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Ik zoek niet – ik vind.

Zoeken, dat is uitgaan van het oude in een willen vinden van 
het al bekende in het nieuwe.

Vinden, dat is het volledig nieuwe, ook in de beweging.
Alle wegen zijn open, en wat gevonden wordt is onbekend. 

Het is een waagstuk, een heilig avontuur.
Het ongewisse van zulke waagstukken kunnen eigenlijk 

alleen diegenen op zich nemen die zich geborgen weten in 
ongeborgenheid, die in het ongewisse raken en geen leiding 
ervaren, die zich in het duister overgeven aan een onzichtbare 
ster en zich door hogere doelen laten leiden, in plaats van in 
de beperking en de begrenzing van het menszijn het doel te 
bepalen.

Dit openstaan voor ieder nieuw inzicht, voor iedere nieuwe 
beleving, zowel uiterlijk als innerlijk, dat is het wezenlijke van 
de moderne mens, die in alle angst voor het loslaten, toch de 
genade ervaart van het gehouden zijn aan de openbaring van 
nieuwe mogelijkheden. 

Pablo Picasso in Huidekoper (1995, p. 8)

 

 

 

Voor mijn vader

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   11Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   11 18/11/2021   14:00:2918/11/2021   14:00:29



Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   12Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   12 18/11/2021   14:00:3018/11/2021   14:00:30



11 
Inleiding

1.1 Inleiding

‘En jij laat me nu ook al in de steek!’ Met die zin, uitgesproken door een van ‘mijn’ 
mentorstudenten, begon voor mij in 2013 een zoektocht naar ‘aandachtige betrok-
kenheid’. Hoe doe je dat, aandachtig betrokken zijn? Wat is het eigenlijk? Wat is de 
betekenis ervan voor de ander? En vooral: waarom hebben we het als leraren hier 
eigenlijk nooit met elkaar over? 

Het was een zoektocht die acht jaar zou duren, althans, in ‘officiële’ zin, want 
terugkijkend ben ik eigenlijk al sinds mijn jeugd bezig met de vraag hoe het toch 
kan dat je je bij de ene mens werkelijk gezien voelt en bij de andere juist niet. Wat 
‘gebeurt’ er dan? Waar zit de magie? 

Op weg naar meer verdieping belandde ik eerst bij de masteropleiding peda-
gogiek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daar kreeg ik de kans om me via 
allerlei ingangen – of het nu ging om het functioneren van het brein, de vraag wat 
empathie eigenlijk is of de meer innerlijke zoektocht naar de vraag hoe mijn eigen 
verhouding tot aandachtig betrokken zijn eigenlijk was – te verdiepen in de ins en 
outs van ‘het relationele’. Drie jaar studie bracht me een klein stapje verder. Toch 
was het niet genoeg. Nog altijd had ik vragen over en behoefte aan inzicht in hoe 
‘het relationele’ er in de pedagogische relatie tussen leraar en leerling toe doet. Als 
ik er meer over te weten zou komen, zou dat niet zinvol zijn? Niet alleen voor mezelf 
maar misschien ook voor anderen? 

In dit proefschrift doe ik verslag van de zoektocht die volgde. Alvorens meer 
specifiek in te gaan op het doel van deze studie en hoe ik het onderzoek heb opgezet 
en uitgevoerd, start ik dit hoofdstuk in paragraaf 1.2 met een meer gedetailleerde 
toelichting op de aanleiding voor dit onderzoeksproject. Ik zal daarbij laten zien dat 
het een persoonlijke handelingsverlegenheid was die me op het spoor heeft gezet 
om ‘aandachtige betrokkenheid’ in al zijn ins en outs te willen gaan onderzoeken. 
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14 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

Ik vervolg dit inleidende hoofdstuk in paragraaf 1.3 met de beschrijving van het 
onderwijsonderzoeksveld dat onderzoek doet naar ‘aandachtige betrokkenheid’. 
Uitgaande van het idee dat ‘aandachtige betrokkenheid’ zich afspeelt in de interactie 
tussen twee mensen, zou gesteld kunnen worden dat de vraag naar wat het ‘is’ en 
hoe het van betekenis is, bestudeerd wordt door onderzoekers ‘het relationele’ als 
scoop hebben. Daarbij verdeel ik dit onderzoeksveld in drie aandachtsgebieden met 
ieder een eigen oriëntatie: een instrumenteel- relationele, een intrinsiek- relationele 
en een pedagogisch- relationele oriëntatie. Binnen deze paragraaf geef ik kort aan 
dat deze studie geplaatst kan worden binnen de traditie die ‘het pedagogisch- 
relationele’ als oriëntatie heeft. 

Van daaruit breng ik in paragraaf 1.4 de doelstelling van dit onderzoek onder 
woorden. Daarbij zal ik aangeven met mijn onderzoek bij te willen dragen aan de 
pedagogiek als betrokken handelingswetenschap. Door de vraag naar de pedagogi-
sche betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ zowel theoretisch als empirisch te 
stellen hoop ik niet alleen in meer theoretische zin een bijdrage te kunnen leveren 
aan onderzoek op het pedagogisch- relationeel gebied, maar ook de koppeling te 
kunnen leggen naar de dagelijkse praktijk van onderwijs. 

In paragraaf 1.5 ga ik vervolgens in op onderzoeksopzet. Hier bespreek ik kort 
hoe ik het onderzoek theoretisch en empirisch heb aangepakt. Nadat ik in paragraaf 
1.6 de relevantie van deze studie heb besproken sluit ik dit hoofdstuk in paragraaf 
1.7 af met een leeswijzer. 

1.2 Aanleiding

‘En jij laat me nu ook al in de steek!’ Met die woorden beëindigde Jamy, tot op 
dat moment een eerstejaars studente op de hbo- opleiding waar ik werkte en een 
van mijn eerste mentorstudenten, het laatste gesprek dat we ooit zouden hebben. 
Een gesprek waarin ik haar had moeten vertellen dat het ‘ons’ als opleiding niet 
ging lukken om Jamy nog verder op weg te helpen. Een op zijn zachtst gezegd 
onge-makkelijk gesprek. Zij met tranen in haar ogen. Ik met een bezwaard, 
onrustig, ongemakkelijk gemoed. Zeker, de opleiding bepaalt de spelregels en dus 
lag het niet in mijn vermogen om Jamy te laten blijven. 
     En toch…toch schuurde er iets. Had ik als docent voldoende gedaan? Had ik 
iets gelaten, iets over het hoofd gezien? Waar lag mijn persoonlijke 
verantwoordelijkheid hier? Had ik iets anders kunnen doen? In de periode voor 
het eindgesprek hadden Jamy en ik intensief contact gehad. Als gevolg van een 
ingewikkelde thuissituatie – moeder manisch depressief, ouders 
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Inleiding 15

gescheiden, Jamy verantwoordelijk voor de opvang van haar moeder – liep ze 
tegen obstakels bij het studeren aan. Slapeloze nachten, tijdgebrek en emotioneel 
meer op haar bord hebbend dan de gemiddelde twintigjarige in een heel leven te 
verstouwen krijgt, lukte het haar niet om op de gestelde momenten de gestelde 
opleidingsdoe-len te halen. Dat was haar op de opleiding die ze eerder had 
gepoogd te volgen ook al overkomen en dus zocht ze nu bijtijds hulp. Bij mij, in 
dit geval. 

Ontdaan én handelingsonbekwaam als ik – als startende mentor – was, 
zocht ik op mijn beurt hulp bij mijn leidinggevende. Wat te doen? Hoe met 
Jamy om te gaan? Wat kon ik haar bieden? Waar begon en stopte mijn 
verantwoordelijkheid? We waren toch een school en geen therapeutische 
instelling? Worstelend met onze-kerheid en twijfel waar het ging om wat te doen 
en hoe te zijn – niet in de laatste plaats gevoed door onzekerheid over mijn 
kunnen als mentor – keek ik haar aan. Mijn leidinggevende koos voor de 
praktische route. Wat extra psychologische bege-leiding plus een half jaar 
studieverlenging: dat was wat we Jamy konden bieden. Verder was het aan haar 
zelf. Misschien was het beter dat ze op een ander moment in haar leven, als alles 
weer rustiger was, opnieuw aan de opleiding begon? Na ruim een half jaar 
proberen liep Jamy definitief vast. Te veel onvoldoendes, te weinig stu-
dievoortgang. Het eindgesprek volgde. Ook vader nam, in een poging alsnog 
een lans voor zijn dochter te breken, aan tafel plaats. Het mocht niet baten. 

Na afloop ervoer ik behalve een lichte wanhoop en verbijstering ook veel 
vra-gen. Is dit hoe we met studenten om willen en moeten gaan? Wat kunnen en 
willen we als school, als leraar, eigenlijk betekenen voor de leerlingen die zich 
aan ons toevertrouwen? Gaat het ons er om dat we deze leerlingen kwalificeren, 
of hebben we ook nog een andere opdracht? Is Jamy naast leerling niet ook 
gewoon een mens voor wie het belangrijk is om zelf een eigen leven te leren te 
leiden, los van haar geschiedenis en thuissituatie? Waar gaat bij ons als 
docenten in het contact met leerlingen eigenlijk de aandacht naar uit? Waar 
zijn we bij betrokken? Wat doet je eigen biografie in dezen? En: praten we 
daar eigenlijk weleens met elkaar als docenten over? 

Via een masteropleiding pedagogiek ging ik op zoek naar antwoorden. 
Het doen van een masteronderzoek en het schrijven van een masterscriptie 
bood me de gelegenheid om de visie van ‘thought leaders’ – vooraanstaande 
‘vernieuwende leiders’, wiens mening binnen en buiten de officiële gremia 
gehoord wordt – met betrekking tot het thema ‘aandachtige betrokkenheid’ in 
de leraar- leerling relatie op te tekenen. Ik ging met hen in gesprek over vragen 
als: waar gaat het bij het aandachtig betrokken zijn bij leerlingen om? wat 
betekent het om een leerling te willen ‘zien’? hoe belangrijk is het voor het 
onderwijs? wat staat ons als onderwijs 
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16 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

te doen opdat leerlingen ‘echte’ aandacht krijgen, aandacht die verder gaat dan 
betrokkenheid bij hun cijfers en diploma’s? 

Het onderzoek – opgetekend in de scriptie ‘Pleidooi voor geëngageerde dwarslig-
gerij. Aandachtige betrokkenheid bij de leerling als mens. Visie van thought leaders op de 
toekomst’ (Bastiaansen, 2016) – bracht me diverse inzichten. Zo kwam naar voren 
dat de door mij als ‘aandachtige betrokkenheid’ beschreven relationele grondhou-
ding van leraren zich vanuit diverse theoretische perspectieven laat optekenen. Ook 
werd helder dat ‘aandachtige betrokkenheid’ verschillende doelen en bedoelingen 
in zich kan herbergen, variërend van meer instrumenteel gerichte doelen tot doelen 
met betrekking tot de vorming/ontwikkeling van de mens achter de leerling. Daar-
naast werd via mijn onderzoek zichtbaar dat ‘aandachtige betrokkenheid’ bestaat 
uit een complex samenspel van relationele ‘zijnskwaliteiten’ (grondhouding en 
situationele sensitiviteit), kennis en vaardigheden. Tot slot kwam in beeld dat het 
nog niet zo eenvoudig is om te benoemen welke kwaliteiten en/of waarden bij het 
opbouwen van zo’n relatie komen kijken. 

Tegelijkertijd werd duidelijk dat nagenoeg alle thought leaders pleiten voor 
het meer waarden- vol inrichten van zowel onderwijs in algemene zin als indivi-
duele onderwijsorganisaties, waarbij ‘het relationele’, zowel vanuit het perspectief 
van de één op één relatie als vanuit de focus op de groep, centraal zou moeten 
staan. Volgens thought leaders is het inrichten van waarden- volle schoolorgani-
saties een taak die primair op microniveau – het niveau van de individuele school 
en de daarbinnen werkende leraren – vanuit een gedeelde en individuele verant-
woordelijkheid zijn beslag krijgt en/of zou moeten krijgen. Daarbij zou er ruimte 
gemaakt moeten worden voor diepgaande onderlinge interactie en het bespreek-
baar maken van levensechte situaties, waarbij kwetsbaarheid en het elkaar durven 
aanspreken centraal staat. Tot slot kwam naar voren dat de mate waarin ‘aandach-
tige betrokkenheid’ zich volgens thought leaders binnen onderwijsorganisaties kan 
ontwikkelen wordt beïnvloed door de maatschappelijke constellatie waarbinnen 
de school opereert. 

Voor mij vormden de uitkomsten uit dit masteronderzoek de opmaat om in de 
vorm van een promotieonderzoek verder te zoeken. Wat is dan meer precies dat 
wat ik in het onderzoek voor de masteropleiding als ‘aandachtige betrokkenheid’ 
had geformuleerd? Welke plaats neemt het in binnen ‘het relationele’? Vanuit welke 
(pedagogische) oriëntatie en intentie ga en kun je hier als leraar mee aan de slag? 
Hoe, waar en wanneer is ‘aandachtige betrokkenheid’ binnen de dagelijkse praktijk 
van het huidige onderwijs van betekenis? Wat brengt het eigenlijk? En tot slot: wat 
vraagt het eigenlijk om aandachtig betrokken te kunnen zijn en handelen? 
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1.3 Onderzoek naar ‘het relationele’ in onderwijs 

1.3.1 Inleiding 

Vanuit het idee dat ‘aandachtige betrokkenheid’ een plek heeft binnen ‘het relati-
onele’, ben ik mijn verkenning gestart met het in beeld krijgen van hoe er binnen 
onderwijs onderzoek gedaan wordt naar ‘het relationele’. Met behulp van drie 
vragen – ‘vanuit welke oriëntatie op ‘het relationele’ krijgt het onderzoek binnen 
onderwijs vorm?’ ‘welke achterliggende bedoeling/doelen komen daarbij in beeld?’ 
en ‘welke betekenis wordt er vanuit de gehanteerde scoop en focus aan ‘het relatio-
nele’ toebedeeld?’ – beschrijf ik hiernavolgend drie verschillende onderzoeksvelden 
waarbinnen onderzoekers ieder vanuit een eigen oriëntatie vorm geven aan onder-
zoek naar ‘het relationele’. 

In paragraaf 1.3.2 start ik met een beschrijving van onderzoek dat het relationele 
benadert vanuit een instrumentele oriëntatie. Hier wordt ‘het relationele’ vooral 
onderzocht in het licht van te behalen doelen, in dit geval doelen gericht op een zo 
productief mogelijke leeromgeving. Vanuit dit onderzoeksveld ligt de nadruk op 
wat de relatie in instrumentele zin vraagt, doet en brengt. Het gaat hier dus met 
name om de vraag waar relaties goed voor zijn. 

Ik vervolg in paragraaf 1.3.3 met een beschrijving van onderzoek dat ‘het rela-
tionele’ een intrinsieke betekenis toekent: de waarde van de relatie zit in de relatie 
zelf. Hier focust men zich bij het doen van onderzoek op dat wat ‘het relationele’ 
in zichzelf betekent en/of te bieden heeft. Er wordt vanuit deze invalshoek juist 
geprobeerd zoveel mogelijk weg te blijven bij in het verlengde liggende instrumen-
tele doelen en/of bedoelingen. 

Ik beëindig dit overzicht in paragraaf 1.3.4 met een beschrijving van onderzoek 
gericht op het pedagogische handelen. Hier benadert men ‘het relationele’ vanuit 
een oriëntatie op de zelfstandigheid, de volwassenheid van de leerling. Aangezien 
‘volwassenheid’ niet in instrumentele termen maar wel in een richtinggevende 
begrippen kan worden beschreven – ik kom daar in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 in 
meer detail op terug – spreek ik hier niet over een instrumentele, maar over een 
intentionele oriëntatie. 
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1.3.2 Onderzoek vanuit een instrumenteel- relationele oriëntatie 

Een eerste oriëntatie van waaruit ‘het relationele’ bestudeerd wordt, focust zich 
op wat ‘het relationele’ kan betekenen gezien in het licht van het behalen van 
bepaalde doelen. Deze oriëntatie kent derhalve een instrumentele oriëntatie. Dit 
onderwijsonderzoeksveld komt onder meer in beeld via het overzichtswerk Inter-
personal relationships in education: an overview of contemporary research (Wubbels, 
Den Brok, Van Tartwijk & Levy, 2012). Kijkend naar hoe de aan het overzichtswerk 
deelnemende auteurs het onderzoek naar de relatie leraar- leerling schetsen, wordt 
zichtbaar dat zij zich richten op de optimalisering van wat zij zelf “een productieve 
leeromgeving” noemen (ibid., p. 1). Ze betogen dat een dergelijke leeromgeving 
wordt gekenschetst door “warme en ondersteunende interacties” (zie ibid.), zowel 
tussen leraar en leerling als tussen leerlingen onderling. Via meer onderzoek naar 
‘het relationele’ willen ze bijdragen aan het verbeteren van die leeromgeving, wat 
vervolgens weer bij zou kunnen dragen aan het verhogen van leerprestaties en/of 
het versterken van de ontwikkeling van leerlingen. 

Bij hun onderzoek zetten de auteurs verschillende theorieën in. Met hulp van 
theorieën uit onder meer de ontwikkelingspsychologie (de Hechtingstheorie van 
Bowlby, de Zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan), de interpersoonlijke commu-
nicatie (de Roos van Leary, pragmatische aspecten van de menselijke communicatie 
van Watzlawick), de systeemtheorie, de sociologie (de Sociale Netwerktheorie) en 
de onderwijskunde (theorieën met betrekking tot de effectiviteit van leraren en 
theorieën met betrekking tot het klassenklimaat en klassenmanagement) probeert 
men vat te krijgen op thema’s als motivatie, klassenmanagement, sociaal gedrag, 
de samenwerkingscultuur en/of het welbevinden van de leerling dan wel de leraar. 
Diverse, vaak gestandaardiseerde instrumenten, zoals de Teacher Interpersonal Cir-
cle, de Questionnaire for Teacher Interaction en de Student Teacher Relationship 
Scale (zie Wubbels et al., 2012, pp. 3-12), worden hier al dan niet in samenhang 
met elkaar ingezet. Met behulp van deze instrumenten hoopt men de effecten 
van bepaalde interacties te ontrafelen, bepaalde voorspellingen te kunnen doen 
met betrekking tot houding en gedrag in de interpersoonlijke interactie en even-
tuele causale verbanden en/of mechanismen tussen de manier van interacteren 
en de kwaliteit van de interpersoonlijke relatie c.q. het schoolklimaat te kunnen 
leggen. Steeds is hierbij het doel het optimaliseren van de leeromgeving en het 
leren zelf. 

Een voorbeeld van een onderzoek waarbij, evenals in het werk van Wubbels et 
al., gezocht is naar causale verbanden betreft een onderzoek van Roorda, Jorgensen 
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en Koomen (2019) naar het verband tussen hoe een leerling de kwaliteit van een 
relatie ervaart en het al dan niet als moeilijk ervaren van een bepaald vak. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat dit verband er lijkt te zijn: wordt een vak als moei-
lijk ervaren, dan wordt de relatie eveneens als meer negatief gezien. Advies van 
Roorda et al. in dezen is om, in het licht van een “zo efficiënt mogelijke interventie” 
(Roorda et al., 2019, p. 10), te monitoren tot op welke hoogte leerlingen moeilijk-
heden ondervinden bij bepaalde vakken, om van daaruit via specifieke interventies 
problematische relaties en een lage betrokkenheid te kunnen tackelen. 

Wat binnen het instrumenteel- relationele onderzoeksgebied zichtbaar wordt is 
dat onderzoek naar ‘het relationele’ gepaard lijkt te gaan met een zekere behoefte 
aan meetbaarheid en kwantificeerbaarheid (zie Wubbels et al., 2012, p. 10). Daartoe 
zouden, zo geven een aantal auteurs in Interpersonal relationships in education aan, 
causale mechanismen binnen de interactie en de invloed die van daaruit kan wor-
den uitgeoefend op de productiviteit van de leeromgeving nog verder doordacht en 
daar waar mogelijk gecombineerd moeten worden (zie Wubbels, Brekelmans, Den 
Brok, Levy, Mainhard & Van Tartwijk, 2012, pp. 225-249). 

Het vinden en expliciteren van die causale samenhang is overigens nog niet zo 
eenvoudig, zo stellen ze. Helderheid op een meer algemeen niveau waar het gaat 
over wat het relationele ‘is’ en wat het betekent, zo geeft bijvoorbeeld Wentzel aan 
(Wentzel, 2012, pp. 19-24), lijkt in ieder geval vooralsnog te ontbreken. Volgens haar 
is lang niet altijd duidelijk wat er bedoeld wordt wanneer er over de relatie tussen 
leraar en leerling gesproken wordt. Er zouden volgens Wentzel te vaak simplistische 
definities gebruikt worden en het zou, zo geeft ze aan, zinvol kunnen zijn om de 
functie van relaties in een bredere zin te definiëren. 

Vanuit deze instrumenteel- relationele oriëntatie lijkt men op zoek te zijn naar 
wegen om met behulp van een verdere explicitering en definiëring van ‘het rela-
tionele’, de leeromgeving zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen inrichten. 
Kenmerkend voor deze onderzoeksoriëntatie is dat ‘het relationele’ instrumenteel 
wordt benaderd, dat wil zeggen als ‘middel’ in het bereiken van bepaalde onder-
wijsdoelen. ‘Het relationele’ wordt daarbij gezien als een van de mogelijk relevante 
factoren, maar is niet (meteen) intrinsiek van waarde. Het heeft vooral een dienende 
en ondersteunende functie, gezien in het licht van een zo productief mogelijk inge-
richte onderwijsomgeving. Precies op dat punt is er een verschil met een tweede 
oriëntatie binnen het onderwijsonderzoek, waar de focus ligt op de intrinsieke 
waarde van ‘het relationele’.
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1.3.3 Onderzoek vanuit een intrinsiek- relationele oriëntatie 

Daar waar in de eerste onderzoeksoriëntatie het accent ligt op de dienende rol van 
relaties, zijn er ook onderwijsonderzoekers die geïnteresseerd zijn in de betekenis 
van het relationele zélf. Onderzoekers binnen dit onderwijsonderzoeksveld stel-
len de instrumenteel- dienende focus op ‘het relationele’ juist ter discussie. Zij zijn 
van mening dat er meer aandacht zou moeten komen voor de waarde die in ‘het 
relationele’ als zodanig besloten ligt, daarbij juist weg proberend te blijven bij waar 
het mogelijk goed voor zou kunnen zijn (zie bijvoorbeeld Rodgers & Raider- Roth, 
2006; Korthagen en Evelein, 2009; Meijer, Korthagen & Vasalos, 2009; Bingham & 
Sidorkin, 2010; Noddings, 2003). 

