academie zich profileren als een ‘open christelijke instelling’. 
Zij vertaalt de eigen traditie in een ethisch pedagogisch appel, gebaseerd op het sterke 
verhaal van de Schrift en verbonden met het gedachtegoed van Emanuel Levinas: een 
oriëntatie op de ander en de Ander. Die oriëntatie is fundamenteel uitnodigend en niet 
uitsluitend van aard’ (pg 10). 

Het rapport wordt na bespreking in de Raad aanvaard. De Raad heeft wel wat zorgen 
over het ‘handen en voeten’ geven aan dit sterke verhaal en over de al dan niet herken-
baar blijvende p.c. positionering. De MR geeft aan het geheel ‘te p.c.’ of ‘te christelijk’ 
te vinden. De vraag duikt op of de academie het begrip christelijk in de open christelijke 
instelling zou moeten schrappen. Die vraag ligt er nog steeds. 

Aan de hand van het framework kan geconcludeerd worden dat in het rapport vooral 
wordt ingestoken op een integratieve benadering. Het rapport geeft aanzetten voor wat 
dat praktisch betekent (‘de handen en voeten’), maar blijkbaar onvoldoende. Er is spra-
ke van aanzetten tot een impliciet integratief concept, waarin mogelijk onvoldoende 
‘geëxpliciteerd’ wordt hoe er ook verbondenheid met het handelen is en kan zijn. In de 
reactie van de MR overheerst de benadering van het losstaande, expliciete concept, waarbij 
men exclusief denken en handelen vreest. Hier is mogelijk een bevestiging te vinden van 
ons vermoeden, dat een impliciete conceptualisering verwarring oproept. Het explicie-
te losstaande concept is dusdanig dominant, dat in iedere impliciete conceptualisering 
juist een exclusief, expliciet concept wordt ervaren en gelezen.
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In het strategisch plan 2013-2017 Nieuwe Leerkracht wordt de integratieve aanpak voor 
het eerst in een strategisch document verwoord. Die verwoording was de resultan-
te van wat in de beschrijving van het door de academie gehanteerde beroepsbeeld 
Bekwaam, betrokken, bevlogen aan de orde is gesteld. Daarnaast wordt ook teruggegrepen 
op wat in het rapport voor de Raad van Toezicht is verwoord: ‘In feite betekent de [...] 
beschreven wending het opnieuw opladen van de p in ‘pedagogische academie’. Deze 
wending betekent voor de Marnix Academie dat zij in de relatie levensbeschouwelijke, 
pedagogische en onderwijskundige identiteit de pedagogische identiteit als eerste zal 
gaan benadrukken. Wellicht helpt daarbij de metafoor van de diamant: de identiteit 
van de Marnix Academie kent een aantal facetten. De diamant wordt zo gekanteld dat 
het licht allereerst valt op het facet van de pedagogische identiteit. Van daaruit worden 
ook de andere, even wezenlijke onderdelen van de identiteit belicht. Deze onderdelen 
verlenen een betekenisvolle ‘glans’ aan de pedagogische identiteit.

Voor de Marnix Academie is de christelijke traditie een van de facetten van de diamant. 
De christelijke traditie met noties als ‘er zijn ten behoeve van de ander’, de opdracht 
om ruimte te bieden en de ander op adem te laten komen, de opdracht om de ‘aarde te 
bewerken en te bewaren’ (en zo aandacht te hebben voor wat ieder nodig heeft om te 
kunnen leven en zich te kunnen ontwikkelen), verleent een specifieke invulling en in-
kleuring van de pedagogische opdracht. De Marnix Academie kiest er bewust voor om 
deze invulling als exemplarisch aan te reiken aan studenten en cursisten.

De nadruk op de pedagogische opdracht en de specifieke invulling daarvan geven ook 
kleur en inhoud aan het partnerschap en de samenwerking met andere instellingen 
voor onderwijs en onderzoek’ (pg 34).80

Het begrip ‘open christelijk’ wordt in het daaropvolgende strategisch beleidsplan (voor 
de periode 2018 -2021)81 vooral geduid als ‘de academie richt zich op christelijk (basis-) 
onderwijs en daarnaast ook op andere invullingen van levensbeschouwelijk (basis-) on-
derwijs’ (pg 3). Iets later wordt de koppeling met DCBO (zie hierboven) genoemd. In 
een terugblik op behaalde resultaten vanuit de voorgaande beleidsperiode wordt rond 
identiteit het volgende gezegd: ‘De vertaling van ‘open christelijk’ in ons (pedagogisch) 
handelen blijkt uit de toegenomen aandacht voor mondiale solidariteit, interculturele 
dialoog en persoonsvorming’. Daaraan is aandacht voor onderwijs aan nieuwkomers 
toegevoegd. Tenslotte wordt verwezen naar de aandacht voor duurzaamheid. In de ‘glo-
bale uitwerking van de actiepunten’ (hfd. 6) wordt het begrip ‘lef’ eenmaal gehanteerd: 
het is iets wat studenten moeten tonen. Voor het overige ontbreekt de koppeling met/
verwijzing naar de levensbeschouwelijke laag of integratieve benadering. Opvallend, 
omdat een dergelijke koppeling bij wijze van spreken voor het oprapen ligt.

80 Nieuwe Leerkracht, strategisch plan Marnix Academie 2013-2017 (juni 2013). 
81 Met lef samenwerken aan toekomstgericht onderwijs, strategisch plan 2018 -2021 (mei 2018).
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Aan de hand van het framework kan geconcludeerd worden dat er weliswaar aanzetten 
zijn (geweest) in de richting van de integratieve en brede (impliciete) benadering in 
denken en handelen, maar dat in de meest recente uitwerking in het strategisch plan 
2018-2021 geen relatie met handelen wordt gelegd en eerder sprake lijkt te zijn van de 
expliciete, losstaande- concept- benadering van het levensbeschouwelijke (zonder inte-
gratieve relatie met handelen).

12.5. Lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling

Op verzoek van het Stichtingsbestuur van de Marnix Academie (later de Raad van 
Toezicht) wordt op 16 december 1998 aan de hand van de discussienota Werk maken 
van de identiteit van de Marnix Academie82 de identiteit van de academie aan de orde ge-
steld. De nota start met een verkenning van het begrip identiteit, dat wordt geduid als 
een ‘geschakeerd, dynamisch en transcendent’ begrip. Vervolgens wordt de academie 
getypeerd als een protestants-christelijke hogeschool, als een opleiding voor goed on-
derwijs en een prettige werk- en studieomgeving. De praktische invulling wordt gekop-
peld aan het werk van de commissie identiteit, aan de omzetting van DBO naar DCBO in 
het curriculum en aan het voorstel om werk te maken van een ‘centrum voor identiteit 
en levensbeschouwing’. Een dergelijk centrum zou aan de slag kunnen gaan met onder-
zoeksopdrachten, cursussen, netwerkvorming en publicaties. Het Stichtingsbestuur 
vindt de gedachte sympathiek, maar ziet dat meer als een taak voor de gezamenlijke 
P.C. Pabo’s.

Als de academie via het Marnix Onderwijs Centrum regelmatig verzoeken uit het werk-
veld krijgt om begeleiding en ondersteuning te bieden bij identiteitsontwikkeling, en 
als de academie zich na de laatste visitatie buigt over de formulering van het beroeps-
beeld (zie hfd 9, episode beroepsbeeld), keert de gedachte aan een dergelijk centrum 
terug. Het College van Bestuur laat een marktverkenning uitvoeren en richt, als bijzon-
der onderdeel van het MOC, het kenniscentrum Resonans in. Tegelijkertijd wordt een 
lectoraat ingericht, met als onderzoeksopdracht Dynamische Identiteitsontwikkeling. De 
activiteiten van Resonans vallen al spoedig samen met die van het lectoraat, dat bekos-
tigd wordt door de Stichting Steunfonds van de Marnix Academie (aan die Stichting is 
een bestuur verbonden dat voorheen bestuurlijk betrokken was bij de Stichting P.C. 
Hoger Beroepsonderwijs, zie hierboven). De lectoraatsopdracht wordt als volgt nader 
aangeduid: 
- ‘een bijdrage leveren aan de innovatie van identiteitsconcepties in het veelvormig 

christelijk onderwijs;
- een bijdrage leveren aan de innovatie van de bestaande levensbeschouwelijke vor-

ming op bijzondere basisscholen en op de Marnix Academie;

82 Kort, B. de. (1998). Werk maken van de identiteit van de Marnix Academie. Documentnummer: 
noko1209.ide
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- een bijdrage leveren aan de innovatie van meervoudige en dialogische betekenis-
verlening van christelijke en religieuze tradities’ (pg 45).83

Na 12 jaar wordt het lectoraat afgesloten. Met de bundel Kijken met de ogen van de an-
der – opbrengsten van twaalf jaar lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling84 worden 
de opbrengsten in kaart gebracht en actuele thema’s besproken. Tot de opbreng-
sten behoren onder andere een bundel met de theoretische verantwoording van het 
praktijkonderzoek,85 een bijdrage aan de totstandkoming van Bekwaam, betrokken, 
 bevlogen, bijdragen aan studiedagen school en identiteit, bijdragen aan de opleiding 
schoolleiders (nu Master Educational Leadership), aan de Master Leren en Innoveren, 
waarvan de lector ook de academic director werd. Vanuit het lectoraat zijn de professiona-
liserende goed-werkgesprekken opgezet en uitgevoerd en zijn Marnix Conferenties mee 
voorbereid en uitgevoerd. Belangrijk is de bijdrage die is geleverd aan de verbinding 
tussen duurzame ontwikkeling en identiteit. Zo is vanuit het lectoraat bijgedragen aan de 
integratieve benadering. Diezelfde benadering was zichtbaar in twee RAAK-projecten: 
Het kind en de grote verhalen (20110-2012) en Leren voor het leven (2012-2014). Belangrijke 
publicaties zijn een opleidingsboek voor pabo-docenten en -studenten: Geloof je het 
zelf ?! Levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs (2007) en het proefschrift van de lec-
tor: Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze 
verhalen (2014). Alle activiteiten kunnen aangeduid worden als activiteiten, gericht op 
de integratieve (brede en impliciete) benadering van het levensbeschouwelijke. Buiten 
de Marnix Academie is dat deels (bijvoorbeeld in de RAAK-projecten) een succesvolle 
onderneming geweest. Binnen de Marnix Academie is het impliciete zeker opgepakt en 
uitgewerkt, maar blijkt het idee van een los expliciet concept (wellicht bij gebrek aan een 
impliciet concept of bij gebrek aan het verstaan en herkennen van een impliciet con-
cept) nog steeds van kracht. 

12.6. Ervaringen van binnenuit

Het is al genoemd: in de interviews kwamen aspecten van de levensbeschouwelijke 
laag niet vaak aan orde. Als er al iets levensbeschouwelijk werd geduid, ging het vaak 
om de losstaande- concept- benadering. Daarbij werd soms aangegeven dat het expliciete 
(exclusieve) werd gemist. In het kalibrerende groepsinterview van 12 april 2018 (dat 
gericht was op een check op en discussie over de duidingen van vier van de vijf episo-
des, zie hoofdstuk 4 t/m 9) werd ook de volgende voorlopige bevinding voorgelegd: 
‘Opvallend is dat de wending van religie -> pedagogiek naar pedagogiek -> religie niet is 
herkend. Iedereen omarmt de begrippen ‘bekwaam, betrokken en bevlogen’, maar met 
name het begrip ‘bevlogen’ wordt vaak klassiek religieus geduid of ervaren (‘en daar 

83 Van den Berg, B.  (2004). 
84 Van den Berg, B.; Meylink, K. (red) (2016). 
85 Van den Berg, B.; Rigg, E. (2008).
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hebben we niets meer mee’) of in het geheel niet verstaan. Ook in het beroepenveld is 
die wending niet of onvoldoende opgepikt. Waar via veldtevredenheidsonderzoeken 
gevraagd wordt naar de herkenbaarheid van de levensbeschouwelijke positionering, 
wordt vaak aangegeven wat gemist wordt: kennis van bijbelverhalen, verwijzingen 
naar bijbel en christelijk geloof en ‘niet weten wat bidden is’. Dat bijvoorbeeld de keuze 
voor duurzaamheid ook levensbeschouwelijk geladen is, wordt niet herkend. In het ge-
noemde groepsinterview werd deze voorlopige bevinding beaamd. 

In een aparte sessie (met twee geïnterviewden die tijdens het gesprek van 12 april 2018 
niet aanwezig konden zijn) klonk een ander geluid: er werd aandacht gevraagd voor 
wat wel gerealiseerd is (ook ten aanzien van de levensbeschouwelijke laag), voor de wij-
ze waarop de Marnix Academie in haar keuzes, ook op het levensbeschouwelijke vlak, 
soms voortrekker is geweest (denk bijvoorbeeld aan competentie 8 en de hantering van 
een integratief concept) en daarin ook erkend is. Er is, zo gaf een van de gesprekspart-
ners aan, ook sprake van counternarratives.

In het bovenstaande is een poging gedaan om iets zichtbaar te maken van de genoem-
de keuzes. Toch blijft het een opvallend gegeven dat in het groepsinterview van 12 april 
2018 de hierboven geformuleerde bevinding werd beaamd. De verlegenheid is er, prak-
tijken en keuzes niet verbinden aan een levensbeschouwelijke laag is herkenbaar in de 
meeste interviews en is daarbuiten ook zichtbaar en voelbaar binnen de academie.

12.7. Duiding

Over het geheel kan aan de hand van het framework de volgende beweging zichtbaar 
gemaakt worden: van vanzelfsprekend, expliciet denken en handelen (in de smalle be-
nadering van de vanzelfsprekende zuil), naar expliciet denken – geen relatie met han-
delen (de crisis in de zuil), naar impliciet handelen (integratief) waarin ook voorstellen 
voor en aanzetten tot een impliciete, integratieve conceptualisering. Echter, de bewe-
ging lijkt te stokken; er wordt in veel gevallen rond de conceptualisering weer terug-
gegrepen op het expliciete losstaande (verzuilde) concept. Aan dat concept (1) voelt 
men zich niet meer verbonden; (2) dat concept wordt vervangen door een ongediffe-
rentieerde en onbereflecteerde benadering (alle levensbeschouwingen/religies zijn 
welkom, het maakt niet uit, want het komt allemaal op hetzelfde neer); (3) de andere 
positie is dat men het oude concept omarmt en als maatstaf en norm hanteert, waar-
bij men constateert dat er niet aan wordt voldaan of waaraan vooral een onherkenbare 
praktijk hangt.

In schema weergegeven: 
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Concept

Praxis

Impliciet
Expliciet,
losstaand,

niet integratief

          Figuur 6
Aan de hand van een ander model kan de geschetste beweging ook geduid en verklaard 
worden. Dat model is ontleend aan Talking about God in practice.86 In deze uitgave wordt 
een diagram van ‘interrelatedness’ gepresenteerd van wat de schrijvers ‘the four voices 
of Theology’ noemen.
Zij spreken over:

Normative  Formal 

Espoused Operant

THEOLOGY

        
Figuur 7

We vertalen dat schema als volgt naar het begrip levensbeschouwing:

Normatieve uitwerking Conceptuele uitwerking 

Geuite uitwerking Praktische uitwerking 

LEVENSBESCHOUWING

          Figuur 8

86 Cameron, H. et al. (2010). 
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In het kader van de analyse van de (werking van de) levensbeschouwelijke laag in de 
identiteitsontwikkeling van de Marnix Academie kunnen we aan de hand van figuur 8 
aangeven dat er sprake is van een niet gerealiseerde ‘interrelatedness’ is. Het conceptu-
ele denken is gekoppeld aan levensbeschouwing/religie als losstaand (exclusief) con-
cept, de normatieve uitwerking (zoals in de uitwerking van competentie 8, normatieve 
professionaliteit) en de uitingen zijn verbonden (impliciet, integratief) en de verbin-
ding met de praktijk is afwezig of niet integratief of niet geëxpliciteerd.

Op basis van deze analyses kan geconcludeerd worden dat het vraagteken in het kwa-
drant linksboven in figuur 5 een aanwezige verlegenheid of onduidelijkheid markeert 
en dat deze verlegenheid of onduidelijkheid niet zozeer te maken heeft met het niet in-
houdelijk kunnen vullen van dat kwadrant (daar zijn immers voldoende aanzetten toe 
gegeven). Het vraagteken blijkt te staan voor de vraag hoe dat kwadrant anders dan in 
een bekende (losstaande) conceptualisering opgeladen zou kunnen worden. Het gaat 
niet zozeer om het inhoudelijk opladen van een nieuw concept, maar om een nieuwe 
hantering (reconceptualisering) van het concept ‘levensbeschouwing’. We kunnen dat 
ook anders formuleren. Er is sprake van een paradigmashift (de beweging naar breed, 
integratief concept). Echter: het gaat ook om een paradigmatische shift in de benade-
ring van het concept ‘levensbeschouwing’. Die shift is niet (nog niet of maar ten dele) 
gemaakt. Dat leidt tot verlegenheid (niet durven), onvermogen (niet kunnen) en onwil 
(niet willen) bij het herkennen en hanteren van levensbeschouwelijke explicitering en 
conceptualisering.

Deze duiding hoeft niet te verbazen. In de bundel Religion – Beyond a concept87 stelt Hent 
de Vries (2008) in de inleiding de vraag: ‘What lies beyond a concept with which we seem 
to have labeled a phenomenon, a notional and experiental complex and structure, 
whose simultaneous abstractness and concreteness eludes empirical and rational at-
tempts to come to grips with its criteria and governing rules or laws, that is to say, with 
its truth, let alone its moral?’ (2008: 3). De Vries zoekt naar de bereidheid en de moge-
lijkheid om voorbij een concept te denken, daarbij niet uitgaande van religie als een 
vaststaand ‘set of beliefs’ (2008: 5). ‘Speaking of religion – beyond a concept might simply 
mean that a concept or set of concepts is not yet available for its phenomenon, for its 
set(s) of phenomena, and hence stands in need of being invented or reinvented, cre-
ated or revived, coined or rearticulated’ (2008:5). We zouden kunnen zeggen, dat Bailey 
met zijn concept van implicit religion een eerste stap heeft gezet. Echter: In het levensbe-
schouwelijk discours en in het levensbeschouwelijk denken overheerst over het alge-
meen nog steeds het concept van een vaststaande ‘set of beliefs’, een set die normerend 
en exclusief werkt.

Het is de vraag of het ontwikkelen van een nieuw concept (in de richting van een 
nieuwe vaststaande set van overtuigingen) het antwoord is op de geconstateerde 

87 Vries, H. de. (Ed) (2008).
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verlegenheid. Het lijkt erop, dat het eerder gaat om het niet (durven, kunnen of wil-
len) herkennen van (eigen) praktijken en keuzes als ook levensbeschouwelijk gelaagde 
praktijken. Het concept van ‘religie of levensbeschouwing als vaststaand set of beliefs’ 
is diep verankerd. Daarbij lijkt de weg om aan die verankering wat te doen, niet de weg 
van een nieuw te formuleren vaststaand (en daarmee ook losstaand) concept te zijn.

We zien de verlegenheid en de zoektocht naar hoe om te gaan met deze verlegenheid in 
enkele contemporaine (praktisch) theologische overdenkingen en studies terugkeren. 
We laten enkele de revue passeren, om uiteindelijk aan te sluiten bij wat door De Vries 
(2008) al wordt verwoord: ‘religion beyond a concept’. 

12.8. Religie/ levensbeschouwing beyond a concept

We bespreken achtereenvolgens de reconceptualiseringen en paradigmashifts in Lived 
Religion, Liquid Religion, Hybrid Religiosity en Transreligious Multiplicity. Deze benaderingen 
hebben met elkaar gemeen dat er telkens gedacht en geredeneerd wordt vanuit de (le-
vens)praktijken en (ook existentiële) keuzes die gemaakt worden. In het theoretisch 
kader is in hoofdstuk 2.2.2. al summier melding gemaakt van overdenkingen rond re-
conceptualiseringen en paradigmashifts. Die summiere melding wordt hier hernomen 
en uitgediept, in het licht van uit het onderzoek gebleken verlegenheden, ongemakken 
en onvermogens om de levensbeschouwelijke laag in identiteitsontwikkeling te her-
kennen, te duiden en te waarderen.

12.8.1. Lived Religion
Ganzevoort & Roeland (2014) starten hun verkenning van het begrip lived religion met 
een voorbeeld van ‘spiritueel tuinieren’. Vanuit dit voorbeeld geven zij aan dat het gaat 
om een conceptualisering van religiositeit/ spiritualiteit die gericht is op wat mensen 
doen, daarmee verwijzend naar wat the practical turn wordt genoemd. In een preciezere 
aanduiding: het gaat om de constructie van een concept in praktijken. Daarbij ligt de 
nadruk op de constructie: het (doen) conceptualiseren is het (constructieve, discur-
sieve) concept. Het draait om de praxis, die praxis is (geladen met) het constructieve, 
discursieve concept.

Ammerman (2016) sluit daarbij aan door lived religion te verbinden met het ‘wat in de 
verschillende praktijken’. Zij komt dan tot een nadere omschrijving van het hoe en 
waar van die praktijken ‘domains of life where sacred things are being produced, en-
countered and shared’ (2016: 10). Tenslotte omschrijft zij lived religion als een ‘embodied, 
material, placed, cognitive, emotional, discursive’ (2016: 16) concept. Bij het discursieve 
merkt zij op: het gaat om processen en praktijken van benoemen en bevragen en aldus 
construeren. 
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Wat ten aanzien van de verlegenheid en bestaande conceptualisering van het levensbe-
schouwelijke (ook binnen de Marnix Academie) aan de hand van bovenstaande gezegd 
kan worden, is dat de nog te realiseren paradigma-shift niet zit in de ontwikkeling van 
een ander concept, maar in het hanteren van een andere plaats en ander aangrijpings-
punt voor conceptualisering: de praktijken en de keuzes zelf; de verlegenheid wordt 
niet opgelost door een nieuw los concept te verbinden aan een impliciete praktijk.

Ten aanzien van de impliciete praktijk is van belang wat Ammerman (2016) nog aan-
draagt rond ‘blurring boundaries’ (2016: 16). Zij vraagt aandacht niet alleen voor wat de 
grensoverschrijdingen opleveren, maar ook de praktijk van het grens overschrijden zelf als 
plaats en aanknopingspunt voor conceptualisering.

12.8.2. Liquid Religion
De Groot (2008) verkent in zijn bijdrage of het concept van liquid modernity van 
Zigmund Bauman ook te hanteren is voor het religieuze/levensbeschouwelijke. Hij 
doelt dan op: vervagende grenzen en actieve, emergente constructie van identiteiten. 
Hij maakt een onderscheid tussen drie types Liquid Religion: binnen het religieuze do-
mein zelf, in (de grensoverschrijding van) het religieuze en publieke domein, en in het 
publiek domein op zichzelf. Bij het eerste type benoemt hij het verschijnsel van een po-
lyfoon concept, bij de overige twee de grensoverschrijding en constructie. 

Vanuit zijn analyse vraagt hij aandacht voor ‘the interplay between solid en liquid re-
ligion’ (2008: 294). Deze interplay leidt tot nieuwe stromen (conceptualiseringen) in 
soms oude beddingen en soms ook nieuwe beddingen en stromen. Daarbij ligt de na-
druk niet op de (inhoud van de) nieuwe stromen, maar op het stromen zelf. Daarmee 
komt De Groot uit bij een concept als emergent religion.

De begrippen interplay, polyfoon en grensoverschrijding zijn voor het verstaan van de 
werking van de levensbeschouwelijke laag in identiteitsontwikkeling (van de Marnix 
Academie) van belang. Het gaat om het constructieproces zelf - ook op het gebied van 
de levensbeschouwelijke gelaagdheid - om grensoverschrijdingen, nieuwe stromen en 
de meerstemmige interplay tussen de nieuwe stromen. Met het begrip interplay kunnen 
we ook de relatie leggen met wat door Droogers (2010) genoemd wordt: zingeving als 
spel.

12.8.3. Hybrid Religiosity
Vanuit het concept van Multiple Religious Belonging (een aanduiding voor hybride reli-
giositeit) onderzoekt Berghuijs (2017) verschillende modaliteiten van ‘belonging’. Voor 
de soorten modaliteiten verwijst zij naar Meyer (2012), die stelt dat de nadruk die in veel 
religie-studies wordt gelegd op geloof/religie, op levensbeschouwing en betekenisver-
lening, een product is van Post-Verlichtingsdenken in Europa. Meyer noemt deze bena-
dering en nadruk beperkt en pleit voor een materiële benadering, waarin het over con-
crete en tastbare mensen gaat, over hun praktijken en gebruik van dingen. Berghuijs 
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kiest voor: affiniteit, praktijk en materiële cultuur, ideologie, ervaring, ethiek, sociale 
participatie en identificatie. Deze begrippen worden in haar kwantitatieve onderzoek 
verbonden aan de vraag naar de relatie met een of meer religies of twee of meer reli-
gies. Bij N=2177 treft zij een percentage aan van 48% van de ondervraagden met een po-
sitieve houding ten opzichte van het gebruik maken van verschillende religieuze tra-
dities. Wanneer er direct (in een persoonlijke setting) gevraagd wordt naar een nadere 
duiding van die positieve houding, geeft 24% aan elementen van verschillende religieu-
ze tradities te combineren. Berghuis’ conclusie is: ‘Er is sprake van ‘religious belonging’, 
geschakeerd, minder duidelijk kenbaar en minder in officiële vormen, op een diverse, 
flexibele, meer tijdelijk verbonden wijze’ (2017:36). 

Het multiple karakter en de meer materiële benadering dragen bij aan het verstaan van 
de levensbeschouwelijke laag. We zien ook bij Berghuijs nadruk op praktijken, naast 
de aandacht voor affiniteiten en met name ‘belonging’. Dat laatste roept een beeld op 
van enerzijds de behoefte om ergens bij te horen, anderzijds de daad van actieve verbin-
ding. Die verbinding blijkt niet eenkennig, maar is divers, flexibel en meer tijdelijk van 
karakter. Die actieve verbinding bestaat onder andere uit reflectie op en reconstructie 
van de praktijken.

12.8.4. Transreligious Multiplicity
Kalsky (2017) vraagt in haar bijdrage aandacht voor ‘flexible believers’, mensen die ele-
menten combineren vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen. Alle door 
haar geïnterviewde flexibel gelovigen zouden spirituele pelgrims genoemd kunnen 
worden, die in de meeste gevallen niet totaal afscheid genomen hebben van hun ‘eer-
ste religie’. Individuele levensverhalen hebben een beslissende invloed op de spirituele 
keuzes van de geïnterviewden. Daarnaast geven zij aan, dat theologische en dogmati-
sche kwesties en verschillen geen betekenis hebben in hun geloof. Het praktiseren van 
rituelen is voor de geïnterviewden van belang. Daarbij spelen ervaringen van continuï-
teit, ordening en lichamelijk en geestelijk welzijn een rol. Wat betreft de multireligieu-
ze insteek van de flexibel gelovigen blijkt dat de basis daarvoor nogal eens gelegd is in 
de traditie waarin zij zijn opgegroeid. Ten aanzien van ‘belonging’ is de vraag naar ‘Wat 
is het waartoe je behoort’ van belang. Het gaat niet om ‘het ware geloof’, maar eerder 
om het proces van zoeken naar wat waarachtig is. 

