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“Christelijk onderwijs heeft een merkbelofte die in de praktijk van
het onderwijs beleefd wordt en als kwaliteitsmerk zichtbaar is.”

Voorwoord
Voor u ligt het visiedocument Identiteit als sterk merk.

grenzen, gekoppeld aan het lidmaatschap van een

Dit document is opgesteld voor het LVGS, ter onder-

of meer kerken. Dat beleid is veranderd. Inmiddels

steuning van de transitiefase van het LVGS en de gere-

hebben veel scholen hun benoemings- en ledenbeleid

formeerde onderwijsrichting. Maar ook breder voor

vastgelegd in een identiteitsdocument. Dat document

christelijke en evangelische scholen, die eveneens voor

dient te worden onderschreven door het onderwijs-

de uitdaging staan om bijbelgetrouw onderwijs als een

personeel, studenten, leerlingen en/of hun ouders.

kwaliteitsmerk in te richten.

Daarin spreekt de school uit dat zij borg staat voor
christelijk onderwijs dat aansluit op de christelijke

In de nieuwe fase ligt de nadruk vooral op de inhoudelijke

opvoeding thuis.

vertaling van de identiteit in de school en het onderwijsproces. In termen van artikel 23 van de Grondwet zou je

Maar de scholen zien ook dat de verbreding van de

kunnen zeggen: de nadruk ligt minder op de richting, maar

formele identiteit om een transitie vraagt, waarbij de

meer op de inrichting van het onderwijs. De uitdaging is

nadruk vooral op de inhoudelijke uitwerking van identiteit

om ‘het navolgen van Christus’ in de school te vertalen in

in de school en het onderwijs ligt. Daarin staan de gerefor-

een eigen visie op pedagogiek, didactiek, burgerschap en

meerde scholen niet alleen, ook het evangelisch onder-

geloofsopvoeding. In het schoolplan en onderwijsconcept

wijs en andere christelijke scholen stellen zich die vraag.

is die identiteit herkenbaar. In de schoolgemeenschap

Vandaar dat die scholen kunnen meedoen in het ont-

wordt zij beleefd en gevoeld. Met dit visiedocument, dat

wikkelingsproces. Met dit visiedocument en het project

tot stand is gekomen in een projectgroep onder leiding van

‘Identiteit als sterk merk’ willen we scholen ondersteunen

Prof. dr. Roel Kuiper, wordt een belangrijke stap gezet.

bij deze transitie. Deze verandering zal ook leiden tot een
andere rol van het LVGS.

Waarom bestaan wij? In veel christelijke organisaties
wordt die vraag gesteld. In het tijdperk van de verzuiling

Christelijk onderwijs heeft een merkbelofte die in

behoorde het lidmaatschap van een christelijke organisatie

de praktijk van het onderwijs beleefd wordt en als

er gewoon bij. Gereformeerde scholen hadden binnen het

kwaliteitskenmerk zichtbaar is. Met dit visiedocument

spectrum van het christelijk onderwijs een eigen richting.

zetten we een stap op die weg.

Zij zorgden met hun leden, benoemings- en leerlingenbeleid, ook voor een sterke formele afbakening van

Jan Westert, Voorzitter LVGS
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“Scholen die zijn aangesloten bij het LVGS hebben iets
gemeenschappelijk: zij willen bijbelgetrouw onderwijs geven.”

1. Identiteit als sterk merk
Scholen die zijn aangesloten bij het LVGS hebben iets

Identiteit slaat op wat scholen gemeenschappelijk

gemeenschappelijk: zij willen bijbelgetrouw onderwijs

hebben. Op dat wat hen kenmerkt en onderscheidt van

geven in aansluiting bij de geloofsopvoeding die kinderen

andere scholen. Identiteit krijgt primair vorm op het

en jongeren van huis uit meekrijgen. Op LVGS-scholen

niveau van de school. Die vormgeving is een zaak van

worden leerlingen opgeleid en gevormd om als toegeruste

iedereen die erbij betrokken is. Scholen die een set van

christenen hun weg door het leven te gaan. De leerkrachten

basiskenmerken gemeen hebben, kunnen die identiteit

die voor de klas staan zijn gelovige christenen. Zij vertel-

ook delen en zo elkaar onderling versterken, in de regio of

len met liefde over God, over de wereld van God, en over

landelijk. Dat is wat LVGS-scholen willen doen. Er kan in

wat het betekent Jezus Christus te volgen en zich te laten

samenwerking van elkaar geleerd worden. Zo kan er meer

leiden door de Heilige Geest. Zij gaan voor in het openen

gemeenschappelijk worden aangepakt. Ook naar de over-

van de Bijbel om het Woord van God te laten schijnen over

heid toe is het wenselijk als eenheid op te treden, mede

de vragen van iedere dag. Ze zijn in hun christen-zijn een

in het licht van aanstaande veranderingen. Daarom willen

voorbeeld voor hun leerlingen.

deze scholen van hun identiteit een sterk merk maken.

Deze identiteit willen deze scholen verder versterken en

Wat is hier sterk? Met sterk bedoelen we dat wat

uitbouwen. Zij beseffen dat dit alleen kan als deze identiteit

ondubbelzinnig tot de kern van de identiteit behoort:

het kloppend hart is van de school. Wat doet dat hart?

Het christelijk geloof, gedragen door de school en 		

Het hart houdt een activerende circulatie op gang in een

door ouders die de school steunen:

levend organisme. Zo moeten ook de scholen zijn: vitaal in

•

beweging rond een sterke centrale impuls. Het geloof
dat alles draagt niet vanzelfsprekend vinden, maar laten

gebaseerd op de Bijbel, verstaan als het Woord van
God;

•

groeien en ontwikkelen. Niet stilstaan, maar voortgaan.

gevoed door de kerk als de gemeenschap van
gelovigen.

Gemotiveerd aan het werk vanuit een gedeelde over-

De visie op leerlingen als kinderen van God:

tuiging. Dat vraagt om een continu proces van bezinning,

•

toepassing, feedback en weer nieuwe bezinning. De school
als identiteitsgemeenschap is per definitie een lerende
organisatie.

die op school verder worden gevormd in het 		
christelijk geloof;

•

en vanuit dat geloof de wereld ontdekken, erover
leren en zelfstandig worden;
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•

in verantwoordelijkheid en dienstbaarheid aan God,

baar is geworden. Dat is niet een wereld zonder ankers,

mens en samenleving.

betekenis of profiel. Karakteristieke kwaliteit blijft
wervend, mits gearticuleerd en waargemaakt. LVGS-

Deze kern is het levende hart en vormt de karakteristiek van

scholen zullen de verbinding nadrukkelijker moeten

de scholen van dit verband. Dit hart moet levendig kloppen

aanbrengen tussen wat sterk is aan hun identiteit en

op alle scholen, zowel in het PO als in het VO en in het MBO.

het merk dat zij willen uitdragen in hun specifieke pedagogische en onderwijskundige benadering. Daarvoor

Wat is hier het merk? Het bovenstaande is al een

presenteren we in dit visiedocument een identiteitskader.

belangrijk merk van deze scholen. Het is het christelijklevensbeschouwelijk stempel dat zij dragen. Maar dit

Dit alles is het work in progress. We doen dat werk het

stempel alleen zou de scholen te eendimensionaal maken.

liefst samen met alle scholen die zich in deze opgave

Goed christelijk onderwijs vraagt om doorwerking in

herkennen en willen aansluiten bij deze beweging.

pedagogisch en onderwijskundig opzicht.