Een aantal van hen tekende de argumenten daarvoor gezamenlijk op in het 
in 2010 verschenen ‘No education without relation’ (Bingham & Sidorkin, 2010). 
Auteurs die aan deze uitgave meewerkten betogen dat relaties de basis onder ons 
leven vormen (zie ibid., pp. 2-7). Volgens hen vraagt de huidige tijd derhalve om 
een “pedagogy of relation” (ibid., p. 1), waarbij de relatie op zichzelf centraal staat. 
Verwijzend naar filosofische tradities die ‘het relationele’ het primaat geven boven 
het individuele – Buber, Bahktin, Dewey, Gadamer en Heidegger, en in de meer 
recente geschiedenis Nel Noddings, Paolo Freire en Carol Gilligan – pleiten ze voor 
het opheffen van de “fog of forgetfulness” (ibid., p. 5) waardoor het relationele in 
onderwijs inmiddels is bedekt. We zijn, zo stellen ze, vergeten dat onderwijs pri-
mair gaat over mensen die met elkaar in relatie staan – “we have forgotten that 
education is primarily about human beings who are in relation with one another” 
(ibid.). Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en relaties te leren koesteren, zo 
geven ze aan (zie ibid.). 

In een gezamenlijke inleiding wijzen de auteurs erop dat in deze tijd aandacht 
voor het hart van het relationele niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk is. 
Juist in een tijd waarin “accountability” (ibid., p. 6) hoogtij viert, zou betekenisvol 
contact ‘om niet’ een plek moeten worden toebedeeld. “Students, teachers, and 
parents increasingly find themselves in situations void of meaningful human con-
tact, ridden with frustration and anonymity”, zo stellen ze (ibid.). Er is volgens hen 
weinig betekenisvol contact binnen onderwijs en het risico op vervreemding en 
toenemende anonimiteit van leerlingen binnen de school is groot. Juist daarom 
is het volgens hen van belang om de betekenis van het relationele op zichzelf te 
duiden (zie ibid.).

Kenmerkend voor het onderzoek dat zicht wil bieden op de intrinsieke 
waarde en betekenis van relaties in het onderwijs, is de grote aandacht voor het 
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doorgronden en verhelderen van wat ‘het relationele’ nu precies is. Terwijl vanuit 
de instrumenteel- relationele oriëntatie wordt gezocht naar causale kennis over 
de impact van relaties op onderwijsdoelen en onderwijsopbrengsten, gaat het in 
de tweede oriëntatie met name om het doorgronden van relaties en ‘het relatio-
nele’ zelf. 

Vanuit het idee dat ‘het relationele’ een complex fenomeen betreft, lijkt men 
daarbij juist niet te zoeken naar eenduidige, algemeen bruikbare theorieën of con-
cepten, maar wil men ruimte geven aan het idee dat het niet nodig noch wenselijk 
is om ‘het relationele’ in duidelijk omlijnde algemeen geldende concepten te vatten. 
Men lijkt er liever voor te kiezen om bestaande ideeën naast elkaar te leggen en 
in hun samenhang te beschouwen. Zo analyseren Rodgers & Raider Roth (2006) 
bijvoorbeeld een groot aantal verschillende bestaande ideeën over “presence in tea-
ching” (ibid.), en pogen ze van daaruit een bodem onder een theoretisch kader voor 
presentie te leggen. Ook de auteurs die bijdroegen aan No education without relation 
(Bingham & Sidorkin, 2010) proberen via een reeks van invalshoeken en vanuit 
een gezamenlijk doordenkingsperspectief – een “pedagogy of relation” (Bingham 
& Sidorkin, 2010, p. 1) – meer zicht te krijgen op ‘het relationele’. Zo pleit Bingham 
er bijvoorbeeld voor om autoriteit relationeel te duiden: autoriteit is niet iets wat je 
‘hebt’, maar wat zich relationeel afspeelt, zo stelt hij (zie Bingham, 2010, pp. 23-37). 
Hij geeft aan dat een leerling over het vermogen zou moeten beschikken om onder-
scheid te maken tussen autoriteit die leidt tot floreren en autoriteit die juist het 
tegenovergestelde doet. Lyon Mc Daniel stelt in dezelfde uitgave een te hoge mate 
aan intimiteit in de klas ter discussie (zie Lyon Mc Daniel, pp. 71-137) en Pijanowski 
(zie Pijanowski, 2010, pp. 104-119) pleit in haar persoonlijke bijdrage voor “good 
enough” leraren en “good enough” onderwijs (zie ibid., p. 118). Volgens haar gaat het 
daarbij om onderwijs waar in relationele zin ruimte bestaat om de spanning van 
het verschil tussen mensen te laten bestaan. Juist op die manier kunnen mensen 
werkelijk leren hoe het is om in een democratie samen te leven, zo geeft ze aan (zie 
ibid., p. 104-119). 

Vanuit dit onderwijsonderzoeksveld komt naar voren dat ‘het relationele’ op 
zichzelf intrinsiek van waarde is. Daarbij lijkt men het onderzoek naar ‘het relatio-
nele’ uit te voeren tegen de achtergrond van de huidige onderwijscontext, gezien in 
het licht van de grote vraag van het als mens samen met elkaar (binnen onderwijs) 
(leren) bestaan. 
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1.3.4 Onderzoek vanuit een pedagogisch- relationele oriëntatie 

Een discipline die van oudsher oog heeft voor dat wat zich in de relatie tussen leraar 
en leerling of opvoeder en opvoedeling afspeelt, is de pedagogiek (zie bijvoorbeeld 
Dilthey, 1971, p. 43; Nohl, 1957, p. 134; Spiecker, 1984). De pedagogiek ziet opvoeden 
als meer dan een samenvoeging van cultuurhistorisch getinte socialiserende opvoe-
dingsinvloeden en op kwalificatie gerichte opvoedinput. Een leerling zou ook als 
‘zelfstandig persoon’ moeten kunnen en moeten mogen verschijnen, daarbij zelf 
verantwoordelijkheid dragend voor het eigen leven, een leven dat te midden van 
anderen geleid wordt. 

Juist omdat het bij ‘het pedagogische’ niet om iets opleggen en/of afdwingen 
gaat, maar (het omgaan met) de vrijheid van het kind als het ware leidend is, krijgt 
‘het relationele’, en onderzoek naar dit relationele, binnen dit onderzoeksveld van 
oudsher een belangrijke plek toegedicht. Zo wijst bijvoorbeeld Kohnstamm (1959) 
in zijn op personalistische leest geschoeide pedagogiek expliciet op de relatie tussen 
opvoeder en kind en wat de opvoeder binnen die relatie te doen staat. Opvoeden zou 
er volgens hem op gericht moeten zijn om het kind te laten oefenen met het nemen 
van verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan. Hij koppelt die verantwoorde-
lijkheid aan het steeds opnieuw leren vinden van innerlijke vrede, ongeacht de 
externe omstandigheden. “Want vrede, – innerlijke vrede -, kan ieder mens vinden 
en behoort hij ook te vinden, ook al staat hij in de meest bewogen uiterlijke strijd, 
ja juist dan”, zo stelt hij (ibid., p. 136). De opvoeder – en hier komt ‘het relationele’ 
in beeld – kan die innerlijke vrede niet opleggen. Dressuur en gewoontevorming 
behoren volgens Kohnstamm tot het “animale niveau” (ibid., p. 57) en het is dus 
juist via de relatie dat een opvoeder, zonder iets op te leggen, een kind zou moeten 
uitdagen om met zichzelf, waar het gaat om volwassenheid, verder te komen. 

Ook Langeveld zoomt in zijn werk via het begrip “volwassenheid” (Langeveld, 
1971, p. 45) in op ‘het pedagogische’ als relationeel proces. Ook hij benadrukt, even-
als Kohnstamm, dat opvoeden als onderliggende intentie heeft om een kind te 
laten oefenen met het opnemen van verantwoordelijkheid voor het (eigen) bestaan. 
Hij omschrijft dit oppakken van verantwoordelijkheid als “zelfverantwoordelijke 
zelfbepaling” (ibid.). Langeveld benadrukt dat het volgens hem bij volwassenheid 
gaat over het – vanuit een zekere stabiliteit en met voldoende zelfinzicht – nemen 
van verantwoordelijkheid voor wat je als mens doet en laat in relatie tot andere 
mensen waarmee je samenleeft. In de mate waarin dit lukt én in de mate waarin 
iemand zicht heeft op de eigen stabiliteit, wordt volgens hem zichtbaar hoe vol-
wassen iemand is: 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   22Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   22 18/11/2021   14:00:3018/11/2021   14:00:30



 Inleiding 23

“Aan de volwassene valt bovendien op, dat hij niet alleen deze karakterologische 

en normatieve stabiliteit heeft, maar dat hij er ook weet van heeft. Niet in de zin 

dat hij er zich expres nadrukkelijk mee bezighoudt, maar hij weet van zichzelf 

min of meer wie hij is, wat hij wel en niet kan, wat men wel en niet van hem 

verwachten kan” (Langeveld, 1971, p. 46). 

Overigens wijst Langeveld niet op een op het ego gerichte zelfverantwoordelijke 
zelfbepaling. Het gaat bij volwassenheid juist om het vinden van een passend even-
wicht tussen het ‘ik’ en het ‘wij’ (zie ibid., pp. 130-134). Hij geeft daarbij aan dat 
het de maatschappij is die de volwassenheid toetst. Volwassenheid is volgens hem 
waarneembaar wanneer een persoon in staat is tot “constructief deelgenootschap 
aan het maatschappelijke leven” (ibid., p. 46). Ook Langeveld benadrukt bij opvoe-
den het belang van ‘het relationele’, waarbij hij wel het onderscheid maakt tussen 
“omgang” en “opvoeding” (zie ibid., p. 36). Hij geeft aan dat het kind een zekere (rela-
tionele) afhankelijkheid van de opvoeder heeft en dat het juist binnen de dimensie 
onafhankelijkheid- afhankelijkheid is dat het pedagogisch- relationele zich afspeelt 
(zie ibid., p. 37). 

‘Het relationele’ wordt binnen de pedagogisch- relationele oriëntatie dus gezien 
in het licht van de intentie om een kind/de leerling als zelfstandig, volwassen, 
zelfverantwoordelijk- zelfbepalend mens te laten verschijnen. Auteurs die ‘het peda-
gogische’ onderzoeken en in beeld brengen, verwijzen hier ook wel naar in termen 
als ‘subject- zijn’ en ‘persoon zijn’ (zie bijvoorbeeld Koerrenz, 2017, pp. 42-44; Böhm, 
2017, pp. 155-168; Biesta, 2016a). Wat er precies onder verstaan wordt en of/hoe en 
in hoeverre het relationele hier meer precies zijn werk doet, krijgt daarbij via de 
verschillende auteurs op verschillende manieren kleur en inhoud. 

Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat binnen ‘het relationeel- pedagogische’ in alle 
gevallen het op intenties gebaseerde relationele handelen van de opvoeder centraal 
staat. Daar waar het instrumenteel- relationele onderzoeksveld op zoek is naar alge-
meen geldende definities en causale verbanden waarmee de dagelijkse relationele 
realiteit in de klas beïnvloed en verbeterd zou kunnen worden en het intrinsiek- 
relationele onderzoeksveld vooral op zoek lijkt naar de betekenis van het relationele 
in algemeen intermenselijke zin, lijkt het pedagogisch- relationele onderzoek zich 
in het verlengde van de intentie- tot- het- mogelijk- maken- van- verschijnen vooral te 
richten op het steeds beter in beeld krijgen van relationele handvatten en de dage-
lijkse handelingsbekwaamheid van opvoeders en leraren. De focus bij onderzoek 
vanuit dit veld dus op het intentioneel- relationele hándelen van de leraar.
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Daarbij lijken onderzoekers te kiezen voor een route waarbij de complexiteit, 
multi- dimensionaliteit en (deels) onbenoembaarheid van het fenomeen ‘relatie’ 
intact gehouden wordt (zie ook Lauwers, 2008). Juist omdat pedagogisch handelen 
“eine temporale, dynamische, perfomative Dimension” (Muller, 2015, p. 22) betreft, 
een dynamische, performatieve, in ieder concrete situatie steeds andere verhou-
dingsdimensie, is het volgens onderzoekers niet mogelijk noch wenselijk om het 
relationele terug te brengen tot een nauw omlijnde definitie met strak geplande 
interventies. Ieder kind is anders, iedere situatie anders en opvoeden vraagt erom 
die iedere keer weer andersheid te respecteren. Wat ze daarmee impliciet ook bena-
drukken is dat de dagdagelijkse praktijk primaat heeft én dat die dagdagelijkse 
praktijk zich niet logisch laat ordenen noch abstraheren (zie ook Böhm, 2007).

De focus leggend op het handelen van de opvoeder proberen onderzoekers 
binnen dit veld handelingsbegrippen als ‘pedagogische tact’, ‘pedagogische sensiti-
viteit’, ‘pedagogische contact’ en ‘pedagogische bedachtzaamheid’ (zie bijvoorbeeld 
Burghardt, Krinninger & Seichter, 2015; Diemel, 2019; Friesen, 2017; Gastager, 
Nebel, Präauer, Patry & Fageth, 2017; Mark & Mulderij, 2008; Van Manen, 1991, 
2014a) vorm en inhoud te geven. Mark en Mulderij (2008) bijvoorbeeld, hebben 
het begrip ‘pedagogische sensitviteit’ in relationele termen geladen. Met behulp 
van de Gehechtheidstheorie van Bowlby, een beschrijving van de pedagogische 
atmosfeer van Bollnow en het werk van Van Manen hebben ze ‘pedagogische sen-
sitiviteit’ kleur en inhoud gegeven via begrippen als ‘ontvankelijkheid’, ‘gerichtheid’, 
‘gestemdheid’, ‘persoonlijkheid’ en ‘relationeel’. Van Manen werkte bijvoorbeeld 
de pedagogische relatie via het ooit eerder al door Herbart in de wereld gebrachte 
begrip ‘pedagogische tact’ (Van Manen, 1991, 2014a) verder uit, daarbij inzoomend 
op wat het betekent om met bedachtzaamheid, tact en sensitiviteit met kinderen 
om te gaan. 

Het vergroten dan wel versterken van het relationeel- pedagogische hande-
lingsrepertoire van opvoeders vormt vanuit dit onderzoeksgebied het centrale 
aandachtsgebied, waarbij onderzoekers de uniciteit van ieder pedagogisch hande-
lingsmoment en van ieder kind steeds scherp voor ogen houden. De link naar de 
er achter en/of onderliggende pedagogische bedoeling – ‘de volwassenheid’, ‘het 
subject- zijn’, ‘de zelfstandigheid’, ‘de zelfverantwoordelijke zelfbepaling’ van de 
leerling – blijft grotendeels impliciet. 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   24Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   24 18/11/2021   14:00:3018/11/2021   14:00:30



 Inleiding 25

1.3.5 Discussie 

Wat, kijkend naar de verschillende onderzoeksoriëntaties met betrekking tot ‘het 
relationele’, allereerst opvalt, is dat ‘het relationele’ een begrip lijkt te zijn waarbin-
nen rijp en groen met betrekking tot wat zich binnen de interpersoonlijke dimensie 
lijkt af te spelen wordt opgetekend. 

Gebruikmakend van smalle definities en/of definities juist uit de weg gaand, 
tracht men vanuit verschillende paradigma’s en verschillende foci te verhelderen 
waar het bij ‘het relationele’ binnen onderwijs om gaat en wat de betekenis ervan 
zou kunnen zijn.

Dat dit verhelderen, begrijpen en duiden van ‘het relationele’ geen eenvoudige 
opgave is, daar is men het over eens. ‘Het relationele’ betreft een complex, moeilijk 
te doorgronden fenomeen. Daarbij blijkt het lastig, zo geven verschillende onder-
zoekers aan, om vanuit datgene wat er nu aan kennis, inzicht en modellen ligt 
verder te komen. Met het onderschrijven van de complexiteit van ‘het relationele’ 
en, in een aantal gevallen, de wens deze te behouden, benadrukken onderzoekers 
simultaan overigens wél het belang om verder onderzoek te doen naar wat (de 
functie van) het relationele ‘is’, welke dimensies het kent en wat er bij relationeel 
handelen komt kijken. Oftewel: de behoefte aan nieuwe en/of verdiepende inzich-
ten is groot. Tegelijkertijd lijken de handvatten om dat verdiepende inzicht gestalte 
te geven vooralsnog te ontbreken. 

Wat daarnaast opvalt, is dat de vraag naar de meer specifieke pedagogi-
sche betekenis van ‘het relationele’ impliciet blijft. Dat lijkt, kijkend naar het 
instrumenteel- relationele onderzoeksveld, te maken te hebben met de gekozen 
oriëntatie: een oriëntatie gericht op een instrumenteel doel, te weten een zo pro-
ductief mogelijk leeromgeving. Daarbij speelt binnen dit onderwijsonderzoeksveld 
mogelijk ook de manier waarop het onderzoek vorm krijgt een rol. Het modelmatig 
benoemen van relationele aspecten maakt de kans groot dat de veel complexere, 
iedere keer unieke, realiteit buiten beeld raakt. 

Binnen het onderzoeksveld waar het relationele een intrinsieke betekenis wordt 
toegedicht, komt de vraag naar de pedagogische betekenis ervan evenmin expliciet 
naar voren. Weliswaar wordt een aantal relationele thema’s betekenis toegedicht, 
zoals bijvoorbeeld ‘autoriteit’ en ‘zorg’, maar wat de betekenis ervan voor de pedago-
gische dimensie is, blijft buiten beschouwing. En ook vanuit het meer pedagogisch 
georiënteerde onderzoeksveld lijkt de vraag naar de pedagogische betekenis van ‘het 
relationele’ grotendeels impliciet te blijven. De klemtoon ligt hier op het handelen 
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zelf en niet zozeer op de meer precieze betekenis van dat handelen voor de ‘volwas-
senwording’ van het kind en/of de leerling. 

Wat verder binnen het bestaande onderwijsonderzoek naar ‘het relationele’ 
opvalt, is dat de concrete actuele context waarbinnen ‘het relationele’ zijn beslag 
krijgt, merendeels indirect zijn plek krijgt. Vanwege het naar causale verbanden 
zoekende karakter verdwijnt binnen de instrumenteel- relationele oriëntatie 
de concrete praktijk naar de achtergrond. Binnen onderzoek dat de intrinsieke 
waarde en betekenis van het relationele onderzoekt, vormt de concrete actuele 
maatschappelijke context vooral de achtergrond waartegen onderzoek plaatsvindt, 
meer dan dat het onderwerp van onderzoek zelf vormt. Binnen het onderzoeksveld 
dat onderzoek doet naar ‘het pedagogisch- relationele’ vormt de unieke, concrete 
handelingssituatie in een specifieke onderwijs- en/of opvoedpraktijk wél de basis 
van het denken en onderzoeken. Maar kijkend naar de manier waarop het onder-
zoek wordt vormgegeven, lijkt de nadruk hierbij vooral te liggen op het geven van 
exemplarische voorbeelden van concrete situaties waarmee en waardoor specifieke 
handelingskwaliteiten voor het voetlicht kunnen worden gebracht. De vraag naar 
hoe ‘het pedagogisch- relationele’ in de actuele, concrete, dagelijkse praktijk zicht-
baar wordt, lijkt derhalve veel minder te worden gesteld. 

1.4 Doelstelling en vraagstelling 

Op basis van bovenstaande analyse kan geconcludeerd worden dat onderzoek naar 
‘het relationele’ complex is, dat er veel verschillende invalshoeken en aanvliegroutes 
mogelijk zijn en dat verdere uitwerking en detaillering van bestaande theorieën en 
definiëringen van ‘het relationele’ wenselijk zou zijn. 

Daarbij wordt in het bijzonder zichtbaar dat de vraag naar de pedagogische 
betekenis van ‘het relationele’ binnen concrete, actuele, onderwijspraktijken min-
der in beeld komt. Voor een deel van het onderzoek heeft dit te maken met de 
instrumenteel- relationele en/of intrinsiek- relationele oriëntatie van het onderzoek. 
Bij onderzoek waar ‘het pedagogisch- relationele’ de oriëntatie is, blijft de pedago-
gische betekenis van ‘het relationele’ eveneens grotendeels buiten beeld. De focus 
ligt op het hándelen van de leraar en zowel de specifiek pedagogische oriëntatie als 
de betekenis van deze pedagogische- oriëntatie binnen concrete praktijken blijft 
hierbij veelal impliciet. 

Het leggen van de link tussen de actuele, concrete praktijk en de meer theore-
tisch georiënteerde betekenis van ‘het pedagogisch- relationele’, lijkt tegelijkertijd 
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onmiskenbaar van belang. Het is immers binnen een specifieke context dat ‘het 
relationele’ betekenis krijgt, zo betogen bijvoorbeeld pedagogen als Mollenhauer 
(1986) en Bollnow (zie Bollnow zoals geciteerd in Koerrenz, 2017, p. 45). Als mens 
zijn we temporele wezens, zo stelt Bollnow, en kennis moet dus altijd in die context 
van cultuur en historie gezien worden (zie ibid.). Wil je de pedagogische betekenis 
van het relationele handelen verhelderen dan zal er dus ook oog moeten zijn voor 
de actuele context waarbinnen dat handelen zijn beslag krijgt. Ook Apple betoogt 
in die geest (Apple 2015, p. 26). Hij geeft aan dat onderwijsonderzoek áltijd geplaatst 
moet worden in een (politiek- economische) context, omdat dát de context is waar 
het werkelijk thuishoort. 

Met mijn onderzoek wil ik, kijkend vanuit een pedagogisch- relationeel per-
spectief, een bijdrage leveren aan het verdiepen van kennis over en inzichten in 
de pedagogisch- relationele dimensie van onderwijs, geplaatst binnen de actuele 
onderwijscontext. Door de vraag naar de betekenis van het pedagogisch- relationele 
zowel theoretisch als empirisch te stellen, hoop ik niet alleen in meer theoretisch- 
abstracte zin een bijdrage te kunnen leveren, maar ook de koppeling te kunnen 
leggen naar de dagelijkse praktijk van onderwijs. 

Kijkend naar de focus van mijn onderzoek wil ik binnen ‘het pedagogisch- 
relationele’ focussen op de vraag waar het bij het aandachtig betrokken handelen 
meer precies over gaat, en hoe dit aandachtig betrokken handelen in pedagogische 
zin voor onderwijs van betekenis is. 

Doelstelling van mijn onderzoek is dan ook om via het theoretiseren van 
pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ in combinatie met de uit-
voering van empirisch onderzoek naar pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige 
betrokkenheid’ te komen tot een verheldering van hoe pedagogisch georiënteerde 
‘aandachtige betrokkenheid’ begrepen zou kunnen worden. 