Kalsky typeert de flexibel gelovigen als ‘drawing outside the lines of religious struc-
tures’ (2017: 354). Zij verbindt dat aan de ‘subjective turn of modern culture’ (2017: 356). 
Sommigen spreken van een patchwork-religiositeit, waarbij het individu kiest en ver-
bindt.88 Kalsky pleit voor een andere benadering: die van de rizoom. Zij gebruikt het 
beeld van de rizoom om de ontwikkeling van de identiteit van de flexibel gelovigen te 
beschrijven. Sterk in dat beeld noemt zij: het multi-gewortelde systeem, niet gebaseerd 

88 Vergelijk met wat door Van der Kooij et al. (2013. 2017) wordt aangeduid als ‘persoonlijke 
moraliteit’. 
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op dichotomieën. Een rizoom is een proces en representeert ‘interconnected’ multipli-
citeit, een reciproque uitwisseling, geen zender en ontvanger (2017: 356). Met dit beeld 
komt Kalsky uit bij de vraag: Is het in de theologie mogelijk om religieuze identiteit te 
zien als onderdeel van een transcultureel en transreligieus rizomatisch proces? Is het 
mogelijk om zich een theologie van het goede leven voor allen voor te stellen, waarin 
geen wortels, maar rizomen, geen losse concept(en), maar multipliciteiten gemaakt 
worden? 

We komen hiermee uit bij de vraag naar een paradigmashift van religieuze uniciteit 
naar transreligieuze multipliciteit.

In haar oratie (2012) haalt Kalsky onder andere de Koreaanse theologe Chung Hyun-
Kyung aan. Chung (1999) bespreekt de drie gehanteerde modellen als het gaat om de 
ontmoeting tussen christendom en andere religies en culturen. Zij benoemt deze mo-
dellen als: exclusivisme, inclusivisme en pluralisme. Zij geeft bij de modellen aan, dat 
de eerste twee nog steeds zeer imperialistisch zijn en een koloniale houding weerspie-
gelen, terwijl het model van het pluralisme een te academisch, mannelijk en westers 
model is. Academisch, omdat het verscheidene religies als ordelijke, georganiseerde 
eenheden benadert, waarbij die ordelijk onderscheiden benadering wellicht uitslui-
tend geldt voor androcentrisch geïnstitutionaliseerde religies, waar de zuiverheid van 
de leer een belangrijk aangrijpingspunt is. Chung vraagt aandacht voor een andere be-
nadering: die van de vrouwelijke kosmische spiritualiteit, waarin niet de zuiverheid 
van de leer, maar centraal staat wat bevrijdend, helend en levensgevend is en werkt 
(1999: 3,4). Zij pleit voor het opnieuw opladen van het begrip syncretisme, waarin de 
interreligieuze dialoog verschuift naar een interreligieuze praxis van bevrijding. 

In de duiding van de levensbeschouwelijke laag in identiteitsontwikkeling (van de 
Marnix Academie) kunnen begrippen als paradigmashift, transreligieus proces, subjec-
tive turn en syncretisme (à la Chung) dienstig zijn. Zij duiden alle op een noodzakelijke 
wending in denken (gebaseerd op een wending in doen die al zijn beslag krijgt). Het 
begrip subjective turn sluit aan bij wat zich ook buiten het gebied van identiteitsontwik-
keling aandient: de mens wil subject zijn en wordt erop aangesproken ook de ander als 
subject te benaderen. 

12.9. Duiding hernomen

In wat zichtbaar gemaakt is rond de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke laag 
in de identiteitsontwikkeling van de Marnix Academie, zien we aanzetten tot en delen 
van een paradigmashift: de levensbeschouwelijke laag wordt gekoppeld, althans op pa-
pier en in allerlei beschreven uitwerkingen, aan pedagogische uitgangspunten en de 
pedagogische praxis. We zien daarbij wel een zoeken wat betreft de inhoud en de hante-
ring van die laag: er zijn verlangens en verbindingen richting een exclusief christelijke 
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oriëntatie, er zijn ook vooral verlangens en verbindingen richting een pluralistisch 
model: alle religies en religieuze uitingen zijn welkom.89 De Marnix Academie houdt 
daarbij (nog) wel vast aan de protestants-christelijke signatuur. Dat sluit in zijn uitwer-
king aan bij wat door Chung (1999) als een mannelijk, academisch en westers model 
benoemd wordt. Het is een exclusief model, waaraan steeds minder mensen zich ver-
bonden voelen of zich verbonden weten. Het is een model dat ook haaks staat op de 
(pedagogische) praxis.

We zien verlegenheid, onvermogen of onwil rond het duiden en hanteren van die le-
vensbeschouwelijke laag. We hebben sterke aanwijzingen gevonden dat dat te maken 
heeft met het hanteren van het losstaande, exclusieve en normerende concept van le-
vensbeschouwing of religie. Die aanwijzingen zitten in de wijze waarop met het levens-
beschouwelijke al dan niet wordt omgegaan:
- We hebben afscheid genomen van de inhoud van het religieuze of levensbeschou-

welijke: niet meer over praten, het is niet van belang en heeft geen betekenis.
- We hebben moeite met de huidige praxis; die praxis voldoet niet aan wat wij als be-

langrijk en voor waar achten.
- Het levensbeschouwelijke of religieuze hoort geen betekenis te spelen in een on-

derwijsinstelling; dat is iets voor thuis. 
- We zijn betrokken bij en verbonden met onze keuzes en onze praxis, maar zien die 

praxis niet als levensbeschouwelijk of levensbeschouwelijk geladen. Dat laatste is 
toch iets met geloven of met God?

Dat losstaande en vaststaande concept past niet bij wat Kalsky (2017) duidt als een 
voortgaand, transcultureel en transreligieus rizomatisch proces en als multipliciteiten. 
Geen grondslagen (wortels, losse concepten), maar rizomen. De beelden en het proces 
zoals door Kalsky geschetst, sluiten meer aan en kunnen meer betekenis krijgen in en 
bij de impliciete praxis, zoals die zich binnen de academie gedurende de afgelopen 
decennia heeft ontwikkeld. Met haar nadruk op het proces, op de rizomatische praxis 
biedt Kalsky een ingang om de levensbeschouwelijke laag te herkennen, te benoemen 
en verder te construeren.

Dat veronderstelt dat de aanzetten tot en delen van een paradigmashift allereerst ge-
expliciteerd worden. Er is een verlegenheid of teleurstelling ten aanzien van het oude 
paradigma (de teleurstelling zit hem dan vooral in het onvoldoende zichtbaar maken 
van dat oude paradigma); tegelijkertijd worden de nieuwe aanzetten niet herkend, 
benoemd of ervaren. Dat is overigens zeer verklaarbaar, omdat de paradigmashift ver-
der gaat dan de ontwikkeling van een nieuw concept, vergelijkbaar in vorm en struc-
tuur met een oud concept. Een paradigmashift heeft betrekking op (het proces van) 
reconceptualisering, een andere manier van denken en benaderen. In het geval van de 

89 Zo wordt binnen de Marnix Academie de typering ‘open christelijk’ beleefd en geduid. 
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levensbeschouwelijke laag gaat het om wat Kalsky een (ook: reconceptualiserings)proces 
noemt, een transreligieus, transcultureel, rizomatisch, polyfoon en multiple proces.

Wat in ieder geval expliciet gemaakt moet worden, is dat het levensbeschouwelijke niet 
zit in het hanteren van een normerend exclusief concept bij de duiding en de beoorde-
ling van de praktijken. Het levensbeschouwelijke zit in het praktisch handelen zelf, in 
de keuzes die in en bij dat handelen gemaakt worden. Dat wordt zichtbaar en herken-
baar en merkbaar in reflectie en dialoog.

Er dient derhalve een (voortdurende) dialoog gevoerd te worden om de paradigmashift 
te herkennen en erkennen, om de paradigmashift te duiden en om het paradigma be-
yond a concept inhoudelijk verder (en voortdurend) op te laden. Bij de dialoog is het – 
vanzelfsprekend- van belang dat de stem van ieder gehoord wordt, dat ieder tot spreken 
wordt uitgenodigd en dat ieder bereid is te verkennen wat – in het geval van de Marnix 
Academie – belangrijke inhoudelijke noties in het proces zijn. Het lijkt erop dat met de 
keuze voor de gerichtheid op de ander/Ander en het andere al iets van een dergelijke notie 
zichtbaar is en merkbaar is. Deze notie sluit aan bij wat Chung (1999) aanduidt als ‘wat 
bevrijdend, helend en levensgevend’ is.

De reflectie en de dialoog bestaan uit processen van inductief denken en handelen 
en deductief denken en handelen. Er zijn ook noties en duidingen waaraan je je kunt 
spiegelen. Er zal een beweging zijn van een telkens opnieuw geconstrueerd ‘concept’ 
naar praktisch handelen en van handelen naar conceptualisering. Dat maakt de bewe-
ging abductief wat betreft karakter en uitwerking. Daarmee sluit het proces ook aan bij 
wat als belangrijk element in identiteitsontwikkeling is genoemd: de discursieve perfor-
mance. In die beweging, in het nemen van de ruimte om te antwoorden op het domi-
nante discours zit de identiteit(sontwikkeling).

In het algemeen kan nu gezegd worden, dat alle benaderingen van de levensbeschou-
welijke laag in de identiteitsontwikkeling van een organisatie tot nu toe te veel gefo-
cust waren op het blootleggen of duiden van een oud of nieuw concept en te weinig 
gericht op de door Kalsky (2017) benoemde paradigmashift en op de door anderen 
(onder andere Ammerman 2016, Ganzevoort & Roeland 2014) aangeduide praktijken 
en (voortdurende) constructie van concepten en noties in die praktijken. Het groot-
ste bezwaar van de tot nu toe gehanteerde benaderingen van de levensbeschouwelijk-
heid is, dat geen recht wordt gedaan aan de subjective turn, die op alle terreinen zicht-
baar is, maar bij het levensbeschouwelijke/religieuze niet gerealiseerd lijkt te worden. 
Levensbeschouwing en religie lijken in die benaderingen nog immer losse concepten, 
die als maatstaf voor handelen (dienen te) functioneren.

Het realiseren van de subjective turn, als het gaat om levensbeschouwing en religie, be-
vrijdt allen van het denken in religieuze en levensbeschouwelijke normeringen en 
standaards waaraan men al of niet voldoet, van de maat nemen of de maat genomen 
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worden, van niet meer (durven, kunnen of willen) herkennen van de levensbeschou-
welijke gelaagdheid die in identiteitsontwikkeling zit. De turn biedt daarentegen juist 
perspectieven om met elkaar op zoek te gaan naar de laag, deze te ‘expliciteren’ (in de 
zin van duidelijk verwoorden) en daarover het gesprek te voeren. Om vervolgens moge-
lijk andere keuzes in denken en doen te maken.

Het realiseren van de subjective turn maakt ook zichtbaar, dat ook in praktijken, waarin 
men ‘het er niet meer over wil hebben’ sprake is van (levensbeschouwelijk geladen) 
keuzes en conceptualiseringen. Zoals je ‘niet niet kunt leren’, kun je ook ‘niet niet le-
vensbeschouwelijk gelaagd denken en doen’. De subjective turn maakt dat zichtbaar en 
bespreekbaar.

Zo is het zinvol gebleken om, op basis van de geconstateerde verlegenheid met de le-
vensbeschouwelijke laag in de identiteitsontwikkeling van de Marnix Academie, nader 
in te zoomen op die laag en de verlegenheid, het onvermogen en de onwil. Aan de hand 
van contemporaine theologische overdenkingen hebben we de verlegenheid kunnen 
duiden en zijn we op het spoor gekomen van mogelijkheden om met die verlegenheid 
om te gaan. Daarmee kan, binnen en buiten de Marnix Academie, een verdere bijdrage 
geleverd worden geleverd aan de noodzakelijke geachte (verdere) paradigmashift (be-
yond a concept).
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13. Conclusies en aanbevelingen

Aan het einde van deze studie wordt teruggeblikt op de onderzoeksvraagstelling met 
de daarbij geformuleerde subvragen; daarnaast worden hoofdlijnen uit de reconstruc-
tie voor het voetlicht gebracht. Terugblik en hoofdlijnen leiden tot conclusies. Deze 
conclusies worden als volgt gerangschikt:
- conclusies ten aanzien van de onderzoeksvraagstelling en subvragen;
- conclusies ten aanzien van de inhoud van de reconstructie van het meerstemmige 

verhaal van de Marnix Academie;
- conclusies ten aanzien van de context van het verhaal van de Marnix Academie;
- conclusies ten aan zien van de levensbeschouwelijke laag in het proces van 

identiteits ontwikkeling;
- conclusies ten aanzien van de relevantie van het onderzoek.

Op basis van de conclusies wordt ook vooruitgeblikt met aanbevelingen voor verder 
onderzoek en volgen er aanbevelingen voor verdere identiteitsontwikkeling.

13.1.  Terugblik en hoofdlijnen

De onderzoeksvraagstelling luidde ‘Hoe is de organisatie-identiteit van de Marnix Academie 
in een periode van dertig jaar vormgegeven en hoe kan het (mogelijk ook meerstemmige) ver-
haal van de Marnix Academie gereconstrueerd, geduid en gewaardeerd worden?’ Deze vraag-
stelling is verder uitgewerkt in de volgende subvragen:
- Het zoeken naar de vormgeving van de organisatie-identiteit in een periode van der-

tig jaar leidt als eerste tot de vraag naar de aard van het begrip ‘identiteit’: Gaat het 
bij identiteit om een vast gegeven (een essentie) of is er sprake van ontwikkeling?

- Als er sprake is van identiteit in ontwikkeling: Hoe is deze identiteit in ontwikke-
ling te reconstrueren en te beschrijven?

- Als over identiteitsontwikkeling gesproken kan worden als verhaal (narratief), gaat 
het dan om één of meer verhalen? En daarbij kan ook de vraag gesteld worden of 
het van belang is om te kijken naar ‘Wie vertelt wat in welke context?’

- Hoe kan die ontwikkeling (verwoord en beleefd in narratieven) geduid en gewaar-
deerd worden? Gaat het om eigen en op zichzelf staande verhalen? En: Is er ruimte 
voor eigen en op zichzelf staande verhalen?

- Hoe is wat wel als ‘levensbeschouwelijke identiteit’ wordt aangeduid, te positione-
ren en te beschrijven? Kan of moet de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke 
identiteit benaderd worden als onderdeel van de gehele identiteitsconstructie?
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- Hoe ziet het (mogelijk ook meerstemmige) verhaal van de Marnix Academie eruit?
- Hoe kan de ontwikkeling van de identiteit van de Marnix Academie geduid en ge-

waardeerd worden?

De vraagstelling en subvragen zijn allereerst uitgewerkt in een theoretisch kader. In 
dat kader is gezocht naar de hantering van de begrippen ‘identiteit’ en ‘identiteitsont-
wikkeling’. Daarbij is vooral gezocht naar ‘organisatie-identiteit’ en ‘ontwikkeling van 
organisatie-identiteit’. Belangrijke noties bleken ‘dynamisch proces’, ‘discursive agen-
cy’, ‘performativiteit’. Met deze noties wordt verwezen naar de mogelijkheid om niet 
samen te vallen met dominante discoursen en structuren, maar ruimte te zoeken en 
te vinden voor een respons op de dominante discoursen. In ‘het antwoorden op’ zit de 
kern van het proces van identiteitsontwikkeling. 

Voor de reconstructie en analyse van het proces van identiteitsontwikkeling van de 
Marnix Academie is een reconstructie-framework ontwikkeld, waarin belangrijke 
componenten voor de reconstructie van de identiteitsontwikkeling zijn opgenomen. 
Het gaat om de componenten: de ideologie, de ander, de praxis, de verwoording en de 
utopie.

De ontwikkeling van de identiteit van de Marnix Academie in de periode van 1984- 2014 
is gereconstrueerd door in het genoemde tijdvak vijf episodes te onderscheiden, waar-
bij iedere episode door een ‘kritische situatie’ wordt gekenmerkt. Aan de hand van een 
schets van de landelijke ontwikkelingen en de context, is met behulp van document-
analyse en door het houden van negentien interviews een beeld ontwikkeld van ont-
wikkelingen binnen de Marnix Academie en de ervaringen met en duidingen van die 
ontwikkelingen. De beelden, duidingen en ervaringen van en in iedere episode zijn ge-
analyseerd aan de hand van het reconstructie-framework; de analyse is per episode ook 
geduid en gewaardeerd.

Op een specifiek onderdeel van de reconstructie bleek nadere analyse en duiding nood-
zakelijk. Het betrof de levensbeschouwelijke laag in het proces van identiteitsontwik-
keling. Deze laag bleek niet of nauwelijks geduid en verwoord. Dat maakte nieuwsgie-
rig naar het waarom van de verlegenheid, het onvermogen of de onwil ten aanzien van 
de duiding en verwoording van deze laag.

De nadere analyse op juist dit punt maakte een belangwekkend gegeven zichtbaar: er 
was en is sprake van een onvolledige paradigma-shift ten aanzien van levensbeschou-
welijke reconceptualisering.

Deze studie is verbonden aan de identiteitsontwikkeling van de Marnix Academie. 
In de conclusies en aanbevelingen komt de vraag aan de orde of wat aan analyses en 
duidingen is gevonden, ook herkenbaar en bruikbaar is voor andere instellingen voor 
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(hoger) onderwijs en mogelijk zelfs breder: voor (levensbeschouwelijk georiënteerde) 
organisaties in het algemeen. 

13.2.   Conclusies ten aanzien van onderzoeksvraagstelling en 
subvragen

We sluiten voor het formuleren van deze conclusies eerst aan bij de subvragen.

13.2.1.  Identiteit als dynamisch begrip
Zowel in het theoretisch kader als in de reconstructie van de identiteitsontwikkeling 
zelf hebben we zichtbaar kunnen maken dat ‘identiteit’ een dynamisch begrip is en als 
een proces van voortgaande ontwikkeling benaderd moet worden. Het proces van con-
strueren zelf is de identiteit in ontwikkeling, ook wel aangeduid als een voortdurend 
narratief (the ever produced narrative). Identiteitsconstructie vindt plaats door middel 
van narratieven en is in die narratieven én in de constructie van die narratieven vervat. 
Identiteit als ontwikkelingsproces geldt zowel de persoonlijke identiteitsontwikkeling 
als de ontwikkeling van de organisatie-identiteit. 

De dynamiek wordt zichtbaar als identiteitsontwikkeling wordt beschouwd als het 
proces van ‘antwoorden op (het appel van) de ander’. In het geval van de ontwikkeling 
van de organisatie-identiteit als het construeren van een narratief in antwoord op de 
context. 

13.2.2.  Organisatie-identiteit en het dynamische begrip
De beschreven dynamiek bij het begrip ‘identiteit’ is ook van toepassing op organisa-
ties, die in deze studie niet benaderd worden als vaste entiteiten (vergelijk ook de bena-
dering van het begrip ‘identiteit’). Het gaat bij organisaties om een collectief proces van 
organiseren. 

Hetzelfde geldt voor het begrip ‘organisatie-identiteit’: hier is sprake van een voortdu-
rend proces van collectieve betekenisverlening, van het construeren van een narratief. 
Dat narratief is meerstemmig. In dit verband is het onderscheid dat Somers (1994) 
heeft aangebracht tussen de verschillende dimensies in (identiteits)narratieven ver-
helderend gebleken: het autobiografisch (ontologisch) narratief, publieke narratieven, 
meta-narrativiteit (de masternarratives) en conceptuele narrativiteit. Bij de reconstruc-
tie van de ontwikkeling van de organisatie-identiteit hebben we ons vooral gericht 
op de publieke narratieven, waarin masternarratives en autobiografische narratieven 
doorklinken. Somers geeft wel aan dat het sociale narratief (het publieke narratief of 
masternarrative) seldom of our own making is (Somers 1994: 606). De ontwikkeling van 
een organisatienarratief wordt geduid als een dynamisch proces, waarbij het organisa-
tienarratief gezien kan worden als het antwoord op (het appel van) de ander. Ook waar 
er sprake is van een context met dominante discoursen (die niet geconstrueerd maar 
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gereproduceerd zijn in het collectief in de organisatie), zit de identiteitsontwikkeling 
juist in de respons op die context en dominante discoursen, in de discursive agency.

13.2.3.  Reconstructie-framework
Aan de hand van diverse theoretische noties is een reconstructie-framework voor de 
identiteitsontwikkeling ontworpen. In dat framework vormen de begrippen ideologie 
en utopie de belangrijke componenten. Aan deze twee fundamentele begrippen zijn 
de ander, de praxis en de verwoording als belangrijke componenten toegevoegd. Het 
framework is op basis van de interviews met collega’s en oud-collega’s van de Marnix 
Academie in verschillende begrippen verder verfijnd. Na kwalitatieve analyse was het 
mogelijk om bij de geformuleerde componenten inhouden te formuleren en vast te 
stellen welke narratieven en grondmotieven in de narratieven zowel in beleving als in 
de betekenisverlening aanwezig waren. Daarmee kon het meerstemmig verhaal van de 
Marnix Academie gereconstrueerd worden. En daarmee bleek het mogelijk om snap-
shots te maken van (het proces van) de identiteitsontwikkeling.

Het reconstructie-framework maakt het mogelijk om de dynamiek en de ontwikkeling 
zichtbaar te maken, in de zin van de beweging van ideologie naar utopie, van de ander 
naar de respons op die ander, van de praxis naar de betekenisverlening en in alle geval-
len ook vice versa. Het is daarmee een framework dat ook voor reconstructie van an-
dere identiteitsontwikkelingen gebruikt kan worden. Aan de hand van het framework 
kan zichtbaar gemaakt worden:
- of er sprake is van ontwikkeling
- en om welke ontwikkeling het gaat (een gewenste ontwikkeling bijvoorbeeld?).

De reconstructie draagt zo bij aan het zichtbaar en herkenbaar maken van keuzes (of 
het achterwege blijven van keuzes) en het zichtbaar maken van de dynamiek (of het 
ontbreken daarvan en dus het stokken van de ontwikkeling). Beide, de keuzes en de al 
dan niet aanwezige dynamiek, kunnen vervolgens ook geduid en gewaardeerd worden.

13.2.4.  Het eigen verhaal, de eigen verhalen
Somers (1994) geeft het al aan: de narratieven, en dan met name de sociale narratieven, 
zijn zelden zelf geconstrueerde verhalen. Er is sprake van dominante discoursen, die 
Somers aanduidt als de masternarratives. Met deze constatering raken we aan het debat 
rond agency and structure, in deze studie geduid en verder uitgewerkt als de vraag naar 
produced en performed identity. Bij de reconstructie is zichtbaar gemaakt op welke wijze 
dominante verhalen en discoursen de narratieven van de Marnix Academie hebben be-
paald. Door Butler (1997) te volgen in haar aandacht voor discursive agency en performati-
viteit is ook zichtbaar gemaakt waar en op welke wijze sprake is geweest van performed 
identity en daarmee van eigen verhalen. Wij zagen in de reconstructie beide (produced 
en performed identity) terug, waarbij telkens sprake was van dominante narratieven 
en – opvallend vaak - ook pogingen tot eigen invullingen, bewerkingen en wijzigingen 
van die dominante narratieven. In de traditie van de Marnix Academie was dat eigenlijk 
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voor de hand liggend: het bleek van levensbelang (in de zin van de legitimatie van het 
voortbestaan van een monosectorale pabo) om het verschil te maken. 

In de reconstructie is zichtbaar geworden hoe telkens momenten van performativiteit 
aanwezig zijn geweest en zijn gerealiseerd. Daarbij speelden persoonlijke (autobio-
grafische) narratieven een belangrijke rol. Dat die persoonlijke narratieven (ook) van 
invloed bleken, kon verklaard worden met behulp van de positioneringstheorie, waar-
mee geanalyseerd kon worden wie wanneer handelde en positioneerde en wie niet, 
wie vertelde en construeerde en wie niet. Tegelijkertijd werd duidelijk dat in het pro-
ces van identiteitsontwikkeling ook sprake was van contingentie; intern bijvoorbeeld 
het onvoorzien wijzigen van posities, extern bijvoorbeeld in het aan het licht komen 
van schandalen en fraudes in het HBO, - om maar twee willekeurige gebeurtenissen te 
noemen.

Wat voor de reconstructie van de identiteitsontwikkeling van de Marnix Academie 
geldt, geldt ook voor processen van andere (onderwijs-)organisaties. Het proces van de 
performance is wat tot de kern van de identiteitsontwikkeling behoort. Zo kan gesteld 
worden dat de beleefde en verhaalde organisatie-identiteit altijd betrekking heeft op 
die performance. En juist daarin spelen ook persoonlijke narratieven een belangrijke rol. 
Het organisatienarratief is dan ook meerstemmig van aard. En waar het verschil maken 
een belangrijke legitimatie is voor het voortbestaan van een organisatie, is de mate 
en wijze van het realiseren van performativiteit en discursive agency van fundamenteel 
belang.

De constructie en ontwikkeling van het narratief hebben een abductief karakter. Door 
de constructie te positioneren als een antwoord op (het appel van) de ander, zien we 
een beweging vanuit het dominante discours, naar het eigen verhaal en weer terug. Het 
heeft ook een speels karakter, aangeduid als interplay. Droogers (2010) spreekt over ‘zin-
geving als spel’ en dat sluit aan bij de geconstateerde interplay.

13.2.5.  Levensbeschouwelijke identiteit
Op basis van het ontwikkelde theoretisch kader hebben we het begrip ‘levensbeschou-
welijke identiteit’ als conceptueel pleonasme aangeduid. Identiteit is door ons geduid als 
‘een levensbeschouwelijk geladen concept, betrokken op betekenis geven en verlenen, 
op ordening en gewenste ordening, op gemaakte keuzes en nieuwe opties’.

We constateerden dat in het proces van reconstrueren van de identiteitsontwikkeling 
van de Marnix Academie die gelaagdheid vrijwel alleen herkend was en werd ten tijde 
van de vanzelfsprekende verzuilde structuur, ook in het onderwijs, en de daarbij beho-
rende vanzelfsprekende (smalle en ook exclusieve) levensbeschouwelijke positionering. 
Zichtbaar was en is wel, dat die positionering op termijn niet meer aan integratieve 
praktijken en integratief praktisch handelen verbonden was. Daarbij is geconstateerd, 
dat de levensbeschouwelijke gelaagdheid in die integratieve en integrale, congruente 
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praktijken en het praktisch handelen niet herkend en erkend werd. We duidden dat als 
verlegenheid (niet durven), onvermogen (niet kunnen) of onwil (niet willen).