In de volgende hoofdstukken zullen we de stappen laten
zien op deze weg. Er volgt eerst een hoofdstuk met

Wat is goed opleiden? Wat is vorming? Wat is leren en hoe

een beschouwing over de identiteitsbeleving op

pakt de school dat aan? De levensbeschouwelijke basis

gereformeerde en evangelische scholen. In een

van de school moet doorwerken in een pedagogische en

volgend hoofdstuk introduceren we een overkoepelend

onderwijskundige benadering. Die is nodig om een school in

identiteitskader. Daarna is er een hoofdstuk waarin het

staat te stellen haar doelen met leerlingen te bereiken. Die

praktijkmodel (BOLD) wordt gepresenteerd. Dit is het

pedagogische en onderwijskundige benadering hoort dus

hoofdstuk over de manier waarop in deze benadering

ook tot het merk van de school. In samenhang met de eigen

identiteit doorwerkt in alle processen van de school.

levensbeschouwelijke basis wordt dit een sterk merk.
Tot slot nog dit: we beschouwen de school als identiteits-
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In dit opzicht hebben de LVGS-scholen een gezamenlijke

gemeenschap. Deze krijgt vorm door de concrete

ontwikkelingsopgave voor de boeg. Dat geldt ook voor veel

verantwoordelijkheid die alle betrokkenen – leerkrachten,

evangelische en orthodox-protestantse scholen. Zij willen

leerlingen, ondersteuners, schoolleiders, ouders – daar-

van hun identiteit dat sterke merk maken, maar hebben ook

voor dragen. De vormgeving en articulatie van identiteit

achterstanden weg te werken. Zij staan voor de opgave hun

moet daar plaatsvinden, op iedere individuele school.

christelijk-levensbeschouwelijke basis en positie opnieuw

Tegelijkertijd spreken we over identiteit als iets dat al

te doordenken in een ontzuilde wereld waarin veel vloei-

deze scholen gemeenschappelijk hebben. Die twee

niveaus zijn op elkaar betrokken. LVGS-scholen
committeren zich aan de overkoepelende beweging
die hen verder helpt en faciliteert. Maar identiteit is iets
dat uiteindelijk lokaal vorm krijgt in de interactie tussen
docent en leerling en tussen schoolleider en leerkracht.
Om de kwaliteit daarvan zo sterk mogelijk te maken zijn

“Goed christelijk onderwijs vraagt om

LVGS-scholen samen aan het werk rond hun eigen merk.

doorwerking in pedagogisch en
onderwijskundig opzicht.”

“Op alle scholen is er de wens de identiteit meer te laten doorwerken
in de leerstof en in het maatschappelijk toerusten van de leerlingen.”

2. Scholen onder de loep
In het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de beleving

het gaat om de doorontwikkeling van identiteit.

van de schoolidentiteit onder docenten en medewerkers

Het algemene beeld begint met de constatering dat

van LVGS-scholen. Duidelijk is dat al deze scholen bezig zijn

de docenten op alle onderzochte scholen betrokken

met de doorontwikkeling van hun identiteit. Vrijwel overal,

christenen zijn die Jezus als hun Heer en Verlosser

in het PO en in het VO, is er sprake van een transitieproces.

belijden. Zij geven van harte vorm aan de identiteit van

Vanuit een verzuild en mono-kerkelijk verleden op weg

de school. Zij zijn in staat deze tijdens dagopeningen en

naar een meer open situatie. Trouw aan de oorspronkelijke

vieringen en in hun contact met leerlingen uit te dragen.

roeping, maar breder in opzet en betekenis. Scholen willen

Zij zijn betrokken op leerlingen, zetten zich voor hen in en

niet hun historische wortels doorsnijden of afscheid

scheppen samen een prettig schoolklimaat. Zij vinden

nemen van hun grondslag, maar willen wel de beperkingen

in grote meerderheid dat de identiteit van de school

ontstijgen van al te nauw getrokken kerkelijke kaders.

duidelijk moet zijn vastgelegd en verankerd. Ook willen

Dit transitieproces wakkert op alle scholen fundamentele

ze graag dat deze doorwerkt in alle processen en vinden

vragen aan, bij leerkrachten, schoolbestuurders en ouders.

het belangrijk met collega’s hierover te spreken. Zij
verwachten van hun collega’s dat deze hartelijk mee-

Hoe luiden hun vragen? Die vragen gaan in de eerste plaats

levend lid zijn van een kerk of gemeente. Op al deze items

over de vormgeving van de identiteit in samenhang met

zijn de scores zeer hoog, zowel in het gereformeerd als in

personeelsbeleid en de gewenste positionering van de

het evangelisch onderwijs. Dit is het algemene beeld.

school. In de tweede plaats over de doorwerking van de
identiteit in het onderwijs. En in de derde plaats over

Vragen over vormgeving

de toerusting van docenten als het gaat om de verdere

De eerste vraag in het transitieproces van scholen gaat

ontwikkeling van de school als identiteitsgemeenschap.

over de beleving en vormgeving van identiteit. Veel

Over deze vragen en de antwoorden erop gaat dit hoofd-

scholen hebben een ontwikkeling naar verruiming door-

stuk. We laten in een samenvattende beschouwing zien

gemaakt zonder dat de formele identiteit daarmee gelijke

wat het onderzoek in deze opzichten heeft opgeleverd.

tred heeft gehouden. De bakens zijn in de praktijk al

We beginnen met de presentatie van enkele onderzoeks-

verzet, op papier nog niet. Dat geeft spanning in de

resultaten die een algemeen beeld geven. Dat is de start-

beleving van die identiteit. LVGS-scholen kennen vanouds

positie van de scholen waar we bij aan kunnen knopen als

een strikt benoemings- en toelatingsbeleid. Docenten aan
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een gereformeerde school dienden lid te zijn van een GKv.

en onmisbare inhoud in meekomt. Wordt deze weer van

Daarmee werd de eigen richting mede geborgd. Inmiddels

actuele betekenissen voorzien dan mag de gereformeerde

laten de betrokken scholen leerlingen toe uit alle prote-

identiteit van hen sterker doorwerken in het onderwijs.

stantse denominaties. Op de meeste scholen is het mogelijk
dat docenten worden benoemd uit verwante gereformeerde