Door in te zoomen op wat ‘aandachtige betrokkenheid’ in pedagogisch- 
relationele zin behelst, draag ik bij aan het vergroten van theoretische kennis op het 
gebied van de pedagogiek. In die zin draagt mijn onderzoek bij aan theorievorming. 
Door daarbij ook onderzoek te doen binnen concrete praktijken draag ik daarnaast 
bij aan het ondersteunen en verbeteren van het bewuste handelen van leraren in de 
praxis van de opvoeding, in dit geval de onderwijspraktijk. Zo gezegd zou gesteld 
kunnen worden dat het doel van mijn bijdrage aan de pedagogiek een bijdrage is 
in de vorm van wat Beekman een ‘dienstbaar inzicht’ (Beekman zoals geciteerd in 
Bleeker & Mulderij, 1984, p. 137) zou noemen.

Bovenstaande doelstelling heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: 
Wat is de pedagogische betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ in onderwijs? 
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1.5  Onderzoeksopzet

Ik heb ervoor gekozen om de hoofdvraag van deze studie te beantwoorden met 
behulp van twee deelonderzoeken: een theoretisch deelonderzoek en een empirisch 
deelonderzoek. 

Doel van het theoretische deelonderzoek was om te komen tot een theorie 
van ‘aandachtige betrokkenheid’. Daarbij wilde ik proberen om los te komen van 
bestaande conceptuele frames en theorieën. Ook wilde ik de complexiteit en iedere- 
keer- weer- andersheid van ‘het relationele’ erkennen en waarderen. Een verkenning 
van bestaande literatuur – zowel op het gebied van ‘aandachtige betrokkenheid’ als 
op het gebied van ‘de pedagogische dimensie van onderwijs’ – vormde hiervoor de 
opmaat. 

Ik ben mijn theoretische zoektocht naar wat ‘aandachtige betrokkenheid’ ‘is’ 
en wat het zou kunnen betekenen, begonnen binnen het domein van de zorg, om 
meer precies te zijn bij de door Baart ontwikkelde theorie van presentie (2011b). 
Binnen het zorg- ethische domein vindt sinds geruime tijd onderzoek plaats naar de 
betekenis van ‘het relationele’ (zie bijvoorbeeld Tronto, 1994; Gilligan, 1977; Rogers, 
2012, pp. 51-53). De theorie van presentie (Baart, 2011b) vormt hierbij een gedetail-
leerd uitgewerkte theorie die beschrijft wat ‘aandachtige betrokkenheid’ is en wat 
de betekenis ervan binnen de zorg is en/of zou kunnen dan wel moeten zijn. 

Vervolgens heb ik via het verkennen en doorgronden van vijf relationeel- 
pedagogisch georiënteerde pedagogen in beeld gebracht waar het bij de pedagogische 
dimensie van onderwijs over zou kunnen en/of moeten gaan, en hoe vanuit dit 
pedagogische perspectief ‘het relationele’ in beeld komt. 

Beide theoretische deelonderzoeken vormden gezamenlijk de opmaat om te 
komen tot een theorie van ‘aandachtige betrokkenheid’. Deze theorie heb ik vorm-
gegeven via het beschrijven van drie op verschillende op intenties gebaseerde 
oriëntaties van aandacht en betrokkenheid. Het gaat dan allereerst om ‘aandachtig 
zijn’, wat ik beschrijf als een aandachtsbeweging gericht op het werkelijk ontvangen 
van de ander. Een tweede beweging betreft het ‘aanwezig zijn’, wat ik beschrijf als 
een innerlijke aandachtsbeweging gericht op een wakker verblijven in het hier en 
nu. De derde beweging betreft ‘betrokken zijn’, wat ik beschrijf als een uitgaande 
beweging gericht op het meedragen en bij blijven dragen aan de zelfstandigheid van 
de leerling. De drie bewegingen komen binnen ‘aandachtige betrokkenheid’ iedere 
keer opnieuw, steeds in een verschillende balans, samen. 

Na en naast het ontwikkelen van deze theorie van ‘aandachtige betrokkenheid’, 
heb ik ook in de praktijk onderzoek gedaan naar de mogelijke betekenis van ervan. 
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Doel van mijn empirische onderzoek was om vanuit de concrete opvoedingswer-
kelijkheid inzicht te krijgen in hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ zich in de concrete, 
soms spanningsvolle, onderwijspraktijk manifesteert. Daarnaast wilde ik via het 
onderzoeken van de praktijk van onderwijs in beeld krijgen wat het vraagt om 
aandachtig betrokken te kunnen handelen en wat ‘aandachtige betrokkenheid’ in 
realiteit (b)lijkt te kunnen brengen. 

Bij mijn empirische onderzoek heb ik in methodische zin gekozen voor 
gevalsstudieonderzoek. Ik heb op die manier, via het meelopen met leraren, leiding-
gevenden en leerlingen, vijftien ‘gevallen van’ ‘aandachtige betrokkenheid’ in de 
dagelijkse praktijk van onderwijs bestudeerd. Deze ‘gevallen van’ heb ik opgetekend 
in de vorm van vijftien portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’. Door de rea-
liteit in de vorm van chronologisch geordende portretten weer te geven heb ik de 
aandachtig betrokken realiteit, zoals Bollnow het zou zeggen, beschreven in “heel 
haar levendigheid” (Bollnow zoals geciteerd in Hintjes, 1981, p.38). Daarmee heb ik 
niet alleen de rijkdom van het fenomeen willen respecteren, ik heb ook gepoogd het 
fenomeen te plaatsen binnen de alledaagse geleefde en beleefde onderwijsrealiteit. 

In concreto heb ik er bij het empirische onderzoek voor gekozen om ‘aandach-
tige betrokkenheid’ op een aandachtig betrokken manier te onderzoeken. Bij deze 
manier van onderzoek doen, die zich bevindt op het snijvlak van de fenomenologie 
en de etnografie, heb ik mezelf als subject actief in de te onderzoeken onderwijs-
praktijk ingebracht. Dit gaf me de gelegenheid om ‘aandachtig betrokkenheid’ op 
velerlei niveaus te leven, beleven en doorleven. Zoals Levinas zegt: “Om te begrijpen 
moet men bestaan” (Levinas, 1987, p. 87). Levinas betoogt daarbij dat onderzoek dat 
werkelijk tot kennis en inzicht wil komen vraagt om “manieren die zich van een 
koele beschouwing onderscheiden” (zie ibid., p. 89). Ik heb er, in het verlengde van 
deze gedachte, voor gekozen om ‘aandachtige betrokkenheid’ te leven, beleven en 
doorleven en ben met lijf en leden, met hoofd, gevoel en hart, aandachtig betrokken 
de onderwijspraktijk in gestapt. 

De analyse in relatie tot de centrale vraag van dit onderzoek – ‘wat is de peda-
gogische betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’?’ – kent eveneens een bij het 
fenomeen passende structuur. Naast dat particuliere vragen, gewaarwordingen, 
waarnemingen en beschouwingen het licht zien in de portretten zelf, heb ik ervoor 
gekozen om in de vorm van ‘inleidingen’ en ‘uitleidingen’ per portret twee naar 
voren komende manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ in beeld te brengen 
en te analyseren. Een meer overkoepelende analyse heeft vervolgens plaatsgevon-
den aan de hand van drie op alle portretten van toepassing zijnde vragen: ‘hoe 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   29Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   29 18/11/2021   14:00:3018/11/2021   14:00:30



30 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

verschijnt ‘aandachtige betrokkenheid’?’, ‘wat vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’?’ 
en ‘wat blijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ te kunnen brengen?’ 

1.6  Relevantie

Door woorden te geven aan wat ‘aandachtige betrokkenheid’ ‘is’, door vanuit de 
concrete onderwijspraktijk de manifestaties ervan in beeld te brengen en door 
vanuit de concrete, actuele onderwijscontext te verwoorden wat de pedagogische 
betekenis ervan is, draag ik met dit proefschrift bij aan het beter begrijpen van wat 
je de pedagogisch- relationele dimensie van onderwijs zou kunnen noemen. Dat is 
vanuit diverse perspectieven relevant. 

Het eerste perspectief betreft het belang van dit proefschrift in relatie tot het 
(verder) vormgeven van de pedagogische dimensie van onderwijs. Zowel vanuit 
de Onderwijsraad (2016) als Curriculum.nu (2019, p. 6) en de overheid (Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019) wordt meer en meer aangedrongen 
op een evenwichtige balans tussen de doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming van onderwijs. Nadat onderwijs decennialang in het teken heeft 
gestaan van vergaande standaardisering (zie bijvoorbeeld Biesta, 2012; Meirieu, 
2016), waarbij de focus lag op kwalificeren en het behalen van meetbare doelen en 
resultaten, lijkt nu – in ieder geval van overheidswege – meer oog te komen voor de 
andere doeldomeinen van onderwijs, te weten socialisering en persoonsvorming. In 
het verlengde van het streven naar een evenwichtige balans tussen de doeldomei-
nen wordt ook onderzoek naar die doeldomeinen meer relevant. De uitkomsten 
uit dit proefschrift zijn in dezen van belang omdat deze studie woorden geeft aan 
wat op persoonsvorming gerichte pedagogische ‘aandachtige betrokkenheid’ ‘is’ 
en wat het vraagt om in persoonsvormende zin aandachtig betrokken te kunnen 
handelen. Ook brengt deze studie in beeld wat ‘aandachtige betrokkenheid’ in per-
soonsvormende zin blijkt te brengen. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan het 
verder inzichtelijk en toegankelijk maken van wat ik het pedagogische deel van de 
onderwijsprofessionaliteit zou willen noemen. 

Het verder toerusten van onderwijs met inzicht in en actuele kennis over de 
pedagogische kant van onderwijs is niet alleen belangrijk omdat de overheid hier 
in algemene zin op aandringt. Een tweede argument waarom dit proefschrift als 
relevant betiteld kan worden, betreft de link tussen dit proefschrift en de grote 
(overheids)vraag naar hoe we in Nederland binnen onderwijs ‘de democratie’ 
kunnen blijven agenderen. Sinds enkele jaren wordt via het verplicht stellen van 
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burgerschapsonderwijs vanuit de overheid met nadruk aandacht gevraagd voor het 
in stand houden dan wel versterken van de pluriforme samenleving en de democra-
tische rechtstaat. Naast dat via de socialiserende dimensie van onderwijs aandacht 
voor ‘burgerschapswaarden’ kan worden gegeven, speelt ook de meer pedagogische 
dimensie van onderwijs hier een hoofdrol. Ook internationaal wordt de kwestie van 
het oefenen met democratisch samenleven en de relatie naar op pedagogische leest 
geschoeid onderwijs gelegd. Politiek georiënteerde pedagogen als Apple, Biesta, 
Giroux, Meirieu en Moss pleiten ervoor om deze hoofdrol voor de persoonsvor-
mende dimensie van onderwijs in relatie tot de democratische vraag zelfs nog meer 
te erkennen (Apple, 2015; Ball, 2016, 2019; Biesta 2015b, 2016a, 2021; Fielding, 2019; 
Fielding & Moss, 2011; Giroux, 2011; Moss, 2019; Sardoc, 20181). Ze twijfelen eraan 
of er binnen de huidige maatschappelijke context ruimte is voor die pedagogische 
opdracht. Ze waarschuwen voor het onder druk komen staan van de democratie en 
pleiten ervoor om ruimte te maken voor het leren omgaan met ieders andersheid. 
In dit proefschrift komt pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ in 
beeld. Doordat de betekenis ervan is opgetekend via actuele, concrete, onderwij-
spraktijken, biedt deze studie een realistische doorkijk waar het gaat om de vraag 
of en hoe deze persoonsvormende dimensie van onderwijs momenteel vorm krijgt. 
Ook wordt zichtbaar wat onderwijs te doen staat, wil ‘persoonsvormend onderwijs’, 
gezien in het licht van het behoud van de democratie, verder vorm krijgen. 

Naast dat het zicht krijgen op de actuele pedagogische dimensie van onderwijs 
op de kórte termijn relevant is in het kader van de vraag hoe we democratisch met 
elkaar kunnen en willen bestaan, is het óok in het licht van de lange- termijn demo-
cratie van belang. Scholen hebben niet alleen een bepaalde pedagogische manier 
van doen en laten in het heden, zij dragen deze manier van doen en laten ook over 
op de nieuwe generatie. Scholen zijn daarmee, zoals Apple (2015) en Ball (2016) 
bijvoorbeeld ook stellen, niet alleen distributeur van het heersende ideologische 
overwicht, ze helpen ook mensen te ‘creëren’ die deze heersende waarden opnieuw 
uitdragen. Met andere woorden: indien persoonsvorming belangrijk gevonden 
wordt, is dat niet alleen iets dat we via pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige 
betrokkenheid’ aan de huidige generatie bijbrengen, het is tegelijkertijd ook iets 
dat deze generatie mee zal nemen naar de eigen toekomst toe. 

Tot slot nog een argument op microniveau. Naast dat dit proefschrift op macro-
niveau kennis en inzichten biedt in relatie tot het verder gestalte geven aan de 

1. Het woord ‘pedagogiek’ is een Nederlands woord. Auteurs als Apple, Fielding, Moss spreken 
over education, Giroux gebruikt het woord ‘pedagogy’. 
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pedagogische dimensie van onderwijs, is deze studie ook van belang op microniveau. 
Op dit niveau betreft het het versterken dan wel verbeteren van en/of reflecteren 
op de individuele en gezamenlijke pedagogische professionaliteit. Doordat ik de 
pedagogische betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ heb opgetekend vanuit 
en met behulp van de daadwerkelijke concrete onderwijspraktijk, krijgen de in de 
praktijken aanwezige manifestaties van pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige 
betrokkenheid’ een alledaags gezicht. Daarbij heb ik enerzijds geprobeerd om het 
unieke van iedere situatie, van iedere school, iedere leraar en iedere leerling zoveel 
als mogelijk in tact te laten. Anderzijds heb ik geprobeerd tegelijkertijd overstij-
gende manifestaties, thema’s en betekenissen in beeld te krijgen. Door de concrete 
unieke realiteit via een overstijgende analyse te verbinden aan de theorie, biedt dit 
proefschrift de mogelijkheid tot een gelaagde reflectie op zowel de gezamenlijke 
pedagogische onderwijspraktijk als het individuele pedagogische handelen. 

1.7  Leeswijzer 

Na in hoofdstuk 1 mijn onderzoek kort ingeleid en toegelicht te hebben beschrijf ik 
in hoofdstuk 2 de door mij gemaakte methodische keuzes. Daarbij heb ik allereerst 
aandacht voor het interpretatieve karakter van deze studie, waarna ik de hoofd- en 
deelvragen toelicht. Vervolgens ga ik in op de opzet van het onderzoek, waarbij 
ik verhelder hoe ik de twee deelonderzoeken, een theoretisch onderzoek en een 
empirisch onderzoek, heb opgebouwd en ingericht. 

In hoofdstuk 3 presenteer ik de voor mijn theoretisch onderzoek bestudeerde 
literatuur. Ik bespreek daarbij allereerst hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ begrepen 
zou kunnen worden via een literatuurstudie over de theorie van presentie. Vervol-
gens geef ik met de hulp van vijf relationeel- pedagogisch georiënteerde pedagogen 
aan hoe de pedagogische dimensie van onderwijs, door mij binnen deze thesis 
ook wel ‘het pedagogische’ genoemd, begrepen zou kunnen worden. Beide aspec-
ten – ‘aandachtige betrokkenheid’ en ‘het pedagogische’ – breng ik vervolgens in 
een beschouwing samen, als basis voor van mijn theoretisering van ‘aandachtige 
betrokkenheid’. 

In hoofdstuk 4 werk ik mijn theorie van ‘aandachtige betrokkenheid’ uit. De 
in hoofdstuk 3 opgetekende analyse als uitgangspunt nemend, beschrijf ik in dit 
hoofdstuk wat het betekent om vanuit een pedagogisch perspectief aandachtig 
betrokken te zijn en handelen. Ik werk ‘aandachtige betrokkenheid’ daarbij uit 
in drie, op relationele aandachtsbewegingen gebaseerde, pijlers: ‘aandachtig zijn’, 
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‘aanwezig zijn’ en ‘betrokken zijn’. Ik betoog dat deze drie bewegingen samen de 
pedagogische grondhouding van onderwijs vormen. 

Hoofdstuk 5 tot en met 7 zijn gereserveerd voor de resultaten van het empiri-
sche onderzoek. In de vorm van vijftien portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’ 
komen in hoofdstuk 5 de ‘gevallen van’ ‘aandachtige betrokkenheid’ aan de orde 
waarvoor ik ben meegelopen met leraren. In hoofdstuk 6 staan de portretten van 
‘aandachtige betrokkenheid’ met leidinggevenden centraal en in hoofdstuk 7 de 
portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’ met leerlingen. 

In hoofdstuk 8 vindt met behulp van de vragen ‘hoe manifesteert ‘aandachtige 
betrokkenheid’ zich?’, ‘wat vraagt het om aandachtig betrokken te kunnen zijn en 
handelen?’ en ‘wat brengt ‘aandachtige betrokkenheid’?’, een overstijgende analyse 
plaats waarna ik de centrale onderzoeksvraag – ‘wat is de pedagogische beteke-
nis van ‘aandachtige betrokkenheid’?’ – zal beantwoorden. Daarbij zal ik betogen 
dat ‘aandachtige betrokkenheid’ als pedagogische grondhouding in onderwijs een 
articulerende zachte kracht betreft die zowel ruimte maakt voor de leerling om te 
oefenen met het als persoon verschijnen, als dat het het oefenen zelf impliceert. 

Hoofdstuk 9, tot slot, is gereserveerd voor reflectie op en discussie over de 
methode, de resultaten en de implicaties van dit onderzoek. Hier betoog ik dat 
deze studie het onderzoek naar ‘het pedagogische’ een stap verder brengt, doordat 
het een meer precies spreken over pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrok-
kenheid’ mogelijk maakt. 

Nadat ik de kracht en de beperkingen van deze studie heb besproken geef ik 
enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Daarbij ga ik allereerst in op hoe ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ in inhoudelijke zin verder verdiept zou kunnen worden. 
Daarnaast bespreek ik vervolgonderzoek in relatie tot de verbetering en versterking 
van de pedagogische grondhouding in de dagelijkse onderwijspraktijk. 
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22 
Methodologische verantwoording

2.1 Inleiding

Dankzij de theorie weet ik, dankzij de praktijk voel ik. De theorie verrijkt het 

intellect, de praktijk geeft het gevoel kleur, oefent de wil. Ik weet – betekent 

niet: ik handel naar hetgeen ik weet. Onbekende opvattingen van andere men-

sen dienen zich een weg te banen naar het eigen, levende ik. Niet zonder een 

keuze te maken, ontwikkel ik mijn denkbeelden uit theoretische grondbegin-

selen. Ik verwerp – vergeet – ontwijk – lieg me eruit – ignoreer. Alles bij elkaar 

genomen beschik ik over een eigen, bewuste of onbewuste, theorie die mijn 

handelen stuurt. Het is al veel als ook maar iets, een gedeelte van de theorie, 

zijn bestaansgrond of zijn bestaansrecht, in mij verankerd wordt. (Korczak, 

2007, p. 121)

In dit hoofdstuk ga ik in op de door mij gemaakte methodische keuzes. Keuzes die 
gezien moeten worden in het licht van de centrale onderzoeksvraag van deze studie: 
‘wat is de pedagogische betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ in onderwijs?’ 
Door deze vraag deels theoretisch en deels empirisch te onderzoeken heb ik inzich-
telijk willen maken of, hoe, wanneer, waar, waarom en in welke vorm ‘aandachtige 
betrokkenheid’ er in pedagogische zin binnen onderwijs toe doet.  

Ik baseer me bij die methodische keuzes op het idee dat mensen aandachtig 
betrokken handelen op basis van de betekenis die een bepaalde situatie voor hen 
heeft en dat die betekenis – en in het verlengde daarvan het handelen – in interactie 
met de omgeving iedere keer weer opnieuw gestalte krijgt. Dat maakt dat ‘aandach-
tige betrokkenheid’ als fenomeen niet te reduceren valt tot een aantal enkelvoudige, 
via gedrag meet- of vaststelbare handelingen, maar veeleer gezien moet worden als 
een rijkgeschakeerd fenomeen dat via innerlijke intenties iedere keer weer opnieuw 
vorm krijgt in de uiterlijke wereld. 
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Kijkend naar wat dit betekent voor de manier waarop ik mijn onderzoek heb 
ingericht, komt het interpretatieve onderzoek in beeld. Het fenomeen dat ik wilde 
onderzoeken – ‘aandachtige betrokkenheid’ – is, zoals De Boer (1997, p. 28) zou 
stellen, “particulier en temporeel van aard”. Hoe het zich laat zien is afhankelijk van 
de aanwezige personen, de plek, de tijd en de context. Als onderzoeker kan ik het 
dan ook ‘hoogstens’ voorzien van – eveneens – particuliere en temporele contexten. 
Volgens De Boer is dat precies waar het bij interpretatief onderzoek om gaat: “het 
van temporele en particuliere contexten voorzien van temporele en particuliere 
verschijnselen” (ibid.). Het interpretatieve karakter van deze studie laat zich daarbij 
dus zowel zien in de tijdelijkheid en particulariteit van het fenomeen, als de daaraan 
door mij verbonden particuliere en temporele duidingen. 

Ik heb er daarbij voor gekozen om de subjectiviteit van mijn duidingen én de 
iedere- keer- weer- andersheid van het fenomeen ‘aandachtige betrokkenheid’ niet 
alleen te erkennen, maar ook te waarderen. Dat is terug te zien in mijn ‘leven, bele-
ven en doorleven’ manier van onderzoek doen. Het is een manier van onderzoek 
doen waarbij ik tijdens het onderzoeken van de vijftien ‘gevallen van’ ‘aandachtige 
betrokkenheid’ mijn subjectiviteit als onderzoeker actief heb ingezet. Tegelijkertijd 
heb ik deze subjectiviteit manifest – en dus onderzoekbaar en bekritiseerbaar – 
gemaakt. Op deze manier hoop ik het fenomeen ‘aandachtige betrokkenheid’ zoveel 
als mogelijk de ruimte te hebben gegeven om te verschijnen en tegelijkertijd mijn 
subjectiviteit als onderzoeker in positieve zin vóór de kwaliteit van mijn onderzoek 
te hebben laten werken. 