We hebben dat ‘niet of onvoldoende herkennen en erkennen’ van die levensbeschou-
welijke gelaagdheid in het laatste deel van deze studie onder de loep genomen. Aan de 
hand van de inzichten van met name Kalsky (onder andere 2012 en 2017) hebben we deze 
verlegenheid, deze onwil en dit onvermogen kunnen duiden. We maakten zichtbaar dat 
er sprake is van een maar deels gerealiseerde paradigmashift: wel (zij het soms uitslui-
tend op papier en in het denken en handelen van enkelen) de shift van ‘smal naar breed’ 
en naar integratief denken en handelen, maar geen conceptuele paradigmashift. We 
hebben de aanzetten tot de paradigmashift kunnen beschrijven en we hebben de moge-
lijkheid tot het verwoorden van die levensbeschouwelijke gelaagdheid verkend. 

We ontdekten bij de duiding en analyse de hardnekkig eenzijdige conceptualisering 
van het levensbeschouwelijke en het religieuze. Daarbij kwamen we tot de conclusie 
dat het inruilen van dat concept voor een ‘vernieuwd’ concept onvoldoende effect heeft 
en mogelijk zelfs contraproductief werkt: het versterkt het eenzijdige denken in een 
concept dat exclusief, smal en normerend is. Bij Kalsky en anderen troffen we overwe-
gingen bij een pleidooi voor ‘reconceptualisering’: niet bedoeld als het opnieuw ont-
wikkelen en positioneren van een concept, maar als zoeken naar een andere weg in het 
denken en conceptualiseren, de weg van transformatie, transreligiositeit en transcul-
turaliteit. Kalsky voert het pleidooi voor de rizomatische benadering van het levensbe-
schouwelijke en het religieuze, beyond a concept. In die te realiseren paradigmashift ligt 
de nadruk op:
- het proces (en niet op het gefixeerde masternarrative),
- de interconnectedness, de onderlinge verbinding en verbondenheid,
- het multiple karakter,
- weg van de dichotomieën,
- de subjective turn,
verbonden aan en bestaande uit (bereflecteerde) praktijken en praktisch handelen.

We hebben daarbij geconstateerd dat – om die paradigmashift te realiseren - de ‘transre-
ligieuze en transculturele dialoog’ voortdurend gevoerd moet worden, om zo het pro-
ces van identiteitsconstructie ook ten aanzien van de levensbeschouwelijke gelaagd-
heid gaande te houden. De paradigmashift is gewenst en noodzakelijk. Noodzakelijk, 
omdat zo woorden gegeven kunnen worden aan de inhoud en werking/constructie van 
de levensbeschouwelijke laag. Gewenst, omdat de verlegenheid, het onvermogen of de 
onwil om deze laag te duiden niet het eindpunt van denken en conceptualiseren kun-
nen en mogen zijn. Herkenning en erkenning zijn noodzakelijk om keuzes of het niet 
maken van keuzes zichtbaar te maken; onvermogen moet vervangen (kunnen) worden 
door kunnen zien, verwoorden, waarderen en verantwoorden; onwil moet plaats (kun-
nen) maken voor erkenning en toe-eigening van de (werking en constructie van de) le-
vensbeschouwelijk laag. 
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13.3.  Conclusies: de narratieven en discoursen geduid

Naast de conclusies die geformuleerd zijn aan de hand van de centrale vraagstelling en 
de subvragen in dit onderzoek, kan ook iets – concluderends - gezegd worden over de 
gereconstrueerde narratieven en de duiding van de inhoud van die narratieven.

Bij de reconstructie van de narratieven heeft een door Brown (2006) geïntroduceerde 
metafoor mee-geresoneerd. Het betreft de metafoor van ‘a patchwork quilt of narrative 
episodes stiched together through shared conversations, and rippled, with stories vari-
ously borrowing threads from each other, continuing and extending some, and seeking 
to unravel other’ (Brown 2006: 735). Deze metafoor bracht een zoeken naar en gesprek-
ken over de ‘rode draad’ in het verhaal van de Marnix Academie teweeg. In die gesprek-
ken droeg een collega als veronderstelling aan, dat ‘er mogelijk geen rode draad is’ 
(polyfoon!) en schetste een andere collega het beeld van de telkens aanwezige onder-
steunende lijnen die van de quilt een quilt maken en geen ‘lappendeken’. De metafoor 
verdient het om verder uitgewerkt en onderzocht te worden, om het proces van iden-
titeitsontwikkeling nog scherper te verstaan en inhoudelijk verder te kunnen inzoo-
men op de telkens aanwezige ondersteunende lijnen. Een belangrijk aanknopingspunt 
voor de verdere uitwerking (en wijziging!) van de metafoor is het beeld van de rizoom. 
Kalsky (2017) noemde al het multi-gewortelde systeem, het proces, de interconnected 
multipliciteit en de reciproke uitwisseling (2017: 356). 

13.3.1.  De verhalen van de Marnix Academie
De Marnix Academie heeft in haar zelfstandige positie altijd haar kracht gezocht. Om zelf-
standig te kunnen blijven en om deze zelfstandige positie te kunnen legitimeren, waren 
een onderscheidende cultuur en onderscheidende keuzes van belang. Dat betekende 
- zo kunnen we op basis van de reconstructie concluderen - dat er van meet af aan werk 
is gemaakt van discursive agency, in die zin dat telkens gezocht is naar Marnix-eigen invul-
lingen van dominante discoursen en narratieven (de publieke en masternarratieven). 
Daarin speelden ook persoonlijke narratieven rond ideologie, utopie, de ander, de praxis en 
de verwoording een belangrijke rol. In de interviews werden enkele collega’s dan ook aan-
geduid als belangrijke makers en dragers van het meerstemmige verhaal van de Marnix 
Academie. Het gevoel van noodzakelijke eigenheid en eigen keuzes leverde soms ook een 
overschatting op van de mate van eigenheid: wat geclaimd werd als unieke Marnix-keuzes, 
bleek ook elders aan de orde te zijn. Toch noemen alle geïnterviewden als belangrijke 
ondersteunende lijn in het proces van identiteitsontwikkeling het profiel van ‘een tikje ei-
genwijs’, ‘eigenzinnig’ en ‘soms de tijd ver vooruit’. Anders gezegd: de mate van discursive 
agency.

Na een periode van interne gerichtheid (achteraf te benoemen als de overlevingsmo-
dus voor een zelfstandig gebleven organisatie) ontwikkelde de Marnix Academie zich 
tot een organisatie met oog en oor voor de buitenwereld, voor netwerken en partner-
schappen, met telkens daarin ook eigen en eigenzinnige keuzes.
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Betrokkenheid is het belangrijkste kenmerkende woord voor de Marnix Academie, ge-
volgd door ruimte en interactie/samen. De betrokkenheid is (en daarbij is, zowel welbe-
wust als onbewust, aangesloten bij een lange pedagogisch-levensbeschouwelijke tra-
ditie) betrokkenheid op de ander, de Ander en het andere (de schepping, de wereld). 
Zo is het bijvoorbeeld in diverse documenten beschreven en uitgelegd. Voor zover 
sprake is van iets als een rode draad in de ontwikkeling van de identiteit van de Marnix 
Academie, kan geconcludeerd worden dat betrokkenheid op de ander, het andere en de 
Ander zo niet als de rode draad, dan in ieder geval als majeure ondersteunende lijn in 
die ontwikkeling heeft gefunctioneerd. De reconstructie heeft zichtbaar gemaakt, dat 
– weliswaar in bewoordingen passend bij de tijd – deze grondtoon al ver voor de fusie 
waaruit de Marnix Academie is ontstaan en bij de zogeheten rechtsvoorgangers aanwe-
zig is geweest.

De woorden bekwaam, betrokken, bevlogen zijn in de kern van het verhaal van de Marnix 
Academie verankerd geraakt. Die woorden worden gekoesterd, hoewel er nu vraagtekens 
blijken te zijn bij de verbinding met het handelen en bij de betekenis en werking van 
bevlogenheid.

Dat laatste sluit aan bij de conclusie dat de herkenning en duiding van de ontwikkeling 
van de levensbeschouwelijke laag niet eenduidig en eenvoudig bleek. Er zijn praktijken 
met allerlei eigen keuzes, maar een mogelijke verbinding met een levensbeschouwelij-
ke gelaagdheid in die praktijken kwam niet of nauwelijks aan de orde in de interviews. 
Wat wel helder was dat alle geïnterviewden zich niet meer herkenden in een (losstaan-
de, expliciete en daarmee ook exclusieve) protestants-christelijke profilering. De p van 
de p.c. mag, zo geven allen aan, ‘van de gevel verdwijnen’. In deze toespitsing van het 
spreken en denken over de levensbeschouwelijke gelaagdheid wordt zichtbaar dat 
het levensbeschouwelijke toch vrijwel vanzelfsprekend verbonden wordt aan een los-
staand (exclusief) concept, waaraan men zich al dan niet meer verbonden voelt.90 Voor 
het overige is er een diffuus beeld, te duiden als een zoeken naar het wat en naar de 
relevantie en betekenis van de levensbeschouwelijke laag. Er heeft zich een integratieve 
praktijk ontwikkeld, die weliswaar in documenten ook levensbeschouwelijk wordt ver-
woord, maar die in de narratieven niet wordt genoemd, geduid of herkend. Er is verle-
genheid, onvermogen of onwil op dat punt.

Bij nadere analyse hebben we die verlegenheid en dat onvermogen en die onwil kunnen 
verbinden aan de door Kalsky (2017) en anderen genoemde wens en noodzaak van een 
paradigmashift. Een dergelijke shift maakt het mogelijk om wat als ondersteunende 

90 Het gesprek over het ‘schrappen van de p’ kan ook anders geduid worden: men is op zoek naar 
een meer breed en integratiever concept. Ons gaat het er in dit gesprek echter om, dat het 
levensbeschouwelijke vanzelfsprekend verbonden wordt aan een (mogelijk wat breder ge-
dacht) losstaand expliciet concept.
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lijn91 is benoemd (betrokkenheid op de ander, het andere en de Ander) te herkennen en te 
waarderen als ook levensbeschouwelijk geladen praxis en denken.

13.3.2.  De duiding en waardering van de context
In deze paragraaf duiden we de wijze waarop de context van de Marnix Academie zich 
heeft ontwikkeld en wat vanuit die context in zijn algemeenheid over pabo’s, onderwijs 
en levensbeschouwelijk georiënteerde (onderwijs-) instellingen gezegd kan worden.

Pabo’s hebben het in de afgelopen dertig jaar bepaald niet makkelijk gehad als het gaat 
om de ontwikkeling tot professionele, betekenisvolle en kwalitatief goede onderwijs-
organisaties. Er is sprake geweest van zeer sturend overheidsbeleid, van ingrepen in 
beleid, van wantrouwen ten aanzien van het beleidsvoerend en -uitvoerend vermogen 
van pabo’s. Er ontwikkelden zich een dominant discours en dominante narratieven, die 
veelal vooral op rendement en efficiency waren gericht. Dat pabo’s er grosso modo toch 
in slaagden betekenisvolle opleidingsomgevingen te realiseren en noest te werken aan 
ontwikkeling en verbetering, mag opmerkelijk genoemd worden. Daarbij bleek niet de 
overheidssturing tot kwaliteit te leiden, maar de mate waarin pabo’s erin slaagden de 
discursive agency te realiseren. 

Anders dan men in het dominante discours meer dan eens als onvoldoende beoor-
deelde, bleken pabo’s uitermate responsief te reageren op allerlei wensen en beleids-
wendingen. Pabo’s verschilden in de mate waarin ze in hun responsiviteit eigen keuzes 
maakten en wilden maken. Anders gezegd: er is verschil te constateren in de mate van 
discursive agency. Opvallend is dat zelfstandig gebleven (monosectorale) pabo’s over het 
algemeen meer ruimte voelden en namen voor het maken van eigen keuzes. De mate 
van al dan niet werk maken van een dergelijke ruimte, is één van de belangrijkste ele-
menten in het verschil tussen de pabo’s wat betreft de ontwikkeling van de organisatie-
identiteit. Waar geconstateerd kan worden, dat de zelfstandige pabo’s vaak kwalitatief 
als beste pabo’s beoordeeld werden,92 is er het vermoeden dat er samenhang kan be-
staan tussen erkende kwaliteit en discursive agency.93 Het ligt tegelijkertijd voor de hand, 
omdat aan het nemen en invullen van eigen ruimte altijd bewuste keuzes worden ge-
maakt, die van (uiteenlopende) legitimaties worden voorzien.

Tot die legitimaties behoorden en behoren vaak levensbeschouwelijk geladen keuzes 
(bijvoorbeeld tegen het economisch rendementsdiscours als dominant discours in 
het onderwijs) als aandacht voor de balans tussen kwalificatie, socialisatie en subjec-
tificatie (Biesta, o.a. 2013), aandacht voor persoonlijk meesterschap (zie CEPM-project) en 
aandacht voor normatieve professionalisering. Juist door een actieve verbinding met 

91 De terminologie ‘ondersteunende lijn’ is ontleend aan de metafoor van de quilt.
92 Zie daarvoor de oordelen van de NVAO in de laatste accreditatie-ronde en zie daarvoor ook de 

rankings in de keuzegids HBO.
93 We zien het vermoeden ondersteund in de aandacht die is ontstaan voor ‘waardengeladen’ 

werken aan kwaliteit. Zie o.a. Hart, W. (2012). Verdraaide organisaties. Deventer: Vakmedianet.
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en articulatie van de levensbeschouwelijke gelaagdheid wordt voorkomen dat onder-
wijs ontaardt in processen van ‘input-throughput-output’ of dat het ene dominante 
discours zonder meer wordt ingeruild voor het andere dominante discours. Juist in de 
eigen doordenking van en eigen antwoorden op dat dominante discours (dus in de per-
formativiteit en discursive agency) zit de laag van doordenking van ideologie en utopie 
en dus van identiteitsontwikkeling. 

Het is verleidelijk om te concluderen dat sturing vanuit overheid en sectorraden (waar-
bij een sectorraad vaak niet anders doet en kan of wil doen dan de sturing vanuit de 
overheid aanvaarden en verder uitwerken en meesturen) niet zonder meer leidt tot 
ontwikkeling en kwaliteit, om vervolgens vanuit die conclusie het pleidooi te voeren 
voor een vooral terugtredende en terughoudende overheid. Wij komen tot een iets an-
dere conclusie: de sturing vanuit de overheid en de sectorraden werkte en werkt als de 
ander die uitnodigt tot een respons. Die roep om respons moet overigens wel gehoord 
worden; er moet niet zonder meer en ‘bewusteloos’ gevolgd worden. Er moet boven-
dien ruimte zijn of ruimte genomen worden om een respons te formuleren, ook als het 
antwoord anders luidt dan verwacht en gewenst vanuit de sturende context. Door over-
heid en raden zo te positioneren, wordt zichtbaar dat onderwijsinstellingen in het alge-
meen en pabo’s in het bijzonder ruimte claimen en moeten claimen voor de respons en 
dat zij de vulling van die ruimte dienen te verantwoorden. Waar dat nagelaten wordt, 
wordt onvoldoende nagedacht over de keuzes of het niet (kunnen) maken van keuzes. 
En dat kan en moet niet aan de orde zijn in de waardengeladen (pedagogische) context, 
die het onderwijs op basis van zijn opdracht nu eenmaal biedt.

Voor de Marnix Academie (en voor alle onderwijsinstellingen) betekent het, dat de re-
flectie op het appel van de ander, op de respons op het appel, op de gemaakte en te ma-
ken keuzes aan de orde moet zijn en blijven. Die reflectie heeft ook betrekking op de 
ontwikkelde ondersteunende lijnen,94 op de collectieve doordenking van die lijnen en het 
actief integreren van die lijnen in denken en doen en vanuit het denken en doen ver-
der ontwikkelen of wijzigen. Er ligt, afhankelijk van de positionering in het collectief, 
onderscheiden verantwoordelijkheid voor en mogelijkheid tot blijvend organiseren 
van de reflectie en het actief integreren. Waar in het leiderschap die verantwoordelijk-
heid niet wordt genomen, stokt ontwikkeling, ontstaat verstarring of verdamping van 
de reflectieve verbinding met de levensbeschouwelijke laag en wordt discursive agency 
afgeremd of onmogelijk gemaakt. 

In juist dat proces (van discursive agency) zit de kern van de identiteitsontwikkeling van 
een (onderwijs-)organisatie. De opvatting van Butler, dat in de performance de mogelijk-
heid tot wijzigen en aanvullen van het dominante discours besloten ligt, stemt hoopvol 

94 Opnieuw ontleend aan de metafoor van de quilt. Als ondersteunende lijnen worden hier be-
doeld de kernwoorden ‘bekwaam, betrokken en belogen’ en de ‘gerichtheid op de ander/
Ander’.
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en opgewekt. In haar visie gaat het daarbij om de mogelijkheid tot het stellen van vra-
gen, het zoeken van de dialoog, de bezinning op denken en doen en het wijzigen, kort-
om: de performance.

Wat over overheid en sectorraden gezegd wordt, kan ook gezegd worden over het ge-
heel van iedere afzonderlijke onderwijsorganisatie. De in documenten beschreven 
‘identiteit’ en vertrekpunten kunnen gezien worden als het dominante discours bin-
nen een organisatie. Waar een organisatie niet meer of minder is dan een collectief dat 
zich organiseert om een bepaald doel te realiseren, blijkt het van betekenis om ieder lid 
van het collectief de ruimte te bieden om een antwoord op dat dominante discours te 
formuleren. In dat proces zit het hart van de identiteitsontwikkeling, in het geval van 
de Marnix Academie zichtbaar geworden in de rol en betekenis van ook persoonlijke 
narratieven. Ook hier geldt, dat in het bieden en nemen van de ruimte voor reflectie en 
verdere ontwikkeling verschillende verantwoordelijkheden en mogelijkheden liggen.

13.3.3.  De levensbeschouwelijke gelaagdheid
Niet alleen voor de Marnix Academie gelden de verlegenheid, het onvermogen of de 
onwil rond het duiden en ontwikkelen van de levensbeschouwelijke gelaagdheid. Die 
verlegenheid, die onwil of dat onvermogen beantwoorden met uitsluitend impliciete 
praktijken blijkt de verlegenheid of ander ongemak niet op te heffen. Integendeel, het 
ongemak of de onherkenbaarheid lijken toe te nemen. Het is daarom van belang om 
ook op het gebied van levensbeschouwing en religie de subjective turn te realiseren, 
waarmee ieder uitgenodigd wordt om te benoemen welke (persoonlijke) uitgangspun-
ten en drijfveren aan het praktisch handelen worden verbonden. Daarmee wordt voor-
komen dat religie en levensbeschouwing als niet anders dan een externe standaard of 
norm gehanteerd worden, waaraan men al dan niet wil of kan of durft voldoen. De sub-
jective turn biedt zo mogelijkheden voor de door Kalsky bepleite paradigmashift.

De subjective turn is niet eenvoudig te realiseren. Somers wijst erop dat de masternarra-
tives een bijzonder kenmerk hebben: ‘their quality of denarrativization’ (Somers 1994: 
619). Hoewel deze masternarratives alle trekken van vertonen van narrativiteit, func-
tioneren zij als onwrikbare gegevenheden. Dat lijkt aan de orde te zijn, als in het her-
kennen en duiden van de levensbeschouwelijke gelaagdheid niet verder gedacht kan 
worden dan in termen van een losstaand, expliciet en daarmee exclusief concept, waar-
aan je je al dan niet verbonden voelt. In deze benadering kan het ook niet anders dan 
dat het losstaande concept tevens normerend werkt: je voldoet wel aan wat gevraagd 
wordt, of je voldoet er niet aan, of je wilt er niet aan voldoen.

In het dominante denken en doen in het onderwijs zien we iets vergelijkbaars. Hoewel 
we spreken over ‘eigenaarschap van het leerproces’ en vinden dat de lerende daarin 
subject is, lukt het niet om in het denken en doen als onderwijsgevende anders te 
handelen dan de lerende als object te benaderen. Bij allerlei ontwikkelingen in onder-
wijsbeleid zien we dan ook dezelfde beweging: er wordt door anderen bepaald welke 
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ontwikkelstappen de onderwijsgevende en de onderwijsorganisatie dienen te zetten. 
Het dominante onderwijsdiscours kenmerkt zich dan ook door het hanteren van be-
grippen waarin de lerende als object wordt benaderd. 

Dat maakt zichtbaar dat er een hardnekkig masternarrative bestaat en in stand gehou-
den wordt, waarin de mens benaderd wordt als te domineren, te onderwerpen, te bui-
gen en te plooien object. 

Met Butler zoeken we naar de performativiteit en discursive agency op juist dit master-
narrative. Het realiseren van de subjective turn op het gebied van levensbeschouwelijk 
gelaagd denken en doen is een bijdrage aan juist deze discursive agency. En dat vraagt 
weer om reflexieve dialogen, bewustwording van dominante posities en dominante 
discoursen en daarmee het realiseren van een paradigmashift. In het voeren en organi-
seren van dergelijke dialogen zit de kern van de levensbeschouwelijke gelaagdheid in 
denken en doen.

13.4.  Conclusies ten aanzien van de relevantie van het 
onderzoek

13.4.1.  Wetenschappelijke relevantie
Aan de kennis van identiteitsontwikkeling en organisatie-identiteit zijn door middel 
van deze studie belangrijke aspecten toegevoegd.

In voorgaande studies is aandacht gegeven aan ‘smalle’ versus ‘brede’ identiteit 
(Miedema & Vijver 1995), aan formele en geleefde identiteit (Bakker 2004), aan dyna-
miek en ontwikkeling (Hermans 2003, Dupont 2010, Faber 2012) en aan narrativiteit in 
identiteitsontwikkeling (Van den Berg et al. 2011).

In deze studie is met name gezocht naar het onderscheid in en mate van produced en 
performed identity, waarbij de mate van performativiteit (Butler, 1997b) als het hart 
van identiteitsontwikkeling is aangeduid. Identiteitsontwikkeling ligt in de mate waar-
in en wijze waarop op het appel van de ander/Ander wordt geantwoord. Die mate en 
wijze zijn geduid als discursive agency.

Door voor deze invalshoek te kiezen en juist deze aspecten te benadrukken is het mo-
gelijk om (1) weg te blijven van een essentialistische opvatting van identiteit en iden-
titeitsontwikkeling, om (2) weg te blijven bij de mogelijke valkuil van het zoeken naar 
en duiden van ‘de echte identiteit’ (een gevaar dat besloten ligt in bijvoorbeeld het on-
derscheiden van formele en geleefde identiteit) en om (3) de tegenstelling tussen volle-
dig gedetermineerde (produced) en volledig zelf vorm te geven identiteit (performed) 
te overstijgen. Dat betekent onder andere dat het door Bakker (2004) geïntroduceerde 
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begrip van ‘geleefde identiteit’ nader uitgewerkt kan worden als een combinatie van 
produced en performed identity.

Naar de levensbeschouwelijke gelaagdheid in identiteitsontwikkeling is in deze studie 
nader onderzoek gedaan. Het onderzoek maakte duidelijk, dat een reconceptualisering 
van religie en levensbeschouwing noodzakelijk en gewenst is. Daarmee zijn initiatie-
ven in de richting van een paradigmashift (zie onder andere De Groot 2008 en Kalsky 
2012, 2017)) als noodzakelijk en gewenst te duiden en is het van belang deze nader uit te 
werken.

13.4.2.  De maatschappelijke relevantie
Door organisatie-identiteit als een dynamisch, narratief construct te benaderen wor-
den mogelijkheden geboden om – binnen organisaties – werk te maken van de discur-
sive agency als het om identiteitsontwikkeling gaat. 

Deze discursive agency is geduid als ‘antwoorden op het appel van de ander/Ander’. Die 
duiding onderstreept dat (1) organisaties zichzelf dienen te positioneren ten opzichte 
van de ander, dat (2) het bij die positionering om een respons op een appel van de an-
der gaat en dat (3) er ruimte is voor keuzes bij het antwoorden op het appel. Die ruimte 
is levensbeschouwelijk gelaagd: het gaat om al dan niet kiezen, om typen keuzes en ant-
woorden, waarbij die keuzes (of het niet maken van keuzes) niet waardenvrij zijn.

Bij het antwoorden op het appel van de ander dienen de leden van het collectief (de 
organisatie) betrokken te worden, middels dialoog en reflectie. Zo kan gewerkt worden 
aan verdere identiteitsontwikkeling, bij positionering en respons.

De dialoog en de reflectie in en van het collectief sluiten aan bij de noodzakelijk ge-
achte subjective turn, als het om onderwijs en religie/levensbeschouwing gaat. Zowel 
in onderwijs (waarin de objectbenadering nog immer aan de orde is) als in religie/le-
vensbeschouwing (waarin de objectbenadering vanzelfsprekend en onbetwist lijkt) is 
de subjective turn gewenst en noodzakelijk, om zo aan ontwikkeling, betrokkenheid 
en antwoorden op het appel van de ander vorm te geven.

13.5.  Aanbevelingen

13.5.1.  Aanbevelingen voor verder onderzoek
Ten aanzien van duiding en analyse van de hantering van de levensbeschouwelijke 
gelaagdheid in identiteitsconstructie is in dit proefschrift een eerste aanzet gedaan. 
Deze aanzet is uitgevoerd binnen een specifieke instelling voor hoger onderwijs in 
Nederland. Het verdient aanbeveling om die analyse ook voor andere (daarbij ook spe-
cifiek levensbeschouwelijk geprofileerde) organisaties te doen. Het is de moeite waard 
om te onderzoeken of de in deze studie geconstateerde verlegenheid (of onvermogen 
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en onwil) en de zoektocht naar en de veronderstelde noodzakelijke paradigmashift el-
ders eveneens aan de orde zijn en zichtbaar gemaakt kunnen worden; daarbij kan mo-
gelijk ook onderzocht worden welke obstakels er zijn in dit proces en welke stappen 
gezet zijn en/of gezet zouden kunnen worden.

Het is de moeite waard om nader onderzoek te doen naar de ontwikkeling van levens-
beschouwelijk georiënteerd onderwijs en de verankering van dat onderwijs in de wet 
(artikel 23 van de grondwet), uitgewerkt in een verzuild systeem dat in de overige sec-
toren van de samenleving geheel of voor een groot deel aan betekenis heeft ingeboet. 
Het onderzoek kan zich daarbij richten op het waarom van het vasthouden aan de 
verzuilde indeling van het onderwijs en op de (mogelijk vermeende) noodzaak en re-
levantie daarvan. Op basis van deze studie kan verondersteld worden dat het (op basis 
van religie) verzuilde systeem blokkerend werkt bij identiteitsontwikkeling van on-
derwijsinstellingen en bij het vormgeven aan de pedagogische opdracht. Bij dat onder-
zoek zouden daarom ook een verkenning en een schets van alternatieve uitwerkingen 
betrokken kunnen worden. Er zijn, onder andere door Miedema & Vroom (red, 2002) 
en Dijkstra & Miedema (2003), al belangrijke aanzetten en richtingen geformuleerd. In 
die aanzetten gaat het niet om een pleidooi voor ‘neutraal openbaar onderwijs’ (in de 
discussies over (schrappen van) artikel 23 van de grondwet wordt dat pleidooi vaak ge-
houden), maar om een verdere doordenking en uitwerking van alle onderwijs bijzonder.95 
Daarbij liggen accenten op wat door Kalsky (2017) beoogd wordt met de transreligieuze 
en transculturele dialoog.