Veel hangt dus af van de vormgeving van de identiteit

kerken (vooral met name CGK en NGK). Maar in de statuten

van de school in een nieuwe context. Dat de school-

van de scholen is de formele identiteit onveranderd gebleven identiteit ondubbelzinnig moet worden vastgelegd is
en is de confessionele binding aan de GKv veelal blijven staan. voor iedereen duidelijk. Daarin verschillen gereformeerde
en evangelische scholen overigens niet van elkaar.
Hoe wordt deze spanning door docenten en medewerkers

Maar de borging van die identiteit moet niet eenzijdig

op LVGS-scholen beleefd? Geconstateerd kan worden dat

verlopen via een gevergd lidmaatschap van een of

een geschiedenis waarin veel nadruk is gelegd op de formele

enkele aan te wijzen gereformeerde kerken. Voor de

functie van de gereformeerde identiteit een hypotheek heeft sturing die daarvan uitgaat, verdwijnt het draagvlak.
gelegd op de inhoudelijke doorwerking ervan. Docenten

Medewerkers vinden het wel belangrijk dat hun

geven in gesprekken aan het gereformeerd geloofsverstaan

collega’s meelevend lid zijn van een kerk of gemeente.

van harte te delen. Maar er zijn ook docenten die zeggen

Maar de borging van de identiteit moet niet extern

afstand te houden van andere betekenissen die het

verlopen, dat is een zaak van de schoolorganisatie zelf.

woord gereformeerd kennelijk oproept. Zij noemen dan

Daarin spelen identiteitsdocumenten en de hantering

onenigheden uit een kerkelijk verleden of de opgeslotenheid

ervan een belangrijke rol. De inhoud daarvan moet

binnen een enkele zuil. Ervaringen van uitsluiting en

toegesneden zijn op de praktijk van het christelijk

formeel gebruik van de grondslag tasten de reputatie

onderwijs. Docenten willen graag weten waar ze aan

ervan aan. Voor veel docenten is het woord gereformeerd

toe zijn, welke betekenis de identiteit heeft voor de

diffuus geworden en heeft het als sociaal-culturele

school als geheel, hoe ze die kunnen mee helpen

aanduiding sterk aan betekenis ingeboet. Maar er zijn tege-

ontwikkelen en daarin gezamenlijk met collega’s

lijkertijd ook veel docenten die vinden dat er een waardevolle kunnen optrekken.
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Ik vind het belangrijk dat mijn collega’s lid zijn van een kerk (in percentages).
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Vragen over doorwerking

namebeleid van leerlingen. Bij helderheid over identiteit

De tweede vraag gaat over de doorwerking van de identiteit

hoort ook dat iedereen aanspreekbaar mag zijn op die

in het onderwijs. Hierbij moet eerst een opmerking worden

identiteit. Docenten waarderen dat.

gemaakt over de populatie van de school. Kenmerkend
voor LVGS-scholen is dat de leerlingen afkomstig zijn uit

Maar hoe werkt dit door in het primaire proces van het

christelijke gezinnen en doorgaans gelovige ouders

onderwijs? Wat betekent die identiteit in meer materiële

hebben. Die ouders vertrouwen hun kind toe aan een

zin? In het onderzoek is gevraagd naar de doorwerking

christelijke school in de verwachting dat zij daar verder

in pedagogisch en onderwijskundig opzicht. Opvallend

worden opgeleid en gevormd tot gelovige mensen. Zij

is dat pedagogische en onderwijskundige benaderingen

voelen dit als een verantwoordelijkheid die zij hebben ten

nauwelijks of slechts fragmentarisch gearticuleerd zijn en

opzichte van hun kind (al dan niet uitgesproken bij de

dat er geen gemeenschappelijke kaders of meetpunten

doop van hun kind) en de school beschouwt het als een

zijn. Het PO is hierin vanouds beter toegerust dan het

verantwoordelijkheid onderwijs aan te bieden dat aan

VO. Maar LVGS-scholen hebben geen gezamenlijke

deze verwachting tegemoet komt. De levensbeschouwe-

pedagogische of onderwijskundige visie ontwikkeld.

lijke basis van de school vergt in het stelsel van bijzonder

Docenten hebben wel behoefte aan een dergelijk

onderwijs nadrukkelijk aandacht en zorg. De christelijke

houvast, zij menen ook dat de identiteit van de school

school is geen openbare school, maar een school met een

moet doorwerken in een pedagogische visie, en

richting en een eigen populatie die daarbij past.

wensen meer toerusting op dit gebied. Met het oog
hierop is het van belang dat scholen de handen ineen

Voor het gereformeerd en het evangelisch onderwijs is

slaan. Er is hier sprake van een meer dan latente

dit een belangrijk uitgangspunt. Om als school een

handelingsverlegenheid die breed gevoeld wordt.

identiteitsgemeenschap te kunnen zijn, waarin het
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christelijk geloof door iedereen gedragen wordt, moet

Naast de doorwerking van de identiteit in een samen-

dit uitgangspunt ook voor iedereen betekenis hebben.

hangende pedagogisch-onderwijskundige visie is er de

De school laat leerlingen toe die passen bij de identiteits-

doorwerking in de praktijk van alledag. Er is gevraagd

gemeenschap die de school wil zijn. Daarvoor is onder

naar drie aspecten: (a) de opleiding voor een diploma

docenten en schoolbesturen groot draagvlak, zo blijkt. De

(kwalificatie), (b) de persoonlijke en christelijke vorming

keerzijde is de vrees die bij hen leeft dat scholen niet meer

van leerlingen en (c) de toerusting tot verantwoordelijk

in staat zullen zijn hun identiteit te bewaren en van kleur

burger in de samenleving. In de praktijk van het onder-

zullen verschieten als zij niet zorgvuldig zijn in hun aan-

wijs, in de interactie tussen docent en leerling, is dit

allemaal aan de orde. Wel menen docenten in het

“...dat de docenten op alle onderzochte

gereformeerd onderwijs dat er verhoudingsgewijs

scholen betrokken christenen zijn

veel accent ligt op de kwalificatie-eis in het opleiden
van leerlingen. Zij zouden willen dat de school meer
kan betekenen in de vorming van leerlingen. In het
evangelisch onderwijs spelen dit soort accenten ook een
rol. In de loop der jaren is hier meer aandacht uitgegaan
naar de kwalificatie-eis naast de nadruk op het delen van
het geloof. Op alle scholen is er de wens de identiteit
meer te laten doorwerken in de leerstof en in het
maatschappelijke toerusten van leerlingen.
Vragen over hoe nu verder
De derde vraag die leeft op LVGS-scholen betreft de
capaciteit die nodig is voor de ontwikkeling van de
identiteit van de school. In het licht van de geconstateerde
handelingsverlegenheid is het niet verrassend dat duidelijke meerderheden aangeven behoefte te hebben aan
meer toerusting. Docenten zijn echter wel gevoelig voor
de manier waarop dit gebeurt. Niet iedereen wil op cursus,
sommigen zijn afkerig van een al te directief optreden van
‘bovenaf’, dus van het schoolmanagement, velen geven
aan vooral het gesprek hierover en het samenwerken met
collega’s te zoeken. Maar ook de vormgeving van identiteit
‘van onderop’ vraagt in elk geval om twee dingen: heldere
kaders en capaciteit.
Met heldere kaders bedoelen we een beleid dat zorgt
voor een consequente doorwerking van de levensbeschouwelijke identiteit in pedagogische en onder-

die Jezus als hun Heer en
Verlosser belijden.”