In dit hoofdstuk licht ik de door mij gemaakte methodische keuzes toe. Ik begin 
in paragraaf 2.2 met een kort overzicht van de hoofd- en deelvragen. In paragraaf 2.3 
ga ik vervolgens in op het feit dat deze studie twee componenten kent: een theo-
retisch onderzoek en een empirisch onderzoek. Vervolgens bespreek in paragraaf 
2.4 meer in detail hoe het theoretische onderzoek er heeft uitgezien. In paragraaf 
2.5 staat de opzet en uitvoering van het empirische onderzoek centraal. Allereerst 
licht ik in paragraaf 2.5.1 meer in detail toe waarom ik voor de gevalsstudie heb 
gekozen, waarna ik in paragraaf 2.5.2 in ga op het ‘leven, beleven en doorleven’ 
van ‘aandachtige betrokkenheid’. In paragraaf 2.5.3 beschrijf ik de manier waarop 
ik deelnemers voor het onderzoek heb geworven en licht ik de manier van verza-
melen, documenteren en verwerken van data toe. Ook ga ik in deze paragraaf in 
op de manier waarop ik de data heb geanalyseerd en geïnterpreteerd. In paragraaf 
2.5.4 ga ik in op de kwaliteit van dit onderzoek, waarna ik tot slot in paragraaf 2.6 
de ethische kant van deze studie belicht.
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2.2 Hoofd- en deelvragen

Doel van deze studie is om inzicht te krijgen in wat de pedagogische betekenis van 
‘aandachtige betrokkenheid’ in onderwijs is. Wil ik dit inzicht kunnen krijgen, dan 
is het allereerst van belang om zowel ‘aandachtige betrokkenheid’ als ‘de peda-
gogische dimensie van onderwijs’ te verhelderen. Van daaruit kan ik pedagogisch 
georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’, theoretiseren. 

Vervolgens is het relevant om in de praktijk onderzoek te doen naar hoe ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ zich daar, al dan niet in relatie tot het pedagogische, 
manifesteert. Op basis van de via empirisch onderzoek opgedane inzichten kan ik 
me, in relatie tot de theorie, een beeld vormen van of en hoe ‘aandachtige betrok-
kenheid’ in pedagogische zin in en voor onderwijs van betekenis is. Een en ander 
heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen: 

Hoofdvraag:
Wat is de pedagogische betekenis van aandachtige betrokkenheid in onderwijs? 

Deelvragen: 
1. Hoe kan ‘aandachtige betrokkenheid’ begrepen worden? 
2. Hoe kan ‘de pedagogische dimensie van onderwijs’ begrepen worden? 
3. Hoe kan ‘aandachtige betrokkenheid’ getheoretiseerd worden?
4. Hoe manifesteert ‘aandachtige betrokkenheid’ zich in de alledaagse onder-

wijspraktijk, kijkend vanuit het perspectief van leraren, leerlingen en 
leidinggevenden?

5. Wat vraagt het, kijkend vanuit de alledaagse onderwijspraktijk, om aandachtig 
betrokken te kunnen zijn en handelen?

6. Wat blijkt ‘aandachtige betrokkenheid’, kijkend naar de dagelijkse onderwijs-
praktijk, te brengen?

2.3  Onderzoeksopzet 

Deze studie bestaat, zoals gezegd, uit twee deelonderzoeken: een theoretisch onder-
zoek en een empirisch onderzoek. Het theoretisch onderzoek is gericht op het 
theoretiseren van (pedagogisch) georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’, de 
empirische studie is gericht op het in beeld krijgen van ‘aandachtige betrokkenheid’ 
in de dagelijkse onderwijspraktijk. 
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Via het theoretische onderzoek zal ik de deelvragen één, twee en drie beant-
woorden. Via het empirische onderzoek beantwoord ik de deelvragen vier, vijf en 
zes. Beide deelonderzoeken samen vormen de basis voor conclusies met betrekking 
tot de pedagogische betekenis van aandachtige betrokkenheid in onderwijs. 

2.4 Theoretisch onderzoek

2.4.1  Inleiding

Het voorafgaand aan het empirische onderzoek in theoretische zin uiteenzetten 
van ‘aandachtige betrokkenheid’ heeft als doel scherper zicht te krijgen op het feno-
meen. Mijn theorie kent daarbij dus een heuristische functie: hij helpt niet zozeer 
om een totaal beeld te vormen van ‘aandachtige betrokkenheid’, maar is veeleer 
richtinggevend en in die zin ondersteunend bij het zoekproces in dienst van mijn 
centrale onderzoeksvraag. 

Gigerenzer, die onderzoek doet naar de inzet van heuristiek in relatie tot 
managementvraagstukken, zegt dat heuristiek van dienst kan zijn daar waar de 
realiteit te ingewikkeld is om in modellen vast te leggen en eventuele bestaande 
modelleringen te complex en/of niet helpend zijn (Gigerenzer, 2008, 2020; Luan, 
Reb & Gigerenzer, 2019). In bepaalde contexten, zeker daar waar onzekerheid 
bestaat over de uitkomsten, helpen heuristieken volgens hem om de realiteit in 
beeld te krijgen. Hij betoogt dat heuristieken meer zijn dan “second best strategies” 
(Gigerenzer, 2008, pp. 3-4). Heuristiek helpt juíst bij het naar de wereld kijken, zeker 
daar waar rekenkundige modellen en/of hypotheses over de werkelijkheid die wer-
kelijkheid tekort doen. Binnen deze studie zet ik mijn theorie derhalve in om het 
zoekproces structuur en richting te geven. 

2.4.2 Een verkenning van ‘aandachtige betrokkenheid’ 

Deelvraag 1 – ‘hoe kan ‘aandachtige betrokkenheid’ begrepen worden’ – beantwoord 
ik met behulp van een literatuurverkenning van de door Baart uitgewerkte theorie 
van presentie (Baart, 2011b). Met behulp van een analyse van de literatuur van deze 
relatietheorie heb ik inzichtelijk kunnen maken hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ 
begrepen zou kunnen worden. 
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Ik ben bij deze verkenning gestart bij het overzichtswerk van de theorie, zoals 
deze beschreven is in Een theorie van presentie (Baart, 2011b). Dit hoofdwerk vormde 
de basis voor een verdere thematische doorgronding van de over de presentiethe-
orie beschikbare literatuur. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van zowel literatuur in 
de vorm van boeken, als verschillende door Baart en derden geschreven artikelen. 
De volgende analysethema’s zijn via dit literatuuronderzoek bestudeerd en in beeld 
gebracht: 
1. De grondslagen van de presentietheorie
2. Presentie als benadering
3. Werkprincipes en interpretaties van aandacht
4. Presentie ‘leren’ en presente professionaliteit 
5. Contextuele dimensies van presentie

2.4.3 Een verkenning van ‘de pedagogische dimensie van onderwijs’ 

Deelvraag 2 – ‘hoe kan de pedagogische dimensie van het onderwijs begrepen 
worden?’ – beantwoord ik met behulp van literatuurverkenning van auteurs uit de 
continentaal pedagogische traditie. Dit betreft een pedagogische traditie die zich 
in de 19e eeuw in het Duitse taalgebied en vanaf de 20e eeuw ook in Nederland ont-
wikkeld heeft. Binnen deze continentale traditie staat de vorming van de persoon 
centraal. Vormen wordt vanuit de continentaal pedagogische traditie bekeken van-
uit een relationeel perspectief: het verleiden en/of uitdagen tot persoon- willen- zijn 
vindt plaats in en via de interactie met de opvoeder. 

Ik heb ervoor gekozen om deze verkenning van ‘de pedagogische dimensie van 
onderwijs’, zoals gezegd door mij ook wel ‘het pedagogische’ genoemd, vorm te 
geven met behulp van de auteurs Bollnow, Biesta, Buber, Korczak en Spranger. Zij 
brengen ieder een eigen perspectief op het vormen- tot- persoon- willen- zijn in. Door 
de perspectieven van bovengenoemde auteurs naast elkaar te plaatsen en met elkaar 
in verband te brengen, heb ik ‘de pedagogische dimensie van onderwijs’ verhelderd. 

2.4.4 Een theorie van ‘aandachtige betrokkenheid’

Deelvraag 3 – ‘hoe kan ‘aandachtige betrokkenheid’ getheoretiseerd worden?’ – beant-
woord ik met een beschrijven van ‘aandachtige betrokkenheid’ in drie existentiële 
aandachtsbewegingen. Deze drie bewegingen, ‘aandachtig zijn’, ‘aanwezig zijn’ 
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en ‘betrokken zijn’, werk ik vanuit de professional die ze in beheer heeft – de 
aandachtigbetrokken- zijnde – met behulp een aantal vragen uit. 

Het gaat dan om vragen ten aanzien van de richting van de beweging, de kli-
matologische grondtoon en de er in besloten liggende oriëntatie en intentie. Ook 
komt hierbij aan de orde wat het van de aandachtigbetrokken- zijnde vraagt om de 
betreffende beweging vorm te kunnen geven én wat de beweging aan de kant van 
de ontvanger (in pedagogische zin) lijkt te kunnen brengen. 

Bij het uitwerken van ‘aandachtig zijn’, ‘aanwezig zijn’ en ‘betrokken zijn’ leg ik 
zoveel als mogelijk de link naar alledaagse fenomenologische ervaringen. Daarbij 
maak ik daar waar mogelijk gebruik van door Van Manen (2014b, pp. 302-310) opge-
tekende noties als (geleefde) relationaliteit, lichamelijkheid, tijd, ruimte en ervaren 
grondstemming. 

2.5 Empirisch onderzoek

2.5.1 De gevalsstudie als methodische keuze 

Naast een theoretisch onderzoek kent deze studie een empirisch onderzoek. Met 
behulp van het empirische deel van deze studie beantwoord ik deelvraag vier tot 
en met zes: ‘hoe manifesteert ‘aandachtige betrokkenheid’ zich in de alledaagse 
onderwijspraktijk, kijkend vanuit het perspectief van leraren, leerlingen en leiding-
gevenden?’, ‘wat vraagt het, kijkend vanuit de alledaagse onderwijspraktijk, om 
‘aandachtig betrokken’ te kunnen zijn en handelen?’ en ‘wat blijkt ‘aandachtige 
betrokkenheid’, kijkend naar de dagelijkse onderwijspraktijk, te brengen?’

Bij het beantwoorden van deze vragen heb ik gekozen voor gevalsstudie-
onderzoek. Gevalsstudieonderzoek onderscheidt zich van andere vormen van 
interpretatief onderzoek door zich te richten op het onderzoeken van particuliere 
‘gevallen van’. Gevalsstudieonderzoek biedt daarbij de mogelijkheid om mani-
festaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ binnen een bepaalde, in tijd en ruimte 
afgebakende, omgevingscontext te onderzoeken. Juist deze intact gehouden 
particulariteit, waarbinnen ‘aandachtige betrokkenheid’ in al zijn kleuren en vor-
men kan verschijnen, maakt dat manifestaties van een fenomeen in samenhang 
onderzocht kunnen worden. Bassey (1999) betoogt dat juist gevalsstudieonder-
zoek hiervoor geschikt is. “The distinguishing feature of case study is the belief 
that human systems develop a characteristic wholeness or integrity and are not 
simply a loos collection of traits” (Bassey, 1999, p. 26). Met andere woorden: via 
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gevalsstudieonderzoek kan zicht ontstaan op het geheel, in plaats van ‘alleen’ op 
de verschillende delen. 

Bassey geeft daarbij aan dat gevalsstudieonderzoek vooral zinvol is waar de 
grenzen tussen het fenomeen en de context niet helemaal helder zijn (zie Bas-
sey, 1999, p. 26). Dat is in het licht van deze studie van belang omdat ‘aandachtige 
betrokkenheid’ een sociaal fenomeen is dat zich afspeelt in de interactie tussen 
actoren binnen onderwijspraktijken. Die onderwijspraktijken kenschetsen zich niet 
alleen door een grote diversiteit aan simultaan aanwezige, niet altijd met elkaar 
verenigbare, intenties, bedoelingen en doelen, maar ook door het feit dat ze bin-
nen een politiek- maatschappelijke context opereren. Gevalsstudieonderzoek biedt 
de mogelijkheid om manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ te zien en op 
te tekenen in het licht van deze complexe, situationeel andere, onderwijsrealiteit. 
Daarbij biedt de gevalsstudie de mogelijkheid om de relatie tussen het verschijnen 
van het fenomeen en de praktijkgebonden, door politiek- maatschappelijke impul-
sen gekleurde, context te verhelderen. 

Het door mij gekozen bij een gevalsstudie passende uitgangspunt – manifesta-
ties van de aandachtig betrokken interactie binnen een afgebakende periode qua 
tijd en ruimte in samenhang onderzoeken – brengt met zich mee dat de individuele 
‘gevallen van’ een duidelijke plek moeten kunnen krijgen in de manier waarop de 
data verzameld en verwerkt worden. Volgens Bassey is het daarbij belangrijk om 
met betrekking tot de beschrijving van de onderwijsrealiteit die onderzocht wordt 
voldoende data te verzamelen (zie Bassey, 1999, p. 58). Alleen met behulp van “consi-
derable detail” (ibid., p. 61) kan een onderzoeker volgens hem belangrijke elementen 
van een geval verkennen en beschrijven en kan er gekomen worden tot plausibele 
interpretaties (zie ibid., p. 60). 

Ghesquiere en Staessens, die over de methodologische en methodische aspecten 
van gevalsstudieonderzoek in relatie tot onderwijsonderzoek hebben geschreven, 
benadrukken evenals Bassey het belang daarvan, maar wijzen daarnaast nog op een 
ánder voordeel van het gedetailleerd, in samenhang, in beeld brengen van data (zie 
Ghesquiere & Staessens, 2003, p. 195). Verwijzend naar Guba, die hier de term “thick 
descriptions” (ibid.) aan koppelt, betogen ze dat een “levensecht beeld” (ibid.) van 
de situatie de herkenbaarheid van de situatie zodanig maakt dat deze voldoende 
geldigheid krijgt. Vervolgens kunnen er linken gelegd worden naar andere situaties 
met gelijkaardige contextuele kenmerken, waardoor verschillende ‘gevallen van’ 
naast elkaar in beeld kunnen komen en mogelijk een generaliserende analyse het 
licht kan zien. 
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In deze studie heb ik ervoor gekozen om vijftien ‘gevallen van’ ‘aandachtige 
betrokkenheid’ die zich afspelen op ‘gewone’ scholen in de ‘gewone’ onderwijs-
realiteit (meer over de selectie van de cases in paragraaf 2.5.3), zo gedetailleerd en 
levensecht als mogelijk in beeld te brengen. Ik kies er daarbij voor om ‘aandachtige 
betrokkenheid’ vanuit drie verschillende invalshoeken – de leraar, de leiding-
gevende en de leerling – te onderzoeken. Op deze manier denk ik het fenomeen 
vanuit verschillende perspectieven te kunnen verhelderen. De uit het onderzoek 
voortkomende data heb ik verwerkt in vijftien portretten van ‘aandachtige betrok-
kenheid’. Het gaat hier dus niet om portretten van individuen, noch van scholen, 
noch van de dag, maar het betreft pogingen om manifestaties van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ op een bepaalde plek, binnen een bepaalde tijdsperiode, binnen een 
specifieke onderwijspraktijk te portretteren. 

2.5.2 Een aandachtig betrokken onderzoeksbenadering 

Het gevalsstudieonderzoek heb ik meer concreet vormgegeven door via het ‘leven’, 
‘beleven’ en ‘doorleven’ van ‘aandachtige betrokkenheid’ het fenomeen in de prak-
tijk te onderzoeken. Op deze manier hoopte ik zoveel als mogelijk van binnenuit 
toegang te krijgen tot een fenomeen dat zich in velerlei hoedanigheden, op veel ver-
schillende momenten en verschillende plekken in onderwijspraktijken manifesteert. 

De keuze voor het ‘leven, beleven en doorleven’ van ‘aandachtige betrokkenheid’ 
is allereerst gebouwd op het idee dat ‘aandachtige betrokkenheid’ een sociaal feno-
meen betreft. Wil je een sociaal fenomeen werkelijk begrijpen en wil je werkelijk 
inzicht krijgen in hoe het zich manifesteert, dan is het van belang om in enige vorm 
zelf onderdeel te worden van het sociale fenomeen en/of eraan mee te doen. Op die 
manier zou het mogelijk moeten zijn om zo dicht mogelijk te komen bij de mani-
festaties van het fenomeen, en weg te blijven bij rationalisaties óver het fenomeen. 

Om toe te kunnen lichten wat het ‘leven, beleven en doorleven’ van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ meer precies behelst, is het allereerst van belang om in te zoomen 
op de vraag wat de ‘standaard’ manier van ‘participerend observeren’ – kijkend naar 
het handelen van de onderzoeker – vraagt en brengt. Van daaruit kan ik toelichten 
wat ‘leven, beleven en doorleven’ anders dan ‘gewoon’ participeren en observeren, 
van mij als onderzoeker gevraagd heeft en wat het gebracht heeft. 

Inzoomend op waar het bij ‘gewoon’ participerend observeren om gaat, komt 
als centrale karakteristiek het in de praktijk onderzoeken van “everyday life in 
naturally occuring settings” (Gordon, Holland & Lahelma, 2001, p. 2) naar voren. 
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Onderdompeling via participerende observatie biedt daarbij de mogelijkheid om 
vanuit een eerste persoonsperspectief, daarbij zowel het participeren als het obser-
veren inzettend, een fenomeen of een cultuur van binnenuit te onderzoeken (zie 
Atkinson & Hammersley, 2007, p. 28; Spradley, 1980, pp. 53-62; Gobo, 2008, pp. 148-
189). Het participeren heeft daarbij – normaliter – in de basis een ‘volgend’ karakter: 
je doet als onderzoeker mee, je sluit je aan bij hoe een bepaalde manier van met 
elkaar omgaan ter plekke is, om zodoende het te onderzoeken fenomeen en/of de 
te onderzoeken cultuur in beeld te krijgen. Observeren kenschetst zich vervolgens 
door het tegenovergestelde: je neemt als onderzoeker afstand – van het fenomeen 
en/of van de cultuur – om er zodoende als ‘vreemde’ naar te kunnen kijken. Door 
het constant heen en weer bewegen tussen het interne en externe perspectief, 
tussen wat Pfadenhauer en Grenz beschrijven als “familiarity and strangeness” (Pfa-
denhauer & Grenz, 2015, p. 605) en wat Maso (2001) omschrijft als “anthropological 
destrangement” en “anthropological estrangement” (Maso, 2001, p. 3), zou je als 
onderzoeker los moeten kunnen komen van het eigen referentiekader. 

De vraag is echter wat de benaderingswijze van de binnen participerende obser-
vatie gebruikelijke bewegingen van ‘estrangement’ en ‘destrangement’ meer precies 
behelzen. Packer (2011) benadrukt dat dit preciseren belangrijk is, voordat er op 
onderzoek wordt uitgegaan. Het is niet alleen een kwestie van toegang krijgen, zo 
geeft hij aan: “It is not simply a matter of gaining entry, participating as a member 
and writing verdical reports of the world from this viewpoint” (Packer, 2011, p. 242). 
Wil je een fenomeen werkelijk kunnen onderzoeken, dan vraagt dit volgens hem 
om een nadere uitwerking met betrekking tot de vraag hoe je als onderzoeker meer 
precies tot die sociale realiteit te verhouden, hoe je erin te bewegen en wat er ver-
volgens over op te schrijven (zie ibid.).

Kijkend naar de precisering van de verhouding die ik ten opzichte van ‘het veld’ 
heb ingenomen, zou ik willen stellen dat ik gekozen heb voor een ándere dan bij 
participerende observatie te doen gebruikelijke toegang. Het verschil zit er aller-
eerst in dat ik er niet voor heb gekozen om ‘passief’ de bestaande cultuur te volgen, 
maar dat ik er bij het betreden van de onderwijspraktijk wél voor heb gekozen om te 
proberen actief ‘aandachtige betrokkenheid’ te leven. Dat betekent dat ik als onder-
zoeker steeds bewust en actief een aandachtig betrokken (ver)houding tot de ander 
om me heen heb ingebracht. Vanuit die actieve aandachtig betrokken houding heb 
ik de in de praktijk aanwezige sociale realiteit – waarbinnen zowel interacties met 
mij als interacties tussen anderen plaatsvonden – geprobeerd waar te nemen. 

Door het ‘leven van’ het fenomeen – in eerste instantie – te laten prevaleren, 
heb ik gepoogd het fenomeen ‘aandachtige betrokkenheid’ in al zijn rijkdom binnen 
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de context van een particuliere onderwijspraktijk te ontmoeten. Niet alleen heb 
ik op die manier toegang gekregen tot manifestaties van de aandachtig betrok-
ken interactie zoals deze zich tussen de actoren in de onderwijspraktijk onderling 
afspeelt, ook heeft het me toegang gegeven tot manifestaties van de aandachtig 
betrokken interactie tussen de betreffende actoren en mijzelf. 

Dat ik primair de nadruk heb gelegd op het ‘leven van’, in plaats van steeds de 
onderzoekende beweging van ‘destrangement’ naar ‘estrangement’ te maken, wil 
overigens niet zeggen dat ik me niet in beide ‘staten van zijn’ heb bevonden. Dat is 
zeker het geval geweest, vooral ook omdat het zo is dat onze existentiële staat van 
met elkaar bestaan dit met zich meebrengt. 

Buber (zie Buber, 2007, p. 80) betoogt bijvoorbeeld dat wij als mens voortdu-
rend switchen van de ik- jij verhouding, gericht op verbondenheid en niet gevuld 
met ‘oordeel’, naar de ‘ik- het’ verhouding, waar de mens juist een meer afschei-
dend, observerend, objectiverend, beschouwend perspectief inneemt tegenover de 
wereld om hem heen. Anders gezegd: kijkend vanuit een existentieel perspectief 
behoort de beweging van het nabij komen en het afstand nemen tot onze ‘condition 
humaine’. Dat wil zeggen: het betreft de existentiële beweging tussen het je verbin-
den en het je afscheiden van de ander als mens, die in iedere interactie steeds weer 
opnieuw gestalte krijgt. Als zodanig is de beweging weliswaar niet specifiek verbon-
den aan het doen van wetenschappelijk onderzoek, maar kent het ‘als vanzelf’ wel 
een onderzoekend karakter. Van Manen koppelt hier de term “close observation” 
(Van Manen, 2014b, p. 318) aan. Hij geeft aan dat je als onderzoeker zoveel mogelijk 
probeert een situatie te ‘leven’, zonder “a certain orientation of reflectivity” (ibid.) 
te verliezen. Je bent dus als persoon in een onderzoekssituatie aanwezig, maar bent 
simultaan, zij het zoveel mogelijk op de achtergrond, onderzoeker. Het omgaan 
met die voorzichtige inzet van die reflectiviteit let volgens Van Manen wel nauw. 
Anders kom je, zo stelt hij, al snel terecht in wat hij “the more manipulative and 
artifical attitude that a reflective attitude tends to insert in a social situation and 
relation” noemt (ibid.). Anders gezegd: anders verliest het ‘leven van’ ‘aandachtige 
betrokkenheid’ dus al snel zijn ‘echtheid’. 