Het is de moeite waard om het door Kalsky (onder andere 2012 en 2017) beschreven en 
bepleite proces van een transreligieuze en transculturele rizomatische dialoog nader te 
onderzoeken. Het voorstel van Chung (1999) om een begrip of ‘model’ van syncretisme 
opnieuw op te laden verdient daarbij nadere aandacht. Mogelijk dat in een dergelijk 
‘model’ een abductieve benadering in een heen en weer tussen concepten en handelen, 
tussen ideologie en utopie, tussen wat aangereikt is en wat het subject wil aanreiken of 
wil realiseren, het best tot zijn recht komt. Mogelijk ook dat juist door een abductieve 
benadering van de te realiseren paradigmashift we syncretisme overstijgen en transreligi-
ositeit en transculturaliteit vorm en inhoud kunnen geven.

Onderzocht kan ook worden waarom de noodzakelijk geachte subjective turn niet gerea-
liseerd lijkt te worden als het om het religieuze of levensbeschouwelijke gaat, met daar-
bij aandacht voor de vraag onder welke voorwaarden de turn mogelijk wel gemaakt 
kan worden.

13.5.2.  Aanbevelingen voor verdere uitwerking en praktisch handelen
Voor wat betreft de ontwikkeling van de identiteit van de Marnix Academie is het 
aan te bevelen om werk te maken van de door Kalsky (2012, 2017) bepleite dialoog. De 

95 Verwijzing naar Miedema, S., Vroom, H. (2002).
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ontwikkeling van de hantering van levensbeschouwelijke gelaagdheid in de identi-
teitsconstructie lijkt op dit moment te stokken. Er is verlegenheid en gebrek aan her-
kenning en erkenning. De kernwoorden Bekwaam, betrokken en bevlogen kunnen bij die 
voortdurende dialoog als kapstokken of ankers gebruikt worden. Deze kernwoorden 
worden breed omarmd en gedragen. Het verdient aanbeveling om bij die dialogen 
aandacht te hebben voor wat als belangrijke ondersteunende lijnen heeft gefunctioneerd. 
Niet om deze als eventuele rode draad voor de eeuwigheid te verankeren, maar om deze 
te duiden en opnieuw op te laden of te wijzigen.

In de dialoog dient ook de vraag naar de positionering van de academie als ‘protestants-
christelijke opleiding’ aan de orde te worden gesteld. Deze positionering werkt moge-
lijk blokkerend (voor verdere ontwikeling) en exclusief (waarbij de religieuze positio-
nering als maatstaf en norm gehanteerd kan worden of wordt). In de ontwikkeling van 
de academie was de religieuze positionering aanvankelijk één van de legitimaties voor 
het bestaan van de academie. In de verdere ontwikkeling bleek en blijkt dat niet van 
betekenis te zijn gebleven. De Marnix Aacdemie legitimeert haar bestaan vooral in ‘het 
verschil maken’. 

Een van de ondersteunende lijnen in de identiteitsontwikkeling van de Marnix Academie 
is dan ook ‘de wil en de behoefte om het verschil te maken’. Voor wat betreft de verdere 
ontwikkeling van de identiteit van de Marnix Academie is het daarom aan te bevelen 
om opnieuw te kijken naar en het gesprek aan te gaan over de tot nu toe aanwezige en 
gepraktiseerde behoefte om eigen keuzes te maken en ‘het verschil te maken’. Bij de 
reconstructie van de identiteitsontwikkeling gaven enkele geïnterviewden aan de aan-
dacht voor ‘samen’, de aandacht voor betrokkenheid en de eigen kleur en keuzes nu te 
missen. Zij vreesden dat daarmee de eigenheid van de academie en de legitimering van 
het bestaan van de academie onder druk zouden komen te staan. Deze vrees en deze 
ervaring kunnen als uitgangspunt gebruikt worden voor de hier boven genoemde dia-
loog. Daarin kan het aangaan van deze dialoog niet aan het toeval worden overgelaten. 
Er liggen in het leiderschap in de academie verantwoordelijkheden voor het inrichten 
en onderhouden van die dialoog.

Voor wat betreft de ontwikkeling van de identiteit van (vergelijkbare) onderwijsorga-
nisaties verdient het aanbeveling een proces van reconstructie en duiding telkens op-
nieuw in te zetten en uit te voeren. Het proces brengt de organisatie terug bij de vraag 
‘waartoe’. En dat is de vraag die tot het hart van de identiteitsontwikkeling behoort.

Onder onderwijsinstellingen en overige levensbeschouwelijk georiënteerde organi-
saties biedt de aandacht voor de subjective turn de mogelijkheid om de dialoog over 
levensbeschouwelijk denken en doen (opnieuw) vorm te geven. Omdat het gaat om 
de dialoog (en niet om een debat) over het waarom en waartoe, zal ieder zich uitgeno-
digd kunnen weten en zal een verkenning plaats kunnen vinden over wat binnen de 
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betreffende instellingen belangrijke visies en vertrekpunten zijn. Die verkenning zelf 
en de uitkomsten van de verkenning zijn levensbeschouwelijk gelaagd en geladen.

Het verdient aanbeveling om de reeds lang bestaande sterke sturing vanuit overheid 
en sectorraden op vormgeving en inhouden van het onderwijs te heroverwegen. Niet 
gebleken is dat die sturing tot beter onderwijs heeft geleid of leidt. Het tegendeel lijkt 
waar te zijn: waar instellingen zich veroorloven om eigen keuzes te maken, lijkt sprake 
te zijn van kwaliteit en kwaliteitsverbetering. De heroverweging is ook conceptueel van 
karakter: met sterke sturing en dwingende beleidsingrepen houdt de overheid ook zelf 
het masternarrative van de mens als te onderwerpen en te plooien wezen in stand.

Het verdient aanbeveling om in de ontwikkeling van de identiteit en daarmee van het 
beleid van een onderwijsinstelling de overheid en de sectorraden te benaderen als de 
ander, die een appel doen en om een respons vragen. Door de overheid en de raden zo 
te positioneren, zijn onderwijsinstellingen in staat om in de responsieve performance 
ruimte te creëren voor eigen afwegingen en daarbij horende praktijken. Het verdient 
eveneens aanbeveling om ook het beroepenveld, de studenten en andere ‘stakehol-
ders’96 als de ander te (blijven) positioneren. Daarmee ligt de weg open voor het creëren 
en in stand houden van onderwijsinstellingen die alle ‘het verschil willen maken’ en 
daarmee bijdragen aan goed onderwijs, waarin de lerende als subject wordt benaderd. 

96 Ook in het onderwijs(bestuurs-)jargon is het begrip ‘stakeholder’ geen onbekende meer. Een 
sprekend voorbeeld van het dominante onderwijsnarratief! 
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Bijlage 2: Lijst documenten extern

Periode Jaartal Documentaanduiding Auteur / bron

1970-1984

1973 Kwartaal Bulletin 1973 - 2 Centrum voor Documentatie 
van en Bezinning op Christelijk 
Onderwijs

1975 Rapport werkgroep belast met het ontwer-
pen van een opleiding tot onderwijsgeven-
de in het basisonderwijs van 4-12 jarigen.
(Rapport Lochem III) 

Werkgroep ontwerp opleiding 
onderwijsgevende.

1978 Vlekkenplan, discussienota Spreidingscommissie

1980 Spreidingsplan Lerarenopleidingen Basis-
onderwijs.

Spreidingscommissie

1982 Wet regeling en uitvoering opleidingsscho-
len voor leraren basisonderwijs 

Wet

1982 Een pad naar de pabo O en W

1982 Tussen droom en daad Adviesraad Basisonderwijs 
(ARBO)

1983 Besluit opleiding leraren basisonderwijs Wet

1983 Schaalvergroting in het hoger beroepsonderwijs 
(STC nota)

O en W

1984 Opleidingsmodellen voor de pabo KPC, Coonen en Wilmink

1984 HBO journaal, nov 1984 HBO raad

1970-1984 KASKI rapporten KASKI Nijmegen

1985-1994

1985 Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit 
(HOAK)

O en W

1986 Wet op het hoger beroepsonderwijs 
(WHBO)

Wet

1988 Progressie in professie: advies over ontwikke-
ling van de Pabo

ARBO

1989 Actieplan lerarenopleidingen basisonder-
wijs

Gezamenlijke hogescholen: 
lerarenopleidingen 
basisonderwijs

1990 Beroepseisen voor leraren ARBO

1990 Kennis en Kwaliteit, programma van de hoge-
scholen voor de jaren negentig

HBO raad

1991 In de beperking toont zich de meester Projectgroep 
lerarenopleidingen 
basisonderwijs
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Periode Jaartal Documentaanduiding Auteur / bron

1992 Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek (WHW)

Wet

1992 De praktijk zal het leren Commissie Jansen

1992 Te doen of niet te doen? Advies over de studeer-
baarheid van onderwijsprogramma’s in het 
hoger onderwijs

Adviesrapport voor O en W: 
Wijnen, W.H.F. et al.

1993 Brief besturenraad met bijlage ‘suggesties 
voor de bespreking van ‘Niet bij kennis alleen 
– de toekomst van het christelijk onderwijs in 
de Nederlandse samenleving, nov 1992’

Brief aan leden-schoolbesturen 
en de schoolleiding van 
aangesloten scholen, 4 jan 1993, 
kenmerk az/ep 804/92

1993 Bekwaamheid aan de basis, rapportage eerste 
visitatie

HBO raad

1993 Een beroep met perspectief Commissie Toekomst 
Leraarschap

1993 Vitale leraren O en W

1994 Reactie minister O en W op visitatie, 8 feb 
1994

O en W

1994 Handreiking voor het ontwerpen en invoe-
ren van een Opleidingskader lerarenoplei-
dingen primair onderwijs

KPC, in opdracht van het 
studierichtingoverleg pabo’s 
(later: LOBO)

1994 Beroepsprofiel leraar primair onderwijs, 
versie protestants-christelijk onderwijs

VSLPC

1994 Projectplan educatieve netwerken Federatie Christelijk HBO 

1995-2004

1995 Vitale lerarenopleidingen O en W

1995 Beroep in beweging, beroepsprofiel leraar 
primair onderwijs

Forum Vitaal Leraarschap

1996 Eerste globale oordeel over de uitkomsten 
van de vervolgvisitatie van de lerarenoplei-
dingen basisonderwijs

Visitatiecommissie

1996 Koers gekozen, rapport vervolgvisitatie HBO raad

1996 Kleine pabo’s als beste bestempeld Volkskrant, 29 juni 1996

1996 Scholen voor de Toekomst Procesmanagement 
Lerarenopleidingen (PmL)

1996 Eindrapportage Federatie-project ‘Naar 
herkenbare kwaliteit’

Federatie Christelijk HBO: 
Kromdijk, C. 

1997 Startbekwaamheden leraar primair 
onderwijs 

SLO/ VSLPC

1997 Gemeenschappelijk curriculum Pabo PmL

1998 Verder met vitaal leraarschap: voortgangs-
rapportage

O en W

1998 Een duale opleiding tot leraar basison-
derwijs: de opzet van een experimentele 
opleiding voor hoger opgeleiden tot leraar 
basisonderwijs

Commissie Nieuwe Leerweg 
voor Opgeleiden Hoger 
Onderwijs tot Leraar 
Basisonderwijs

1998 Handreiking voor instellingscurriculum 
pabo

PmL
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Periode Jaartal Documentaanduiding Auteur / bron

1998 Een educatieve infrastructuur van het 
onderwijs van de toekomst: van versnippe-
ring naar bundeling van deskundigheden

PmL

1999 Actieplan lerarenopleidingen basisonder-
wijs

LOBO

1999 Verdrag van Bologna

1999 Maatwerk voor Morgen OCW

1999 Methode voor kwaliteitsverbetering van 
het hoger onderwijs naar het EFQM-model

Expertgroep HBO, april 1999

2000 Regeling vernieuwing opleidingen tot 
leraar basisonderwijs, 2000-2001

Wet

2000 Opleiden doe je samen Tijdelijke Commissie 
‘Vernieuwing Lerarenopleiding 
Basisonderwijs’

2000 Samenhangend geheel lerarenopleidingen Onderwijsraad

2000 Maatwerk 2 OCW

2000 SKIF- toetsbeleid: aanzet Nota toetsbeleid van KPC, 
Interactum en Fontys

2001 Wijziging WHW OCW

2001 Opleiden doe je samen II Tijdelijke Commissie 
‘Vernieuwing Lerarenopleiding 
Basisonderwijs’

2001 Maatwerk 3 OCW

2002 Partners in educatie: agenda lerarenoplei-
dingen basisonderwijs

HBO raad

2002 Bekwaam van start? Evaluatie startbe-
kwaamheden in opleidingen leraar 
basisonderwijs

Inspectie van het Onderwijs

2003 Bekwaam afgerond? Evaluatie startbe-
kwaamheden in opleiding leraar primair 
onderwijs

Inspectie van het Onderwijs

2003 Moed tot Meesterschap, rapportage derde 
visitatie

HBO raad

2003 De onmogelijke opdracht van de pabo’s Het Onderwijsblad ABOP, nr. 17, 
4-10-2003, pp 16-18

2003 Competentieleren in flexibele maatwerktra-
jecten

Nota SKIF (KPC, Interactum, 
Fontys)

2004 Opleiden voor de school Onderwijsraad

2004 Koersen op Meesterschap – Herontwerp, 
partnerschap en kwaliteitsborging

LOBO, Expertgroep kwaliteit 
Lerarenopleiding primair 
onderwijs
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Periode Jaartal Documentaanduiding Auteur / bron

2005-2015

2005 Competenties voor studenten aan de lera-
renopleiding primair onderwijs

SLO

2005 Besluit bekwaamheidseisen onderwijsper-
soneel

Wet

2005 Beleidsagenda Lerarenopleidingen 2005 
- 2008

OCW

2005 Subsidieregeling dieptepilot voor de op-
leidingsschool en de academische school 
2005 - 2008

Wet

2005 Vakspecifieke competenties voor stu-
denten aan de lerarenopleiding primair 
onderwijs

SLO

2005 Meer kwaliteit en differentiatie OCW

2007 Leerkracht! Advies van de Commissie 
Leraren

Commissie Leraren

2007 Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs: Scho-
len voor morgen

OCW

2007 Actieplan Leerkracht van Nederland OCW

2007 Het hoogste goed: Strategische agenda 
voor het hoger onderwijs, onderzoek en 
wetenschapsbeleid

OCW

2007 Opleiden in de school (1, 2 en 3) NVAO / Inspectie van het 
Onderwijs

2008 Krachtig meesterschap: Kwaliteitsagenda 
voor het opleiden van leraren 2008 - 2011

OCW

2008 Monitor beleidsagenda lerarenopleidingen 
2005 - 2008

Inspectie van het Onderwijs

2008 Meesterschap: Basis voor een evenwichtige 
toekomst. Nota lerarenopleidingen

HBO raad

2008 Rapport NQA inzake visitatie Marnix 
Academie

NQA

2009 Brief NVAO inzake verificatie Marnix 
Academie

NVAO

2009 Rapport Verificatiecommissie inzake ac-
creditatie Marnix Academie

Verificatiecommissie NVAO

2009 Brief NVAO, accreditatiebesluit 22 decem-
ber 2009

NVAO

2009 Systeembrede analyse Bachelor opleiding 
tot leraar basisonderwijs

NVAO

2009 Meerjarenafspraak Krachtig Meesterschap HBO raad/ OCW

2009 Regeling verdiepingsslag academische 
opleidingsschool 2009 - 2011

Wet

2009 Kennisbasis Leraar Basisonderwijs: Neder-
lands

HBO raad / VH

2009 Kennisbasis Leraar Basisonderwijs: rekenen 
/ wiskunde

HBO raad / VH
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Periode Jaartal Documentaanduiding Auteur / bron

2010 Bekwaamheidseisen in de lerarenopleidin-
gen – referentiekader voor curriculum en 
toetsing

LPBO

2011 Monitor Krachtig Meesterschap Inspectie van het Onderwijs

2011 Leraar 2020 – een krachtig beroep OCW

2012 Een goede basis – advies van de Commissie 
Kennisbasis PABO

Commissie Kennisbasis PABO
HBO raad

2012 Beroepsstandaard voor lerarenopleiders: 
referentiekader voor de beroepsgroep

VELON

2012 Drie in een DCBO: kennisbasis, kerndoelen, 
toetsingskader

Besturenraad / Verus

2013 Kiezen voor kwalitatief sterke leraren Advies Onderwijsraad, jan 2013

2013 Lerarenagenda 2013 - 2020 OCW

2013 Lerarenagenda voor de Toekomst VH

2013 Persoonlijk Meesterschap: onderwijs dat 
deugt en deugd doet

CEPM

2014 Beginnende leraren blikken terug Inspectie van het Onderwijs

2014 Rapporten NQA inzake visitaties Marnix 
Academie

NQA

2015 Brief NVAO inzake accreditatiebesluit 
Marnix Academie, 30 juni 2015

NVAO

2015 Hogescholenstamboom OCW
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Bijlage 3: Lijst documenten intern

Periode Jaar Aanduiding van document Bron

Voor 1970

1949 Desto/ Periskoop Rehoboth

1970-1984

1973 Jubileum boekje Rehoboth Rehoboth

Z.j. Notitie identiteit van de hand van R. 
Bijlsma

Jan van Nassau

1979 De werkgelegenheid voor 
onderwijzers(essen)

791128- Ek
Jan van Nassau

1981 Brochure Marnix Kleuterkweekschool Marnix Kleuterkweekschool

1982 Naar een scholengemeenschap per 1 
augustus 1983? Notitie inzake havo-top

Henk Ruessink, 22 oktober 1982

1983 Pabo in wording, informatiebulletin Marnix, Jan van Nassau, 
Rebohoth, maart 1983

1983 Nota’s besluitvorming en werving Commissie Opbouw, 26 feb 1983

1983 Brief Commissie Opbouw, over 
naamgeving nieuwe pabo

Commissie Opbouw, 10 maart 
1983

1983 Brief Breed Directieoverleg inzake 
naamgeving nieuwe pabo, beeldmerk en 
informatiemateriaal

Brief 831109, nummer di-01-ks, 
Breed Directieoverleg

1983 Iets leuks voor de commissie opbouw. 
Persoonlijke afwegingen rond naamgeving 
nieuwe pabo

Handgeschreven notities, Piet 
Keus

1983 Onderlinge taakverdeling cursus 83/84 Brief 7 november 1983, Breed 
Directieoverleg

1984 Interne organisatie 1984/1985 Notitie 840613-bd

1984 Informatieboekje Marnix Academie Marnix Academie

1984 Informatie over de Marnix Academie, brief 
aan alle collega’s van de leer-, hospiteer- en 
stagescholen van de Jan van Nassau, de 
Rehoboth en de Marnixkweekschool

Brief 840327, nummer CO-02- 
Ks, Marnix Academie

1984 Start cursus 1984/1985, brief aan de 
docenten

Brief 840808, nummer 2939, 
Marnix Academie

1984 Introductieweek, brief aan alle 
eerstejaarsstudenten

Brief 840801, nummer 2903, 
Marnix Academie

1984 Jubileumkrant Jan van Nassau

1984 Studiegids 1984/1985 Marnix Academie

1984 Enkele notities bij de STC-operatie Notitie 841130, notitie STC- 
gebeuren
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Periode Jaar Aanduiding van document Bron

1985-1999

1985 Notitie Dagopeningen Commissie Identiteit Marnix-
pabo

1985 Notitie stellingen Dr. F. Kuiper, Prof. 
dr. G. Dekker, Prof. dr. F.K. Kieviet bij 
Symposium “De veranderde pedagogische 
werkelijkheid” ter gelegenheid 
ingebruikneming gerenoveerde gebouw

Uitnodiging 18 april 1985 en 
notitie stellingen 11 en 15 april 
1985

1985 De identiteit van de P.C. pabo Marnix 
Academie

Notitie 850109-do-bl, t.b.v. 
docentenraad 18 jan 1985. 
Ardon, Keus, Blaauwendraad, 
v.d. Laan, Vermeulen.

1985 Verslag Docentenraad 18 januari 1985, 
besluit tot organiseren studiedag 
identiteit.

Verslag, DO- 850215

1985 Notitie voorstellen identiteit, rond 
dagopening, bezinningsmomenten, 
zichtbaar maken en hoogtepunten 
kerkelijk jaar

Commissie identiteit, t.b.v. 
docentenvergadering 14 juni 
1985.

1986 Notulen commissie identiteit Verslag bespreking 3 feb 1986

1986 Thema: Mensen rond het kruis Liturgie paasbijeenkomst 26 
maart 1986

1987 Instellingswerkplan Marnix Academie

1987 Programma en uitnodiging studiedag 
Identiteit

Studiedag 5 feb 1987, kenmerk 
870127-id-vK

1987 Stellingen over Identiteit Stellingen bij studiedag 5 feb 
1987

1987 Studiegids 1987-1988 Marnix Academie

1991 Instellingswerkplan Marnix Academie

1991 Zelfevaluatie 91/92, t.b.v. visitatie; met 
bijlage: De Marnix Academie in beeld

Marnix Academie

1991 Met het oog op de Heer H. Reinders, Marnix Stichting, 
Bunnik

1992 Marnix Informatie Extra MI extra 5 juni 1992

1993 Meerjaren Vernieuwingsplan Marnix Academie

1994 Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Brief aan (oud-) bestuursleden 
en collega’s, 16 dec 1994, 
kenmerk brke.95

1995 Verantwoord onderwijs, plan van actie, 
t.b.v. toegespitste visitatie

Marnix Academie

1995 Brief van HBO raad, doorgezonden 
naar leden BeleidsCommissie (BC), 
inzake stilistisch en inhoudelijk slechte 
informatie rond toegespitste zelfevaluatie

Brief 9 maart 1995, 
kenmerk CSK.52.DAV 95/130, 
doorgezonden op 22 nov 1995, 
‘ik verbeterde de fouten’ (Piet 
Keus)

1995 Een ander geluid? Vertrouwelijk memo Memo voor leden BC, met 
heroverwegingen ten aanzien 
van zelfevaluatie, 13 maart, 1995
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Periode Jaar Aanduiding van document Bron

1995 Aanvangsprofiel Marnix Academie Beleidsstuk, 19 april 1995

1995 Spoedfax landelijk overleg en 
visitatierapport

Fax voor voorzitter, 
leden en secretaris der 
agendacommissie, 9 mei 1996

1995 Brief federatie Christelijke Hogescholen 
Groep

Brief 950710, kenmerk fed-chg.
b85

1995 Programma onderwijsconferentie 30 en 31 
oktober 1995

Memo Marnix Academie

1995 Memo visitatie-informatie Memo voor leden SR, AOP raad, 
OR en bestuur, 20 nov 1995.

1995 Uitnodiging studiedag identiteit 9 feb 1996 Commissie Identiteit, 
document com-iden-ac2, nov 
1995

1995 Brief Federatie Christelijke Hogescholen 
Groep

Brief 951129, kenmerk brke.CHG

1996 Uitnodiging symposium Kleuren van de 
Toekomst, 31 jan 1996

Folder t.b.v. symposium, met 
beschrijving programma en 
workshops

1996 Brief aan HBO raad, inzake afzeggen 
afspraken rond mogelijkheid om reactie 
op visitatierapport in het rapport op te 
nemen. 