Er is meer toerusting m.b.t. identiteit

Er is geen extra toerusting

nodig voor het personeel dan nu het

m.b.t. identiteit nodig.

geval is.
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wijskundige benaderingen. Docenten moeten houvast

betekenis. Verdergaan op deze weg betekent de opbouw

hebben in concrete heldere kaders en afspraken, en

van capaciteit, gezamenlijk en per school. Investeren in

vragen daar ook om. In de tweede plaats is er hier een

de ontwikkeling, maar wel vanuit een heldere basis en

capaciteitsvraag. Hoeveel tijd en gelegenheid krijgen

duidelijke kaders. Sterk staan op stevige grond. Daarover

docenten om zich toe te leggen op de bezinning op hun

nu meer.

werk, de ontwikkeling van lesmateriaal, het ontmoeten
van collega’s van andere scholen? Scholen die het in
alle opzichten goed doen zijn altijd tegelijkertijd lerende
organisaties. Scholen met een heldere identiteit kunnen
zelf ook leren van die identiteit. Om een lerende organisatie te zijn moeten er leerprocessen worden ingericht
en capaciteit worden vrijgemaakt, zodat docenten zich
als dragers van de identiteit van de school verder kunnen
ontwikkelen. Om dit alles te realiseren is tevens krachtig
leiderschap vereist.
Hoe verder? Uiteraard is gerichte toerusting ook nodig.
Docenten die nieuw zijn zullen moeten worden ingevoerd
in de identiteit die de school wil uitdragen. Hoe meer
die identiteit wordt gearticuleerd, hoe nadrukkelijker
er aandacht moet zijn voor opleidings- en toerustingstrajecten. Daarachter ligt de vraag naar de kennisinfrastructuur en mechanismen van kennisdeling die
gereformeerde, evangelische en christelijke scholen op
poten moeten zetten om samen te groeien en profiel te
blijven tonen. Bij identiteit als ‘sterk merk’ horen niet
alleen labels en namen, maar hoort vooral een eigen
inhoud die zich verder ontwikkelt en leidt tot een
eigen bestand aan kennis en inzichten. Dat geeft aan deze
identiteit diepte en een zich steeds meer uitbreidende

17

“De identiteit van de school is bij uitstek iets
dat gedragen moet worden van onderop.”
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3. Een helder kader
Christelijke jongeren die tevens kerkelijk betrokken zijn,

dat gedragen moet worden van onderop, van betekenis-

hechten waarde aan een ‘sterk geloof’, zo meldde het SCP

sen voorzien door schoolleiders, docenten, ondersteunend

in 2014. Zij willen daar ook vorm aan geven en zij worden

personeel, ouders en ook leerlingen. Bovendien gaan

daartoe aangemoedigd door een sterk gemeenschaps-

plaatselijke scholen of regionale scholenclusters uit

leven. Zonder twijfel maakt ook de school waar dat geloof

van een eigen rechtspersoon, een oudervereniging of

wordt beleefd en overgedragen hiervan deel uit. Er zijn

stichting. Díe gaan over de identiteit van de school. Het

scholen waar evenzeer waarde wordt gehecht aan een

kader dat in dit hoofdstuk wordt getekend is bedoeld als

‘sterk geloof’. Dat geldt gelukkig voor heel wat scholen en

gemeenschappelijk referentiekader voor gereformeerde,

in elk geval voor gereformeerde, evangelische en tal van

evangelische en christelijke scholen om christelijk onder-

andere christelijke scholen.

wijs te versterken. Het fungeert als gemeenschappelijk
ankerpunt, het maakt verbinding mogelijk tussen scholen

Dat geloof wordt op al die scholen op allerlei manieren

en dient als model voor de manier waarop de identiteit

beschreven. Er is een wereld aan identiteitsdocumenten

van de school wordt geborgd.

waarin dat naar voren komt. De school wordt daarin wel
getekend als ‘oefenplaats van het Koninkrijk van God’ en

Wij vinden het belangrijk dat iedere school zichzelf

leerlingen worden aangesproken als ‘uniek schepsel van

verklaart als het gaat om de eigen identiteit. Iedere school

God’ met eigen gaven en talenten die mogen ‘schitteren

zou moeten beschikken over een ‘statement of faith’.

in Zijn licht’. Trajecten om de eigen identiteit in woorden

Dat gebeurt in formele zin in de grondslag van de school.

te vatten zijn dikwijls motiverend en verrijkend. Wie erbij

Vervolgens wordt identiteit ook materieel vormgegeven

betrokken is, ervaart de gesprekken erover vaak als heel

via identiteitsdocumenten. Dit zijn belangrijke stappen bij

waardevol. Ze gaan over het geloof dat gedeeld en

de vormgeving van de identiteit van de school. Hier vallen

gemeenschappelijk beleefd wordt.

keuzes die consequenties hebben voor het personeelsbeleid en voor de doorwerking van geloofsinhouden in het

Als er in dit hoofdstuk gesproken wordt over een identi-

werk van de school. Daarom luistert de borging en vorm-

teitskader is dat niet om al dit werk nog eens dunnetjes

geving van identiteit heel nauw. Hierin wordt het ontwerp

over te doen. De identiteit van de school is bij uitstek iets

van de schoolidentiteit al zichtbaar.
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Dit identiteitskader wil helpen dit ontwerp te maken. We

volstrekt evident zijn. De elementen die daar genoemd

beginnen met een bespreking van de formele borging in de

worden moeten helder in zichzelf zijn. Scholen die een

grondslag van de school. Vervolgens bespreken we de meer

gereformeerde identiteit willen laten doorwerken in hun

materiële vormgeving in een centraal identiteitsdocument.

onderwijs, moeten dat ook klip en klaar vermelden. In

Samen noemen we dit het identiteitskader. Binnen het

hun grondslag moet dan staan dat de school zich

LVGS krijgt dit de status van standaardmodel.

baseert op de Bijbel als het Woord van God, waarvan
de hoofdzaak is samengevat in de drie gereformeerde

Formele borging

belijdenisgeschriften. Daarmee verwijzen ze naar het

De identiteit van de school wordt om te beginnen beschre-

gereformeerde geloofsverstaan. Zij doen er echter

ven in de statuten – veelal in de grondslag van de vereniging

goed aan dit gereformeerde geloofsverstaan in enkele

of stichting die de school in stand houdt. Gereformeerde

zinnen op formule te brengen, aangezien de inhoud van

scholen verwijzen dan naar de Heilige Schrift en de drie

de Drie Formulieren van Enigheid niet bij iedereen bekend

gereformeerde belijdenisgeschriften (de zogenaamde ‘Drie

verondersteld mag worden en de betekenis ervan voor de

Formulieren van Enigheid’) die de hoofdzaak of leer van de

identiteit van de school niet altijd wordt doorgrond. Een

Bijbel samenvatten.

kort ‘statement of faith’ zou moeten worden toegevoegd.