Maso (2001) benadrukt evenals Van Manen (2014b) dus dat het van belang is om 
tijdens het ‘leven van’ weg te blijven bij al te veel reflectie en beschouwingen. Maso 
(zie Maso, 2001, pp. 3-4) betoogt daarbij dat al te veel beschouwing de onderzoeker 
weghoudt bij wat hij probeert te onderzoeken. Hij geeft aan dat binnen de etnogra-
fie te veel energie uitgaat naar het via participatie of observatie pogen in beeld te 
krijgen van de eigen vooronderstellingen. Juist het te veel bezig zijn met het helder 
krijgen van en/of het afzetten tegen dat wat wel of niet tot de eigen dan wel de 
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andere cultuur behoort, maakt dat men niet meer goed kan kijken naar de sociale 
realiteit en/of het sociale fenomeen dat onderzocht wordt. Maso pleit in het ver-
lengde van die gedachte voor een manier van onderzoeken waarbij de onderzoeker 
weliswaar zou moeten proberen om de theoretische kennis over het te onderzoeken 
fenomeen tussen haakjes te plaatsen, maar de eigen ‘kennis’ van het fenomeen, 
zoals zich dat manifesteert in het eigen bewustzijn, juist te proberen te behouden 
(zie ibid., p. 7). Niet alleen is het volgens hem überhaupt onmogelijk om de eigen 
vooronderstellingen ten aanzien van een sociaal fenomeen volledig tussen haakjes 
te zetten (zie ibid., p. 4), het levert ook veel meer op om vanuit de eigen herkenning 
van een fenomeen ditzelfde fenomeen volledig te gaan ‘leven’, voorafgaand dus aan 
het examineren ervan (zie ibid., p. 6). Juist via deze manier van onderzoeken kan 
een onderzoeker zich bewust worden van de eigen aannames, van de eigen opinies 
en vooroordelen, zo stelt hij, omdat de geleefde realiteit hem hiermee confronteert. 
Volgens Maso leidt een dergelijke strategie niet alleen tot een grote rijkdom qua 
informatie, het helpt ook om tot een duidelijk en toegankelijk idee van een feno-
meen binnen een bepaalde context te komen (zie ibid., p. 10). 

Via wat Maso duidt als een meer radicale fenomenologisch- etnografische 
onderzoeksmethode (zie ibid., p.5) komt ook de meer fenomenologische kant van 
het ‘leven van’ ‘aandachtige betrokkenheid’ in beeld. Zodra je een fenomeen ‘leeft’, 
‘beleef’ je het ook. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om manifestaties van een 
fenomeen in beeld te krijgen die gerelateerd zijn aan het ‘beleven’ ervan. 

Ook hier onderscheidt mijn manier van onderzoek doen zich van de ‘standaard’ 
participerende- observatie. Het gaat bij ‘beleven’ om pre- reflectieve gewaarwordin-
gen, tijdens het beleven zelf onzichtbaar, die achteraf inzicht bieden in hoe een 
fenomeen zich (in jou en/of in de praktijk) manifesteert. Van Manen (2014b) betoogt 
dat juist ook deze meer intuïtieve en fysieke beleveringservaringen helderheid in 
een fenomeen kunnen verschaffen. Door geleefde ervaringen te verkennen en 
beschrijven bestaat volgens hem de kans verder te komen dan bestaande voor-
onderstellingen ten aanzien van een fenomeen. Het biedt de kans om, zoals Van 
Manen stelt, zicht te krijgen op unieke en gedeelde betekenissen (zie Van Manen, 
2014b, p. 68). Daarbij wantrouwt de fenomenologie, volgens Van Manen, de theorie. 
Immers, de theorie heeft de werkelijkheid al geprobeerd te vangen nog voor er via 
de ‘geleefde ervaring’ mee in contact gekomen te zijn (zie ibid., p. 103). Door juist 
ook de ruimte te geven aan de pre- reflectieve ervaringen ontstaat, zoals Van Manen 
aangeeft, “de mogelijkheid tot plausibele inzichten die ons meer direct in contact 
brengen met de wereld” (ibid., p. 105). Deze meer zintuigelijke, pre- reflectieve 
‘beleven’ pijler reikt overigens verder dan het verhelderen van mijn persoonlijke, 
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innerlijke, ervaringen. Via het ervaren ontstaat zowel zicht op meer aspecten van 
‘aandachtige betrokkenheid’ op het niveau van de individuele interactie tussen mij 
en de actoren, als zicht op de interactie tussen de actoren onderling en zicht op de 
interactie tussen de (fysieke en immateriële) context en de actoren en mezelf. Voor-
waarde daarbij is wel het hebben van een zo onbevooroordeeld mogelijke, open, 
aanwezige, onderzoekshouding. Juist deze open houding heb ik, via het ‘leven van’ 
‘aandachtige betrokkenheid’, geprobeerd te bewerkstelligen. 

Naast dat ik als onderzoeker ‘aandachtige betrokkenheid’ als fenomeen heb 
geleefd en beleefd, heb ik het fenomeen tijdens het verwerken en analyseren van 
de data – zowel tijdens het schrijven van de portretten, als bij het schrijven van de 
in- en uitleidingen en het schrijven van de overstijgende analyse – bewust getracht 
te ‘doorleven’. Hiermee komt een derde pijler van de door mij gekozen manier van 
onderzoek doen in beeld én tevens een derde onderscheid ten opzichte van de 
‘gewone’ manier van participeren en observeren. 

Deze derde pijler, het ‘doorleven van’, kenschetst zich door het me als onderzoeker 
opnieuw proberen te verhouden tot de manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ 
die via het leven en beleven van ‘aandachtige betrokkenheid’ in beeld zijn gekomen. 
Het ‘doorleven van’ kent hierbij enerzijds een beschouwend karakter. Het gaat er 
allereerst om, om waarnemingen in relatie tot het fenomeen opnieuw, vanuit ver-
schillende perspectieven, te doordenken en her- inneren. Dit doordenken betreft – in 
tegenstelling tot het ‘vervreemden’ en ‘nabijkomen’ van de etnografische benade-
ring – niet zozeer het naast elkaar plaatsen van oordelen, maar veel meer door het 
ontmantelen van die oordelen. Dus in plaats van zogezegde ‘uitersten’ van de eigen 
percepties en vooroordelen naast die van andere mogelijke percepties te plaatsen, heb 
ik er hierbij voor gekozen om de waarneming aandachtig betrokken opnieuw te verin-
nerlijken, maar dan ontdaan van de eigen beperkende en/of beoordelende percepties. 

Naast het meer cognitief opnieuw her- inneren kent het ‘doorleven van’ ook 
een meer gevoelsmatige kant. Door ruimte te maken voor het nogmaals zintuiglijk 
beleven van gevoelservaringen, ontstaat de mogelijkheid om dat wat pre- reflectief 
ervaren en beleefd is opnieuw naar boven te laten komen. Van Manen geeft over 
het opnieuw beleven van ervaringen aan dat het daarbij niet zozeer gaat om het 
opnieuw naar boven laten komen van herinneringen, maar dat het gaat om steeds 
opnieuw in het eerder beleefde ‘nu’ te komen. Hij heeft het over de “the constantly 
renewal of the timeless instants or moments of the now” (Van Manen, 2014b, p. 56): 
alleen door het ‘nu’ steeds opnieuw naar boven te halen, en van daaruit in contact 
te komen met die pre- reflectieve ervaringen, kunnen de betekenissen van manifes-
taties van een fenomeen worden verhelderd en opgetekend. Daarbij is het dan wel 
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belangrijk niet meteen te pogen deze eerder beleefde ervaringen in taal en tekst 
te vangen. Maso geeft hierover aan dat het belangrijk is om de inzet van taal nog 
even te vertragen (zie Maso, 2001, p. 7). Op die manier wordt het mogelijk om bij de 
ervaring áchter de directe ervaring te komen, een ervaring die mogelijk een ander, 
meer verhelderend inzicht geeft in mogelijke manifestaties van een fenomeen. 

Doorleven – of het nu cognitief of zintuiglijk van karakter is – vraagt overigens 
wel om tijd en ruimte. Deze tijd en ruimte zijn nodig om dat wat pre- reflectief 
beleefd is opnieuw aan de oppervlakte te kunnen laten komen en om het ont-
mantelen van oordelen gestalte te kunnen geven. Daarbij kent het ‘doorleven van’ 
een geheel eigen dynamiek. Een dynamiek die het midden houdt tussen voort-
gang willen maken en geduldig afwachten, tussen actief onderzoeken en op je toe 
laten komen, tussen leiden en volgen, tussen opnieuw met lijf en leden ‘in’ de data 
gaan en afstand van de data nemen. Zo’n manier van verwerken en (be)schrijven 
vraagt volgens Van Manen, om “seeming inactivity” (Van Manen, 2014b, p. 346), om 
momenten van zogezegde passiviteit waarop het brein tegelijkertijd heel actief is. 
Op die manier kan de schrijver komen tot “sudden insights” (ibid.), tot plotselinge 
inzichten. Het grote voordeel van deze manier van dataverwerking is volgens van 
Manen dat er gekomen kan worden tot een manier van zichtbaar maken van een 
fenomeen die voorbij het beschrijven in “plain words” gaat (Van Manen, 2014b, 
p. 370). “Meaningfulness happens when meaning speaks to our existence in such a 
way that it makes contact and touches us”, zo stelt hij (ibid., p. 373). Door “seemingly 
inactive” te wachten op “sudden insights” kan dat wat voorheen “unrepresentable”, 
niet vertegenwoordigbaar, was (ibid., p. 370) wel zichtbaar worden gemaakt. 

2.5.3 Dataverzameling, analyse en interpretatie 

Het werven van de onderzoeksdeelnemers
Ik heb ervoor gekozen vijftien ‘gevallen van’ ‘aandachtige betrokkenheid’ te onder-
zoeken. Daartoe heb ik aan vijftien actoren uit de onderwijspraktijk gevraagd of ik 
een dag(deel) met hen mocht optrekken, om van daaruit het fenomeen aandach-
tige betrokkenheid te leven, beleven en – uiteindelijk – doorleven. Ik heb ervoor 
gekozen om aandachtig betrokken een dag(deel) op te trekken met vijf leraren, vijf 
leidinggevenden en vijf leerlingen. 

De werving van deelnemers heeft gefaseerd plaatsgevonden. Leraren zijn 
geworven in april 2018, leidinggevenden in juni 2018 en leerlingen in november 
2018. Leraren en leidinggevenden heb ik via een oproep op sociale media (via mijn 
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persoonlijke LinkedIn- account en via het facebookplatform ‘hetkind’ van NIVOZ) 
uitgenodigd om mee te doen. Aan geïnteresseerden – 52 leraren en 26 leiding-
gevenden hebben zich gemeld binnen een week na plaatsing van de oproep – is 
gevraagd hun naam, geslacht, sector van onderwijs, professie en leeftijd door te 
geven. In het overgrote deel van de gevallen is de aanmelding spontaan gepaard 
gegaan met een toelichting op wie men was en waarom men geïnteresseerd was 
om mee te doen. 

Met ieder van de geïnteresseerde deelnemers heb ik vervolgens in enige vorm 
persoonlijk contact gehad. Vaak was dit telefonisch, in een aantal gevallen ook via 
e- mail. Op verzoek heb ik geïnteresseerden desgewenst via mail een toelichting 
gestuurd op de vraag- en doelstelling van het promotieonderzoek (zie tabel 1: over-
zicht aanmeldingen).

TABEL 1. Overzicht aanmeldingen 

Wie Periode 
werving

Periode 
onderzoek

Aantal 
aanmeldingen 

binnen een week

Sector van 
onderwijs

Verdeling 
man/vrouw

Leraren april 2018 mei- juni  
2018

52 po: 22 
vo: 18 

mbo/hbo: 12

Man: 9 
Vrouw: 43

Leiding- 
 gevenden

juni 2018 august- october 
2018

26 po: 21 
vo: 2 

mbo/hbo: 2 
overig: 1

Man: 13 
Vrouw: 13

Leerlingen november 2018 februari- mei  
2019

6 po: 2 
vo: 4

Man: 3 
Vrouw: 3

Uit de aanmeldingen heb ik vijf leraren en vijf leidinggevenden geselecteerd. Bij de 
keuze is globaal gekeken naar een spreiding tussen man/vrouw, jong/oud, stad/dorp, 
locatie in het land en basis- dan wel voortgezet onderwijs. Leerlingen zijn op basis van 
dezelfde criteria in een latere fase geworven via de leraren die zich eerder hadden aan-
gemeld om zelf deel te nemen aan het onderzoek, maar die bij de eerdere selectie waren 
afgevallen. Daarbij is aan de leraren de optie open gelaten om een leerling voor te stel-
len en actief te benaderen, dan wel binnen een groep leerlingen te vragen of iemand 
belangstelling had om mee te doen. Zie tabel 2: overzicht geselecteerde leraren, tabel 
3: overzicht geselecteerde leidinggevenden en tabel 4: overzicht geselecteerde leerlin-
gen voor een overzicht van de geselecteerde deelnemers voor wat betreft sexe, sector 
van onderwijs, vak dan wel functie dan wel jaarlaag en de volgorde van het bezoek 
dan wel de uitwerking van de portretten. 
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TABEL 2. Overzicht geselecteerde leraren

Leraar Periode 
onderzoek

Man/vrouw Vak Sector van 
onderwijs

Volgorde 
bezoek/volgorde 

uitwerking

Danielle (pilot) 08052018 Vrouw Docent Engels havo/vwo Bezoek: 1 
Uitwerking: 5

Inge 15052018 Vrouw Leerkracht po Bezoek: 2 
Uitwerking: 3

Anja 28052018 Vrouw Docent beeldende 
vorming

vmbo Bezoek: 3 
Uitwerking: 1

Peter 01062018 Man Docent natuurkunde vmbo/havo Bezoek: 4 
Uitwerking: 2

Johan 04062018 Man Docent rekenen en li-
chamelijke opvoeding

vmbo/havo Bezoek: 5 
Uitwerking: 4

TABEL 3. Overzicht geselecteerde leidinggevenden

Leiding- 
gevende

Periode 
onderzoek

Man/vrouw Functie Sector van 
onderwijs

Volgorde 
bezoek/volgorde 

uitwerking

Yvonne 27082018 Vrouw Directeur po Bezoek: 1 
Uitwerking: 5

Gerard 11092018 Man Rector vo Bezoek: 2 
Uitwerking: 1

Ria 17092018 Vrouw Bestuurder po Bezoek: 3 
Uitwerking: 3

Michiel 04102018 Man Bestuurder vo Bezoek: 4 
Uitwerking: 2

Ruben 
& Maarten

17102018 Man Bestuurders po Bezoek: 5 
Uitwerking: 4

TABEL 4. Overzicht geselecteerde leerlingen

Leerling Periode 
onderzoek

Man/vrouw Jaarlaag Sector van 
onderwijs

Volgorde 
bezoek/volgorde 

uitwerking

Julia & Sophie 11022019 Vrouw 7 po Bezoek: 1 
Uitwerking: 1

Sam 14032019 Man 5 vwo Bezoek: 2 
Uitwerking: 2

Nina 25032019 Vrouw 4 vmbo Bezoek: 3 
Uitwerking: 3

Joep 14052019 Man 4 havo Bezoek: 4 
Uitwerking: 5

Kavindu 20052019 Man 1 mavo Bezoek: 5 
Uitwerking: 4
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Het werven van deelnemers heb ik aandachtig betrokken geprobeerd uit te voeren. 
‘Aandachtige betrokkenheid’ bestond tijdens deze fase primair uit het oog en oor 
houden voor de complexiteit en de morele lading van mijn verzoek. Dat vertaalde 
zich in concreto in persoonlijk telefonisch en/of mailcontact met eenieder die inte-
resse had getoond en in (het tijd en ruimte maken voor) persoonlijke gesprekken 
met eenieder die dat wenste. In deze gesprekken is tijd gemaakt om de vragen die er 
leefden gezamenlijk te verkennen. Ook is in rust geëxploreerd wat al dan niet mee-
doen aan het onderzoek voor de persoon en de school in kwestie zou betekenen. 

Het verzamelen en documenteren van data 
Het veldonderzoek zelf heeft plaatsgevonden in de periode april 2018 – mei 2019. 
In die periode ben ik een dag(deel) aandachtig betrokken aanwezig geweest bij vijf 
leraren (periode mei – juni 2018), vijf leidinggevenden (augustus – oktober 2018) en 
vijf leerlingen (februari – mei 2019). 

Het verzamelen van data heeft, zoals eerder aangegeven, gestalte gekregen via 
het leven, beleven en, in een latere fase, het doorleven van ‘aandachtige betrokken-
heid’. Dat bracht een alert inspelen op de situatie ter plaatse met zich mee. In meer 
concrete zin had dit tot gevolg dat het documenteren van data is aangepast aan wat, 
gezien in het licht van het leven van ‘aandachtige betrokkenheid’, mogelijk was. Per 
saldo betekent dit dat de data op zeer verschillende manieren zijn gedocumenteerd, 
variërend van het tussendoor maken van korte veldnotities over korte gesprekjes 
en/of waarnemingen, tot audio- opnames tot foto’s; afhankelijk van wat in die spe-
cifieke situatie in overleg met die specifieke persoon mogelijk en wenselijk was. 

Tot slot bracht de keuze om aandachtig betrokken data te verzamelen ook een 
passende manier van nabespreken met zich mee. De uit de dataverwerking voortko-
mende portretten heb ik steeds persoonlijk teruggekoppeld aan en besproken met 
de onderzoeksdeelnemers. In sommige gevallen hebben er meerdere gesprekken 
via de telefoon en/of via video- bellen plaatsgevonden. In een enkel geval bracht 
deze nazorg een persoonlijk live nagesprek met zich mee. In alle gevallen is aan de 
onderzoeksdeelnemers tot en met de goedkeuring van het portret de ruimte gege-
ven om af te zien van akkoord met betrekking tot gebruik van het materiaal en de 
opname van het portret in dit proefschrift. 

Data- analyse en interpretatie
De verzamelde data heb ik, per ‘geval van’ verwerkt in een portret van ‘aandachtige 
betrokkenheid’. Geheel in lijn met het idee dat een gevalsstudie een “rijke, gede-
tailleerde, diepgaande en holistische beschrijving van het bestudeerde fenomeen” 
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dient te bevatten (Ghesquière & Staessens, 2003, p. 193), heb ik binnen de portretten 
gedetailleerd geprobeerd te verhelderen hoe aandachtige betrokkenheid zich in die 
betreffende onderwijspraktijk manifesteerde. 

De portretten kennen in de basis een chronologische lijn, dat wil zeggen dat 
de tijdlijn van de dag de rode draad vormt. De portretten hebben dientengevolge 
allemaal eenzelfde fundament en zijn tegelijkertijd, als gevolg van het feit dat het in 
iedere situatie een andere persoon en andere manier van zijn en handelen betrof, 
volkomen anders. 

De portretten zijn vervolgens opgestuurd naar de onderzoeksdeelnemers met 
de vraag de tekst rustig te lezen. Ook is hen gevraagd aan te geven of, hoe en in 
welke vorm men met mij op het portret zou willen reflecteren. De portretten bleken 
veel reacties op te roepen. Enerzijds viel hierbij de over het algemeen positieve toon 
op, die primair te herleiden bleek tot het ‘meer dan’ herkennen van zichzelf en de 
geschetste realiteit. Via opmerkingen als ‘het lijkt wel een film van de dag, supertof’, 
‘wat een knappe karakterschets’ en ‘ik herkende mezelf en onze school er helemaal 
in’ tot ‘het is echt geweldig want het klopt en het is supergoed geschreven’, maakten 
nagenoeg alle deelnemers – die in een aantal gevallen een partner en/of collega 
hadden gevraagd mee te lezen – kenbaar zichzelf en hun praktijk zeer in het verhaal 
te herkennen. Eén onderzoekdeelnemer benadrukte daarbij dat het weliswaar een 
kloppend verhaal was, maar wel van een specifiek moment, gekeken door de ogen 
van een relatieve buitenstaander. 

Naast positieve reacties met betrekking tot de herkenbaarheid en schrijfstijl, 
kwamen door lezen van het portret ook vragen en verwarring naar boven. Verwar-
ring bleek daar te ontstaan waar men via het portret een nog niet eerder gezien 
beeld van zichzelf en het eigen handelen geschetst zag. Vragen kwamen in nagenoeg 
alle gevallen naar boven, omdat, zo bleek, het portret uitnodigde tot reflectie. Me 
realiserend dat de portretten in meer of mindere mate naast herkenbaar ook con-
fronterend waren, is er aandachtig betrokken de tijd genomen om de portretten met 
de betreffende onderzoeksdeelnemers te bespreken. Daar waar zinvol zijn de reac-
ties op de portretten in de vorm van een naschrift in het portret zelf meegenomen. 

De analyse kent een bij deze studie passende structuur. Naast dat de analyse 
deels via particuliere vragen en beschouwingen in de portretten zelf gestalte krijgt, 
heb ik via inleidingen en uitleidingen een aantal manifestaties van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ opgelicht. Deze inleidingen en uitleidingen vormen op zichzelf weer 
de basis voor een overstijgende analyse die daarna volgt. 
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2.5.4  Kwaliteit van onderzoek

In deze paragraaf wil ik in termen van validiteit en betrouwbaarheid de kwaliteit 
van dit onderzoek bespreken. 

Validiteit
Validiteit komt als begrip voort uit kwantitatief onderzoek en draait om de vraag of 
je meet wat je beoogt te meten. Mijn onderzoek is interpretatief onderzoek waarin 
niet gemeten wordt. Validiteit zoals dat in kwantitatief onderzoek gebruikt wordt, 
is in die zin dus niet zomaar toepasbaar op deze studie. Wardekker heeft een voorzet 
gedaan waarmee hij externe en interne validiteit richting kwalitatief onderzoek 
heeft vertaald (Wardekker, 2003, pp. 61-63). 

Externe validiteit gaat volgens Wardekker over de kwaliteit van de resultaten. 
Hij legt daarbij de link naar de weergave van de onderzochte praktijk: doet dat wat 
gerapporteerd wordt recht aan de onderzochten en hun beleving van de werkelijk-
heid? Is dat wat gerapporteerd wordt authentiek (in de zin van de weergave van 
werkelijke betekenissen en handelingspatronen van concrete personen in concrete 
praktijken)? en is het transparant (kun je als lezer door de onderzoeker heen, zonder 
last van hem te hebben, kijken naar de onderzochte werkelijkheid)? Wardekker legt 
daarbij de nadruk op de kwaliteit van het onderzoeksverslag, waarbij hij wijst op het 
belang van een hoge narratieve kwaliteit van het onderzoeksverslag en de inzet van 
“thick descriptions” (Wardekker, 2003, p. 62). Het verslag moet volgens hem boeien 
en moet de emoties raken. Daarbij gaat het volgens Wardekker vooral om de kwali-
teit van de in de studie besloten liggende zingevings- en handelingsmogelijkheden, 
in relatie tot het generatieve vermogen ervan. Anders gezegd: zet de studie aan tot 
nadenken? in welke mate? en tot op welk (ethisch) niveau?

Kijkend naar de interne validiteit wordt deze door Wardekker (zie Wardek-
ker 2003, p. 61) gedefinieerd in termen van de kwaliteit van het handelen van de 
onderzoeker. Heeft deze zich voldoende ingeleefd in de onderzochte situaties en 
personen zodat dat wat onderzocht moest worden onderzocht is? Heeft hij/zij 
tegelijkertijd voldoende distantie gehouden? Passen de gebruikte methoden bij de 
vraagstelling en is geprobeerd om langs verschillende wegen tot resultaat te komen?