Brief 960416, kenmerk hbo/
vis.96, onderwerp ‘dat gaat zo 
maar niet’

1996 Aanvullingen en reactie op concept 
‘specifieke deel’

Nota t.b.v. visitatiecommissie, 
10 april 1996

1996 Marnix Informatie Extra MI extra week 26 1996

1996 Activiteitenplan commissie identiteit Nota ‘zeven’, 3 juli 1996

1996 Op weg naar Hoog Zelfsturende 
Leerprocessen, nota Studieconferentie 
Marnix Academie 19 en 20 september 1996

Nota Peter Vos, Iclon Leiden, 
memorandum 1179-96, t.b.v. 
studieconferentie PEPgroep

1996 Op weg naar Hoog Zelfsturende 
programmering, conferentiemap Marnix 
Conferentie 28 en 29 oktober 

Nota PEPgroep Marnix 
Academie

1996 Een Hoog-zelfsturende Conferentie, 
indrukken van een onderwijsconferentie

Verslag conferentie oktober 
1996, Marnix Academie

1996 PEP na de conferentie, plan van aanpak Nota PEPgroep, dec 1996

1996 Is er iets mis met kerst? MI extra 10 dec 1996, twee 
kerstvieringen

1997 Memo ‘Het functioneren van de 
Onderwijsraad’

Memo ter bespreking in OR, 11 
jan 1997

1997 Reader inleiding in de christelijke cultuur Reader t.b.v. studenten, jan 1997

1997 Handreiking voor het ontwikkelen van 
hoog-zelfsturende (vak)programma’s; 
enkele theoretische notities en een 
ontwikkelleidraad

Nota PEPgroep, feb 1997

1997 Project Eerste fase Propedeuse, presentatie 
van resultaten van het ontwikkelen van een 
hoog zelfsturend deelcurriculum

Nota PEPgroep, maart 1997
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Periode Jaar Aanduiding van document Bron

1997 Activiteitenplan commissie identiteit Plan 1997/1998

1997 HZP, verder met programmaontwikkeling Nota HZP-projectgroep, 
voortgangsnota, sept 1997

1998 Bijlage bij notitie vervulling vacature Stol Bijlage met voorstellen voor 
portefeuilleverdeling en 
organisatie-aanpassingen, 24 
maart 1998, kenmerk k98085no.
bij

1998 Academie Almanak Regelingen en aanvullende 
informatie, juli 1998

1998 HZP, overwegingen bij het starten met hz-
programma’s

Notitie projectgroep HZP, 18 
augustus 1998

1998 Werk maken van de identiteit van de 
Marnix Academie

Notitie t.b.v. Stichtingsbestuur, 
1 dec 1998

1998 Uitkomsten gespreksthema op verhaal 
komen

Notitie n.a.v. studiedag 8 dec 
1998

1999 Contouren vierjarige opleiding, een tweede 
aanzet, in het kader van hoogzelfsturende 
programmering

Nota projectgroep HZP, 9 maart 
1999

1999 Reader hoogzelfsturend onderweg Reader t.b.v. derde Marnix 
Conferentie 20 en 21 mei 1999

1999 Academie Almanak Regelingen en aanvullende 
informatie, aug 1999

1999 Studiegids 1999/2000 Marnix Academie, aug 1999

1999 Verslag marnixconferentie 
hoogzelfsturend onderweg

Verslag, september 1999

1999 De puzzel compleet, 11 thema’s Overzichtsnota themalijnen

1999 Drempels nemen, op weg naar een nieuw 
millennium

Folder symposium 3 november 
1999

2000-2009

2000 Programmaontwikkeling in het kader van 
werkplekleren, een handreiking

Nota, 5 april 2000

2000 Project HZP, ‘losse eindjes’ Nota t.b.v. CvB, KGB, OC en 
projectgroep HZP, 18 mei 2000

2000 Memo In en aan de slag met werkplekleren, 
uitnodiging studiedag 5 december

Memo 24 november 2000, 
kenmerk memo-wpl5/12

2001 De vijf pijlers van normen en waarden Boekje, samengesteld door 
studenten Wouter Fondse en 
Ferry Gerritsen, maart 2001

2001 Tijd voor inspiratie, programma, reader en 
uitnodiging Marnix brede conferentie 5 en 
6 juni 2001

Memo en reader, 22 mei 
2001, kenmerk act01.MaBr.
memobundel.22.05

2001 Nota ‘Algemene uitgangspunten thema’s’, 
werkdocument 2001-2002

Nota t.b.v. themadocenten, 22 
augustus 2001

2001 Verslag Marnixbrede Conferentie 5 en 6 
juni 2001

Verslag dd 16 oktober 2001
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Periode Jaar Aanduiding van document Bron

2001 Nota stand van zaken zelfevaluatierapport Nota 5 nov 2001, kenmerk Ae/
visitatie/stand van zaken 011105

2002 Verantwoord Onderwijs, zelfevaluatie t.b.v. 
visitatie

Rapport, jan 2002, kenmerk 
Zelfev-2002

2002 Beleidsplan Marnix Academie 2002-2004 Beleidsstuk, maart 2002, 
kenmerk CvB/Ae/020128

2002 Jaarverslag 2001 Verslag 2001, juni 2002

2002 Veertigdagenboekje, de Marnix Academie op 
weg naar Pasen 2002

Notitie Dagopeningen, 5 feb 
2002

2002 Reünie-bundel 25 mei 2002 Notities bij reünie, 25 mei 2002, 
kenmerk reuniebundel250502

2002 Aanvullende informatie bij Verantwoord 
Onderwijs

Aanvulling bij 
zelfevaluatierapport, okt 2002, 
kenmerk CvB/Ae/021009

2002 Rapportage mondelinge terugkoppeling 
visitatiepanel

Memo, eind nov 2002

2002 Wat bied je kinderen aan? Identiteitsvragen 
in het protestants-christelijk 
basisonderwijs

Afscheidsreader Bert Stilma, 20 
november 2002

2002 Dagopeningen advent en kerst 2002 Boekje dagopeningen, 3 
december 2002, kenmerk 
advkerst.doc.

2003 Onderzoeksrapportage Hans de Jonge: 
stand van zaken

Rapportage stand van zaken 
onderzoek i.v.m. studie, 31 
maart 2013

2003 Jaarverslag 2002 Verslag jaar 2002, 20 mei 2003, 
kenmerk jrversl2002

2003 Reactie op concepttekst visitatierapport Memo, 11 juni 2003, kenmerk 
CvB/Ae/Visitatie030611

2003 Jaarplan 2003-2004 Nota, 26 september 2003, 
kenmerk CvB/Ae/SB030926

2003 Kader bestuurlijk reactie bij 
visitatierapport

Memo 7 okt 2003, kenmerk CvB/
Ae/RvT031007

2003 Hart voor verantwoord onderwijs, 
zelfevaluatierapport DCBO

Rapport, 14 okt 2003

2003 Marnix Informatie – extra, week 40- 
Visitatierapport

MI extra, 2003-2004, kenmerk 
MI-ex-40

2004 Project Opleiden in de school Nota, 12 januari 2004, kenmerk 
Div04.oids.studiedag.23.01

2004 Bouwen aan kwaliteit, strategisch plan 
2004-2008

Beleidsstuk, 2004

2004 Bestuurlijke reactie bij het visitatierapport 
DCBO

Memo, 7 sept 2004, kenmerk 
CvB/Ae/040907

2005 Positie-en informatiedossier t.b.v. 
nulmeting accreditatietraject

Dossier nulmeting accreditatie 
6 okt 2005

2005 Mondelinge rapportage nulmeting 29 nov 
2005

Memo, 6 dec 2005
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Periode Jaar Aanduiding van document Bron

2006 Samenvatting nulmeting door NQA Memo 9 mei 2006

2006 Status voortgang project accreditatie Memo 6 nov 2006

2007 Kosmopolieten in de polder Bijdrage bijeenkomst Resonans 
is jarig, 7 feb 2007

2007 Identiteit ontdek je in ontmoeting met (A)
ander(en)

Bijdrage bijeenkomst Resonans 
is jarig, 7 feb 2007

2007 Kwaliteit van leven en vitale verbindingen op 
scholen en opleidingen. In de 21ste eeuw

Notitie over relatie 
duurzame ontwikkeling en 
identiteitsontwikkeling van 
organisaties, v.d.h.v. Bas vd 
Berg, 30 mei 2007

2007 Bekwaam, betrokken, bevlogen – 
eindrapportage Rockanjeconferenties 
2006-2007

Nota, 17 juli 2007, kenmerk 
rapp-2dgs

2007 Positie-en informatiedossier NVAO 
accreditatiekader

Zelfevaluatie t.b.v. accreditatie, 
6 september 2007

2007 Uitnodiging en programma 
Miniconferentie 10 oktober 2007

Uitnodiging en programma, 
5 okt 2007, kenmerk Prog/
Bg051007

2007 Nota toetsbeleid Marnix Academie 2007-
2010

Nota, juni 2007, kenmerk 
nota.toetsbeleid.marnix.
academie.2007

2007 Vitale Beelden, visiedocument beroepsbeeld Nota, 8 oktober 2007, kenmerk 
VB.kort.0708

2007 Competenties 2007-2008 Nota, okt 2007, kenmerk 
comp0708

2007 Aanvullende notitie toetsing Aanvullende notitie t.b.v. 
accreditatie, nov 2007

2007 Aanvullende notitie 
programmadoelstellingen

Aanvullende notitie t.b.v. 
accreditatie, nov 2007

2007 Aanvullende notitie kwaliteitszorg Aanvullende notitie t.b.v. 
accreditatie, nov 2007

2008 Aanvullende nota toetsing, 
operationalisering toetsbeleid en 
ondernomen verbeteracties, en borging 
HBO-niveau

Aanvullende nota t.b.v. 
accreditatie, 2008

2008 Verslag bijeenkomst ‘de Marnix van 
Morgen’ op 13 feb 2008

Verslag bijeenkomst 
identiteitsontwikkeling in 
en profilering van de Marnix 
Academie, 26 maart 2008

2008 De Marnix Academie in 2007 Jaarverslag 2007

2008 Investeren in relatie, strategisch plan 2009-
2012

Beleidsstuk, 2008

2008 Identiteit ontdekken Ppt lectoraat DIO, 12 november 
2008

2008 Als je de dagen gaat tellen naar kerst Adventskalender, 
dagopeningen Advent 2008
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Periode Jaar Aanduiding van document Bron

2009 Opnieuw meetellen: Wie achter bleef, 
komt voor!

Dagopeningen voor de 
veertigdagentijd Marnix 
Academie 2009

2009 Uitnodiging symposium investeren in 
relatie, 10 juni 2009

Folder, met beschrijving 
programma en workshops, mei 
2009

2009 Bijdrage symposium, toelichting 
beroepsbeeld

Toespraak, gehouden op 10 juni 
2009

2010-2018

2010 De Marnix Academie in 2009 Jaarverslag 2009, voorjaar 2010.

2010 Diploma Christelijk Basisonderwijs Marnix 
Academie, zelfevaluatierapport

Rapport, t.b.v. accreditatie 
DCBO, feb 2010

2011 Rapport De levensbeschouwelijke 
positionering van de Marnix Academie: 
een sterk verhaal

Rapport t.b.v. Raad van 
Toezicht, 24 januari 2011, 
kenmerk Ko240111

2011 Memo professionele ruimte Memo 2 sept 2011,  
kenmerk Mem/ko

2011 Verslag bijeenkomst denktank 7 okt 2011 Verslag 7 oktober 2011

2011 Memo aankondiging Marnix Tweedaagse 
14 en 15 mei 2012

Memo 9 nov 2011

2012 Memo Voorwerk tbv 24-uurs conferentie Memo 20 jan 2012

2012 Conferentie Marnix Academie/
Partnerschap 8 en 9 feb 2012

Ppt conferentie

2012 Memo Op naar de tweedaagse op 14 en 15 
mei 

Memo 8 mei 2012,  
kenmerk Mem/ko

2012 Agenda Tweedaagse Agenda dd 9 mei 2012

2012 Memo voortgang na tweedaagse Memo 6 juni, aankondiging 
formatie twee 
denkgroepen (scenario’s en 
onderzoeksprogramma)

2012 Verslagje Marnix-tweedaagse Verslag 21 juni 2012, kenmerk 
verslag tweedaagse

2012 Integriteitscode Nota, juni 2012

2012 Memo uitkomsten denkgroep scenario’s Memo 26 november 2012

2012 Deelonderzoek normatieve 
professionaliteit, eindverslag

Onderzoeksverslag, v.d.h.v. Kees 
Meijlink, nov 2012

2013 Nieuwe Leerkracht, strategisch beleidsplan 
2013-2017

Beleidsstuk, juni 2013

2014 Programma Studiemiddag ‘identiteit’ 12 
feb 2014

Programma studiemiddag 
Partners in Opleiding en 
ontwikkeling, 12 feb 2014

2014 Notitie Pedagogische visie op 
levensbeschouwelijk onderwijs op de 
basisschool 

Notitie t.b.v. studiemiddag, 
vakgroep GLV en lectoraat DIO
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Periode Jaar Aanduiding van document Bron

2014 Programma Minisymposium Speelruimte 
voor dialoog en verbeelding

Programma symposium 14 feb 
2014

2014 Opleiden voor een beroep in beweging, 
update 2014

Nota opleidingsdidactiek, juni 
2014

2014 Kritische reflectie Academische 
Opleidingsschool

Nota, juli 2014

2014 Kritische reflectie Bachelor opleiding Nota, augustus 2014

2014 Kritische reflectie Opleidingsschool Nota, augustus 2014

2014 Aanbiedingsbrief Kritische Reflecties Brief, 15 augustus 2014

2014 NQA uitgebreide opleidingsbeoordeling Beoordelingsrapportage 26 
nov 2014

2014 NQA beoordelingsrapportage 
Opleidingsschool met Academische Kop

Beoordelingsrapportage 26 
nov 2014

2015 Programma Inspiratiedag 25 maart 2015 Programma ter gelegenheid 
van 30 jarig jubileum Marnix 
Academie, i.s.m. Verus

2015 Accreditatiebesluit NVAO Besluit, 30 april 2015

2018 Met lef samenwerken aan toekomstgericht 
onderwijs, strategisch beleidsplan 2018-2021

Beleidsstuk, mei 2018
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Bijlage 4: Lijst figuren

Figuur 1 Reconstructieraamwerk Pg 57

Figuur 2 Typering case study, naar Thomas (2011) Pg 59

Figuur 3 Structuur kennisbestand, overgenomen uit Koersen op Meesterschap 
(2004)

Pg 139

Figuur 4 Framework Levensbeschouwelijke laag, naar Bailey (1997) Pg 179

Figuur 5 Framework Levensbeschouwelijke laag, bewerkt en uitgewerkt Pg 180, 273

Figuur 6 Schema ontwikkeling Levensbeschouwelijke laag Pg 193

Figuur 7 Diagram ‘the four voices of theology, ontleend aan Cameron et al. (2010) Pg 194

Figuur 8 Diagram ‘the four voices of theology’, bewerkt Pg 194
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Bijlage 5: Lijst gebruikte afkortingen

ABOP Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel

ALPO Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs

ARBO (hier) Adviesraad voor het Basisonderwijs

AVM Audio-visuele middelen

BAMA-stelsel Bachelor-Master-stelsel

BKO Brancheprotocol Kwaliteit Onderzoek

CDA Christen Democratisch Appel

CEPM Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap

CHE Christelijke Hogeschool Ede

C.O.K. Christelijke Opleidingsschool voor Kleuterleidsters

C.P.A. Christelijke Pedagogische Academie

CvB College van Bestuur

DBO Diploma Bijbels Onderwijs

DCBO Diploma Christelijk Basisonderwijs

DLWO Digitale Leer- en Werkomgeving

Ds. Dominee

ECTS European Credit Transfer System

EDOKA Eenjarige Dagopleiding voor Kleuterleidsters met acte A

EFQM European Foundation for Quality Management

GA-weken Geïntegreerde Activiteiten-weken 

HAVO Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

HBO Hoger Beroepsonderwijs

HBS Hogere Burgerschool

HZP Hoog Zelfsturende Programmering

HOAK Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit

H.P.A. Hervormde Pedagogische Academie

HTS Hogere Technische School

HU Hogeschool Utrecht

ICT Informatie- en Communicatietechnologie

ILS Interactie Leersystemen

IPABO Interconfessionele Pabo
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IVLOS Interfacultair Instituut Voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en 
Studievaardigheden

IWP Instellingswerkplan

KASKI Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut

KLOS Kleuterleidster Opleidingsschool

KPC Katholiek Pedagogisch Centrum

KPZ Katholieke Pabo Zwolle

KSAVE (model) Knowledge, Skills, Attitude, Values, Ethics

L.A.P.C.O.O. Landelijke Adviescommissie Protestants-Christelijk Opleidingsonderwijs

LIO Leraar in Opleiding

LOBO Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basis-Onderwijs

LPBO Landelijk Platform voor Beroepen in het Onderwijs

MAVO Meer Algemeen Vormend Onderwijs

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs

MI Marnix Informatie (bulletin)

MOC Marnix Onderwijs Centrum

MR Medezeggenschapsraad

MULO Meer Uitgebreid Lager Onderwijs

NLO Nieuwe Lerarenopleidingen

NOP Niet-onderwijzend personeel

NQA Netherlands Quality Agency

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie 

OAS Onderwijsassistentenstage

OBP Onderwijs-Beheerspersoneel

OCW (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OenW (Ministerie van) Onderwijs en Wetenschappen

OGO (hier) Opdracht-Gestuurd Onderwijs

OK Opleidingsschool voor Kleuterleidsters

OP Onderwijzend Personeel

OU Open Universiteit

PA Pedagogische Academie

Pabo / PABO Pedagogische Academie Basisonderwijs

PBO Projectgestuurd Blok-Onderwijs

P.C. / p.c. Protestants-christelijk

PEP Project Eerste fase Propedeuse

PISA Programme for International Student Assessment

PGO Probleem-Gestuurd Onderwijs

PmL Procesmanagement Lerarenopleidingen

PO Primair Onderwijs
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POO Partners in Opleiding en Ontwikkeling

RAAK Regionale Actie en Aandacht voor Kenniscirculatie

R&D Research and Development

RVKO Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

SBL Stichting Beroepskwaliteit Leraren

SGO Student-Gericht Onderwijs

SLO Stichting Leerplan Ontwikkeling

STC Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie

SWOT (model) Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

ULO Uitgebreid Lager Onderwijs

UNIPA Universitaire Pabo

VBI Visiterende en Beoordelende Instantie

VELON Vereniging van Lerarenopleiders in Nederland

VEsit (model) Voorstructureren, Ervaren, structureren, inzoomen, theorie

VH Vereniging Hogescholen

VO Voortgezet Onderwijs

VSLPC Vereniging Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra

VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

VU Vrije Universiteit

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Wet BIO Wet Beroepen In het Onderwijs

WHBO Wet op het Hoger Beroepsonderwijs

WHW Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

WO Wetenschappelijk Onderwijs

WPL WerkPlekLeren

WSNS Weer Samen Naar School

ZGO Zelf-Gestuurd Onderwijs
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Bijlage 6: Lijst geïnterviewde collega’s

Datum (Oud-) Collega Plaats

11 mei 2015 Dick Kapteyn Velp

3 maart 2016 Jan Eggink Amersfoort

31 maart 2016 Anton Otten Maartensdijk

5 april 2016 Jan Stol Kamerik

6 april 2016 Paula Ensink Utrecht

20 april 2016 Karel Aardse Utrecht: Marnix Academie

17 mei 2016 Mariska Jansen Utrecht: Marnix Academie

20 mei 2016 Jaap Walraven Vianen

8 juni 2016 Bert Stilma Amsterdam

17 juni 2016 Robin Raven Utrecht: Marnix Academie

4 juli 2016 Hans de Jonge Utrecht: Marnix Academie

11 oktober 2016 Gerben de Vries Utrecht: Marnix Academie

28 oktober 2016 Marijke van Voorthuijzen Utrecht: Marnix Academie

28 oktober 2016 Jolanda de Putter Utrecht: Marnix Academie

2 november 2016 Rob van den Dool -Wamelink Utrecht: Marnix Academie

4 november 2016 Bas van den Berg Utrecht: Marnix Academie

11 november 2016 Monique van der Pols Utrecht: Marnix Academie

18 november 2016 José Kersbergen Utrecht: Marnix Academie

20 december 2016 Stella van der Wal Utrecht: Marnix Academie

12 april 2018 Groepsinterview Utrecht: Marnix Academie

19 juni 2018 Groepsinterview (op 12 april 
verhinderde collega’s)

Utrecht: Marnix Academie
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Bijlage 7: Gespreksleidraad interviews

Leidraad voor de interviews:

Het onderzoek strekt zich uit over 5 episodes (5 kritische situaties) in de ontwikkeling 
van de Marnix Academie. De vijf episodes passen alle in het tijdvak 1984 – 2014, het tijd-
vak dat onderzocht wordt.
De vijf episodes zijn:

1. Start van de Marnix Academie:
Het gaat om de episode van 1984 en wat zich daaraan voorafgaand aandiende aan fu-
siebesprekingen. Ook het verloop na de start (de tijd van 1985 -1990) wordt bij deze 
episode betrokken.

2. Het stelsel van visitatie en accreditatie:
Vanaf 1991 diende het hoger onderwijs verantwoording af te leggen over gevoerd 
beleid en gerealiseerde kwaliteit. Dat kwam – in het te onderzoeken tijdvak- tot uit-
drukking in drie visitatierondes en twee accreditatietrajecten. In deze episode gaat 
het vooral om de wijze waarop de Marnix Academie verantwoording aflegde en om 
de waardering van die verantwoording.

3. De invoering van HZP:
In deze episode (start vanaf 1996) vond een ingrijpende wijziging van het curricu-
lum plaats. Met het project hoog zelfsturende programmering gaf de Marnix Academie 
aandacht aan activerend, samenhangend en thematisch opleiden. De nadruk ligt 
daarbij op onderwijskundige vernieuwing.

4. De ontwikkeling van het beroepsbeeld:
Bij de laatste visitatie werd door de visitatiecommissie onder leiding van prof. Luc 
Stevens opgemerkt dat het de academie aan een (pedagogisch) beroepsbeeld ont-
brak. Deze opmerking leidde tot ‘bekwaam, betrokken en bevlogen’ als samenvat-
tende trits voor het door de academie gehanteerde beroepsbeeld.

5. De formulering van het strategisch beleidsplan voor 2013 – 2017:
In het document Nieuwe LeerKracht is de strategische koers voor 2013 – 2017 beschre-
ven. Aan het document ging een brede consultatie en dialoog vooraf. 
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Voor het interview wordt gebruik gemaakt van de volgende vragen/ kapstokken voor 
het gesprek:

1. Wat diende zich in episode x aan? 
- Wat was er aan de orde?
- Hoe heb je dat beleefd?
- Wat waren de belangen en de bedoelingen?
- Speelden er ook expliciet levensbeschouwelijke zaken?

2. Wie of wat speelde een belangrijke rol in die episode?
- Hoe zagen die rollen eruit?
- Hoe vond besluitvorming plaats?
- Wat was jouw positie in het geheel?
- Hoe waardeer je het proces en de uitkomst?
- Wat was voor jou daarin een wezenlijk deel?

3. Hoe zag de positionering van de academie eruit?
- Deed de plek (gebouw, omgeving, plaats in Nederland) ertoe?
- Waar stond de organisatie voor? (Visie, missie)
- Was er ook sprake van een expliciet levensbeschouwelijke positionering? 
- Wat was de organisatie en wat wilde zij zijn?
- Hoe stond de organisatie ervoor?
- Wat was jouw rol daarin?
- Hoe waardeer je de positionering?

4. Hoe zag de context van de academie eruit?
- Wat of wie speelde er in de omgeving?
- Welke belangrijke bewegingen of opvattingen of politiek speelde een rol? Speelden 

er ook levensbeschouwelijke zaken?
- Hoe reageerde de organisatie daarop?
- Wat werd van de organisatie verwacht?
- Hoe zag de organisatie de anderen?
- Hoe zagen de anderen de organisatie?

5. Hoe maakte de academie zich zichtbaar?
- Waaraan kon je zien waar de academie voor stond of staat?
- Welke documenten waren van belang?
- Speelde een logo of iets dergelijks een rol?
- Was er sprake van een grondslag en zo ja, was die zichtbaar of herkenbaar?
- Wat was de sfeer (bejegening personeel, de studenten, de anderen, de overheid of 

het gezag)?
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Het interview wordt altijd rond 1 episode geconcentreerd. Op basis van mijn inschat-
ting van betrokkenheid en belangstelling van de te interviewen collega stel ik de betref-
fende episode voor. Van het interview wordt een geluidsopname gemaakt. De tekst van 
die opname wordt volledig uitgewerkt en ter aanvulling en goedkeuring aan de geïn-
terviewde voorgelegd. De teksten worden vervolgens geïnterpreteerd. De geïnterview-
den worden uitgenodigd om op die interpretaties te reageren. 
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Bijlage 8: Gespreksleidraad 
groepsinterview

Leeswijzer bij het grote ‘pakket’ – Leidraad voor het interview op 12 april 2018

Vooraf:
Het is nu al veel uitvoeriger geworden dan ik aanvankelijk voor ogen had. Ik zal in de 
loop van de komende maanden vermoedelijk ook zeer moeten inkorten! De uitvoerig-
heid heeft ook een keerzijde: het is nog niet af. De laatste episode (de totstandkoming 
van het strategisch plan 2013-2017) is nog niet uitgewerkt. Ik leg dat graag t.z.t. nog voor 
aan die collega’s die daarbij betrokken waren).

Tegen enkelen verzuchtte ik: het lijkt wel een roman over de Marnix…. Dat heeft zeker 
te maken met de verhalende manier van beschrijven en de uitvoerigheid. Ik zal hier en 
daar de verhalende toon voor een meer zakelijke /wetenschappelijke moeten inruilen. 
Tegelijkertijd gaat het om een reconstructie, die op narratieve wijze wordt opgepakt.

Ik vermoed dus dat een en ander makkelijk leest. Toch kan ik van jullie niet vergen om 
alle 71 bladzijden aandachtig door te nemen. Ik stel daarom een een leeswijzer voor en 
geef ook een leidraad voor het interview.

Het interview is erop gericht om mijn analyses en duidingen te ‘verifiëren’. Het gaat 
daarbij opnieuw niet om de ‘ waarheid’ te achterhalen, maar eerder om vanuit mijn 
subjectieve analyse en duiding te komen tot een ‘intersubjectieve reconstructie’. Ik ben 
dus vooral op zoek naar nuanceringen, aanvullingen, alternatieve duidingen. Hoe ik 
die zal verwerken weet ik nog niet. Ik zie twee opties: het geheel aanvliegen als een pro-
ces verslag, waarin ik in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan de uitkomsten van 
het interview, of het verwerken van die uitkomsten in de duidingen per ‘episode’. 

Wat betreft het interview zelf: ik neem het weer op, en werk het weer uit en leg het dan 
nog een keer voor aan alle deelnemers aan het interview.

Niet alle geïnterviewden zijn aanwezig op 12 april. Er zijn ook verplichtingen elders. Ik 
heb met xxx en xxx afgesproken hen samen naderhand te interviewen. Met xxx overleg 
ik nog over een vorm.
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Leeswijzer:
- Lees in ieder geval de onderdelen ‘ervaringen van binnen uit, analyse en duiding’ 

van de episode waarover ik je destijds bevraagd heb. Ik geef aan het einde een en 
ander nog even weer in schema.

- Lees eventueel ook die onderdelen van mogelijke andere episodes, waarbij je be-
trokken was / die je meegemaakt hebt.

- Voor de collega’s die betrokken waren bij het onderdeel ‘strategisch plan’: willen 
jullie vooral ook naar episode 4 kijken? 

- Voor allen: als je tijd en zin hebt: lees ook van de andere episodes ‘ervaringen van 
binnenuit’ en ‘analyse en duiding’

Leidraad voor het groepsinterview:
Ik wil graag per episode weer ervaringen, tegenwerpingen, aanvullingen ophalen. 
Daarnaast is de allerbelangrijkste vraag: herken je je in de analyse en duiding?

Per episode stel ik de volgende vragen voor:
- Herken je je in de beschreven ervaringen (van de betreffende episode)
- Leveren de analyse en duiding vragen op?
- Heb je aanvullingen, bedenkingen of alternatieven bij de analyse en de duiding?

Bij wijze van voorzet:
Over het grote geheel tot nu toe zijn mij de volgende dingen opgevallen:
1. De Marnix Academie heeft in de zelfstandige positie altijd haar kracht gezocht. Om 

zelfstandig te kunnen blijven waren een onderscheidende cultuur en onderschei-
dende keuzes van belang.

2. Dat leverde tegelijkertijd een profiel op van ‘een tikje eigenwijs’, ‘eigenzinnig’; daar-
bij valt op dat veel van de gemaakte keuzes ‘hun tijd ver vooruit waren’.

3. Van een organisatie die het zelf allemaal wel kon en het zelf rooide, werd de Marnix 
op termijn een organisatie die met oog en oor gericht op de buitenwereld, toch nog 
steeds voor eigen keuzes ging.

4. ‘Betrokkenheid’ is het belangrijkste kenmerkende woord, gevolgd door ‘ruimte’ en 
‘interactie/samen’. Op papier geformuleerd als een organisatie waar het plezierig 
werken en studeren zou moeten zijn. Velen hebben dat ook zo ervaren.

5. Wat betreft de levensbeschouwelijke positionering/laag: lange tijd was ‘p.c’ een 
vanzelfsprekend pad met vanzelfsprekende keuzes in verwoordingen en uitingen 
(zoals vieringen en godsdienstonderwijs). Zowel van binnen uit als van buiten 
af werd die ‘vanzelfsprekendheid’ rond de negentiger jaren van de vorige eeuw 
onder spanning gezet: de groep studenten die niet in het ‘p.c’-nest was geworteld 
nam toe, scholen stelden vragen over de kennis van bijbelverhalen, medewerkers 
vroegen zich af of die ‘p.c’ -oriëntatie nog wel houdbaar was en niet veel te exclu-
sief was. DBO veranderde in DCBO. Deze spanning, gecombineerd met de oproep 
uit de derde visitatie om werk te maken van een ‘pedagogisch beroepsbeeld’ leidde 
tot een heroverweging van ook de levensbeschouwelijke positionering. Van het 
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p.c.-karakter werd vooral vastgehouden aan ‘narrativiteit’ (waarbij de beweging van 
‘bijbelverhalen’ als bron naar ‘persoonlijke professionele verhalen’ werd gemaakt). 
Verder werd steeds uitdrukkelijker gekoerst op pedagogische vertrekpunten, die 
van een levensbeschouwelijke laag werden voorzien/ geworteld waren in levensbe-
schouwelijke keuzes, in plaats van religieuze vertrekpunten die pedagogisch ver-
taald werden. 