Vrijgemaakt-gereformeerde scholen hebben er vaak een

Er is in het gereformeerd onderwijs altijd grote waarde

formulering bijstaan die zegt dat deze leer of belijdenis

gehecht aan een levende relatie tussen kerk en school,

verstaan moet worden zoals de GKv dat doet. Een verdere

evenals tussen gezin en school. Kerken hebben vanouds

uitleg van wat die gereformeerde grondslag inhoudt, wordt

een verantwoordelijkheid gevoeld voor het christelijk

er meestal niet bijgegeven. Dat doen evangelische scholen

onderwijs en dat is ook goed. Toch is het bezwaarlijk de

wel. In de grondslag van De Passie en andere evangelische

identiteit van de school te borgen onder verwijzing naar

scholen wordt verwezen naar de verklaring van Missie

een specifieke kerk. Dit element roept inmiddels veel

Nederland (voorheen: Evangelische Alliantie) en worden

vragen op. Betekent het dat de school haar identiteit

bovendien een aantal kenmerken van het evangelische

handhaaft onder verwijzing naar de manier waarop de

geloofsverstaan vastgelegd.

kerk dat doet? Gebeurt dat dan daadwerkelijk? Dat is in
de praktijk niet het geval en daarmee roept dit vragen

20

Het ontwerp van de identiteit van de school moet beginnen

op. De boodschap die hiervan uitgaat is dat er een soort

met een zo duidelijk mogelijke omschrijving in de statuten.

extern gezag is waarop gelet wordt. Dit neemt eigenaar-

Wat de grondslag van de school is, moet voor iedereen

schap weg bij de eerstverantwoordelijken: bestuurders,

schoolleiders, docenten, ondersteunend personeel en

een kerk of gemeente. Uit het gehouden onderzoek

ouders. Juist zij moeten invulling geven aan de identiteit

bleek dat medewerkers van De Passie daar ook zeer aan

van de school.

hechten. De opgave is hier een evangelische identiteit
vorm te geven met christenen van diverse kerkelijke

Het onderdeel in de statuten dat spreekt over de

achtergronden. Dat vraagt om een sterk identiteits-

gereformeerde belijdenis ‘zoals gehandhaafd door de

document dat hierop kan sturen. Dat hebben alle

Gereformeerde Kerken’ kan daarom beter achterwege

scholen nodig, ook gereformeerde en andere die van

gelaten worden. De school is geen denominatieschool en

hun identiteit een sterk merk willen maken. Daarover

de identiteit ervan wordt niet geijkt aan wat de bij name

gaan we het nu hebben.

genoemde kerk al dan niet handhaaft. Soms wordt de
verwijzing naar een of meer kerken gebruikt om personeel

Materiële vormgeving

te selecteren. Maar ook hier is weer de vraag wat dit doet

Scholen staan sterk in hun identiteit als deze niet alleen

met ieders verantwoordelijkheid. Niet iemands lidmaat-

formeel, maar ook materieel geborgd wordt. Identiteits-

schap van een bepaalde kerk maakt hem of haar geschikt

documenten zorgen voor een meer materiële vormgeving

om de identiteit van de school vorm te geven, maar de

van de identiteit op de werkvloer. Dat gebeurt om te

overtuiging die hij of zij meebrengt. Uiteraard wordt van

beginnen in een centraal identiteitsdocument. Dat

een medewerker aan een gereformeerde school verwacht

document moet sturend zijn voor de vormgeving en

dat deze positief staat tegenover de gereformeerde

doorwerking van de identiteit van de school. Docenten en

geloofstraditie. Ook verwachten dergelijke scholen dat

medewerkers moeten ermee instemmen om benoemd te

medewerkers hartelijk meelevende leden van Christus’

kunnen worden, zij moeten de inhoud ervan als leidraad

gemeente zijn. Deze criteria zijn heldere en waardevolle

voor hun werk kunnen zien en schoolleiders moeten

elementen om de identiteit van een gereformeerde school

de identiteitsontwikkeling kunnen toetsen aan dit

te borgen. Daarover gaat deze discussie niet. Het is prima

document. Samen met de grondslag vormt dit identiteits-

om deze criteria in de statuten op te nemen.

document het identiteitskader van de school.

Op evangelische scholen spelen dezelfde kwesties. Ook

Het identiteitsdocument legt dus de link tussen grondslag

daar wordt de identiteit geborgd in de grondslag. Door-

en de onderwijspraktijk. Het heeft sterke praktische

gaans zijn de karakteristieke elementen daarvan expliciet

functies. Het centrale identiteitsdocument doet onder

benoemd in een ‘statement of faith’. Ook wordt de eis

meer het volgende.

gesteld dat medewerkers meelevend lid dienen te zijn van
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“Omdat kinderen van God geroepen worden Christus te volgen, moeten ze ook
onderwerzen worden, opgeleid, gevormd op de weg achter Hem aan.”
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Het document:

is betekenisvol voor het christelijk onderwijs. Omdat

•

verwoordt helder de geloofsbasis van de school;

kinderen van God geroepen worden Christus te volgen,

•

legt een relatie tussen die geloofsbasis en de 		

moeten ze ook onderwezen worden, opgeleid, gevormd

onderwijspraktijk;

op de weg achter Hem aan. Daarvoor is de Bijbel bron en

•

is sturend bij de selectie van personeel;

norm. De Bijbel vertelt ons over schepping, zondeval en

•

geeft richting en inhoud aan identiteitsontwikkeling.

verlossing en maakt duidelijk wie we zijn ten opzichte van
God en hoe rijk mensen zijn die mogen leven uit genade.

Om een identiteitsdocument tot een levend document te
maken binnen de school moet het gebruikswaarde hebben.

Met character wordt verwezen naar het karakteristieke

Het moet daadwerkelijk door iedereen gehanteerd worden.

van de christelijke levens- en wereldbeschouwing.

Er zijn identiteitsverklaringen die een beknopte belijdenis

Mens- en wereldbeeld komen hierin samen. Christenen

bevatten, maar geen handvatten voor de praktijk en

hebben een profiel. Zij leren elkaar de betekenis van Gods

vervolgens onder het stof raken. Daarom moet een ‘ideaal’

koninkrijk te zien en dit inzicht te verbinden met hun

identiteitsdocument zowel geloofs- als handelingsgeoriën-

verantwoordelijkheden hier en nu. Christus verwerpt de

teerd zijn.

wereld immers niet, maar wil deze verlossen, vervullen en
herstellen. In die wereld mogen mensen dienstbaar zijn.