Het door mij uitgevoerde onderzoek zou ik om een aantal verschillende rede-
nen intern en extern valide willen noemen. 

Een eerste argument ten aanzien van validiteit is gelinkt aan wat ik ‘het behoud 
van het fenomeen’ zou willen noemen. Door te kiezen voor meervoudig gevalsstu-
dieonderzoek, heb ik geprobeerd het verschijnsel ‘aandachtige betrokkenheid’ te 
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behouden en actief de ruimte te geven. De Boer (1997) betoogt dat het belangrijk 
is bij het onderzoeken van een fenomeen om dit fenomeen in zijn samenhang te 
laten bestaan. Het heeft geen zin, zo stelt hij, om “via onderzoek iets na te streven 
dat het verschijnsel als zodanig laat verdwijnen” (De Boer, 1997, p. 28). Met andere 
woorden: de gekozen onderzoeksmethode moet zodanig van karakter zijn dat het 
te onderzoeken fenomeen er ook in kan oplichten. Het is in die zin niet alleen van 
belang te voorkomen dat een verschijnsel verdwijnt, het is net zo belangrijk om 
ervoor te zorgen dat een fenomeen überhaupt kan verschijnen. Gevalsstudieonder-
zoek biedt deze mogelijkheid. Daarbij blijft bij gevalsstudieonderzoek de context 
manifest in beeld, waardoor de relatie tussen de context en ‘aandachtige betrok-
kenheid’ eveneens onderzoekbaar blijft. 

Daarnaast draagt ‘leven, beleven en doorleven van’ bij aan de ruimte voor ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ als fenomeen om te verschijnen. Zo gaf het mij allereerst 
de mogelijkheid om mijn eigen binnenste mee te nemen en de manifestaties van 
‘aandachtige betrokkenheid’ die zich daar zowel cognitief als meer zintuiglijk voor-
deden te verwoorden. Volgens Pfadenhauer en Grenz maken juist die “immediate 
experiences” (Pfadenhauer & Grenz, 2015, p. 598) het mede mogelijk om manifes-
taties van een fenomeen te preciseren en te verhelderen. Het meenemen van het 
eerste persoonsperspectief is volgens hen dan ook juist van toegevoegde waarde 
omdat het innerlijk van iemand anders nooit werkelijk in beeld kan komen: “Inner 
processes cannot be observed from without. Nor can this immediate experience 
(erleben) be communicated – at least not without losing substance or gaining 
sedimented deposits (…) Therefore, the researcher can immediately experience 
(erleben) the subject of research only at first hand” (ibid., p. 609). 

Daarbij bracht het ‘leven van’ via de erbij behorende meer informele manier 
van interacteren extra ruimte met zich mee om manifestaties van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ te laten verschijnen. Onder meer Baart (2011b) laat zien dat juist 
een informele manier van relateren mogelijkheden biedt. Het is precies in het 
informeel ogende contact, zo stelt hij, dat zich een opstapje naar “wat anders, wat 
diepers, iets inhoudelijks” bevindt (Baart, 2011b, p. 737). Wat Baart hier probeert te 
zeggen is dat het informele, niet geforceerde en van procedures ontdane karakter 
van met elkaar in gesprek gaan, ruimte biedt om samen met de gesprekspartner op 
interactieplekken te komen die anders niet verkend zouden worden. Ook Kush-
ner (zie Kushner, 2017, p. 70) betoogt in die geest. Hij preciseert daarbij nog wat 
verder wat die informele interactie zou kunnen opleveren. In zijn visie zijn deze 
interactieve, informele ontmoetingen belangrijk omdat in die interactie nieuwe 
gezamenlijke betekenisgeving kan ontstaan. Wat het bewandelen van die informele 
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interactieroute heeft opgeleverd, is zichtbaar gemaakt in de portretten. Het betrof 
interactie die naast informatie en gezamenlijke verkenningen ook ontroering en 
beweging bracht (zowel bij de onderzoeksdeelnemers als bij mezelf), die tegelijk 
soms ook schuurde, die deuren opende en weer sloot en die in alle gevallen ruimte 
gaf aan manifestaties van het fenomeen ‘aandachtige betrokkenheid’ om tevoor-
schijn te komen. 

Naast het ‘behoud van het fenomeen’ is er nog een tweede argument waarom 
ik de gekozen onderzoeksaanpak extern valide zou willen noemen. Dit argument 
is gerelateerd aan het in beeld krijgen van ‘werkelijke betekenissen’ en de transpa-
rantie van mij als onderzoeker. 

Kiezen voor het ‘(be)leven van’ ‘aandachtige betrokkenheid’ draagt mijns inziens 
bij aan het in beeld krijgen van werkelijke betekenissen. Het inzetten van mijn 
subjectiviteit is in zekere zin de meest vanzelfsprekende en dus ook meest ‘wer-
kelijke’ eerste stap in het doen van onderzoek. Niet alleen is het zo dat onze eigen 
ervaringen, zoals bijvoorbeeld Maso, Andringa en Heusèrr stellen, per definitie het 
fundament van onze dagelijkse en daardoor ook onze wetenschappelijke activitei-
ten vormen (zie Maso, Andringa & Heusèrr, 2014, p. 14), het is óók zo dat begrijpen 
in eerste instantie altijd via het eigen interpretatiekader gebeurt. De Boer (1997, 
pp. 15-16) geeft aan dat het pas in tweede instantie is dat bij interpreteren ruimte 
ontstaat om andere posities in te nemen. Met andere woorden: de wereld waar-
nemen en (be)leven vanuit het eigen referentiekader gebeurt sowieso, die positie 
inzetten om van daaruit het onderzoek te starten is in zekere zin het meest ‘reëel’. 
Daarbij is het zo dat die subjectiviteit, juíst doordat ik hem actief en bewust heb 
ingezet, onderzoekbaar, be- reflecteerbaar en be- kritiseerbaar werd. De route van 
het (be)leven en doorleven en het daaraan gekoppelde zichtbaar maken van mijn 
eigen (voor)oordelen en andere reflecties, hebben mijn eigen referentiekader mani-
fest gemaakt en hebben van daaruit optimale transparantie met zich meegebracht. 

Ook het ‘doorleven’ van ‘aandachtige betrokkenheid’ heeft bijgedragen aan het 
in beeld krijgen van werkelijke betekenissen. Doordat via ‘doorleven’ de nadruk niet 
zozeer lag op het naast elkaar leggen van referentiekaders, maar veel meer op het 
zo oordeelloos als mogelijk in beeld brengen van de verschillende manifestaties van 
‘aandachtige betrokkenheid’, heb ik gekozen voor een benadering die zo goed als 
mogelijk recht doet aan wat ik een ‘gedeeld- ervaren- realiteit’ zou willen noemen. 
Dat dit het geval is, blijkt uit de reacties van de deelnemers op de aan hen voor-
gelegde portretten. De daarin beschreven realiteit werd door de actoren erkend, 
herkend en gewaardeerd en draagt in die zin bij aan de authenticiteit van de gepor-
tretteerde realiteit. De Boer stelt dat daar waar waarnemingen elkaar bevestigen en 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   54Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   54 18/11/2021   14:00:3218/11/2021   14:00:32



 Methodologische verantwoording 55

waar in voortgaande kennis zich iets handhaaft, een zeker vertrouwen in die kennis 
gesteld kan worden (De Boer, 1997, pp. 32-33). In die zin zou gesteld kunnen worden 
dat de door mij gekozen methodische route op dit gebied bij heeft gedragen aan de 
validiteit van dit onderzoek. 

Een derde argument waarom ik de gekozen onderzoeksaanpak als valide zou 
willen betitelen is gelinkt aan wat Wardekker “transferwaarde” (Wardekker, 2003, 
p. 194) noemt. Het gaat dan om het generatief vermogen van deze studie, dat wil 
zeggen, de mate waarin de geschetste werkelijkheid herkenbaar en be- reflecteerbaar 
is voor anderen. In dit onderzoek heb ik er niet alleen voor gekozen om op een zo 
gewoon als mogelijke schooldag mee te lopen op een gewone school, ik heb er ook 
voor gekozen om dat wat er tijdens die dag aan interactie plaatsvond in samenhang 
te portretteren. Op deze manier hoop ik dat de portretten herkenbaar zijn voor 
lezers, maar ook uitnodigen tot reflectie, zoals ze dat ook bij de onderzoeksdeelne-
mers deden. Van daaruit zou ik willen stellen dat deze studie ook voor wat betreft 
de mogelijke transferwaarde een valide aanpak kent. 

Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid gaat over nauwkeurigheid en precisie en kan onderverdeeld 
worden in externe en interne betrouwbaarheid. Externe betrouwbaarheid gaat 
volgens Ghesquière en Staessens (Ghesquière en Staessens, 2003, p. 194) over het 
expliciteren van de wetenschapstheoretische vooronderstellingen, waarbij de 
selectie van het ‘geval van’ zo nauwkeurig als mogelijk omschreven wordt en er 
zoveel als mogelijk methodisch- technische data geboden worden waar het gaat om 
data- verwerving en verwerking: zijn alle stappen van het onderzoek navolgbaar, 
zowel in gedachte als werkelijk? Voor wat betreft de interne betrouwbaarheid gaat 
het volgens Ghesquière en Staessens om wat ze “interobserver reliability” (ibid.) 
noemen: zien verschillende waarnemers hetzelfde? Naast “member checks” (ibid.) 
– het terugspelen van de gegevens en hun werkwerking aan de onderzoeksdeelne-
mers – komt hier de continue evaluatie van het onderzoeksverloop door externe 
begeleiders in beeld. 

Voor wat betreft de externe betrouwbaarheid heb ik in de inleiding van dit 
hoofdstuk beschreven dat ik dit onderzoek vanuit een interpretatieve benadering 
heb uitgevoerd. Daarbij zijn de ‘gevallen van’ geselecteerd op hun bereidheid tot/zin 
in deelname, in combinatie met een verdeling naar leeftijd, geslacht en geografische 
spreiding. De ‘bias’ die is ontstaan doordat deelnemers zelf hebben aangegeven mee 
te willen doen aan het onderzoek is via de portretten manifest gemaakt. Boven-
dien is deze ‘bias’ voor het onderzoeken van het fenomeen in zekere zin irrelevant, 
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aangezien het onderzoek over manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ gaat 
en niet over de cultuur van een organisatie noch over de binnen de portretten 
acterende personen. 

Voor wat betreft de interne betrouwbaarheid is het zo dat dat de verschillende 
portretten iedere keer opnieuw uitgebreid besproken en geëvalueerd zijn, met 
zowel de begeleiders van dit onderzoek als met drie onafhankelijke meelezers. Deze 
onafhankelijke meelezers zijn allen binnen onderwijs werkzaam en/of werkzaam 
geweest. Het betreft één voormalig rector van verschillende vo- scholen, één bestuur-
der uit het primair onderwijs en één docent uit het voortgezet onderwijs. In die 
gesprekken zijn, daar waar nodig en wenselijk, kritische vragen gesteld ten aanzien 
van dat wat door mij als onderzoeker in de onderwijspraktijken is waargenomen. 
Daarnaast zijn alle portretten integraal besproken met de deelnemers. Eventuele 
op- en/of aanmerkingen zijn, of het nu gaat om corrigerende opmerkingen van-
uit het begeleidingsteam en/of opmerkingen vanuit de onderzoeksdeelnemers, 
in de portretten zelf verwerkt. Daarbij is in de portretten aangegeven wat ik heb 
aangepast en waarom. Op deze manier heb ik maximale transparantie en betrouw-
baarheid getracht te garanderen. 

2.5.5 Ethiek en integriteit

Ethiek 
Ethiek en integriteit in onderzoek betreft het respectvol en integer omgaan door 
de onderzoeker met zowel de deelnemers aan het onderzoek zelf als de via het 
onderzoek verzamelde data. Het gaat om een manier van doen en laten die enerzijds 
zichtbaar wordt in van tevoren opgestelde formele afspraken, maar die anderzijds, 
zoals bijvoorbeeld Macfarlane aangeeft, ook ‘gewoon’ geleefd zouden moeten wor-
den: “It is a virtue which needs to be lived out, in all its complexities, rather than idly 
asserted as a mantra” (Macfarlane, 2010, p. 77). Wat vooral belangrijk is, zo stelt hij, 
is te voorkomen dat onderzoeksdeelnemers het gevoel hebben voor lief genomen 
te zijn of zich gebruikt voelen (zie ibid.).

Vanuit een ethisch perspectief kijkend naar hoe ik het onderzoek heb uitge-
voerd wil ik aangeven dat ik geprobeerd heb zowel de onderwijsrealiteit als de er 
in aanwezige actoren op verschillende manieren zoveel als mogelijk in hun waarde 
te laten en te respecteren. Die zorgvuldigheid komt op verschillende formele en 
informele manieren tot uiting en betreft zowel het proces van het selecteren van 
de ‘gevallen van’ als de verwerking van de data. 
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Kijkend naar de selectie van de ‘gevallen van’ heb ik willen aansluiten bij ‘alle-
daagse’ onderwijspraktijken. Op deze manier heb ik gepoogd de onderwijsrealiteit 
zoveel als mogelijk recht te doen. Door de ‘gevallen van’ via portretten in beeld te 
brengen – in plaats van via data- fragmenten – heb ik eveneens zowel de onder-
wijspraktijk als de erbinnen aanwezige actoren geprobeerd in hun waarde te laten. 
Door op geen enkele manier tijdens het onderzoek geforceerd te interveniëren en 
tijd en ruimte te nemen in de vorm van het aandachtig betrokken aanwezig zijn, 
heb ik complexiteit van onderwijs en de zeggingskracht van het alledaagse willen 
erkennen en waarderen. Maar bovenal heb ik daarmee de in de praktijk aanwezige 
actoren als waardevolle mensen en dus niet (uitsluitend) als ‘dataleveranciers’ willen 
behandelen. Is het verantwoord om onderzoek te doen naar ‘aandachtig betrokken-
heid’, zonder zelf aandachtig betrokken bij de deelnemers te zijn? Dat was steeds 
mijn vraag. Ik vond van niet.

Integriteit
Vanuit een integriteitsperspectief kijkend naar dit onderzoek wil ik aangeven dat ik 
binnen mijn empirische onderzoek de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke 
integriteit (Algra, Bouter, Hol, & Van Kreveld, 2018) heb nageleefd. De gedrags-
code gaat uit van vijf “breed gedragen” (ibid., p. 13) principes die de grondslag voor 
de praktijk van integer onderzoek zouden moeten vormen. Deze vijf principes 
– eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoorde-
lijkheid – gebruik ik om in onderstaande paragraaf toe te lichten hoe ik integriteit 
in mijn onderzoek heb geborgd. 

1. Eerlijkheid

Eerlijkheid houdt volgens de gedragscode (zie Algra et al., 2018, p. 13) onder 
andere in dat een onderzoeker geen ongefundeerde claims doet, dat deze over het 
onderzoeksproces correct rapporteert, dat deze data of bronnen niet verzint of 
vervalst, dat deze alternatieve visies en tegenargumenten serieus neemt, dat deze 
open is over onzekerheidsmarges, en dat deze resultaten niet gunstiger dan wel 
ongunstiger voorstelt dan ze zijn. 

Vanuit ‘eerlijkheid’ kijkend naar dit onderzoek dient gesteld te worden dat onze-
ker is of/hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ zich in andere dan de geportretteerde 
praktijken manifesteert. In die zin is dit onderzoek zeker niet volledig. Het betreft 
een kleinschalig onderzoek onder vijf leraren, vijf bestuurders en vijf leerlingen. 
Bovendien is het zo dat ik slechts een beperkte periode in de betreffende praktijken 
aanwezig ben geweest. De claim dat dit onderzoek en/of de opgetekende portretten 
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een weerspiegeling van dé aandachtig betrokken onderwijspraktijk betreffen kan 
derhalve niet gemaakt worden. Dat was echter ook niet de bedoeling van dit onder-
zoek. De bedoeling van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de betekenis van 
‘aandachtige betrokkenheid’ voor de onderwijspraktijk. Met dit onderzoek hoop ik 
daartoe een aanzet te hebben gegeven. 

2. Zorgvuldigheid

Volgens de gedragscode (zie Algra et al., 2018, p. 13) gaat het er bij zorgvuldigheid 
om dat men wetenschappelijke methoden gebruikt en optimale precisie betracht 
bij het ontwerp, de uitvoering, verslaglegging en disseminatie van het onderzoek. 

Kijkend naar de zorgvuldigheid waarmee ik het onderzoek heb uitgevoerd 
heb ik in alle stadia van onderzoek opperste zorgvuldigheid betracht. In formele 
zin heb ik toestemming vastgelegd via het vooraf tekenen van informed consent- 
formulieren met daarin opgenomen de afspraak dat de onderzoeksdeelnemers te 
allen tijde de ruimte zouden behouden om af te zien van deelname. 

Met alle deelnemers aan het onderzoek is afgesproken dat data geanonimi-
seerd zouden worden verwerkt en dat de betreffende onderzoeksdeelnemer zich in 
iedere fase van het onderzoeksproces zou kunnen terugtrekken. Na het doorlezen 
en bespreken van het portret is deze optie nogmaals actief voorgelegd. De mate van 
anonimiseren van het portret heeft in overleg plaatsgevonden. Daarbij is er in alle 
gevallen voor gekozen om de naam van de onderzoeksdeelnemer te fingeren en zijn 
bij enkele portretten details met betrekking tot de (conceptuele) inrichting van de 
school veranderd. In één ‘geval van’ is een alinea waarin gesproken wordt over een 
bepaalde persoon niet in het definitieve portret opgenomen. 

Kijkend naar de ordening en categorisering van de data heb ik ervoor gekozen 
om alle data te ordenen in de vorm van portretten. Deze portretten zijn per post 
opgestuurd naar de onderzoeksdeelnemer. Na een bepaalde tijd – waarbij de wensen 
en mogelijkheden van de betreffende onderzoeksdeelnemer leidend waren – zijn de 
portretten besproken. De ruwe data zijn zo spoedig mogelijk daarna vernietigd. De 
portretten zijn bewaard op de centrale server van de Universiteit voor Humanistiek 
in Utrecht. 

3. Transparantie

Transparantie (zie Algra et al., 2018, p. 13) gaat volgens de Nederlandse gedrags-
code wetenschappelijke integriteit er over dat voor anderen helder is op welke data 
men zich heeft gebaseerd, hoe deze zijn verkregen, welke resultaten men heeft 
bereikt en langs welke weg en wat de volgorde van stappen is geweest. 
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Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen uit het empirische onderzoek 
heb ik de portretten als basis gebruikt. Daarbij zijn de data niet opgeknipt in losse 
fragmenten, maar geïntegreerd weergegeven. De portretten zijn afgestemd met en 
geaccordeerd door de onderzoeksdeelnemers en vertegenwoordigen in die zin een 
geaccordeerd beeld van de meeloopdag.

In het kader van transparantie heb ik daarnaast een logboek bijgehouden. Via 
dit logboek is inzichtelijk welke data wanneer zijn verzameld en welke vragen en 
analyse- thema’s er op welk moment naar voren komen. Naast het logboek heb ik 
gedurende het onderzoeksproces gebruik gemaakt van fieldnotes en memo’s.

4. Onafhankelijkheid 

Volgens de code (zie Algra et al., 2018, p. 13) betreft onafhankelijkheid dat de 
onderzoeker zich niet laat leiden door buiten- wetenschappelijke overwegingen en 
dat deze in die zin onpartijdig is. 

Dit onderzoek is deels gefinancierd door de IONA- stichting en Stichting Talud. 
Beiden zijn op geen enkele manier betrokken geweest bij de inhoudelijke vormge-
ving en uitvoering van het onderzoek. 

Ook richting de bij het onderzoek betrokken scholen, stichtingen, leraren en 
leerlingen heb ik me steeds onafhankelijk en onpartijdig opgesteld. Daar waar deze 
onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid in het geding leek te kunnen komen heb ik 
er over gerapporteerd in de portretten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de praktijk-
situatie waarin ik al bekend was met de school. Door wat zich in dezen afspeelde te 
beschrijven in de portretten heb ik niet alleen onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
betracht, maar ben ik daar ook transparant over geweest. 

5. Verantwoordelijkheid

Volgens de code (zie Algra et al., 2018, p. 13) houdt een verantwoordelijke onder-
zoeker in beeld dat hij niet in isolement opereert en dat hij binnen de grenzen 
van het redelijke rekening houdt met de legitieme belangen van bij het onderzoek 
betrokken personen en of organisaties. Daarnaast houdt het in dat men onderzoek 
doet dat wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant is. 

Uit de grote belangstelling om mee te doen aan het onderzoek lijkt een maat-
schappelijke relevantie van dit onderzoek voor de onderwijspraktijk te spreken. De 
personen die zich hadden aangemeld voor het onderzoek, gaven daarbij verschil-
lende argumenten aan. Naast dat men hoopte op deze manier het thema ‘aandachtige 
betrokkenheid’ mede op de onderwijsagenda te kunnen plaatsen, speelde ook verdie-
ping op de eigen onderwijspraktijk als deelname- argument een rol. 
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33 
‘Aandachtige betrokkenheid’ 

en ‘het pedagogische’: 
een literatuurstudie

3.1  Inleiding

Dit hoofdstuk staat in het teken van het verhelderen van twee begrippen die in dit 
onderzoek centraal staan. Daarbij gaat het allereerst om ‘aandachtige betrokken-
heid’ en daarnaast om ‘de pedagogische dimensie van onderwijs’, door mij binnen 
deze studie ook ‘het pedagogische’ genoemd. 

Voor het verhelderen van ‘aandachtige betrokkenheid’ ben ik te rade gegaan 
bij een theorie van presentie (Baart, 2011b). Binnen deze theorie, die ik bespreek 
in paragraaf 3.2, staat de vraag naar wat het betekent om goede zorg te verlenen 
centraal. Ik verken een theorie van presentie via zowel het hoofdwerk ‘Een theorie 
van presentie’ (2011b) als via verschillende door Baart en derden over een theorie van 
presentie verschenen artikelen. 

In paragraaf 3.3 ga ik in op ‘de pedagogische dimensie van onderwijs’. Ik ver-
helder deze dimensie met behulp van de ideeën van vijf binnen de continentaal 
pedagogische traditie opererende auteurs. De auteurs Bollnow, Biesta, Buber, Kor-
czak en Spranger brengen binnen deze traditie ieder een eigen perspectief in, zowel 
waar het gaat om het verhelderen van wat de intentionele oriëntatie onder ‘het 
pedagogische’ is, als voor wat betreft de vraag wat ‘het pedagogische’ van opvoeders 
vraagt en wat het lijkt te kunnen brengen. 