6. Alle geïnterviewden geven aan dat de p van p.c. verdwijnen kan. Er is verdeeld ge-
reageerd op de vraag naar het ook loslaten van de c. Voor de een vanzelfsprekend, 
voor de ander het gevoel van het ongewenst loslaten van een belangrijke richting-
gevende traditie met unieke elementen die juist betekenis kunnen krijgen in het 
onderwijs.

7. Opvallend is dat die wending van religie -> pedagogiek naar pedagogiek -> religie 
niet herkend is. Iedereen omarmt de begrippen ‘bekwaam, betrokken en bevlogen’, 
maar met name het begrip ‘bevlogen’ wordt vaak klassiek religieus geduid of erva-
ren (‘en daar hebben we niets meer mee’) of in het geheel niet meer verstaan. Ook 
in het beroepenveld is de wending niet opgepikt. Waar via veldtevredenheidson-
derzoeken ook gevraagd wordt naar de herkenbaarheid van de levensbeschouwe-
lijke positionering, wordt vaak aangegeven wat gemist wordt: kennis van bijbelver-
halen, verwijzingen naar bijbel en christelijke geloof en ‘niet weten wat bidden is’. 
Dat bijvoorbeeld de keuze voor ‘duurzaamheid’ (ook) levensbeschouwelijk geladen 
is, wordt niet herkend.

8. De beweging van de levensbeschouwelijke positionering is daarmee te duiden als 
‘impliciet, maar vanzelfsprekend’, naar ‘expliciet, maar niet herkend als levensbe-
schouwelijk geladen’ tot (anno nu) ‘impliciet/niet meer aan de orde, want onduide-
lijk of nog vanuit klassieke opvattingen beoordeeld’.

9. Dat leidt tot de constatering dat het gesprek daarover niet voldoende op gang is 
gebracht of gaande wordt gehouden. In een dergelijk gesprek /dialoog kunnen za-
ken verhelderd worden of bijgesteld worden. Het gesprek zou (opnieuw) kunnen/
moeten starten met de dialoog over de levensbeschouwelijke laag onder ‘bekwaam, 
betrokken en bevlogen’. Die dialoog start met de reflectie op de al bestaande prak-
tijken. Vanuit die reflectie kan een stap gezet worden naar (vernieuwd) conceptueel 
denken.

10. Het onderscheidende, het eigenzinnige en ‘de tijd vooruit’ zijn belangrijke kenmer-
ken van de Marnix als organisatie. Het samen heeft (ook) altijd vorm gekregen in de 
gerichtheid op de ander: de studenten, het beroepenveld en de omgeving.

Deze aanduidingen zijn nog heel voorlopig. Graag hoor ik jullie reflectie op deze ‘opval-
lende’ zaken. 



309

Bijlage 9: Onderzoeksdata

− De interviews zijn als geluidsbestanden opgeslagen en op aanvraag beschikbaar ter 
raadpleging.

− De uitgewerkte interviews zijn als tekstbestanden opgeslagen en op aanvraag be-
schikbaar ter raadpleging.

− De analyses van de interviews zijn als MAXQDA- bestanden opgeslagen en op aan-
vraag beschikbaar ter raadpleging.

Plaats van opslag: archief onderzoeksdata Marnix Academie.

Aanvraag raadpleging via j.deputter@hsmarnix.nl. 
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Bijlage 10: Samenvatting

Samenvatting

Inleiding
Vanuit een bijna ‘levenslange’ verbondenheid met levensbeschouwelijk georiënteerd 
onderwijs (specifiek: protestants-christelijk onderwijs) ontstond nieuwsgierigheid 
naar die oriëntatie, de mogelijke ontwikkelingen in die oriëntatie en naar de betekenis 
en waarde ervan.

Die nieuwsgierigheid werd versterkt door een jarenlange verbondenheid aan de 
Marnix Academie, een protestants-christelijke hogeschool, een lerarenopleiding 
voor basisonderwijs; daarnaast ook aan een van de rechtsvoorgangers van de Marnix 
Academie: de Hervormde Pedagogische Academie Jan van Nassau. Die verbondenheid, 
in een onderwijsloopbaan, leverde ervaringen op met een (levensbeschouwelijk ge-
oriënteerde) onderwijspraktijk, met vragen en zoektochten naar de relevantie van die 
oriëntatie. Opvallend bijvoorbeeld was, dat er aanvankelijk binnen het protestants-
christelijke opleidingsonderwijs nog een nadere precisering werd gehanteerd (zoals 
‘hervormd’), maar dat later volstaan werd met de aanduiding ‘protestants-christelijk’.

Zowel in de jaren van het onderwezen worden als in de jaren van actieve betrokkenheid 
bij onderwijzen en opleiden was zichtbaar hoe de levensbeschouwelijke oriëntatie aan 
de orde kwam, hoe die zich ontwikkelde, en hoe in de uitingen, in documenten en in de 
bijbehorende onderwijspraktijk, verschuivingen in opvattingen leken te ontstaan; er 
was en is sprake van een zoektocht naar formuleringen en uitingen van die oriëntatie. 
Dat maakte nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar de ontwikkeling van wat wel de ‘levenbe-
schouwelijke identiteit’ van een onderwijsinstelling wordt genoemd. Die nieuwsgierig-
heid had concreet betrekking op:

- Het wat: Hoe zag de identiteit eruit en hoe werd die beleefd en hoe heeft die zich 
ontwikkeld (een reconstructievraag)

- Het hoe: Wie of wat speelde een rol bij die verschuivingen en ontwikkelingen (een 
duidingsvraag)

- Het waartoe: De vraag naar de inhouden van de identiteit en het belang en de rele-
vantie van die inhouden (een waarderingsvraag).

Vanwege de persoonlijke kennis van en ervaring met de Marnix Academie werd de 
nieuwsgierigheid toegespitst op deze onderwijsinstelling, een lerarenopleiding voor het 
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basisonderwijs (pabo). De levensbeschouwelijke ‘identiteit’ of oriëntatie van de Marnix 
Academie wordt nu verwoord als ‘open christelijk’, terwijl in de officiële naamgeving het 
begrip ‘protestants-christelijk’ nog gehanteerd wordt. Dat verwijst naar mogelijke span-
ning op dit punt en naar onduidelijkheid: Hoe open is open? En: Is ‘open christelijk’ niet 
een contradictio in terminis?

De nieuwsgierigheid en de mogelijke spanning in de huidige verwoording van 
de ‘levensbeschouwelijke identiteit’ van de Marnix Academie leidden tot een 
onderzoeksvraagstelling:

Hoe is de organisatie-identiteit van de Marnix Academie in een periode van 30 jaar vormgegeven 
en hoe kan het (mogelijk ook meerstemmige) verhaal van de Marnix Academie gereconstrueerd, 
geduid en gewaardeerd worden?

Opzet van de studie
In de vraagstelling wordt gesproken over een afgebakende periode van 30 jaar. Die af-
bakening is als volgt te verduidelijken. In 1984 startte de Marnix Academie als een 
zelfstandige pabo in Utrecht. In 2014 werd een tweede accreditatie-ronde (ronde van 
kwaliteitsbeoordeling) succesvol afgerond: de Marnix Academie ontving als beoorde-
ling van de bachelor-opleiding (de pabo) de kwalificatie goed. Binnen en rond de aldus 
afgebakende periode van 30 jaar tekenen zich kritische situaties af. Vos & Keuken (1984) 
omschrijven een kritische situatie als ‘een beschrijving van een schoolsituatie waarin 
iets gebeurt dat van fundamenteel belang is, volgens mensen die bij een school betrok-
ken zijn, en die bij overdenking en bespreking verhelderend werkt voor wat betreft 
overwegingen, waarden, waarderingen en eventuele suggesties voor verandering’ (Vos 
& Keuken 1984: 9). Daarmee kunnen kritische situaties gerelateerd worden aan identi-
teitsontwikkeling. Het is mogelijk om in de genoemde periode van 30 jaar ten minste 
vijf van dergelijke kritische situaties te onderscheiden: de periode van totstandkoming 
van de Marnix Academie, de periode van onderzoeken en beoordelen van de kwaliteit 
van de Marnix Academie, een periode van onderwijskundige veranderingen, een peri-
ode van de ontwikkeling en uitwerking van een beroepsbeeld en een periode van de 
formulering van de strategische koers voor een tijdsspanne van vier jaar. Deze periodes 
volgen op elkaar, waarbij de periode van kwaliteitsonderzoek de uitzondering op ‘de 
regel’ vormt; deze periode beslaat een fors deel van de dertig jaar en ‘overkoepelt’ daar-
mee als het ware de derde, vierde en vijfde periode.

De onderzoeksvraagstelling is uitgewerkt in de volgend subvragen:
- De vraag naar de aard van het begrip ‘identiteit’: Gaat het bij ‘identiteit’ om een vast 

gegeven (een essentie) of is er sprake van ontwikkeling?
- De vraag naar de reconstructie en beschrijving: Hoe is deze identiteit (in ontwikke-

ling) te reconstrueren?
- Als over identiteitsontwikkeling gesproken kan worden als verhaal (narratief), gaat 

het dan om een of meer verhalen? En ook: Wie vertelt wat in welke context?



312

- Hoe kan de ontwikkeling (verwoord en beleefd in narratieven) geduid en gewaar-
deerd worden? Gaat het om eigen en op zichzelf staande verhalen? Is er ruimte voor 
eigen verhalen?

- Hoe is wat wel als ‘levensbeschouwelijke identiteit’ wordt aangeduid, te positione-
ren en te beschrijven? Kan of moet de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke 
identiteit benaderd worden als onderdeel van de gehele identiteitsontwikkeling?

- Hoe ziet het (mogelijk ook meerstemmige) verhaal van de Marnix Academie eruit?
- Hoe kan de ontwikkeling van de identiteit van de Marnix Academie geduid en ge-

waardeerd worden?

Voor het onderzoek naar de vraagstelling is allereerst een theoretisch kader ontwik-
keld. In dat kader is gezocht naar de aard van het begrip ‘identiteit’ (in ontwikkeling), 
naar de aard van het begrip ‘organisatie-identiteit’ (collectief constructieproces) en 
naar de aard van het constructieproces; dat proces is narratief van aard. Vervolgens is 
onderzoek gedaan naar de hantering van de begrippen ‘levensbeschouwing’ en ‘religie’ 
en naar de hantering van het begrip ‘levensbeschouwelijke identiteit’. Op basis van het 
theoretisch onderzoek is vervolgens een reconstructie-framework ontwikkeld.

In het methodologische kader zijn opzet en uitvoering van het onderzoek beschreven 
en van een methodologische verantwoording voorzien. Het gaat om een case study, 
waarbij op basis van documenten-onderzoek en open-ended interviews een reconstruc-
tie van de ontwikkeling wordt uitgevoerd en waarbij deze reconstructie geduid wordt 
met behulp van narratieve analyse en discoursanalyse. Bij de duiding wordt tevens ge-
bruik gemaakt van de positioning theory (Harré & Van Langenhove 1999).

Reconstructie, duiding en waardering worden vervolgens gepresenteerd, eerst in vijf 
onderscheiden periodes – aangeduid als episodes -, vervolgens in een samenvatting 
waarin de reconstructies en duidingen tot een (meerstemmig) verhaal bijeen worden 
genomen. Deze samenvatting maakt zichtbaar dat op het punt van de levensbeschou-
welijke laag in de identiteitsontwikkeling zich iets opmerkelijks voordoet: deze laag is 
niet of nauwelijks benoemd, besproken en geduid in de interviews. Er wordt wel ge-
sproken over iets wat geduid kan worden als de ‘losse exclusieve smalle’ conceptuele 
benadering van het levensbeschouwelijke. In de analyse wordt dit niet herkennen of 
benoemen van de levensbeschouwelijke laag als ‘verlegenheid, onvermogen of onwil’ 
geduid. Dat leidt tot nader onderzoek naar de levensbeschouwelijke laag en de concep-
tualiseringen van die laag. Aan de hand van contemporaine theologische en filosofi-
sche benaderingen wordt duidelijk gemaakt dat een en ander gerelateerd kan worden 
aan een niet of onvoldoende gerealiseerde conceptuele paradigmashift.

Theoretisch kader
Er wordt allereerst onderzoek gedaan naar de aard van het begrip ‘identiteit’. In het on-
derzoek wordt een tweedeling in benaderingen zichtbaar: identiteit als gesitueerd in 
de psyche en vanuit die situering in interactie met de omgeving en in ontwikkeling, of 
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identiteit als het constructieve ‘product’ van voortdurende interactie en ontwikkeling. 
Benwell & Stokoe (2006) pleiten voor een discursieve benadering van ‘identiteit’, om-
dat discursieve benaderingen ‘are, for example, able to explicate the processes by which 
people orient to consistency in their accounts of themselves and other people (under-
pinning the view of ‘identity’ as fixed), whilst simultaneously showing that identity is 
contigent on the local conditions of the interactional context’ (Benwell & Stokoe 2006: 
17-18). Met deze benadering worden ‘identiteit’ en identiteitsontwikkeling gesitueerd 
in discoursen en wordt tevens gesteld dat ‘identiteit in narratieven wordt geconstru-
eerd’ (Benwell & Stokoe 2006: 130). 

Met Benwell & Stokoe (2006) komen we tot de volgende typeringen van het begrip 
‘identiteit’:

- identiteit is een dynamisch construct, in ontwikkeling;
- identiteit is narratief van aard, geconstrueerd en gesitueerd in narratieven;
- identiteitsontwikkeling is een relationeel proces;
- identiteitsontwikkeling is een contextueel proces, waarin tijd en plaats een rol 

spelen.

De typeringen gelden ook het begrip ‘organisatie-identiteit’, waarbij ‘organisaties’ wor-
den opgevat als ‘samenwerkingsverbanden/ collectieven, gericht op het bereiken van 
een of meer doelen’ (Polling & Kampfraath 2007: 21). 

De typeringen worden vervolgens uitgewerkt door begrippen als ‘proces’, ‘narratieven’, 
‘performed and produced identity’ en ‘positionering’ nader te verkennen en te duiden.

Bij identiteitsontwikkeling gaat het om een voortdurend constructieproces, waar-
van snapshots gemaakt kunnen worden (de term wordt geïntroduceerd door Gioia 
& Patvardhan 2013: 57). Om in de reconstructie (het maken van de snapshots) de ont-
wikkeling te blijven accenturen, kan gebruik gemaakt woorden van metaforen. Brown 
(2006) introduceert de metafoor van de ‘patchwork quilt’. Kalsky (2017) spreekt in na-
volging van anderen (zoals Deleuze en Guattari 1976) van een ‘rizomatisch proces’. 

Identiteitsconstructie wordt zichtbaar in narratieven, sterker: identiteitsconstructie 
vindt door middel van narratieven plaats. Somers (1994) onderscheidt vier dimensies 
in narratieven: het ontologisch (door Ammerman 2003 hernoemd als ‘autobiografisch’) 
narratief, het publieke narratief, de meta-narratieven (ook wel ‘masternarratives’ ge-
noemd) en het conceptuele narratief. In de constructie van identiteit vinden we deze 
dimensies terug. Deze dimensies vormen tevens bruikbare invalshoeken voor de recon-
structie van de ontwikkeling.

Met de dimensies dient zich de vraag aan naar de mogelijke vrijheid, waarin het iden-
titeitsnarratief wordt geconstrueerd. Gaat het om produced idemtity (hier bedoeld als 
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herhaalde en gereproduceerd vanuit dominante narratieven, zoals het publieke en 
masternarratief) of om performed identity (hier bedoeld als discursieve identiteitscon-
structie)? Waar Foucault (1972) spreekt over de discursieve productie van het subject 
(het subject/de identiteit als product van de dominante sociale discoursen), wijst 
Butler (1997) op de paradox in de stellingname van Foucault: ‘subjection consists pre-
cisely in this fundamental dependency on a discourse we never choose but that, para-
doxically, initiates and sustains our agency’ (zo geciteerd in Benwell & Stokoe 2006: 31). 
Butler introduceert het begrip ‘performativiteit’ en geeft daarmee aan dat iedere nieu-
we performance het subject mogelijkheden biedt tot aanpassing van het dominante dis-
cours via nieuwe betekenisverlening en via afzwakken of versterken van dat discours. 
Er zijn mogelijkheden voor discursive agency.

Die mogelijkheden tot betekenisverlening (gezien als ‘linguistic, culturally relative, so-
cially constructed and local’ door Harré & Moghaddam, 2003:24) worden gerealiseerd 
in een proces, waarin sprekers ‘subject-posities’, die in discoursen en meta-narratieven 
mogelijk worden gemaakt, al dan niet omarmen en zich eigen maken, weigeren en 
ontwerpen. In de positioning theory wordt benadrukt, dat sprekers zichzelf machtig 
of machteloos kunnen maken, afhankelijk of onafhankelijk, slachtoffer of overwinnaar, 
passief of actief. Het is, zo kan geconcludeerd worden, van belang bij de reconstructie 
van identiteitsontwikkeling de positioneringstheorie te betrekken en aandacht te heb-
ben voor wie wat zegt en wie niet. 

Identiteitsontwikkeling heeft als grondtoon altijd het goede en het streven naar het 
goede. Die grondtoon heeft het karakter van een utopie, een visioen dat in beweging 
is en verandert en bijgesteld wordt, een streven dat telkens op andere wijze geladen 
wordt. Daarmee zijn identiteitsontwikkeling en de reconstructie ervan ook te typeren 
als the ever produced narrrative (Czarniawska-Joerges 1994: 198). 

Na de verkenning van de begrippen ‘identiteit’, ‘organisatie-identiteit’ en ‘identiteits-
ontwikkeling’ wordt onderzoek gedaan naar het begrip ‘levensbeschouwelijke identi-
teit’. Bij dat onderzoek gaat het met name om de vraag of het om een apart te hanteren 
concept moet gaan, of dat ‘levensbeschouwelijke identiteit’ benaderd moet worden als 
een integraal onderdeel van of een laag in identiteitsontwikkeling in het algemeen. Die 
vraag is daarom van belang, omdat in de Nederlandse context veelvuldig gebruik wordt 
gemaakt van een aparte conceptuele benadering van ‘levensbeschouwelijke identiteit’, 
waarbij dan vooral gedoeld wordt op een al dan niet gearticuleerde religieuze of levens-
beschouwelijke denominatie van een school. 

Om de vraag naar de hantering van ‘levensbeschouwelijke identiteit’ te beantwoorden 
wordt eerst nader onderzoek gedaan naar de begrippen ‘religie’ en ‘levensbeschou-
wing’. In dat onderzoek springt met name de benadering van Droogers (2010) in het 
oog, die over ‘levensbeschouwing’ spreekt als ‘een cultuurvorm waarmee mensen, 
op speelse en toch serieuze manier, aftastend en benoemend zin geven aan de eigen 
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menselijke werkelijkheid’. Voor het begrip ‘religie’ voegt hij toe: ‘een als heilig ervaren 
werkelijkheid’, ‘om zo zin te geven aan de eigen menselijke werkelijkheid’ (Droogers 
2010: 16-17). De dynamiek, het proces en de voortdurende ontwikkeling vallen als accen-
ten op in deze benadering. Dat is ook bij Ganzevoort (2007) het geval; hij stelt dat ‘reli-
gie geen instrument [of instrumenteel concept; bdk] is in de samenleving; het is veel 
centraler dan dat’ (2007: 11). 

Vanuit de verkenning wordt de stap gezet naar de hantering van het begrip ‘levensbe-
schouwelijke identiteit’, waarbij aandacht geven worden aan:

- het aspect van statische identiteit versus dynamische identiteit;
- het aspect van produced and performed identity;
- het aspect van sociale constructen versus institutionalisme. 

Er wordt eerst een beeld geschetst van verschillende hanteringen en duidingen van 
‘levensbeschouwelijke identiteit’. Daarin valt op dat in veruit de meeste hanteringen 
wordt gekozen voor een afzonderlijk te benoemen en te beschrijven of te typeren on-
derdeel van de identiteit van de (onderwijs-)organisatie. Die afzonderlijke beschrijving 
leidt meestal tot een typering verbonden aan een losstaand, exclusief en smal (levens-
beschouwelijk) identiteitsconcept. Het is de vraag of daarmee recht wordt gedaan aan 
het constructieve proceskarakter van identiteitsontwikkeling en aan het niet-instru-
mentele, centrale karakter van religie en levensbeschouwing. Op basis van deze afwe-
gingen wordt gekozen voor een reconstructie van de identiteitsontwikkeling van de 
Marnix Academie, waarbij het levensbeschouwelijke als laag in die ontwikkeling wordt 
benaderd en niet als een losstaand te onderzoeken concept. Identiteitsontwikkeling is 
levensbeschouwelijk geladen of gelaagd in die zin, dat die ontwikkeling betrokken is 
op betekenis geven en verlenen, op ordening en gewenste ordening, op gemaakte keu-
zes en nieuwe opties. Daarmee kan ook gesteld worden dat het begrip ‘levensbeschou-
welijke identiteit’ in feite een pleonasme is.

Methodologisch kader
In het methodologisch kader worden de opzet en uitvoering van het onderzoek be-
schreven en van een methodologische verantwoording voorzien. 

Er wordt een reconstructie-framework ontwikkeld, waarin, op basis van de theoreti-
sche verkenningen, vijf componenten voor identiteit en identiteitsontwikkeling wor-
den benoemd: de relationele component (de ander), de gedragsmatige component (de 
praxis), en de symbolische component (de verwoording). Deze componenten zijn ont-
leend aan Pratt (2013: 25). Daarnaast de componenten ‘de ideologie of traditie’ en ‘de 
utopie’ (ontleend aan Dupont & Hermans 2003: 43 -67). Deze vijf componenten worden 
gehanteerd bij de beschrijving en duiding van de identiteitsontwikkeling in vijf episo-
des. Deze episodes zijn, op een uitzondering na, sequentieel van aard. De ontwikkeling 
van de identiteit in iedere episode wordt beschreven langs vier lijnen: de (landelijke) 
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context (het landelijke discours), de ontwikkeling binnen de Marnix Academie, de er-
varingen van binnenuit en de duiding van de ontwikkeling. 

Voor de reconstructie wordt gebruik gemaakt van materiaal uit externe en interne 
(beleids-) documenten, van open-ended interviews met een gevarieerde groep van 
oud-medewerkers en medewerkers van de Marnix Academie en van studies over de 
ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs in het algemeen en van pabo’s in het 
bijzonder. 

De studie wordt (in navolging van Thomas: 2011) getypeerd als een case study, waarin 
het gaat om een local knowledge study en mogelijk ook een key study (onderwerp), met 
instrumental en evaluative/explanatory doelen, waarin reconstructing en drawing a picture 
centraal staan (benadering) in een cross-case-study, nested/ sequential/ snapshot (proces). 
Het kwalitatieve onderzoek heeft met name het karakter van ‘interpretatief onderzoek’, 
waarin ‘human beings are not understood as objects, but as agents’ (Schwartz-Shea & 
Yanow 2012: 46). In de wijze waarop Schwartz-Shea & Yanow (2012) interpretatief onder-
zoek uitwerken, zijn agency, contextualisering en abductie belangrijke noties. 

De reconstructie van de identiteitsontwikkeling wordt vorm gegeven en geanalyseerd 
met de hantering van narratieve analyse en discoursanalyse. Bij de narratieve ana-
lyse wordt gebruik gemaakt van de inzichten en toepassingen van Clandinin (zie o.a. 
Clandinin & Connelly 2000; Clandinin 2013) en twee door Riesmann ontwikkelde ana-
lyse-methoden: de thematische en de dialogisch/ performatieve methode (Riesmann 
2004, 2008). Bij de discoursanalyse ligt de nadruk op de discours-historical approach, 
zoals die door Wodak is ontwikkeld (Wodak & Meyer 2009). Bijzondere aandacht ver-
dient de narratieve, rizomatische benadering, omdat in die benadering aandacht is 
voor effecten van discoursen, voor meerstemmigheid en meerdere ingangen, dyna-
miek en (tijdelijke) samenhang. Sermijn, Loots en Devlieger (2011): ‘ het zelf [en ‘iden-
titeit’; bdk] heeft geen stabiele kern, maar is meervoudig, meerstemmig discontinu en 
gefragmenteerd’ (2011: 148). 

Een bijzondere en nadere verantwoording wordt gegeven rond de persoon, de rol, de 
plaats van de onderzoeker en haar co-onderzoekers. Allen zijn in verschillende rollen 
betrokken geweest of zijn nog betrokken bij de Marnix Academie. Het risico op ‘going 
native’ of liever nog het gevaar dat verbonden is aan ‘being native’ wordt in deze na-
dere verantwoording geadresseerd. Door data-, theorie- en methodentriangulatie, door 
gebruik te maken van ‘member-checking’, van ‘co-onderzoekerschap’ en door aandacht 
te hebben voor het benoemen en duiden van posities (positioning theory) worden de 
risico’s zoveel mogelijk beperkt. Daarbij wordt opgemerkt dat de hantering van di-
verse vormen van triangulatie het gebruik van ‘the space in between’ bevordert. Deze 
ruimte, door Corbin Dwyer & Buckle (2009) als ‘the space in between’ benoemd, is de 
ruimte voor het overbruggen van dichotomieën (zoals het in-of outsider-perspectief) 
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en daarmee een creatieve ruimte, functionerend als de ruimte van ‘paradox, ambiguity 
and ambivalence, as well conjunction and disjunction’ (Corbin Dwyer & Buckle 2009: 
60). 

De reconstructie, de duiding en de waardering
De Marnix Academie startte in 1984 als een zelfstandige pabo, gevestigd te Utrecht. 
Die start was er niet vanuit het niets. Vorming van pabo’s was op dat moment in heel 
Nederland aan de orde, waarbij het telkens ging om een fusie van ten minste één peda-
gogische academie met één opleiding tot kleuterleidster. De vorming van pabo’s hing 
samen met de omvorming van het kleuteronderwijs en lager onderwijs tot basisonder-
wijs voor de leeftijd van 4-12 jaar. Die omvorming werd noodzakelijk geacht vanwege 
het kunnen realiseren van aandacht voor de doorgaande, continue ontwikkeling van 
het lerende kind, aandacht voor bevordering van creativiteit, voor individualisatie en 
differentiatie en aandacht voor de opheffing van educatieve achterstanden. Op basis 
van die omvorming moest ook het opleidingsonderwijs veranderen: van onderschei-
den opleidingsscholen voor kleuteronderwijs en pedagogische academies naar (een 
doorgaande lijn in) een pabo. Pabo werd de gebruikelijke aanduiding voor de nieuwe 
opleiding; in feite gaat het om een afkorting die staat voor ‘pedagogische academie 
(voor het) basisonderwijs’. Vanuit de toenmalige sturende kaders van de overheid werd 
voor de vorming van de pabo’s een zogenoemd Vlekkenplan ontwikkeld, waarbij op 
basis van demografische ontwikkelingen, vestigingsplaatsen van de toenmalige PA’s en 
Klossen, denominatie en denominatieve en regionale spreiding voorstellen voor te vor-
men instellingen werden gedaan. 