Om dat te bereiken dient gedacht te worden aan een

Zij zijn immers geschapen naar het beeld van God

systematische opbouw binnen het document. Deze

en mogen zich daarop richten. Daarom is christelijk

beschrijven we in een opzet met drie c’s: call (roeping,

onderwijs onmisbaar. Het helpt kinderen van God om

motief, bron), character (mens- en wereldbeeld, levens-

karakter te tonen door volhardend een weg te gaan,

en wereldbeschouwelijk profiel) en context (visie en missie

achter Christus aan. Door de Geest geleid leren we niet

van de school).

alleen wie we zijn in Christus, maar ook welke waarde
geroepen, toegeruste en gevormde christenen kunnen

Call, Character, Context

toevoegen aan de wereld.

Met call wordt verwezen naar het eigenlijke motief voor
christelijk onderwijs en het bestaan van de school.

Met context bedoelen we de visie die de school heeft op

Christenen vinden hun identiteit in Christus en gaan de

zichzelf en het functioneren voor de samenleving van nu.

weg van de navolging. In Christus strekt God zich naar

Allereerst moet iedere school zich bezinnen op de vraag

mensen uit en adopteert hen als Zijn kinderen. Hij maakt

wat goed onderwijs is. Goed onderwijs verbindt een

hen tot Zijn discipelen. Hij roept en Hij zendt uit. Dat motief

pedagogische en onderwijskundige visie met de levens-
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beschouwelijke basis. Goed onderwijs heeft een opbrengst

Bewustwording van funderende theologische tradities is

als het gaat om het opleiden en vormen van mensen. Goed

belangrijk, maar de vormgeving van identiteit is daarvan

onderwijs staat midden in de samenleving om leerlingen te

niet geheel afhankelijk. Het onderwijs heeft eigen manieren

vormen tot burgers. Vragen die hierbij gesteld worden zijn:

om het christelijk geloof ter sprake te brengen. Onderzoek

Hoe sluit de school aan bij wat onze wereld nodig heeft? Wat

laat zien dat docenten in de dagelijkse praktijk zich veeleer

betekent het verantwoordelijkheid te nemen voor die wereld?

aansluiten bij een orthodox-Bijbels geloof en de centrale

Goed onderwijs komt tot stand door goed opgeleide, bezielde

en algemene betekenis ervan bespreken met leerlingen.

en competente professionals, onderwijsprofessionals die

Om een beproefde formulering te gebruiken: het christelijk

ergens voor gaan. Daarmee komt de missie in beeld. Waartoe

geloof komt doorgaans in ‘wezen en hoofdzaak’ ter sprake.

leidt de school op? Wat is de roeping die een leerkracht of

Dat gebeurt in vieringen en gesprekken en in de dagelijkse

docent heeft? Wat doen ze dan concreet?

onderwijspraktijk. Daarom kan hier gesproken worden over
christelijk onderwijs als noemer. In de verdieping van de

Over gereformeerd, evangelisch en christelijk onderwijs

betekenis ervan zijn de funderende theologische tradities

Dit identiteitsdocument (zie pagina 25) spreekt consequent

van belang, maar deze bepalen niet per definitie wat goed

over christelijk onderwijs. Daarmee sluiten we aan bij wat er

christelijk onderwijs is. Daarom moet op alle gereformeerde,

feitelijk gebeurt op scholen waar de Bijbel centraal staat.

evangelische en christelijke scholen dit gebeuren: Bijbels

Christelijk onderwijs: dit is wat zowel gereformeerde, prot-

licht laten schijnen over de vraag wat goed onderwijs is.

estants-christelijke als evangelische scholen in de praktijk

Voor dat onderwijs klopt het hart van christelijke docenten

aanbieden, in allerlei variaties. Scholen die kiezen voor een

en schoolleiders. Het onderwijs is een normatieve praktijk.

specifiek gereformeerd of evangelisch profiel passen deze toe

Wat er wel of niet goed en deugdelijk aan is, kan in Bijbels

op de praktijk van het christelijk onderwijs. Die staat centraal.

licht worden besproken en overdacht. Dat is een uitdagende

Docenten vinden het moeilijk aan te geven of zij christelijk dan

onderneming. Als vanzelf roept deze onderneming ook weer

wel gereformeerd of evangelisch onderwijs aanbieden. Wel zijn

nieuwe vragen op en de behoefte terug te gaan naar de

er duidelijke specifiek gereformeerde of evangelische invals-

antwoorden die in de funderende tradities gegeven worden.

hoeken of benaderingen. Gereformeerde en evangelische

Dat is de manier waarop geloofstradities vruchtbaar ge-

scholen zullen zich ervan bewust moeten zijn wat het specifiek

maakt worden voor goed christelijk onderwijs. Het LVGS wil

gereformeerde of evangelische is in hun onderwijs. Dat kan

dat proces faciliteren, maar moedigt scholen vooral zelf aan

zich bijvoorbeeld uiten in de godsdienstles.

vorm te geven aan dit sterke merk dat zij delen met anderen.
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Identiteitsdocument voor de koepel
Deze stappen vertalen we naar een identiteitsdocument dat

Waar het om gaat (visie)

als model kan dienen voor de koepel van scholen die LVGS

Wij geloven dat Gods Koninkrijk de omvattende nieuwe

wil zijn. Dat identiteitsdocument luidt als volgt:

werkelijkheid is die heel de schepping en ons nieuwe
leven in Christus omvat. Wij willen ons onderwijs in dat

Waar wij staan en gaan

perspectief zien. Die visie zet ons aan tot een nieuwe

Christelijk onderwijs is een antwoord op de roeping van

verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen,

Christus om Hem te volgen. Als geroepen christenen zijn we

voor schepping en samenleving, voor alle mensen die aan

leerling van Hem. Hij neemt mensen tot Zijn kinderen aan.

onze zorg zijn toevertrouwd, voor gerechtigheid en herstel.

Voor kinderen – jonger en ouder – geldt dat ze onderwezen,

In dat perspectief vormen wij jonge mensen om, toegerust

opgeleid en gevormd moeten worden. Daarom kiezen we voor

en gekwalificeerd, herkenbare christenen in onze wereld te

christelijk onderwijs. Christus is Koning en Zijn Rijk omvat alle

zijn.

dingen. Bij Hem is de sleutel tot kennis en inzicht. Hij leert ons
wat onze roeping inhoudt en met welke verantwoordelijkheid

Wat wij doen (missie)

we in het leven staan. Christelijk onderwijs rust daarvoor

Christelijk onderwijs zet zich in voor goed onderwijs

toe. Binnen onze scholen erkennen wij de Bijbel als het

van hoge kwaliteit. Onze levensbeschouwelijke basis

betrouwbare Woord van God, bron van inzicht en norm

werkt door in een pedagogische en onderwijskundige

voor ons bestaan.

benadering. Binnen die benadering zijn er opleidingsen vormingsdoelen als opbrengst van de onderwijspraktijk.