Ik besluit dit hoofdstuk in paragraaf 3.4 met het tegen het licht houden van een 
theorie van presentie in samenhang met ‘het pedagogische’. In deze paragraaf geef 
ik aan of en in hoeverre de presentietheorie in relatie tot de geciteerde pedagogen 
bruikbare inzichten en kennis biedt, gezien in het licht van mijn theoretisering van 
‘aandachtige betrokkenheid’.
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3.2  Een verheldering van ‘aandachtige betrokkenheid’ 
met behulp van een theorie van presentie 

3.2.1 Inleiding

In de navolgende paragrafen probeer ik te verhelderen hoe ‘aandachtige betrok-
kenheid’ begrepen zou kunnen worden aan de hand van een theorie van presentie 
(zie Baart, 2011b). De theorie van presentie is een door Baart ontwikkelde theorie, 
die ingaat op hoe relationeel werken en handelen in een relatie tussen zorggever 
en zorgvrager in existentiële zin begrepen zou kunnen worden. Baart gaat in zijn 
theorie niet alleen in op wat dit ‘presente’ handelen behelst, hij laat ook zien wat 
de betekenis ervan is en wat de relatie tussen het handelen en de context waarin 
dit plaatsvindt is en/of zou moeten zijn. Ik begin deze paragraaf met een globale 
beschrijving van de grondslagen van de theorie (paragraaf 3.2.2), waarna ik wat meer 
gedetailleerd, eveneens in beschrijvende zin, inzoom op de vraag wat de presentie-
benadering behelst (paragraaf 3.2.3) en hoe presentie in de vorm van werkprincipes 
en interpretaties van aandacht meer concreet handen en voeten krijgt (paragraaf 
3.2.4). Nadat ik in paragraaf 3.2.5 en 3.2.6 in ben gegaan op wat presentiebeoefening 
zowel op individueel als contextueel niveau lijkt te vragen, besluit ik met een korte 
discussie over hoe een theorie van presentie van betekenis kan zijn in het licht van 
de verheldering van pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’. 

3.2.2 De grondslagen van een theorie van presentie

‘Aandacht biedt de kiem van een relatie en daaruit zal een mens opstaan.’  

(Baart, 2011a, p. 7)

Het er werkelijk voor de ander en diens existentiële vragen en noden proberen te 
zijn, zodat deze ander als mens kan verschijnen, dat is waar het in de kern bij een 
theorie van presentie over gaat (zie Baart 2011b, p. 732). Met zijn theorie richt Baart 
zich in het bijzonder op de zorg en wat het betekent om goede zorg te verlenen. 
Centraal in zijn theorie staan inzichten met betrekking tot waar, wanneer en hoe 
het ‘mens zijn’ van de patiënt via de relatie met de zorgverlener aan bod en in beeld 
komt en/of zou moeten komen en wat het maken van ruimte voor deze meer exis-
tentiële manier van je relationeel tot elkaar verhouden betekent. 
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Baart baseert zijn theorie grotendeels op inzichten uit praktijkonderzoek. Hij 
noemt een theorie van presentie zelf dan ook een praktijktheorie: een theorie die is 
afgeleid van de praktijk en er dus niet aan voorafgaat (zie Baart, 2011b, p. 728). Naast 
langdurig empirisch onderzoek onder pastoraal medewerkers – op vijf verschillende 
locaties, op tweeënveertig werkplekken gedurende een periode van tien jaar – vorm-
den theorieonderzoek naar onder meer armoede en de aansluiting van pastores op 
de leefwereld van de parochianen de bouwstenen voor zijn theorie (zie Baart, 2011b, 
pp. 285-322, pp. 405-491; 2016g; Evers, 2004, pp. 6-7; Smaling, 2004, pp. 7-15). 

Centrale interesse van het onderzoek betrof de vraag hoe pastoraal medewer-
kers in het leven van alledag met hun parochianen relaties opbouwden, hoe ze voor 
hen zorgden, welke elementen cruciaal waren binnen de relatie en hoe een en ander 
in de dagdagelijkse praktijk zijn beslag kreeg. Doel van het onderzoek was om meer 
inzicht te krijgen in waar het bij ‘het relationele’ meer precies om draait en wat de 
betekenis van ‘het relationele’ binnen alledaagse zorgrelaties is. 

Behalve dat Baart via zijn theorie in beeld probeert te brengen waar het bij het 
relationele handelen van zorgverleners – in zijn woorden de presentiebenadering – 
meer precies om gaat, probeert hij ook te beschrijven wat er bij komt kijken om deze 
benadering in de praktijk van alledag, binnen het geldende politiek- maatschappelijk 
klimaat, handen en voeten te geven. Daarmee is de theorie veel meer dan ‘alleen 
maar’ een verheldering van kwaliteiten die bij individueel relationeel handelen 
komen kijken. De theorie vormt ook een aanklacht tégen de geldende manier van 
zorg verlenen én een pleidooi vóór een nieuw zorgparadigma, waarbij de relatie 
voorafgaat aan dat wat er in ‘technische’ zin qua zorgverlening te doen staat.

Ook al pretendeert Baart met zijn theorie van presentie binnen zorg(verleners)
land een nieuw paradigma op de kaart te zetten, de theoretische pijlers onder zijn 
theorie zijn lang niet allemaal van recente datum. Zo verwerkt hij de zorg- ethische 
ideeën van Gilligan en Tronto (zie Baart, 2015, 2016d; Klaver, Van Elst & Baart, 
2014) in zijn werk. Zowel Gilligan (2003) als Tronto (1994) pleiten voor een meer 
feminiene conceptie van samenleven, gebaseerd op zorg, liefde en onderlinge 
afhankelijkheid. Zij zetten deze manier van samen bestaan pal naast de meer mas-
culiene, maatschappelijk geldende concepties gebaseerd op ‘doen’, ‘gerechtigheid’ 
en een afgescheiden ‘ik’ (zie Baart, 2016e). Daarnaast vormt ook de deugdenethiek 
een belangrijke pijler onder het werk van Baart. In het midden tussen waarden en 
normen maakt de deugdenethiek, zo geeft Baart aan, ruimte voor iemands inner-
lijke autoriteit, of in andere woorden, iemands normatieve professionaliteit (zie 
Baart 2016d). De theorie van erkenning (zie Baart 2016d; Van Heijst, 2009) vormt 
de derde pijler onder de presentietheorie (zie Baart, 2011a, pp. 72-75; 2016d). Door 
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erkenning in het centrum van zijn theorie te plaatsen, markeert Baart het feit dat 
goede zorg niet zozeer gaat over ‘ergens naar toe bewegen’, maar veel meer over 
iemand oordeelloos accepteren in het hier en nu. 

3.2.3 Presentie als benadering 

De theorie van presentie focust zich, zoals gezegd, op presentie en op wat Baart 
de presentiebenadering noemt (zie Baart 2011b, pp. 721-808). Baart kiest daarbij 
overigens bewust voor het woord ‘benadering’ omdat het een manier van de ander 
bejegenen betreft, die vanwege het open karakter – “wat aandacht verdient moet 
zich kunnen melden” (ibid., p. 735) – niet gereduceerd kan en mag worden tot een 
interventie of een meer strikte methodische manier van handelen. 

Baart beschrijft de presentiebenadering als een normatief- reflexieve profes-
sionele manier van het geven van goede zorg (zie Baart 2011b, pp. 828-844). De 
relatie en wat daarbinnen oplicht waar het gaat om de wezenlijke behoeften van 
de zorgvrager, vormt daarbij in alles de hoeksteen. Baart haast zich daarbij te bena-
drukken dat de presentiebenadering niet primair draait om het bieden van concrete 
oplossingen voor praktische problemen. Alhoewel dit zeker ook tot de presentie-
benadering zou kunnen behoren, draait het primair om het ‘er zijn’ voor de ander, 
zeker ook daar waar geen oplossingen voorhanden zijn (zie bijvoorbeeld Baart 2009, 
pp. 10-14; 2011a, pp. 40-41; 2011b, pp. 732-33; Baart & Carbo, 2014, p. 11). 

Met zijn benadering kiest Baart voor een totale omslag in het denken over 
zorg verlenen. Hij zet juist niet het ‘technisch’ zorgen, maar het in relationele zin 
zorgen voor de ander voorop. Je kunt alleen dan goede zorg verlenen, zo stelt hij, 
wanneer je als mens met elkaar een relatie opbouwt. De relatie op zich vormt de 
bron van kennis. Van daaruit ‘weet’ je als zorgverlener wat je (in relationele zin) te 
doen staat (zie Baart, 2016h, Baart, 2016i). Zorg moet dus volgens Baart niet primair 
gezien worden als een manier van oplossingsgericht op interventies gebaseerd han-
delen, maar als een manier van met elkaar in relatie staan. Baart kiest hier voor een 
duidelijk existentiële benadering van ‘het relationele’ en richt zich op het mogelijk 
maken van het verschijnen van de zorgvrager als mens. Een mens die een leven te 
leven heeft, met existentiële noden en behoeften. Alleen als de presentiebeoefenaar 
oog en oor heeft voor de existentiële dimensies van het bestaan, kan dat wat bij de 
andere mens werkelijk op het spel staat volgens Baart in beeld komen. 

Baart richt zich in zijn denken primair op de meest kwetsbaren in de samen-
leving. Zij die niet gezien worden, zij die niet gehoord worden, kunnen op deze 
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manier wél hun stem laten horen en hun gezicht laten zien. Juist daarin ligt vol-
gens Baart de kracht van zijn theorie: het in waarde herstellen van de mens achter 
de zorgvrager. Wat Baart daarbij niet onvermeld laat is dat relationeel werken en 
handelen nog niet betekent dat er ook een relatie tot stand komt. Wel vergroot het 
de mogelijkheid tót een relatie. 

3.2.4 Werkprincipes en interpretaties van aandacht

In alles plaatst Baart de individuele mens en het leven dat deze mens leeft radicaal in 
het centrum. Afstemmen op en aansluiten bij de zorgvrager en zijn leefwereld: dat 
zijn de kernwoorden. Alleen daar waar de zorgvrager vanuit zijn eigen leefwereld 
vol in beeld kan komen, kan volgens Baart werkelijk goede zorg worden verleend 
(zie bijvoorbeeld Baart, 2011b, pp. 409-504; 2016c; Baart, Van Dijke, Ouwerkerk & 
Beurskens, 2011, p. 54). 

Werkprincipes
Baart werkt dit afstemmen, aansluiten en werkelijk kunnen ‘zien’ van de zorgvrager 
gedetailleerd in een achttal werkprincipes uit (zie Baart, 2011b, pp. 735-764). Ook 
benoemt hij een viertal interpretaties van aandacht (zie Baart, 2016b). Daarmee pro-
beert hij niet alleen het relationeel werken in meer concrete zin handen en voeten 
te geven, hij brengt er ook de onderliggende intenties en oriëntaties mee in beeld. 
De door Baart benoemde werkprincipes gaan daarmee voorbij aan het beschrijven 
van zichtbare competenties en/of eenvoudig veranderbare gedragsaspecten. 

Allereerst blijkt Baart daarbij een aantal meer ontvangende principes te benoe-
men. Het gaat dan om principes waarbij het letterlijk en figuurlijk maken van 
innerlijke en uiterlijke ruimte centraal staat. 

Zo benoemt Baart het werkprincipe ‘vrij zijn voor’. Dit principe gaat over het 
vermogen van zorgverleners/presentiebeoefenaren om zich vrij te maken; vrij van 
dagelijkse routines en van de organisatie waarin ze werken. Het gaat daarbij volgens 
Baart om “verglijdende of diffuse, maar geconcentreerde aandacht” (Baart, 2011b, 
p. 735), vanuit een open, door niets anders bezette, agenda. Op deze manier kan dat 
wat en de persoon die aandacht verdient, zoals Baart stelt, zich “in zijn eigenheid” 
melden (ibid., p. 736). Baart wijst daarbij op moeilijk te identificeren gewoontes en 
vanzelfsprekendheden die deze vrije, onbezette ruimte lijken in te perken. 

Een tweede principe waar innerlijk ruimte maken als werkwoord in beeld komt, 
betreft het werkprincipe ‘open staan voor’. Een zorgverlener moet aanraakbaar zijn, 
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geen dikke huid hebben en in een ontwapenende zin de ander nabij durven en 
willen laten komen, zo stelt Baart. Het is belangrijk dat de zorgverlener, vanuit de 
boodschap “jij komt bij mij binnen”, zich actief tot de zorgvrager richt, in plaats van 
te wachten op de ander (ibid., p. 736). De presentiebeoefenaar opent hier “zijn hart, 
zijn huis, zijn hoofd en zijn hand” (ibid., p. 737). Deze “ongepantserde openheid en 
echtheid” (ibid.) laat zich ook zien via het kleine zien en oogt informeel. 

Behalve dat de wil en de wens om innerlijk en uiterlijk ruimte te maken in het 
relationele handelen van belang zijn, wijst Baart op een derde meer voorwaardelijk 
werkprincipe dat bij het maken van ruimte onmisbaar is. Hier gaat het om het maken 
van ‘geduld en tijd’. Baart lijkt hier indirect te willen wijzen op het verschil tussen 
chronos en kairos en betoogt dat een presentiebeoefenaar een “volstrekt afwijkende 
omgang met tijd” (ibid., p. 748) kent. Tijd wordt bij presentiebeoefening “niet gestruc-
tureerd door een fasegewijze uitvoering van een plan, maar door trouw” (ibid.). Tijd 
gunnen, ongehaast zijn, af durven wijken van de planning, dat is waar het hier volgens 
Baart om draait, vooral omdat zinvolle en zingevende betekenissen pas tevoorschijn 
kunnen komen in “vrije tijd” (ibid., p. 749). Om te verhelderen wat hij bedoelt, plaatst 
Baart hier presentie tegenover interventie. “Waar de interveniënt te paard gaat, gaat 
de presentiebeoefenaar te voet”, zo stelt hij (ibid.). Hij plaatst daarbij ‘berekende tijd’ 
tegenover ‘ongehaastheid’ en ‘doen’ tegenover ‘laten verschijnen’. 

Naast deze meer ruimte makende ontvangende principes brengt Baart ook wat 
meer voorwaarts gerichte werkprincipes in beeld. Allereerst benoemt hij hierbij 
‘aandachtig een betrekking aangaan’ (ibid., p. 737). Het gaat hier om de intentie van 
de zorgverlener om met de zorgvrager in relatie te willen komen. Baart benadrukt 
daarbij het belang van het alledaagse. Eenvoudige, alledaagse contactvormen worden 
volgens hem zichtbaar in bijvoorbeeld het mee- eten met een kookgroepje, knikkeren 
met de kinderen, een praatje met de buren. Daar waar dit op het eerste oog mogelijk 
nikszeggende handelingen zijn, betoogt Baart het tegenovergestelde. Ook al oogt 
het ontspannen, tegelijkertijd is deze aandacht, zo stelt Baart, juist zeer gespannen. 
“Dwars door de banaliteit, routine en het vanzelfsprekende heen zien we een uiterste 
concentratie om te kunnen horen, zien of voelen hoe het werkelijk met iemand gaat, 
wat wel in iemand rondspookt, maar uit angst, schuldgevoelens, gêne of omdat men 
zichzelf niet onder ogen kan komen – niet verwoord kan worden” (ibid., p. 737). 

Een vijfde principe dat volgens Baart onmisbaar is, wil presentie gestalte kun-
nen krijgen, betreft aansluiten bij het bestaande. Ook hier lijkt er behoorlijk wat 
actie van de presentiebeoefenaar te worden gevraagd, in die zin dat de presentie-
beoefenaar de eigen manier van denken, werken en verder komen in ieder geval 
tijdelijk terzijde zou moeten willen schuiven. Aansluiting bij de leefwereld van de 
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zorgvrager brengt volgens Baart met zich mee dat verhalen niet worden veranderd. 
De presentie- beoefenaar blijft, met het oog op erkenning en bevestiging, bij het 
verhaal zoals de zorgvrager het vertelt. “Waarom zou je een verhaal systematisch, 
netjes en aan tafel met een doosje tissues verteld willen hebben als je via het ‘optrek-
ken met iemand’ nog beter begrijpt wat er loos is?” zo vraagt Baart zich af (ibid., 
p. 740). Hij stelt ook hier de manier waarop gesprekken gevoerd worden vanuit 
“een interventionistisch stramien” (ibid.) hardop ter discussie. Binnen een dergelijk 
stramien moeten verhalen volgens hem “clean gefabriceerd worden” (ibid., p. 741). 
Bovendien blijven de zorgvragers in een op interventies gerichte setting maar kort 
eigenaar van hun eigen verhaal. De zorgverlener lijkt het verhaal afhandig te willen 
maken (zie ibid., p. 741).

Ook het zesde werkprincipe vraagt van de presentiebeoefenaar om buiten de 
eigen positie te kijken en werken. Dit principe gaat over perspectiefwisseling. Juist 
door het perspectief van de zorgvrager in te nemen krijgt de presentie- beoefenaar 
volgens Baart een beeld van wat er voor de zorgontvanger op het spel staat. Zo 
kan beetje bij beetje de lijn van het leven van de ander tevoorschijn komen, en 
kan begrip worden opgebouwd vanuit het perspectief zoals het wordt aangereikt. 
Baart haast zich te benadrukken dat dit niet betekent dat presentiebeoefenaren 
altijd maar “onkristisch en flauw” doen (Baart, 2011b, p. 745). Het is ook juist “in het 
gevecht met de ander om tevoorschijn te komen”, dat men kan “worden die men 
kan zijn”, zo stelt hij (ibid., p. 745). 

Naast ruimte maken, aansluiten en afstemmen op de leefwereld van de zorgvra-
ger, vraagt presentie volgens Baart ook in praktische zin om beschikbaarheid van de 
zorggever. Via het zevende principe – ‘zich aanbieden’ (ibid., 746) – wil Baart laten 
zien dat presentie niet alleen om empathisch luisteren en open staan gaat, maar 
dat het ook van de presentiebeoefenaar vraagt om zichzelf, zijn ervaring, kennis en 
kunde actief in te zetten. “In een bonte verscheidenheid van rollen en activiteiten 
(coach, formulieren invullen, meegaan, brieven lezen en schrijven, aanvragen doen, 
zaken uitzoeken en informatie verzamelen, opbellen en de weg zoeken) trekken 
presentie- beoefenaars mee naar instanties, helpen rechten op te eisen, noodzakelijk 
overleg te regelen, financiën in de wacht te slepen, de aandacht te vangen, hulp op 
maat te krijgen”, zo stelt hij (ibid., p. 746). Ook hier ligt de nadruk uiteindelijk op 
het mogelijk maken van het verschijnen van de zorgvrager als mens. Volgens Baart 
gaan presentiebeoefenaars via het zich aanbieden beetje bij beetje deel uit maken 
van de sociale wereld van de ander. En dat brengt impliciet de mogelijkheid met zich 
mee om ook het bij de presentiebeoefenaar aanwezige ‘sociaal- cultureel kapitaal’ 
naar boven de laten komen (ibid., p. 747). 
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Tot slot benoemt Baart nog een achtste principe: ‘de trouwe toeleg’ (ibid., 749). 
Naast al het voorgenoemde vraagt presentiebeoefening ook om beschikbaarheid op 
langere termijn. De waarde van deze loyaliteit en volstrekte toewijding (zie ibid., 
p. 749) hangt samen met laten zien dat je betrouwbaar bent, maar ook met troost en 
het verlossen uit de eenzaamheid. Baart wijst hier op de veelzijdigheid van de een-
zaamheid waar de onderzochte parochianen onder gebukt lijken te gaan (zie ibid., 
p. 749). Juist het zo lang als nodig bij het leed en verdriet van de ander te blijven, “in 
zijn ontredderende kracht” (ibid.), biedt troost, zo geeft hij aan. 

Interpretaties van aandacht 
Naast dat Baart presentie bespreekbaar en be- reflecteerbaar lijkt te willen maken via 
waarden in zich dragende werkprincipes, reikt hij ook nog een aantal interpretaties 
van aandacht aan waarmee en waarlangs presentie vorm kan krijgen. Wil presentie 
gestalte kunnen krijgen dan moet, zo stelt hij, de zorgprofessional beschikken over 
een geschoolde vorm van sensitiviteit voor wat gezien en gehoord kan worden (zie 
Baart, 2011a, pp. 128-129; 2011c, pp. 33-39; 2016a, p. 50; 2016b; Baart & Vosman, 2015, 
pp. 155-169). Baart benoemt daarbij expliciet een aantal interpretaties van aandacht, 
die ieder een eigen oriëntatie en een eigen dynamiek lijken te kennen. 

Allereerst wijst hij op een interpretatie van aandacht die gericht is op het inclu-
deren van de meer kwetsbare. Hij omschrijft dit als een “weldadige insluiting van 
de ander” (Baart, 2016b). Het betreft hier aandacht die gericht is op sociale inclu-
sie en tégen sociale overbodigheid (zie bijvoorbeeld Baart, 2003b, pp. 85-86; 2011a, 
pp. 56-63, p. 84; 2011b, pp. 285-322). Baart wijst via het benoemen van het belang van 
sociale inclusie op het “moderne manco” (Baart 2011b, p. 323) dat veel mensen “niet 
in tel zijn” (ibid., p. 320): “Jij, je persoon en je inbreng zijn onnuttig, ongeldig en/of 
onaanzienlijk” (ibid.). Ter illustratie noemt hij een voorbeeld waarbij hij vanuit het 
perspectief van de zorgvrager benoemt wat het betekent om niet geïncludeerd te 
worden: “Anderen die zetelen in de kerk, op het arbeidsbureau, op de RIAGG, bij 
het maatschappelijk werk of op school, weten het beter, varen op hun eigen kom-
pas, worden uiteindelijk niet warm of koud van jouw inbreng, en om succesvol te 
kunnen zijn hebben ze jou in elk geval niet nodig” (ibid.). 

Een tweede vorm van aandacht die in relatie tot presentie van belang is, betreft 
volgens Baart het vermogen te verwonderen. Het los kunnen laten van vooroordelen 
en bekende identiteiten en je kunnen laten verrassen door het anders zijn van de 
ander, zijn wat hem betreft centrale elementen van verwondering. Voor deze ori-
entatie wendt Baart zich tot het werk van Verhoeven (zie Baart 2016a, p. 51; 2016b), 
die zich op zijn beurt tot Plato, Heidegger en andere filosofen wendt voor zijn 
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beschrijving van verwondering. Verwondering is in het licht van presentie volgens 
Baart van belang omdat het de welwillende houding van zorgverleners ten opzichte 
van het onbekende bevestigt. Verwondering lijkt gemakkelijk, maar is moeilijk, zo 
stelt hij. Het vraagt om sensitiviteit, maar ook denkvermogen. Het is gebouwd op 
een combinatie van passiviteit (signalen tot je laten komen) en activiteit (onderzoe-
kende houding) en kan alleen tot wasdom komen in het licht van onschuld. 