In het Utrechtse lagen de partners voor de nieuw te vormen protestants-chris-
telijke pabo voor de hand: de H.P.A. Jan van Nassau, de C.P.A. Rehoboth en de 
Marnixkweekschool, opleiding voor kleuterleidsters. Samen vormden deze instellin-
gen in 1984 de Marnix Academie, P.C. Hogeschool Lerarenopleiding Basisonderwijs. 
Opvallend is dat de eerdere nadere precisering van de levensbeschouwelijke oriëntatie 
(Hervormd voor de Jan van Nassau; Christelijk - te verstaan als Gereformeerd - voor de 
Rehoboth) verdween; men koos voor ‘protestants-christelijk’, passend bij de hantering 
van de verzuilde structuur, zoals die zich in het p.c- domein ontwikkelde en zoals die in 
het Vlekkenplan werd toegepast. 

De gekozen levensbeschouwelijke oriëntatie was zowel vanuit de voorgeschiedenis 
als vanuit de kaders van het Vlekkenplan vanzelfsprekend en onbetwist. De Marnix 
Academie wist zich van meet af aan verbonden met protestants-christelijk basisonder-
wijs en positioneerde zichzelf als de instelling die voor dat segment opleidde. Er was, 
ook vanuit de voorgeschiedenissen, een sterke binding met p.c. – basisscholen in de 
stad Utrecht en de regio.

De vorming van de pabo viel vrijwel samen met een andere ontwikkeling: die van 
vorming en wettelijke verankering van Hoger Beroepsonderwijs. De pedagogische 
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academies van vóór 1984 werden al als hoger onderwijs aangeduid, maar vielen tot 1986 
onder de wet op het voortgezet onderwijs. Dat gold ook voor andere sectoren in het ho-
ger beroepsonderwijs: men viel (wettelijk) onder voortgezet onderwijs of middelbaar 
beroepsonderwijs. De Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (WHBO) van 1986 maakte 
van het hoger beroepsonderwijs een aparte sector.

De betekenis en consequenties van de oude status van de PA’s en pabo’s moeten niet 
onderschat worden. Het gegeven dat het opleidingsonderwijs lange tijd door de over-
heid als voortgezet onderwijs werd benaderd, leverde – naast sterke overheidssturing 
– een hybride opleidingsmodel op: er lag nadruk op algemene vorming (PA’s en kweek-
scholen werden niet voor niets de universiteit voor de armen genoemd) en ook, maar 
in mindere mate, op beroepsvoorbereiding. Van Essen (2006) wijst in haar standaard-
studie op deze hybride doelstelling, die telkens om het zoeken en vinden van een ba-
lans vroeg; die balans komt met de vorming van pabo’s en de wettelijke verankering 
van het HBO onder druk te staan.

In de landelijke context speelde rond 1984 de vorming en wettelijke verankering van 
het HBO. Met de formulering van de WHBO speelde tegelijkertijd het streven van de 
overheid om terug te treden (minder sturend te zijn) en de nieuwe sector zelf verant-
woordelijk te maken voor kwaliteit, resultaat en doelmatigheid. In de filosofie van de 
overheid moest daarbij vooral de nadruk liggen op Schaalvergroting, Taakverdeling 
en Concentratie. Daarin is de gedachte zichtbaar, dat omvang en specifieke profilerin-
gen voorwaarden voor kwaliteit en rendement zijn. In 1986 werd de STC-operatie in 
gang gezet, die moest leiden tot de vorming van grote, multisectorale hogescholen, 
met een omvang van ten minste 600 studenten. Voor pabo’s werd een lager studen-
tenaantal gehanteerd, namelijk 200. Dit vanwege de recente fusiegolf bij de vorming 
van de pabo’s en een fors dalend studentenaantal vanwege overschotten op de arbeids-
markt. Een behoorlijk deel van de net gevormde pabo’s werd onder invloed van de STC-
operatie onderdeel van een multi-sectorale hogeschool. Aanvankelijk zeven, later vijf 
pabo’s bleven zelfstandig (en dus monosectoraal). Deze pabo’s vormden op termijn de 
Educatieve Federatie Interactum. De Marnix Academie sloot zich in 2001 bij deze federa-
tie aan. In 2016 werd Interactum omgevormd tot een groter educatief verband: Radiant 
Lerarenopleidingen. Bij Radiant zijn niet alleen zelfstandige pabo’s aangesloten, maar 
ook multi-sectorale instellingen (overigens klein in het aantal sectoren per aangeslo-
ten hogeschool).

Toen bleek dat de sector HBO moeite had om de zorg voor kwaliteit en de verantwoor-
delijkheid voor rendement en resultaat waar te maken, werd de overheid – via de band 
van de rijksbekostiging – stap voor stap weer de sturende partij. Efficiëntie en rende-
ment werden ‘afgedwongen’ door een onder druk gezette rijksbijdrage. Het HBO koos 
voor extensivering, als efficiency-maatregel: minder contacttijd en meer zelfstandig 
studeren. Rendement realiseren werd onder andere vertaald in aantrekken van studen-
ten uit het buitenland. Deze bewegingen leidden tot twee berucht geworden kwesties: 
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de HBO-fraude (ten onrechte ontvangen bekostiging voor buitenlandse studenten) en 
de InHolland-affaire (diploma-fraude). De kwesties leidden tot een langdurige sfeer en 
situatie van wantrouwen en opnieuw te verdienen vertrouwen en te herwinnen moge-
lijkheden tot meer zelfsturing.

In het kader van internationale (Europese) afstemming en transparantie werd de 
BaMA-structuur ingevoerd voor het hoger onderwijs: een stelsel van bachelor- en mas-
teropleidingen, met binnen iedere opleiding afzonderlijk een structuur van majors and 
minors (als generieke en specialisatie-delen). Er werd gekozen voor een Angelsaksisch 
onderwijsmodel, met de bijbehorende filosofie van opbrengsten, rankings, efficiëntie, 
rendement en meetbare kwaliteit. Hoger onderwijs kende vanaf dat moment een meer 
proces- en bedrijfsmatige aanpak. Om de kwaliteit meetbaar te maken werd en wordt 
gebruikt gemaakt van ‘descriptoren en kwalificaties’. 

Op basis van kwaliteitsbeoordelingen en maatschappelijk ongenoegen over de kwali-
teit van het basisonderwijs en daarmee over de kwaliteit van de lerarenopleiding kwa-
men de pabo’s onder een vergrootglas te liggen en stuurde de overheid aan op lande-
lijke kennisbases en landelijke toetsen. Verder deden voor het hele HBO de zogeheten 
prestatie-afspraken hun intrede: op basis van door instellingen benoemde targets werd 
een deel van de bekostiging verbonden aan het al dan niet halen van de targets.

Overheidssturing (en vanuit de overheid gedirigeerde sturing vanuit de sectorraden) 
en de bijbehorende, over elkaar heen buitelende maatregelen zorgden ervoor dat ve-
len die in het onderwijs werkzaam waren, zich langzamerhand vervreemd voelden en 
voelen van hun kerntaak en van de eigen invulling van die kerntaak. Pedagogen en filo-
sofen die daarvoor aandacht vroegen, werden ‘omarmd’ (Nussbaum 2011, Biesta 2013). 
Ook in het onderwijskundig denken en doen lijken nu andere accenten geformuleerd 
te worden, zoals de aandacht voor emergent teaching (zie Crowell & Reid-Marr, 2013).

Binnen en ten opzichte van deze landelijke ontwikkelingen ontwikkelde zich het 
(meerstemmige) verhaal van de Marnix Academie. Na de start in 1984 diende zich de 
STC-operatie aan. Er zijn pogingen gedaan om de Marnix Academie te laten aansluiten 
bij een te vormen groter geheel (aansluiting bij een HTS, een Sociale Academie, bij de 
andere pabo’s in de stad Utrecht), maar niemand leek een samenwerking aan te wil-
len gaan. ‘Niemand wilde ons hebben’, vertelden de toenmalige directeur en adjunct-
directeur. Er is daarna bewust gekozen voor een andere koers: niet blijven hangen in 
het gevoel van miskenning, maar van de zelfstandige positie de kracht maken door het 
verschil te maken. Dat verschil zat van meet af aan in het centraal stellen van de stu-
dent en de praktijk. De grondtoon van de academie werd de gerichtheid op de ander 
(een grondtoon die voor de fusie ook aanwezig was!). Op het appel van de ander ant-
woorden, daarbij het verschil makend, was wat de academie kenmerkte. Bij de studen-
ten tekende zich al snel af dat de vanzelfsprekende p.c- identiteit niet meer gedeeld of 
herkend werd. Niet gedeeld in die zin, dat studenten geen binding meer ervoeren met 
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de p.c.- vertrekpunten, niet herkend in die zin, dat het eigen en eigenzinnig geluid van 
de toenmalige docent godsdienstige vorming niet als een ‘christelijk’ geluid werd her-
kend of erkend. 

In drie visitatierondes (visitatie hoorde bij het stelsel van kwaliteitszorg dat de HBO-
raad had ontwikkeld) presenteerde de Marnix Academie zich zelfbewust met eigen 
keuzes. Bij de visitatie van 1991/1992 werd de Marnix Academie als één van de weinige 
pabo’s positief beoordeeld. Dat gold ook voor de tweede ronde in 1996, waarbij het be-
oordelende panel zich wel afvroeg, waarom de academie zo afhoudend reageerde. Er 
was blijkbaar iets van ‘naar binnen gekeerd zijn’ op gang gekomen, met de nodige arg-
waan ten opzichte van externe sturing en controle.

Bij de laatste ronde in 2003 klonk naast waardering voor de eigen keuzes van de acade-
mie ook kritiek: de Marnix Academie had geen (pedagogisch) geladen beroepsbeeld en 
vulde haar opdracht te onderwijskundig in. In de laatste visitatie-ronde was er ook zorg 
over het landelijk beeld: pabo’s doen en moeten veel, maar de veelheid leidt tot gebrek 
aan diepgang. 

De Marnix Academie liet zich gezeggen door de visitatie-commissie en maakte werk 
van de ontwikkeling van een pedagogisch geladen beroepsbeeld. Uitgangspunt voor de 
ontwikkeling was de vraag: Waartoe leiden wij op? De grondtoon, die al aanwezig was 
(gerichtheid op de ander/Ander) werd pedagogisch opgeladen en verbonden aan het 
gedachtegoed van de Franse filosoof Emmanuel Levinas. De ontwikkeling resulteerde 
in drie kernwoorden: bekwaam, betrokken en bevlogen, en werd in een uitgave verant-
woord met de drie kernwoorden als titel. Belangrijke uitwerkingen waren: integraal en 
integratief denken en doen, congruent handelen. Dat laatste werd niet alleen betrok-
ken op het beroepsbeeld voor de leraar basisonderwijs. Congruent handelen zou ook 
de leidraad moeten zijn voor de medewerkers van de Marnix Academie en de organisa-
tie als zodanig. Het appel van de ander was niet alleen het appel van het lerende kind, 
maar ook van de lerende student, van de beroepspraktijk, van de medewerkers van de 
academie en van de omringende samenleving en wereld. Het draaide om (levensbe-
schouwelijk gelaagd) pedagogisch denken en doen.

De eerste accreditatieronde (als opvolger van de visitatie) in de periode 2007 -2009, 
verliep voor zeven pabo’s niet goed. Tot die zeven behoorde ook de Marnix Academie. 
Een en ander kan zonder meer verbonden worden met de aanhoudende maatschap-
pelijk kritiek en een overheid die vond dat het vergrootglas en de strenge meetlat het 
antwoord op die kritiek moesten vormen. Enkele zelfbewuste keuzes van de academie 
(onder andere op het gebied van toetsbeleid) werden niet herkend, erkend of werden 
beoordeeld op te weinig evidentie ten aanzien van de toepassing van dat beleid. Zo ‘af-
gerekend’ kunnen worden zorgde voor een sfeer van angst binnen de organisatie en 
het verdwijnen van de zelfbewuste en wat eigenzinnige cultuur. Het kostte tijd om de 
sfeer van vertrouwen, de sfeer van ‘samen’ en het verschil willen maken weer terug te 
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krijgen. In de periode van de formulering van het strategisch plan voor 2013 – 2017 is aan 
het herstel van ‘samen’ en vertrouwen en elan gewerkt. Dat resulteerde uiteindelijk tot 
de beoordeling goed in de tweede accreditatie-ronde van 2014. 

Bij de duiding van het ontwikkeling van het narratief van de Marnix Academie worden 
verschillende zaken duidelijk:
- Er is een dominant publiek narratief, dat in de loop van de tijd gericht is geraakt op 

opbrengsten, meten, verantwoorden, economisch renderend, top-down, reactief op 
incidenten en onrust.

- Er is een dominant beeld van het levensbeschouwelijke, dat zich ontwikkelt van 
een vanzelfsprekend aangereikt concept dat omarmd wordt in allerlei praktijken 
naar een apart discours, van buiten aangereikt, exclusief of pluraal, maar voor velen 
onvoldoende te relateren aan keuzes en praktijken.

- Er is een organisatienarratief dat als constante elementen heeft: openheid, eigen 
keuzes, kansen zien, dialogisch en relationeel, gericht op de ander.

- Er zijn persoonlijke narratieven, waarin onderstromen zichtbaar zijn, counternarra-
tives, waarin telkens betrokkenheid, het zoeken naar en visioenen een belangrijke 
rol spelen. In de persoonlijke narratieven overheerst het gevoel van het belang van 
belonging: ik ben van betekenis, ik word gezien, of wil gezien worden, de Marnix 
Academie is een thuis of zou dat moeten zijn.

Er is sprake van discursive agency: in de reconstructie valt (door uit te gaan van kriti-
sche situaties) juist het licht op de momenten van eigen keuzes. De Marnix Academie 
zocht, door eigen keuzes te maken, de ruimte om het verschil te maken en zo haar be-
staan te legitimeren. Daarmee ligt de ontwikkeling van de identiteit van de Marnix 
Academie vooral in die discursive agency zelf, vaak in reactie op dominante discoursen, 
soms ook vanuit het narratief van de academie zelf, of vanuit persoonlijke narratieven.

Opvallend is dat rond de duiding van de levensbeschouwelijke laag in die identiteits-
ontwikkeling iets hapert of wringt. In de open-ended interviews wordt niet of nauwe-
lijks gesproken over de levensbeschouwelijke oriëntatie of laag. Waar dat wel gebeurt, 
lijkt die laag verbonden te worden en getoetst te worden aan een losstaand, exclusief 
en ook smal concept. Bij de toetsing aan dat concept wordt wat zich als levensbeschou-
welijke laag aandient, niet herkend, spreekt men daarover niet (meer) of vindt men de 
levensbeschouwelijke keuzes ‘tekort schieten’ (vergelijk het in interviews genoemde: 
‘Waar is Jezus gebleven’?). Er lijkt sprake van conceptuele verwarring, die zorgt voor 
verlegenheid, onvermogen of onwil rondom (de duiding of herkenning van) die le-
vensbeschouwelijke laag.

De levensbeschouwelijke laag
Vanuit het vermoeden naar conceptuele verwarring rond de levensbeschouwelijke 
laag, wordt nader onderzoek gedaan naar die levensbeschouwelijke laag; daarbij vooral 
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naar die momenten waarop die laag nadrukkelijk aan de orde was. Voor de reconstruc-
tie en duiding van die momenten wordt een framework ontwikkeld:

Concept

Praxis

Expliciete conceptualisering
(niet integratief)

Expliciet en smal

Expliciet denken en handelen,
losstaande activiteiten

Impliciete (integratieve)
conceptualisering?

Impliciet en breed

Impliciet denken en handelen,
geïntegreerd

Het framework is mede geïnspireerd door wat door Bailey (1997) als concept is gemunt: 
implicit religion (1997: 7). Aan de hand van het framework wordt ingezoomd op vijf 
ontwikkelingen en activiteiten, waarin de levensbeschouwelijke laag uitdrukkelijk 
aan de orde kwam: de pogingen om te komen tot een Federatie Christelijk HBO, de ont-
wikkeling en realisatie van het Diploma Bijbels Onderwijs en het Diploma Christelijk 
Basisonderwijs, de instelling en het werk van de commissie identiteit, de verantwoor-
ding van de identiteit van de academie in nota’s en documenten, en tenslotte de instel-
ling en het werk van het lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling. 

Bij de duiding van deze ontwikkelingen en activiteiten kan aan de hand van het frame-
work een beweging in die ontwikkeling zichtbaar gemaakt worden: van vanzelfspre-
kend, expliciet denken en handelen (in de smalle benadering van de vanzelfspreken-
de zuil), naar expliciet denken – geen relatie met handelen (de crisis in de zuil), naar 
impliciet handelen (integratief) waarin ook voorstellen voor en aanzetten tot een im-
pliciete, integratieve conceptualisering. Echter, de beweging lijkt te stokken; er wordt 
in veel gevallen rond de conceptualisering weer teruggegrepen op het expliciete los-
staande (verzuilde) concept. Aan dat concept (1) voelt men zich niet meer verbonden; 
(2) dat concept wordt vervangen door een ongedifferentieerde en onbereflecteerde 
benadering (alle levensbeschouwingen/religies zijn welkom, het maakt niet uit, want 
het komt allemaal op hetzelfde neer); (3) de andere positie is dat men het oude con-
cept omarmt en als maatstaf en norm hanteert, waarbij men constateert dat er niet aan 
wordt voldaan of waaraan vooral een onherkenbare praktijk hangt.

In het framework is een vraagteken bij het kwadrant linksboven geplaatst (impliciete, 
integratieve conceptualisering). Het vraagteken staat niet voor het (niet) inhoude-
lijk kunnen vullen van het kwadrant, maar voor een nieuwe hantering (reconcep-
tualisering) van het concept ‘levensbeschouwing’. Er is sprake van een gedeeltelijke 
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paradigmashift (naar een breed, integratief concept); er moet echter ook een paradig-
mashift gerealiseerd worden in de benadering van het concept ‘levensbeschouwing’. 

Op basis van een studie van enkele contemporaine theologische en filosofische bijdra-
gen kan gesteld worden, dat de noodzaak tot een paradigmashift gedeeld wordt. In de 
overwegingen worden ook inhoudelijke aanzetten van die reconceptualisering gege-
ven: discursief, emergent, multiple, grensoverschrijdend, rizomatisch, transreligieus. 
Kalsky (2017) stelt voor afscheid te nemen van grondslagen en losse concepten, en om 
het levensbeschouwelijke te situeren in de rizomatische praxis, in het proces zelf. Dat 
proces is een ‘transreligieus, transcultureel, rizomatisch, polyfoon en multiple’ proces. 
Daarmee kan ook het levensbeschouwelijke en religieuze geduid worden als een ont-
wikkelingsproces, waarin de ontwikkeling zit in de discursive performance. In die per-
formance wordt tevens de subjective turn gerealiseerd, waarin men afscheid neemt van 
het levensbeschouwelijke of religieuze als van buitenaf aangereikt, losstaand en nor-
merend concept. 

Conclusies en aanbevelingen
Er worden allereerst conclusies geformuleerd, die beschouwd kunnen worden als ant-
woorden op de onderzoekstelling en de subvragen. Daarnaast worden de gereconstru-
eerde narratieven en discoursen gewaardeerd, door over deze narratieven en discour-
sen waarderende uitspraken te doen. Over het narratief van de Marnix Academie wordt 
gezegd, dat de gerichtheid op de ander een van de belangrijkste ‘ondersteunende lij-
nen’ in de identiteitsontwikkeling van de academie is geweest. Daarnaast is zichtbaar 
gemaakt hoe zich in dat narratief verlegenheid, onvermogen en onwil ten aanzien van 
de duiding en waardering van de levensbeschouwelijke laag hebben aangediend en 
zich nog steeds aandienen. 

Over de (discoursen in de) context wordt opgemerkt dat pabo’s in het algemeen uiterst 
wendbaar en responsief hebben gereageerd op het sturende appel van overheid en sec-
torraad. Pabo’s verschillen in de mate van discursive agency in hun respons op dat ap-
pel. Er lijkt een samenhang te bestaan tussen de gerealiseerde discursive agency en de 
(erkende) kwaliteit. 

Dat leidt tot de waarderende conclusie dat het goed is om in het respons op het appel 
van de ander (inclusief de overheid) ruimte te krijgen en vooral ook te nemen voor per-
formativiteit en discursive agency.

Ten aanzien van de levensbeschouwelijke laag in identiteitsontwikkeling wordt gecon-
cludeerd dat het noodzakelijk is om in het levensbeschouwelijk discours en in het on-
derwijskundig discours een subjective turn te realiseren. Ook in het levensbeschouwe-
lijke gaat het om discursive agency.



324

Er worden tenslotte aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en voor de verdere 
uitwerking in praktijken. Voor de Marnix Academie is de aanbeveling om werk te (blij-
ven) maken van de dialoog met daarbij aandacht voor wat als belangrijke ‘ondersteu-
nende lijnen’ in de identiteitsontwikkeling is geduid: het verschil maken, de gericht-
heid op de ander, ‘samen’. 
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Bijlage 11: Summary

Summary 

(vertaling Drs. Els Spin, beëdigd vertaler Engels; Univertaal)

Identity Development of and in a University 
of Applied Sciences for teacher training:

Responding to the Appeal of the Other

Introduction
From an almost ‘lifelong’ involvement in education with a particular worldview or 
ideological orientation (specifically: Protestant Christian education), curiosity arose 
about that orientation, its potential developments and its meaning and value.

This curiosity was reinforced by years of commitment to the Marnix Academy, a 
Protestant Christian university of applied sciences and provider of the bachelor’s de-
gree course in primary education and, previously, to one of its legal predecessors: 
the Reformed Academy for Education “Jan van Nassau”. This commitment by way of a 
career in education has rendered a wealth of experience in the (ideological 97) teaching 
practice with questions and queries into the relevance of this ideological orientation. It 
was striking, for example, that Protestant Christian schools for teaching were initially 
further specified as, for instance, ‘Reformed’, but that later the designation ‘Protestant 
Christian’ appeared to suffice.

Both in the years of being taught and of active involvement in teaching and training, 
it was evident how the ideological orientation was addressed, how it developed, and 
how shifts in opinions seemed to arise in communications, documents and associated 

97 Ideological, ideology en verwante woorden zijn veelal gebruikt om de begrippen levenbeschou-
wing, levensbeschouwelijk en verwante woorden te vertalen. In stead of ideology one could read 
worldview.
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educational practices; there has been an ongoing search for formulations and expres-
sions of that orientation. That made me curious - curious about the development of 
what is called the ‘ideological identity’ of an educational institution, specifically when 
it came to:
- What: what was the identity, how was it experienced and how did it develop? (a re-

constructive question)
- How: who or what played a role in these shifts and developments? (a clarifying 

question)
- What for: the question into the substance of the identity and the importance and 

relevance of this substance (an appreciative question).
 
Because of my personal knowledge of, and experience at, the Marnix Academy, my cu-
riosity zeroed in on this teacher training institute for primary education whose ideo-
logical ‘identity’ or orientation is now being referred to as ‘open Christian’, while the 
official name still encompasses the term ‘Protestant Christian’. This might be signalling 
some type of friction and a lack of clarity: how open is open? And: isn’t ‘open Christian’ 
a contradiction in terms?

This curiosity and the possibility of friction in the current wording of the ‘ideological 
identity’ of the Marnix Academy led to a research question:

How has the organisational identity of the Marnix Academy been shaped over a period 
of 30 years and how can the (possibly polyphonic) narrative of the Marnix Academy be 
reconstructed, interpreted and appreciated?

Research design
The research question for this study referred to a defined period of 30 years. This de-
limitation can be clarified as follows. In 1984, the Marnix Academy started as an inde-
pendent teacher training institute for primary education in Utrecht. In 2014, a second 
accreditation (quality assessment) application was successful: the bachelor’s degree 
programme in Primary Education was qualified as ‘good’. Within and around this 30-
year period, there were some critical situations. Vos & Keuken (1984) define a critical si-
tuation as ‘a description of a school situation in which, according to people involved in 
a school, something of fundamental importance happens and which in reflection and 
discussion serves as a clarifier as regards considerations, values, appreciations and pos-
sible suggestions for change’ (Vos & Keuken 1984: 9). This allows for critical situations 
to be related to identity development. It is possible to identify at least five of such cri-
tical situations over the said 30-year period: the period in which the Marnix Academy 
was established, the period of evaluation and assessment of the quality of the Marnix 
Academy, a period of educational change, a period of development of its outlook on 
the profession and the associated requirements, and a period of formulating the strate-
gic direction for a term of four years. These periods follow each other, with the period 
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of quality assessment being the exception to ‘the rule’; this period covers a large part of 
the thirty years and thus ‘overarches’, as it were, the third, fourth and fifth periods.

The research question was further specified in subquestions:
- The question into the nature of the concept of ‘identity’: does ‘identity’ refer to a 

constant (an essence) or is it a matter of development?
- The question of reconstruction and description: how can this identity (in develop-

ment) be reconstructed?
- If identity development can be considered to be a story (narrative), is it about one 

or more stories - and who tells which story in which context?
- How can this development (expressed and experienced in narratives) be interpret-

ed and appreciated? Is it about personal and independent stories? Is there room for 
personal stories?

- How can we position and describe what is known as an ‘ideological identity’? Can 
or should the development of an ideological identity be approached as part of the 
overall development of identity?

- What does the (possibly polyphonic) narrative of the Marnix Academy look like?
- How can the development of the Marnix Academy’s identity be interpreted and 

appreciated?

The first step was to develop a theoretical framework within which the natures of the 
concepts of ‘identity’ (in development), ‘organisational identity’ (collective constructi-
on process) and the construction process, narrative in nature, were investigated. Next, 
the study focused on the use of the concepts of ‘ideology’ and ‘religion’ and into the use 
of the concept of ‘ideological identity’. A reconstruction framework was then develo-
ped based on the theoretical findings.

The methodological framework in this thesis describes the design and execution of the 
study together with a methodological rationale. It concerned a case study, in which a 
reconstruction of the development was made on the basis of document research and 
open-ended interviews. This reconstruction was interpreted by means of narrative and 
discourse analyses. The positioning theory (Harré & Van Langenhove 1999) was also used 
in this interpretation.

The reconstruction, interpretation and appreciation are presented next, first in five dis-
tinct periods - referred to as episodes - and subsequently in a summary in which the 
reconstructions and interpretations are collated into a (polyphonic) narrative. This 
summary shows that there is something remarkable about the ideological layer in 
identity development: this layer was not or hardly mentioned, discussed and specified 
in the interviews, albeit that something that might be interpreted as the ‘loose exclu-
sive narrow’ conceptual approach to ideology was mentioned. This failure to recognise 
or name the ideological layer was interpreted as ‘embarrassment, incapacity or unwil-
lingness’ in the analysis. This led to further research into the ideological layer and the 
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conceptualisations of that layer. A contemporary theological and philosophical appro-
ach helped demonstrate that this can be related to a conceptual paradigm shift that has 
not, or insufficiently, been realised.