Wat wij geloven

Goed onderwijs heeft een integrale uitwerking en is

Wij geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde. Hij

ingebed in een bestendige praktijk waarin bezielde en

geeft bedoeling en zin aan alles wat bestaat. Wij geloven dat

bekwame professionals aan het werk zijn. Die werken

het kwaad er is door de zonde van de mens en dat vergeving

de identiteit van de school uit in vakinhoud, een

en herstel mogelijk is door het verlossende werk van Jezus

stimulerende pedagogisch klimaat, in inspirerende

Christus. Door Hem krijgen we deel aan Zijn Koninkrijk, dat

lessen en een respectvolle bejegening van leerlingen.

een vernieuwende kracht is in onze wereld. De Heilige Geest
maakt hiervan een levende werkelijkheid in ons bestaan,

Dit document is niet alleen belijdend van karakter,

zodat wij steeds meer Zijn beeld vertonen. Dit is wat wij op

maar slaat ook de brug naar de praktijk. Het vraagt

grond van de Bijbel geloven en dit geloof is richtsnoer voor

om uitwerking, verdieping, nadere bezinning. Dat

heel ons denken en handelen. Dat geloof leert ons dat kennis

moet ook gebeuren en daarin kunnen scholen hun eigen

en kunde niet neutraal zijn maar een reflectie op een veel-

route kiezen. Uiteraard doen we dit ook in gezamenlijk-

zijdige werkelijkheid die God ons in beheer geeft.

heid, in het verband van de scholen met elkaar.
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“Doorontwikkeling van de identiteit over de volle breedte van het primaire proces van de
school. Dat kan alleen als de school een lerende organisatie is.”

4. Het BOLD-model
Op welke manier kunnen scholen hun identiteit versterken?

benoemd en uitgeschreven. Bij basis hoort dat

Welke aanpak kunnen scholen hierin volgen? Wil een

ondubbelzinnig vastgesteld kan worden wat de identiteit

christelijke school een identiteitsgemeenschap zijn dan zal

is van de school. Dit wordt verankerd in de grondslag.

de centrale geloofsovertuiging door medewerkers, schoolleiders, docenten en ook leerlingen beaamd en beantwoord

De vormgeving van wat die basis inhoudt gebeurt ver-

moeten worden. Zo vormt zich een identiteitscultuur of

volgens in het personeelsbeleid, in de inrichting van het

corporate identity van de organisatie (in waarden, gedrag,

onderwijs, het leerlingenbeleid, de cultuur en structuur

discipline, klimaat en uitstraling). Dit vraagt eigenaarschap,

van de organisatie. Deze vormgeving vraagt om beleid

leiderschap en het gezamenlijke vermogen de identiteit van

van ‘bovenaf’, maar krijgt pas echt vorm door inzet van

de school mee uit te dragen. Structuur en cultuur van de

‘onderop’. De basis moet gedeeld worden door allen die

school moeten daartoe uitnodigen én verplichten.

vorm geven aan de identiteit. Alleen in die wisselwerking
kan de school als identiteitsgemeenschap functioneren.

Hoe gaat dat: identiteit versterken op school? Hiervoor
leggen we het BOLD-model op tafel. Iedere letter staat

Wil deze identiteit de hearts and minds van medewerkers

voor een sturend begrip: Basis, Omarmen, Leren,

bereiken, dan moeten zij deze kunnen verinnerlijken.

Doorwerken. Dit zijn vier elementen om de school als
identiteitsgemeenschap te doen functioneren. De vier

Omarmen

letters van BOLD staan samen voor een robuuste, moedige

Een sterke identiteit van de school heeft alles te maken

en energieke benadering om de identiteit van de school

met de beleving ervan bij alle betrokkenen. Dit is de

te versterken. We zullen deze vier elementen hieronder

tweede pijler van de school als identiteitsgemeenschap.

nader uitwerken. Ze vormen als het ware vier pijlers onder

Is de identiteit geen levende zaak, of, anders gezegd, is

de identiteitsgemeenschap die een christelijke school wil

de geloofsovertuiging die hierin naar voren treedt geen

zijn. Ze kunnen gelezen worden als een stappenplan bij het

levende zaak, dan kan die identiteit, hoe goed geborgd

identiteitskader.

ook, zich niet ontwikkelen. Medewerkers moeten de
identiteit omarmen. Van schoolleiders, docenten en

Basis

ondersteunend personeel wordt daarom gevraagd niet

De identiteit van de school begint bij de basis. Daarmee

alleen in te stemmen met de identiteit van de organisatie

bedoelen we de geloofsbasis. Deze wordt expliciet

(dat zou te passief zijn), maar ook aan te geven welke
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bijdrage zij aan de ontwikkeling ervan kunnen leveren

Leren

(actief). Zij moeten de geloofsbasis van de school in hun

De derde pijler gaat over de doorontwikkeling van de

werk oppakken. Dat uit zich niet alleen in het kunnen voor-

identiteit over de volle breedte van het primaire proces

gaan bij dagopeningen en vieringen en de voorbeeldfunctie

van de school. Dat kan alleen als de school een lerende

van de docent, maar ook in het daadwerkelijk mee

organisatie is en wil leren van de identiteit waar zij naar

ontwikkelen van visies en vakinhouden.

luistert. Die doorwerking vindt onder meer plaats in de
pedagogische en onderwijskundige benadering van de

Medewerkers moeten dus zelf drager kunnen zijn van

school.

de identiteit, deze omarmen, kunnen belichamen en
uitdragen. Zij zijn er zelf door geraakt, kunnen de

Op christelijke scholen is er – terecht – veel aandacht

bijbehorende overtuiging verwoorden en voorleven.

voor godsdienstonderwijs, dagopeningen en christelijke

Het personeelsbeleid moet hierop gericht zijn.

vieringen. Dit accent moet echter niet betekenen dat er
een blinde vlek ontstaat voor de doorwerking van de

Dat omarmen van de identiteit van hen die betrokken zijn

levensbeschouwelijke identiteit in pedagogisch en onder-

bij het primaire proces, kent in elk geval deze drie niveaus:

wijskundig denken en handelen. In scholen met het sterke

1.

merk wordt dat juist ter hand genomen.

Hartelijke beaming van de identiteit van de organisatie,
blijkend uit instemming met het identiteitsdocument

2.

3.
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en toewijding aan de visie en missie van de school;

De doorwerking in pedagogische en onderwijskundige

Bereidheid tot mede-eigenaarschap van deze identiteit

visies noemen we extensief. De doorwerking in de onder-

van de organisatie, blijkend uit inzet voor de vorm-

wijspraktijk, waar het gaat om het daadwerkelijk opleiden

geving van deze identiteit in en buiten het curriculum

en vormen van leerlingen, noemen we intensief. Zij zijn

(‘bezielde professional’);

de breedte- en diepte-as van de school als lerende

Passie om op eigen vakgebied inhoudelijke bijdragen te

organisatie. De pedagogisch-onderwijskundige theorie

leveren om verder vorm te geven aan de identiteit van

ontmoet de pedagogisch-onderwijskundige praktijk.

de school in lessen, methoden en vorming van leer-

Beide moeten er zijn. Op beide assen van de school vindt

lingen (‘competente professional’).

het ‘leren’ van de organisatie plaats.