Theoretical framework
First of all, the nature of the concept of ‘identity’ was investigated. The study revealed 
a dichotomy in approaches: identity as situated in the psyche and, from there, in inter-
action with the environment and in development, or identity as the constructive ‘pro-
duct’ of continuous interaction and development. Benwell & Stokoe (2006) argue for a 
discursive approach to ‘identity’, because discursive approaches “are, for example, able 
to explicate the processes by which people orient to consistency in their accounts of 
themselves and other people (underpinning the view of ‘identity’ as fixed), whilst si-
multaneously showing that identity is contingent on the local conditions of the inter-
actional context” (Benwell & Stokoe 2006: 17-18). This approach situates ‘identity’ and 
identity development in discourses and also assumes that “identity is constructed in 
narratives” (Benwell & Stokoe 2006: 130). 

Based on Benwell & Stokoe (2006), we arrived at the following properties of the concept 
of ‘identity’:
- Identity is a dynamic construct in development.
- Identity is narrative in nature, constructed and situated in narratives.
- Identity development is a relational process.
- Identity development is a contextual process in which time and place play a role.

These properties also apply to the concept of ‘organisational identity’, with ‘organi-
sation’ being understood to be “cooperatives/collectives aimed at achieving one or 
more goals” (Polling & Kampfraath 2007: 21). 

The properties were then given more detail by exploring and interpreting concepts 
such as ‘process’, ‘narratives’, ‘performed and produced identity’ and ‘positioning’.

Identity development is a continuous construction process of which snapshots can be 
taken (the term was introduced by Gioia & Patvardhan 2013: 57). In the reconstruction 
(making the snapshots), metaphors can be used to emphasise the developmental na-
ture of the process. Brown (2006) introduced the metaphor of the ‘patchwork quilt’. 
Kalsky (2017) followed others like Deleuze and Guattari (1976) in using the words ‘rhi-
zomatic process’. 

Identity construction becomes visible in narratives; in fact, identity construction takes 
place through narratives. Somers (1994) distinguishes four dimensions in narratives: 
the ontological (renamed by Ammerman 2003 as ‘autobiographical’) narrative, the pu-
blic narrative, the meta-narratives (also called ‘master narratives’) and the conceptual 
narrative. All these dimensions can be found in the construction of identity. They also 
render useful perspectives for the reconstruction of the development.
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With these dimensions arises the question of the possibility of freedom in which the 
identity narrative is constructed. Is it about produced (here referred to as repeated and 
reproduced from dominant narratives, such as the public and master narrative) iden-
tity or performed (here referred to as discursive identity construction) identity? Whereas 
Foucault (1972) refers to discursive production of the subject (the subject/identity as a 
product of the dominant social discourses), Butler (1997) points to the paradox in 
Foucault’s position: “subjection consists precisely in this fundamental dependency on 
a discourse we never choose but that, paradoxically, initiates and sustains our agency” 
(as quoted in Benwell & Stokoe 2006: 31). Butler introduced the concept of ‘performati-
vity’, indicating that every new performance offers the subject the possibility of adapting 
the dominant discourse through new ways of assigning meaning and weakening or 
strengthening that discourse. There are possibilities for discursive agency.

These possibilities for the assignation of meaning (regarded as ‘linguistic, culturally re-
lative, socially constructed and local” by Harré & Moghaddam, 2003: 24) are realised in 
a process in which speakers either do or do not embrace, adopt, refuse and design the 
‘subject positions’ emerging in discourses and meta-narratives. The positioning theory 
emphasises that speakers can make themselves either powerful or powerless, depen-
dent or independent, victim or victor, passive or active. It can be concluded that it is 
important to use the positioning theory in the reconstruction of identity development 
and to pay attention to who says what and who does not. 

The keynote of identity development is always the good and the pursuit of the good. This 
keynote has the character of a utopia, a vision that is continually modified, altered and 
adapted; it is an endeavour energised from continuously differing sources. Identity de-
velopment and its reconstruction can so also be characterised as the ever produced nar-
rative (Czarniawska-Joerges 1994: 198). 

After an exploration of the concepts of ‘identity’, ‘organisational identity’ and ‘identity 
development’, the concept of ‘ideological identity’ was investigated. The main ques-
tion in this part of the study was whether it should be taken as a separate concept, or 
whether ‘ideological identity’ should be approached as an integral part of, or a layer 
in, identity development in general. This question is important, as a separate con-
ceptual approach to ‘ideological identity’ is often taken in the Dutch context, usually 
with reference to a religious or ideological denomination of a school, whether or not 
articulated. 

First, the concepts of ‘religion’ and ‘ideology’ were explored in more detail in order to 
answer the question into the use of ‘ideological identity’. In this partial study, the ap-
proach of Droogers (2010), who refers to ‘ideology’ as “a form of culture in which peo-
ple, in a playful and yet serious way, explore and assign meaning to their own human 
reality through exploration and identification”, caught the eye. For the concept of re-
ligion, he adds: “a reality experienced as sacred”, “in order to assign meaning to one’s 
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own human reality” (Droogers 2010: 16-17). The dynamics, the process and the conti-
nuous development, stand out here. The same can be said for Ganzevoort (2007); he 
suggests that “religion is not an instrument [or instrumental concept; bdk] in society; 
it is much more central than that” (2007: 11). 

Following on from the exploration, the next step was to look into the use of the concept 
of ‘ideological identity’, focusing on:
- The aspect of static identity versus dynamic identity
- The aspect of produced and performed identity
- The aspect of social constructs versus institutionalism. 

First, a picture was sketched of the different uses and interpretations of ‘ideological 
identity’. It was noticeable that in the vast majority of cases the respondents preferred 
to name and describe or typify just a single component of the identity of the (educati-
onal) organisation. This separate description usually led to a characterisation associa-
ted with a detached, exclusive and narrow (ideological) identity concept. The question 
was whether this did justice to the identity development’s nature as a constructive pro-
cess and the non-instrumental, central nature of religion and ideology. Based on these 
considerations, it was decided that the ideological aspect would be approached in the 
reconstruction as a layer of Marnix Academy’s identity development, rather than as a 
concept to be examined separately. Identity development is ideologically charged or 
layered in the sense that it plays a role in assigning and granting meaning, in order and 
desired order, in choices made and new options. It can so also be said that the concept 
of ‘ideological identity’ is, in fact, a pleonasm.

Methodological framework
In the methodological framework, the design and execution of the study were descri-
bed together with a methodological rationale. 

A reconstruction framework was developed in which, based on the theoretical explo-
rations, five components for identity and identity development were identified: the 
relational component (the other), the behavioural component (the praxis), and the 
symbolic component (the wording) as borrowed from Pratt ( 2013: 25), and ‘ideology or 
tradition’ and ‘utopia’ borrowed from Dupont & Hermans 2003: 43 -67. These five com-
ponents were used in the description and interpretation of the identity development 
in five episodes. With one exception, these episodes were sequential in nature. The de-
velopment of the identity in each episode was described along four lines: the (national) 
context (the national discourse), the development within the Marnix Academy, the ex-
periences from within and the interpretation of the development. 

For the reconstruction itself, materials were used from external and internal (policy) 
documents, open-ended interviews with a varied group of (former) employees of the 
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Marnix Academy and studies into the developments in higher professional education 
in general and in primary school teacher training institutes in particular. 

The study was characterized (following Thomas: 2011) as a case study involving a local 
knowledge study and possibly also a key study (subject) with instrumental and evaluative/
explanatory objectives, in which reconstructing and drawing a picture were central (ap-
proach) to a cross-case, nested/sequential/snapshot (process) study. The qualitative study 
was primarily an ‘interpretative investigation’ in which ‘human beings are not under-
stood as objects but as agents’ (Schwartz-Shea & Yanow 2012: 46). In the way in which 
Schwartz-Shea & Yanow (2012) develop interpretative research, agency, contextualisa-
tion and abduction are important notions. 

The reconstruction of the identity development was shaped and analysed by way of 
narrative and discourse analyses. The narrative analysis used Clandinin’s insights and 
applications (e.g. Clandinin & Connelly 2000; Clandinin 2013) and two analysis me-
thods developed by Riesmann: the thematic and the dialogical/performative method 
(Riesmann 2004, 2008). In the discourse analysis, the emphasis was on the discourse-his-
torical approach as developed by Wodak (Wodak & Meyer 2009). The narrative, rhizoma-
tic approach deserved special attention, because of its partial focus on the effects of dis-
courses, to polyphony and multiple entrances, dynamics and (temporary) coherence. 
Sermijn, Loots and Devlieger (2011): “the self [and ‘identity’; bdk] does not have a stable 
core but is plural, polyphonically discontinuous, and fragmented” (2011: 148). 

A special and more detailed justification was provided as regards the person, the role, 
the place of the researcher and her co-researchers. All had been, or still are, involved 
in different roles in the Marnix Academy. The risk of ‘going native’, or rather the risk 
associated with ‘being native’, needed addressing. By way of data, theory and method 
triangulation, through ‘member-checking’, ‘co-researching’ and by paying attention to 
the identification and interpretation of positions (positioning theory), these risks were li-
mited as far as possible. It should be noted here that the use of various forms of triangu-
lation promotes the use of ‘the space in between’. This space, coined by Dwyer & Corbin 
(2009), is the leeway for bridging dichotomies (such as the in- or outsider perspective) 
and thereby a creative space, functioning as the space of “paradox, ambiguity and ambi-
valence, as well conjunction and disjunction” (Corbin & Dwyer 2009: 60). 

The reconstruction, interpretation and appreciation
The Marnix Academy started in 1984 as an independent teacher training institute for 
primary education, based in Utrecht. That start had a reason. At that time, the forma-
tion of such institutes was on the agenda throughout the Netherlands as a result of an 
educational system overhaul forcing at least one elementary school teacher training 
provider to merge with at least one school for kindergarten teachers into one teacher 
training institute for primary education, which was now to be taught in schools for 
4 to 12 year-olds instead of in two separate schools for two separate age groups. This 
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overhaul was deemed necessary as lifting the separation would improve the ability to 
realise the ongoing, continuous development of the learning child, promote creativity 
and advance individualisation, differentiation and cancellation of educational arrears. 
It meant that the separation in the associated training also had to be lifted. Hence the 
formation of new training institutes, which were, and still commonly are, referred to 
as Academies for Primary Education. Taking into account the demographic develop-
ments, the locations of the existing institutes, their denominations and the denomina-
tional and regional distributions, a plan was developed for the formation of these aca-
demies, directed by the framework of the government at the time. 

The partners for the Protestant Christian Academy for Primary Education to be formed 
in the region of Utrecht were obvious: the Reformed Jan van Nassau and Christian 
Rehoboth teacher training institutes and the Marnix school for kindergarten teachers. 
These three institutions formed the new Marnix Academy, the Protestant Christian 
University of Applied Sciences in Primary Education. It is striking that all the specific 
terms for the respective ideological orientations disappeared; “Protestant Christian” 
was believed to be more in keeping with the compartmentalisation as developing at 
the time and as adopted in the development plan. 

The chosen ideological orientation was undisputed and self-obvious given both the 
partners’ history and the framework of the development plan. As from its start, the 
Marnix Academy was committed to Protestant Christian primary education and posi-
tioned itself as such. History also showed a strong link with the Protestant Christian 
primary schools in the city and region of Utrecht. 

The formation of the academy virtually coincided with another development: the es-
tablishment and legislative adoption of higher professional education to be provided 
by universities of applied sciences. The academies for primary education formed before 
1984 were already referred to as higher professional education providers, but they came 
under the Secondary Education Act until 1986. This also applied to other sectors in hi-
gher professional education: the institutes (legally) came under either secondary or vo-
cational education. The 1986 Higher Professional Education Act turned higher profes-
sional education into a separate sector.

The meaning and consequences of the former status of the academies for primary edu-
cation and their predecessors should not be underestimated. The fact that the govern-
ment had approached the courses they provided as secondary education for quite some 
time, rendered not only strict government direction, but also a hybrid educational 
model: the emphasis was on general education (which rendered them the nickname 
of poor man’s universities) and, but to a lesser extent, preparation for the profession of a 
teacher. In her standard study, Van Essen (2006) addresses this hybrid objective, which 
required the schools to seek and find a balance constantly; the formation of academies 
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for primary education and the establishment of the legal basis for higher professional 
education jeopardised this balance.

This formation and establishment were a national issue around 1984. The formulati-
on of the Higher Professional Education Act came with the government’s objective to 
stand back (and be less directive) and make the new sector itself responsible for its qua-
lity, results and efficacy. In the government’s philosophy, it was Scaling Up, Task Division 
and Concentration (STC) that should take centre stage. This implied that size and speci-
fic profiles were conditions for quality and results. 1986 heralded the start of the STC 
operation, which had to lead to the formation of great, multi-sectoral universities of 
applied sciences with a student population of at least 600. For the academies for pri-
mary education, a lower number would suffice - 200 - taking into account the recent 
mergers and a greatly decreasing number of students due to surpluses in the labour 
market. A considerable part of the academies that had just been formed became part 
of a multi-sectoral university of applied sciences under the influence of the STC ope-
ration. Initially, seven, and eventually five, academies for primary education remained 
independent (and, therefore, mono-sectoral). These formed the educational federation 
Interactum in the longer term. The Marnix Academy joined this federation in 2001. In 
2016, Interactum was converted into an even greater educational affiliation: Radiant 
Teacher Training Institutes. This group includes not only independent academies but 
also multi-sectoral institutes (albeit small in their numbers of sectors).

When it turned out that it was difficult for the institutes for higher professional edu-
cation to realise the care for quality and to live up to the responsibility for results, 
the government used its position as the funder to take the reigns again, step by step. 
Efficiency and results would be ‘enforced’ by potential state funding cuts. The institutes 
chose extensification as their means towards efficiency: fewer contact hours and more 
independent study. As for the targetted results, one of their solutions was to acquire 
students from abroad. These trends led to two well-known cases of misconduct: wide-
spread fraud with unjustly received funds for international students and the diploma 
fraud at InHolland University of Applied Sciences. They caused a long-lasting atmosp-
here and situation of mistrust; this trust had to be rewon, not to mention the possibili-
ties for more self-direction.

Within the context of international (European) harmonisation and transparency, hi-
gher professional education also saw the introduction of bachelor’s and master’s de-
grees and, for each and every course, a structure of majors and minors (as generic and 
specialisation components) in keeping with the Anglosaxon educational model with 
its associated philosophy of results, rankings, efficiency, revenue and measurable quali-
ty. From that moment on, higher education in the Netherlands took on a more process-
based and business operational approach. In order to measure quality, ‘descriptors and 
qualifications’ were, and still are, used. 
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Based on quality assessments and social discontent with the quality of primary educa-
tion and, so, with the quality of teacher training, the academies for primary education 
became the focus of attention, and the government steered into the direction of nati-
onal knowledge bases and national examination. So-called performance agreements 
for all universities of applied sciences were also introduced: on the basis of the targets 
set by the institutions, part of their funding is now dependent on them achieving these 
targets, or not. 

Governmental direction (and the direction by sector councils steered by the govern-
ment) and measurements that followed one another in rapid succession caused and 
still causes a great many educators to feel alienated from their core task and their exe-
cution of that core task. Educators and philosophers who have raised the subject were 
‘embraced’ (Nussbaum 2011, Biesta 2014). As for educational reasoning and actions, dif-
ferent emphases seem to be placed as well, such as the focus on emergent teaching (see 
Crowell & Reid-Marr, 2013).

These national developments have formed the background to the (polyphonic) nar-
rative of the Marnix Academy. The STC operation began soon after its establishment 
in 1984. Attempts have been made to liaise the Marnix Academy with other institutes 
and have it become part of a larger whole to be formed (joining a secondary school for 
higher technical education, an academy for social work, other academies for primary 
education in the city of Utrecht), but none seemed to want to enter into a cooperation. 
“Nobody wanted us,” said the director and deputy director at the time. It was decided to 
take a different course: not to get stuck in the feeling of not being acknowledged, but to 
make its independent position a strong suit by standing out as different. From the very 
beginning, the difference lay in the focus on the student and the professional practice. 
The keynote of the academy became the focus on the other (a keynote it also had before 
the merger!). Responding to the other’s appeal, to stand out and be different in this 
respect - was what characterized the academy. It soon became apparent to the students 
that the self-evident Protestant Christian identity was no longer shared or recognised. 
It was not shared in the sense that students no longer experienced any connection with 
the Protestant Christian points of departure, and not recognised in the sense that the 
personal and unbending sound of the teacher of religion at the time was not recog-
nised or acknowledged as a ‘Christian’ sound. 

In three rounds of review visits (visitation was part of the quality assurance system 
developed by the Netherlands Association of Universities of Applied Sciences), the 
Marnix Academy presented itself assertively with its own choices. During the 1991/1992 
review, the Marnix Academy received a positive assessment as one of the few academies 
for primary education. This was also the case in the second round in 1996 when the as-
sessment panel wondered why the academy reacted so reluctantly. Apparently, the aca-
demy had begun to look inwards rather than outwards, with the necessary suspicion of 
external control.
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In the last round in 2003, the academy’s own choices were appreciated, but the asses-
sors also had criticism: the Marnix Academy did not have an (educationally defined) 
specific outlook on the profession and interpreted its task in an instructional manner. 
They also expressed their concern about the national trends: academies for primary 
education do and have to do a lot, but this multitude led to a lack of depth. 

The Marnix Academy took the comments to heart and put effort into the development 
of an educationally defined outlook on the profession. The development started with 
the question: what do we train for? The keynote, which was already present (to focus on 
the other/the Other), became the foundation for the curriculum and was linked to the 
ideas of the French philosopher Emmanuel Levinas. The development resulted in three 
keywords - skilled, involved and inspired - and a publication with these three keywords as 
its title. Important elements were integral and integrative thinking and acting, congru-
ence in practice. The latter was not only related to the outlook on the profession of the 
primary school teacher. It should also serve as a guideline for all the staff members at 
the Marnix Academy and for the organisation itself. The appeal by the other was not 
to be taken only as the appeal of the learning child, but also the appeal by the learning 
student, the professional practice, the academy’s staff and the surrounding community 
and the world. It was about (ideologically layered) educational thinking and action.

The first accreditation round (which replaced the visitation system) in the period of 
2007-2009, did not turn out well for seven of the academies for primary education. 
The Marnix Academy was one of them. Some of it could, without a doubt, be related 
to the ongoing social criticism and a government that believed that scrutiny and strict 
standards should form the answer to this criticism. Some intentional decisions (in the 
area of examinations for one) were not recognised, acknowledged or assessed for rea-
sons of too little evidence as regards the implementation of the policy. The fact that 
the academy and its ideas could so easily be dismissed created an atmosphere of fear 
throughout the organisation and made the assertive and somewhat stubborn culture 
disappear. It took quite some time to regain the atmosphere of trust, ‘togetherness’ and 
willingness to be different and stand out. During the formulation of the strategic plan 
for 2013-2017, efforts were made to repair these feelings of ‘together’, trust and zest. This 
ultimately resulted in a very positive assessment in the second accreditation round of 
2014. 

In the interpretation of the development of the Marnix Academy’s narrative, various 
things became clear:
- There is a dominant public narrative, which in the course of time has become fo-

cused on keywords like revenue, measurement, justification, economic profitabil-
ity, top-down, reactivity to incidents and unrest;

- There is a dominant idea of the ideology, which has developed from a concept that 
was provided as a matter of course and embraced in all kinds of practices into a 
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separate discourse, provided from the outside, that is exclusive or plural, but for 
many insufficiently relatable to choices and practices;

- There is an organisation narrative with constant components: openness, own choic-
es, seeing opportunities, dialogical and relational, focus on the other;

- There are personal narratives that show undercurrents or counternarratives, where 
involvement, quests and visions play an important role. In the personal narratives, 
the feeling of the importance of belonging prevails: I am significant, I am seen or 
want to be seen, the Marnix Academy is a home, or so it should be.

There is discursive agency; in the reconstruction, the spotlight is on the moments of 
one’s personal choices (by departure from critical situations). By making its own choices, 
the Marnix Academy sought room to stand out and be different and to legitimise its 
existence this way. This means that the development of the Marnix Academy’s identity 
lies mainly in discursive agency itself, often in response to dominant discourses, some-
times also from the narrative of the academy itself, or from personal narratives.

It is striking that there is some type of friction in the interpretation of the ideological 
layer in this identity development. In the open-ended interviews, there is little or no 
mention of the ideological orientation or layer. When it does come to the fore, that lay-
er seems to be connected and examined on the basis of a separate, exclusive and also 
narrow concept. When examined against that concept, whatever presents itself as an 
ideological layer is not recognized, not discussed (anymore) or the ideological choices 
are considered to be ‘falling short’ (compare the interviews on the topic of ‘Where has 
Jesus gone?’). There seems to be conceptual confusion, which causes embarrassment, 
inability or unwillingness around (the interpretation or recognition of) that ideologi-
cal layer.

The ideological layer
From the suspicion of this conceptual confusion, that layer was examined further, pri-
marily focusing on the moments when that layer clearly played a role. A framework was 
developed for the reconstruction and interpretation of those moments:

Concept

Praxis

Implicit (integrative) 
conceptualisation?

Implicit and broad

Implicit thinking and acting, 
integrated

Explicit conceptualisation

Explicit and narrow

Explicit thinking and acting, 
stand-alone activities
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The framework is partly inspired by what Bailey (1997) coined as a concept: implicit 
religion (1997: 7). The framework zooms in on five developments and activities, where 
the ideological layer was an explicit factor: the attempts to establish a Federation of 
Christian Universities of Applied Sciences, the development and realisation of the 
Diploma in Biblical Education and the Diploma in Christian Primary Education, the 
institution and the work of the Identity Committee, the justification of the identity of 
the academy in memoranda and documents and, finally, the institution and the work 
of the research group of Dynamic Identity Development. 

When interpreting these developments and activities, the framework helped reveal a 
movement from self-evident, explicit thinking and acting (in the narrow approach of 
the self-evident column), to explicit thinking - no relationship with action (the crisis in 
the column), to implicit action (integrative) which also includes proposals for, and en-
couragement towards, implicit, integrative conceptualisation. However, the movement 
seemed to have come to a standstill; the explicit stand-alone (compartmentalised) con-
cept was referred back to again in many cases of conceptualisation. The respondents (1) 
felt no connection with this concept anymore; or (2) felt that this concept was replaced 
by an approach without any differentiation or reflection (all ideologies/religions are 
welcome, it makes no difference, for it all boils down to the same thing); the other view 
is (3) that the old concept is embraced and used as a criterion and standard but is found 
not to be complied with, or most practices are not recognised as being related.

A question mark is placed in the top left quadrant (implicit, integrative conceptuali-
sation) of the framework. This question mark does not denote an (in)ability to pro-
vide content here but signifies a new way of dealing with (reconceptualisation) of the 
concept of ‘ideology’ or world view. There has been a partial paradigm shift (towards a 
broad, integrative concept); but there must also be a paradigm shift effected in the ap-
proach to this concept. 

On the basis of a study of some contemporary theological and philosophical contribu-
tions, it can be said that the need for a paradigm shift is shared. The considerations also 
provide a substantive impetus for this reconceptualisation: discursive, emergent, mul-
tiple, cross-border, rhizomatic, cross-religious. Kalsky (2017) proposes to depart from 
foundations and separate concepts and to situate ideology in the rhizomatic praxis, in 
the process itself. This process is ‘transreligious, transcultural, rhizomatic, polyphonic 
and multiple’. The ideological and religious aspects can, therefore, also be interpreted 
as a development process, with the development taking place in discursive performance. 
In this performance, the subjective turn is also realised, i.e. the departure from ideology 
or religion as provided from the outside as a detached and normative concept. 

Conclusions and recommendations
The conclusions that were formulated first at all, which can be regarded as answers 
to the research question and the subquestions. The reconstructed narratives and 
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discourses were assessed by making appreciative statements about them. As for the 
narrative of the Marnix Academy, it can be said that the focus on the other has been one of 
the most important ‘supportive threads’ in the development of its identity. It was also 
shown how embarrassment, inability and unwillingness in respect of the interpretati-
on and appreciation of the ideological layer have presented itself in that narrative. 

As for the (discourses in the) context, it was noted that, in general, the academies for 
primary education reacted extremely flexibly and responsively to the directive appeals 
by the government and the sector council. The academies differ in the extent of discur-
sive agency in their response to that appeal. There seems to be a connection between rea-
lised discursive agency and (recognised) quality. 

This leads to the appreciative conclusion that it is good to have leeway as to how to res-
pond to the appeal of the other party (including the government) and, above all, to use 
this leeway for performativity and discursive agency.

With regard to the ideological layer in identity development, it was concluded that it is 
necessary to realise a subjective turn in the ideological and educational discourses. The 
ideology is also about discursive agency.

Finally, recommendations were made for further research and for further elaboration 
into the professional practices. For the Marnix Academy, the recommendation is to 
(continue to) work on the dialogue with attention to what has been identified as im-
portant ‘supporting threads’ in the identity development: stand out and be different, 
focus on the other and do so ‘together’. 



339

Bijlage 12: Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Barbara de Kort werd op 2 december 1953 te Katwijk aan Zee geboren. Zij volgde kleuter- 
en lager onderwijs op scholen in respectievelijk Amstelveen, Lisse en Heemstede. Op 
het Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem rondde zij het voortgezet onderwijs af (gym-
nasium alfa). Zij studeerde vervolgens Theologie aan de Universiteit Utrecht en aan de 
Universiteit van Amsterdam. Deze studie werd in 1981 afgerond met het doctoraalexa-
men (cum laude).

In 1976 startte Barbara haar loopbaan in het onderwijs, als docent godsdienstige vorming.  
Van 1977 – 1984 was zij verbonden aan de H.P.A. Jan van Nassau te Utrecht. Tijdens en 
na deze aanstelling werkte zij tevens bij diverse scholen voor voortgezet onderwijs en 
voor middelbaar beroepsonderwijs en bij het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum.  
Van 1987 tot 1994 was zij werkzaam als docent godsdienstpedagogiek en didactiek en als 
docent feministische theologie bij de Theologische Academie van Hogeschool Holland.  
In 1994 keerde zij terug naar het opleidingsonderwijs in Utrecht, bij de rechts-
opvolger van de H.P.A. Jan van Nassau: de Marnix Academie. Zij vervulde daar 
verschillende rollen: docent godsdienstonderwijs, projectleider HZP, oplei-
dingsmanager en lid (en waarnemend voorzitter) van het College van Bestuur.  
Vanaf november 2014 is zij werkzaam als hogeschoolhoofddocent met vooral een les-
taak in de masteropleiding Leren en Innoveren. 

Barbara was gedurende enkele jaren (tot mei 2015) lid en voorzitter van de Commissie 
Zingeving en Onderwijs van de Besturenraad / Verus.

Vanaf januari 2015 is zij voorzitter van het Landelijk Overleg van Lerarenopleidingen 
Basisonderwijs (LOBO).

Barbara de Kort is gehuwd met Chris Former en moeder van Karina en Arjen Former.
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