Woord

Betekenis

Resultaat

B

Basis

Identiteit formeel vastgelegd

O

Omarmen

Geloofsbasis verinnerlijkt

L

Leren

Pedagogische en onderwijskundige visie in praktijk gebracht

D

Doorwerken

Continu leerproces ingericht

Het zal nodig zijn in het kader van dit project meer visie

Onderwijskundige visie

te ontwikkelen op die pedagogische en onderwijskundige

Voor de onderwijskundige identiteit van de school is een

activiteit van de school. Daarover slechts een kort

visie nodig op wat leren is en op de schoolomgeving.

toelichtend tekstje bij de twee begrippen.

Kernwoorden zijn hier: meervoudige intelligentie, talentontwikkeling, kennis en vaardigheden, vorming. Mensen

Pedagogische visie

zijn lerende wezens en voegen telkens, onder een zekere

De leerling wordt op veel gereformeerde, evangelische en

discipline of soms spelenderwijs, nieuwe inzichten toe

christelijke scholen benaderd als kind van God. Hij of zij is

aan reeds bestaande. Dat geldt voor leerlingen en voor

(meestal) gedoopt, heeft al een christelijke opvoeding in

docenten.

de gezinssituatie die wordt voortgezet op school. Als
kind van God wordt de leerling geroepen te dienen in

Bij deze onderwijskundige visie horen in elk geval deze

Gods wereld en zijn of haar geest en hart te openen

elementen:

voor de mogelijkheden daarvan. Dat gebeurt door de

•

leerproces;

vorming en ontwikkeling van wat iedere leerling aan
mogelijkheden meebrengt. Dat vraagt om de inrichting

•

Ontwikkeling van vakinhouden, de doorvertaling van

van een meervoudig leerproces. Mensen leren van

de levensbeschouwelijke identiteit van de school in

elkaar en hun omgeving op veel manieren. In de kern

het onderwijs zelf;

hiervan is er de pedagogische relatie tussen docent en
leerling.
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Een visie op wat leren is en de inrichting van het

•

De school als lerende organisatie waarin generaties
en vakgroepen van elkaar leren.

De docent is de pedagoog en opleider van de leerling. Hij

Doorwerken

leidt de leerling een wereld binnen en leert hem of haar

De vierde pijler van deze benadering van de school als

de betekenissen daarvan te verstaan. Dat gebeurt aan de

identiteitsgemeenschap betreft de organisatorische

hand van een doorleefde geloofsovertuiging en daarop

voorwaarden voor de materiële borging van identiteit.

gebaseerde levens- en wereldbeschouwing. Daarvan is de

De school moet toegerust zijn om de identiteit sterk

docent zelf het voorbeeld en voorhanden exemplaar.

te maken. Er moet een stevige verankering zijn in het

primaire proces, waar iedere leidinggevende, docent en

De verankering van identiteit vindt uiteraard plaats

medewerker zich moet kunnen inzetten voor de identiteit

via dagopeningen, vieringen, de handhaving van een

van de school. Dat vraagt capaciteit, overleg en bestuur-

christelijke discipline, gedrag van docenten en leerlingen.

lijke aandacht, dus ook geld en tijd. Het vraagt dus

Daaraan wordt onverminderd aandacht besteed. Een

toerusting (in termen van capaciteiten, training, tijd)

betrokken dagopening door een gelovige docent is een

om dit alles te doen.

‘gestage druppel’ die veel kan betekenen in het leven van
een leerling.

Dit is nodig op alle niveaus. Om te beginnen in de opleidingen (vmbo, havo, vwo,mbo), onderbouw, middenbouw

Voor leerlingen is het godsdienstonderwijs het meest

en bovenbouw, het praktijkleren en de beroepsopleiding.

expliciete moment van geloofsoverdracht. Hierin

Daarbij geldt het adagium: zo laag mogelijk in de organi-

komt het levensbeschouwelijk en godsdienstig karakter

satie en zo dicht mogelijk bij het onderwijsleerproces.

van de school duidelijk tot uitdrukking. Nagedacht kan

Leidinggevenden geven hier ‘van bovenaf’ sturing aan,

worden hoe geloofstoerusting in de context van het

ook door het aanreiken van schoolbrede concepten en

ontvangen onderwijs en bewustmaking van een

instrumenten, docenten en medewerkers geven hier

christelijke roeping hierin meer centraal kan komen

‘van onderop’ vorm aan en geven feedback aan hun leiding-

te staan. Godsdienstdocenten kunnen bijvoorbeeld

gevenden.

worden betrokken bij de doorwerking van de identiteit
van de school in vakinhoud, vieringen e.d. zodat hun

Verder moet er aandacht zijn voor de inhoudelijke door-

werk onderdeel is van de verankering van de identiteit

werking van de identiteit van de school op vakgroepniveau

in het onderwijs. Doorwerking van identiteit vraagt

(biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, talen, etc.). Dit

immers om een integrale benadering: het geloof is

vraagt een gerichte aanpak, ontwikkeltijd, mogelijkheden

niet een compartiment van het leven, maar doortrekt

om van elkaar te leren, verbindingen aan te gaan met

alle aspecten van het leven, en dus ook van het

externe deskundigen of met ‘best practices’ van elders.

onderwijzen.

Hiervoor willen scholen die een sterk merk hanteren ook
gezamenlijk leertrajecten inrichten.

Dit is dus het BOLD-model.
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5. Nogmaals sterk merk
Met de presentatie van het identiteitskader en het

pedagogisch-didactische benadering? Dat is over het

stappenplan BOLD zijn we er nog niet. Het identiteitskader

algemeen niet zo. Zij hebben wel alles in huis om deze

is bedoeld om meer eenheid te brengen tussen scholen die

te ontwikkelen. Daarvoor moeten ze krachten bundelen

aan elkaar verwant zijn. Het stappenplan BOLD kan worden

en capaciteit inzetten.

toegepast op een enkele school om de identiteit te
versterken. Maar hebben we daarmee een sterk eigen merk

De ontwikkeling van die visie wordt het programma

op de wereld gezet? Dat is niet zo. Het spel begint pas,

voor de volgende fase. Dat gebeurt met alle scholen die

want nu komt het aan op het ontwikkelen van dat merk

zich hierin herkennen en hierbij betrokken willen zijn.

binnen deze context.

Dit is natuurlijk een bijzonder en uitdagend traject. Zal
het mogelijk zijn een visie te expliciteren die christelijk,

In de eerstvolgende fase zal er worden gewerkt aan de

onderscheidend is en een eigen onderwijsopbrengst kent?

ontwikkeling van een pedagogische en onderwijskundige

Daarvoor zetten we ons in.

visie. Die ontbreekt nu nagenoeg. Scholen hebben hiervoor
nauwelijks kaders. Jenaplanscholen en Montessorischolen

Tot slot zal het nodig zijn voor de benadering die we nu

hebben een eigen benadering. Zij zijn een merk geworden.

nog aanduiden als het sterke merk een passende naam te

Maar hoe zit dat met gereformeerde of evangelische

bedenken.

scholen? Worden zij gekenmerkt door een specifieke
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