Mindfulness als bewustzijnsstaat, komt als derde interpretatie van aandacht even-
eens aan bod in Baart zijn theoretisering van presentie (zie Baart, 2011a, pp. 150-155; 
2016b). Alhoewel deze vorm van aandacht minder ruimte krijgt in Baart zijn theorie, 
lijkt het hebben van een leeg hoofd toch een cruciale kwaliteit wil je presentie kunnen 
beoefenen. Tich Nhat Hanh (Baart, 2011a, p. 151) en John Kabat Zinn zijn in het bij-
zonder de auteurs waar hij naar verwijst. Baart wijst op het belang van het onder ogen 
durven zien van negatieve gevoelens – kijk naar jezelf! – en een sterke concentratie 
op het hier en nu in plaats van “vechtend of vluchtend achteruit en vooruit grijpen” 
(Baart 2016b). Op die manier zou een presentiebeoefenaar, via voortdurende oefening, 
een ontspannen mindfulle basishouding kunnen leren betrachten. 

De laatste aandachtsinterpretatie die onmisbaar is wil presentie gestalte kun-
nen krijgen, beschrijft Baart als een meer spiritueel georiënteerde ontvankelijkheid 
(zie Baart 2011a p. 142; 2016b). Hier gaat het over een “eerbiedige ontvankelijkheid 
van het geheel andere” (Baart 2016b). Baart legt daarbij de link naar spiritualiteit 
en het geloof en betoogt dat innerlijke toewijding aan wat er absoluut toe doet, om 
langdurig oefenen vraagt (zie Baart, 2011a, pp. 145-156). Het gaat over geduldig zijn 
en durven wachten op wat op je toekomt, over open staan voor wie zich dan ook 
maar tot jou richt, maar veel meer nog over toewijding en betrokken blijven bij de 
ander, ook als je het eigenlijk anders voelt (zie Baart 2003b). Volgens Baart draait 
deze interpretatie van aandacht voor bijvoorbeeld monniken om gebed: “Het is een 
beschouwend bidden dat het zonder beelden en gedachten kan stellen en (vreugde-
vol) wacht op wat er op haar afkomt” (Baart, 2011a, p. 155). Het presentiewerk kan 
dus ook als een geestelijke weg worden geïnterpreteerd, zo stelt hij.

3.2.5 Presentie leren en presente professionaliteit

Baart beschrijft niet alleen wat het qua relationele werkprincipes en aandachtsori-
entaties van een professional vraagt om present te kunnen handelen en werken, hij 
besteedt ook aandacht aan de vraag hoe de zorgverlener deze relationele manier 
van handelen tot onderdeel van zijn professionaliteit kan maken. 
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Daarbij betoogt hij allereerst dat binnen de zorg de subject- subject verhouding 
een veel duidelijkere plek zou moeten kunnen krijgen dan nu het geval is (zie Baart, 
2011c, p. 19). “Geïnstitutionaliseerde onverschilligheid”, waar de zorgvrager gezien 
wordt als een object, als “een ding met eigenschappen” (Baart 2003b, p. 78), en de 
zorgverlener als persoon buiten spel wordt geplaatst – Baart heeft het over “mora-
licide” (Baart 2016e; 2016f, p. 8) – zou plaats moeten maken voor zorg waarbij de 
individuele normatieve professionaliteit van de zorgverlener leidend is.

Die normatieve professionaliteit vraagt niet alleen om het vanuit waarden en 
intenties aansluiten en afstemmen op de zorgvrager, het vraagt ook om voortdu-
rende reflectie. Als centraal element bij die reflectie schuift Baart “exposure” naar 
voren (zie Baart 2011b, pp. 209-283; 2016b; Baart, Van Dijke, Ouwerkerk & Beurs-
kens., 2011, pp. 138-139). Via het zich radicaal blootstellen aan en onderdompelen 
in de leefwereld van de zorgvrager, via exposure dus, zou een zorgprofessional vol-
gens Baart zicht kunnen krijgen op de eigen waarden, houding, waarneming en de 
persoonlijke manier van interacteren. Exposure, met een scholings- en begeleiding-
straject ervoor en erna, krijgt derhalve binnen het leren beoefenen van presentie 
een vooraanstaande plek toebedeeld. Volgens Baart ligt in de ontregelende werking 
van radicale blootstelling aan en onderdompeling in de wereld van de ander, de 
kracht van exposure. Door deze blootstelling, die de ander als het ware een spiegel 
voorhoudt, zal de presentiebeoefenaar volgens Baart vanaf dat moment voor altijd 
anders gaan kijken, waarderen en handelen (zie Baart, 2016b).

Naast en in relatie tot exposure kent Baart een belangrijke plek toe aan “com-
munities of practice” (zie Baart & Vosman, 2015, pp. 139-155; Vosman & Baart, 2008 
pp. 119-122). In een praktijkgemeenschap waar gezamenlijk diepgaand gereflecteerd 
wordt op concrete praktijksituaties, ontwikkelt zich volgens hem tegelijk expliciete 
en taciete kennis in relatie tot goede zorg. 

3.2.6 Contextuele dimensies van presentie 

Meer nog wellicht dan van de persoonlijke normatieve professionaliteit hangt de 
vraag of het lukt om presentie te beoefenen volgens Baart af van de context waar-
binnen deze presente professionaliteit zijn bedding vindt. ‘Het relationele’ kan 
volgens Baart derhalve nooit los gezien worden van context waarbinnen geopereerd 
wordt (zie Baart, 2011c, pp. 23-30; 2016d). Het is volgens hem dan ook belangrijk om 
ook die institutionele en politiek- maatschappelijke context steeds opnieuw tegen 
het licht te houden. 
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Met deze stellingname lijkt Baart te willen beklemtonen dat presentie ook 
binnen de institutionele, maar vooral ook de politieke context geagendeerd zou 
moeten zijn of worden. Precies dat is volgens Baart onvoldoende het geval. Het 
geven van een stem aan de kwetsbaren, het horen van de existentiële vraag ách-
ter de op de voorgrond aanwezige zorgvraag, het werkelijk zien van hen die niet 
eenvoudig meekomen in de huidige maatschappij: het raakt ondergesneeuwd en 
verdwijnt volgens Baart binnen de huidige politiek- maatschappelijke constellatie 
soms volledig buiten beeld. 

Behalve dat Baart zijn theorie dus in lijkt te zetten om op individueel en institu-
tioneel niveau relationele zorg in meer concrete zin handen en voeten te geven, lijkt 
hij simultaan via de inzet en uitwerking van zijn theorie een lans te willen breken 
voor een minder op protocollen, beheersing en omzet gebaseerd zorgsysteem. Het 
huidige zorgklimaat wordt, zo geeft hij aan, te veel gedomineerd door verschillende 
voor presentie niet vruchtbare logica’s. Hij wijst daarbij zowel op (de focus op) evi-
dence based professionaliteit, op de heersende op protocollen gebouwde inrichting 
van zorg als op het feit dat commerciële belangen de zorg te veel domineren (zie 
bijvoorbeeld Baart, 2009, pp. 14-19; Baart, Van Dijke, Ouwerkerk & Beurskens, 2011, 
pp. 16-18). Baart verzet zich daarbij expliciet tegen wat hij “instrumentele rationa-
liteit” (Baart, 2011c, p. 18) noemt, binnen een cultuur waarbinnen men het over 
“produceren van zorg” heeft (Baart, 2009, p. 9), waarbinnen de mens achter de zorg-
vrager volledig uit beeld verdwijnt. 

Om het verschil tussen de logica’s te benadrukken en de gemoederen wakker 
te schudden, plaatst hij in veel van de uitwerkingen van zijn theorie ‘interventie’ 
radicaal tegenover ‘presentie’. Hij kiest daarbij voor het beeld van haast onoverbrug-
bare tegenstellingen, een positionering die overigens naast bijval vanuit allerhande 
hoeken ook tot zware kritiek heeft geleid (zie Baart, 2003b; Bootsma, 2004). Binnen 
een klimaat gericht op interventies, waar snelle diagnoses domineren en professi-
onaliteit wordt geleid door een focus op strategie, techniek en instrumentaliteit, 
is er volgens hem onvoldoende ruimte en aandacht voor de existentiële en sociaal- 
culturele kant van het werk. Volgens Baart is het binnen het geldende klimaat haast 
onmogelijk is om met een zorgvrager als uniek individu een relatie te onderhouden. 
In een poging zijn stellingname te nuanceren betoogt hij dat interventies, zeker in 
de acute zorg, natuurlijk relevant zijn. Echter de focus zou, ook hier, veel en veel 
meer moeten komen te liggen op existentiële vragen en thema’s (zie bijvoorbeeld 
Baart 2003a, pp. 5-6; 2003b, p. 77; 2011b, pp. 730-733, p. 744; 2011c, pp. 16-18).

Baart onderstreept zijn visie door te wijzen op een significant aantal mismatches 
binnen de gezondheidszorg. Interventies, zo stelt hij, zorgen ervoor dat de zorg vergeet 
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wat de patiënt werkelijk nodig heeft. Dat heeft volgens Baart het niet aansluiten van 
de zorg op wat de zorgvrager werkelijk nodig heeft tot gevolg (zie bijvoorbeeld Baart, 
2001, pp. 14-21; 2010, pp. 3-5; 2016c). Bestaande kwaliteitssystemen lijken dit probleem 
niet te kunnen ondervangen, zo geeft hij aan. In zekere zin wordt de patiënt, via vra-
genlijsten, dialoogopties en andere manieren om de wensen en noden van klanten 
in beeld te krijgen, wel gehoord, maar de stem van de patiënt komt er niet werkelijk 
mee in beeld (zie Klaver & Baart, 2016). “Het meest ellendige bij de meeste vormen 
van mismatch is dat ze onopgemerkt door de kwaliteitstoetsen komen: je veroorzaakt 
een vreselijke mismatch en toch heb je een heel goede bejegening in acht genomen, 
fatsoenlijk gecommuniceerd, een screening en diagnose volgens het boekje gedaan, 
een getoetste en erkende, ‘evidence base’, ingreep toegepast, volgens het zorgplan 
gewerkt, in ketens gedacht, het veiligheidsprotocol in acht genomen en de codes 
van je beroep gevolgd. Ondanks alles voelt de zorgontvanger zich niet gehoord, niet 
begrepen en niet geholpen” (Baart, 2010, p. 4). 

Bruurs en Goossensen (2014), die onderzoek deden onder vrouwen met borstkan-
ker, onderstrepen met hun onderzoek het ontbreken van deze ‘presente’ luisterruimte 
in de dagelijkse zorgpraktijk. Via het onderzoek wordt inzichtelijk dat volgens de 
protocollen fantastisch ingerichte borstkankerzorg door vrouwen die de behandeling 
ondergaan niet als zodanig ervaren wordt. De zorg lijkt daarbij volledig voorbij te 
gaan aan hoe vrouwen borstkanker en de behandeling beleven. Ze ervaren de zorg 
die gegeven wordt als “instrumentele verrichtingen, los van menselijke betrekkingen” 
(Bruurs & Goossensen, 2014, p. 67), ze voelen zich niet gezien in het zware proces waar 
ze doorheen gaan, en voelen zich niet erkend in het emotionele proces. Ook ervaren 
ze onvoldoende betrokken te worden in de besluitvorming rondom behandelingen. 

3.2.7 Discussie

Kijkend naar hoe een theorie van presentie gezien kan worden in het licht van de 
verheldering van ‘aandachtige betrokkenheid’ valt een aantal zaken op. 

Wat allereerst naar voren komt is dat Baart ‘het relationele’ beschouwt van-
uit een existentieel perspectief: het relationele werken en handelen draait om het 
mogelijk maken van het verschijnen van de ander als mens. Baart baseert zich 
daarbij onder andere op het meer feminiene zorg- ethische idee dat het voor en 
met elkaar bestaan in onderlinge afhankelijkheid de basis is van waaruit naar zorg 
gekeken zou moeten worden. Zorgen zou niet (alleen) vanuit de mannelijke visie op 
ethiek, gebaseerd op gerechtigheid en een afgescheiden ik, gestalte moeten krijgen.
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Het als professional relationeel werken komt daarbij in beeld als zijnde een 
complex, gelaagd fenomeen dat zich niet lijkt te kunnen laten herleiden tot sim-
pele modellen en/of eenvoudig te verwerven competenties. Deze complexiteit 
omarmend, kiest Baart ervoor ‘het relationele’ op verschillende manieren en via ver-
schillende invalshoeken meer concreet handen en voeten te geven. Hij focust zich 
daarbij op het in beeld brengen van een achttal op waarden gebaseerde intenties, 
die hij verwoordt in de vorm van ‘werkprincipes’. Kijkend naar de meer concrete 
invulling van deze principes lijkt Baart vooral oog te hebben voor ontvangende, 
verbindende en aanwezige relationele aspecten. Meer afscheidende principes, daar 
waar het ‘schuurt’ en er geknokt wordt, worden weliswaar her en der in de theorie 
verwoord, maar vormen zeker niet de kern van zijn theorie. Naast op waarden geba-
seerde werkprincipes benadrukt Baart dat er een zekere geschoolde sensitiviteit 
qua waarnemen vereist is wil present relationeel handelen gestalte kunnen krijgen. 

Door het in beeld brengen van wat presentie is, wat het vraagt en wat het lijkt te 
brengen, maakt Baart presentie niet alleen meer concreet, hij maakt het ook moge-
lijk om op relationele handelen te kunnen reflecteren. Precies dat lijkt een van de 
centrale ideeën achter de theorie van presentie als normatieve professionaliteit: het 
met hulp van min of meer concrete beschreven principes en aandachtskwaliteiten 
steeds opnieuw kunnen reflecteren op het eigen handelen. 

Kijkend naar wie Baart bij presente goede zorg als zorgontvanger voor ogen 
heeft, komt naar voren dat hij zich primair richt op de kwetsbare medemens. Hij 
zegt presentie weliswaar voor iedere zorgvrager te bepleiten, maar tegelijkertijd 
benadrukt hij dat het vooral de kwetsbare zorgvrager is, de mens wiens existentiële 
noden en behoeften binnen het huidige zorgdiscours buiten beeld blijven, die hij in 
het vizier heeft. Door via zijn theorie te laten zien waar de huidige zorg ten aanzien 
van deze kwetsbare mens in existentiële zin tekortschiet, brengt hij niet alleen naar 
voren wat er – op individueel, institutioneel en politiek maatschappelijk niveau – 
benodigd is om wél iemand te kunnen zien, hij geeft de kwetsbare mens indirect 
ook een stem in de discussie over de vraag wat goede zorg zou moeten behelzen. 

In relatie tot die goede op relationele leest gestoelde zorg lijkt Baart bij voort-
during te willen benadrukken dat wat er fout gaat – de mis- matchende zorg – niet 
primair het gevolg is van individueel onvermogend of ontoereikend professioneel 
handelen. Het gaat volgens hem bovenal om politiek- maatschappelijke onver-
schilligheid. Een onverschilligheid die zich lijkt te kunnen verbergen achter op 
protocollen en op beheersingslogica’s gebouwde zorgsystemen, waarbinnen de 
individuele mens uit beeld verdwijnt. Daarmee maakt Baart inzichtelijk dat ‘het 
relationele’ niet los gezien kan worden van het systeem waarbinnen het plaats krijgt. 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   73Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   73 18/11/2021   14:00:3318/11/2021   14:00:33



74 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

3.3 Een verheldering van de pedagogische dimensie van 
onderwijs met behulp van vijf pedagogen

3.3.1 Inleiding

Naast een verheldering van ‘aandachtige betrokkenheid’ is een verheldering van ‘het 
pedagogische’ nodig wil ik pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ 
kunnen theoretiseren. 

In deze paragraaf verhelder ik ‘de pedagogische dimensie van onderwijs’ door 
mij in relatie tot deze studie dus ook wel ‘het pedagogische’ genoemd, met behulp 
van de ideeën van vijf binnen de continentaal pedagogische traditie opererende 
auteurs, te weten Bollnow, Biesta, Buber, Korczak en Spranger. Binnen de conti-
nentaal pedagogische traditie staat een oriëntatie op persoonsvorming centraal. 
‘Het relationele’ wordt daarbij gezien als de plek waar persoonsvorming, ook wel 
het volwassen omgaan met de eigen vrijheid en/of zelfstandigheid/volwassenheid 
genoemd, gestalte zou kunnen krijgen. 

De auteurs Bollnow, Biesta, Buber, Korczak en Spranger brengen in relatie tot 
‘het pedagogische’ ieder een eigen perspectief in, zowel waar het gaat om het ver-
helderen van wat het pedagogische ‘is’, als wat vraagt en lijkt te brengen. Bollnow 
(paragraaf 3.3.2) en Biesta (paragraaf 3.3.3) focussen daarbij op de vraag waar het bij 
vrijheid meer precies om gaat en wat de onderliggende intentionele oriëntatie zou 
moeten zijn. Buber (paragraaf 3.3.4) gaat in op waar deze vrijheid, en de volwassen 
omgang ermee zich in relationele zin bevindt en Korczak (paragraaf 3.3.5) zoomt 
via thema’s als ‘gelijkwaardigheid’ en ‘respect’ in op een meer praktisch gestalte 
geven aan ‘het pedagogische’. Ik besluit de verheldering van ‘het pedagogische’ met 
Eduard Spranger (paragraaf 3.3.6). Spranger focust in zijn denken op waar vrijheid 
zich bevindt en wat het van de opvoeder vraagt om de leerling met een volwassen 
omgang met zijn vrijheid te laten oefenen. 

3.3.2 Otto Friedrich Bollnow

En juist daarom moeten wij als mens leren, om ontspannen en gelaten, open 

te staan voor het geschenk van het ogenblik (…) Tegenover de subjectieve 

bevangenheid in het Zelf van het existentialisme, dat doet, alsof alles van de 

mens zelf afhankelijk is, stelt zich hier stelt de mens open voor wat hem uit 

de buitenwereld tegemoet treedt, en staat hij in het bijzonder open voor de 
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gerechtvaardigde uitspraken van zijn medemensen. Als de mens beschikbaar 

is, betekent dit dat hij zich vrij heeft gemaakt van zijn bevangenheid in zichzelf, 

en dat hij daarom weer vrij geworden is voor zijn taak in de wereld. (Bollnow, 

1958, p. 38)

De vraag naar wat de pedagogische dimensie van onderwijs is, begint in het geval 
van Bollnow, die volgens Koerrenz “existentie, leven en zijn” in zijn denken gelijk-
schakelt, (Koerrenz, 2017, p. 35), bij de vraag wat het betekent om als mens te (leren) 
bestaan. 

Redenerend op het snijvlak van filosofie, antropologie en pedagogiek en agerend 
tegen de op angst en wanhoop gebaseerde existentiële visie van andere denkers, bena-
drukt Bollnow in zijn betoog dat het de opdracht van de mens is om te komen tot een 
harmonische, open verhouding met de ander en de wereld en te leren vertrouwen op 
het leven en het bestaan (Bollnow, 1958). Het open en beschikbaar blijven naar en voor 
de wereld en het van daaruit steeds opnieuw verschijnen ín die wereld, is volgens Bol-
lnow belangrijk omdat ieder van ons een taak in de wereld te verrichten heeft. Alleen 
vanuit dat open staan blijft de mens volgens Bollnow beschikbaar voor onvoorziene 
mogelijkheden die daaromtrent op hem afkomen (zie Bollnow, 1958, pp. 35-37). 

Bollnow benadrukt dat dit open- naar- de- wereld- blijven- bestaan niet bepaald 
een eenvoudige opdracht is. Het zijn vooral existentiële angsten en vertwijfeling, 
al dan niet opgeroepen door reële bedreigende omstandigheden in de wereld, die 
de weg naar dit open- staan lijken te versperren (zie ibid., pp. 33-39). En dus zou de 
focus wat hem betreft in het licht van het samen als mens leren bestaan – en in het 
verlengde hiervan de pedagogische verantwoordelijkheid van onderwijs – moeten 
liggen op het voorkomen van een permanente versperring. Wat Bollnow hier lijkt 
te willen benadrukken is dat het existentiële samen- als- mens- bestaan gekenschetst 
lijkt te worden door een voortdurende beweging waarbij de wereld ‘inwerkt’ op de 
mens en het aan deze mens is om daar steeds opnieuw vanuit een in- de- wereld- 
willen- blijven op te reageren. De manier om daarmee op een goede manier om te 
gaan, is volgens hem niet zozeer te vinden in een geborgen plek in de uiterlijke 
wereld, maar veeleer in een innerlijk huis. De grote kunst daarbij is wel om te 
zorgen dat de deur van dat huis open blijft staan, ook al komt de wereld steeds 
opnieuw binnen. 

Wil die deur naar de wereld open blijven staan, dan moet er volgens Bollnow 
gewerkt worden aan het ieder voor zich leren verzorgen van een “geborgen binnen-
ruimte” (Bollnow & Philosopher, 2010, p. 307). Hij omschrijft deze binnenruimte 
ook wel als een “innerlijke conditie” en/of een “getroost gemoed” (ibid., p. 39). Dit 
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door zichzelf getrooste gemoed zou er dan mede voor kunnen en moeten zorgen 
dat de wereld steeds opnieuw vanuit vertrouwen tegemoet getreden wordt én dat 
voorkomen wordt dat iemand zich terugtrekt in wat Bollnow omschrijft als “exis-
tentiële verkramping” of “existentiële gevangenheid in zichzelf” (ibid., p. 39). Juist 
om “vast- worden” (ibid., p. 114) en “dode starheid” (ibid., p. 114) te voorkomen, ver-
dient werken aan een innerlijke geborgenheid wat Bollnow betreft de centrale plek 
op de pedagogische agenda. 

Daarbij zijn volgens hem allereerst een aantal klimatologische omstandigheden 
onontbeerlijk (zie Bollnow, 1961). Bollnow zelf heeft het over gestemdheid en afge-
stemdheid, “eine gemeinsame Gestimmtheit und eine Abgestimmtheit des einen 
auf den anderen” (Bollnow, 1961, p. 2), daarmee doelend op relationele atmosferi-
sche aspecten die randvoorwaardelijk de opvoeding kleuren. Hij noemt het ook 
wel het ‘pedagogische bedrijfsklimaat’, “der pädagogischer Betriebsklima” (ibid.). 

Bollnow ziet hoop en vertrouwen daarbij als de meest cruciale atmosferische 
aspecten, waarbij ‘tijd’ op een passende manier de ruimte krijgt. Vanuit hoop en 
vertrouwen het kind de ruimte geven om de eigen innerlijke geborgenheid te ont-
wikkelen, vraagt om een lange adem, waarbij, zo stelt hij, de leraar in staat zou moeten 
zijn om precies de juiste maat ‘tussen nonchalance en haastigheid’, “zwischen Läs-
sigkeit und Übereilung” (Bollnow, 1961, p. 14), aan te nemen: “So wenig sie diese zu 
überstürzen versucht, so wenig darf sie auch hinter ihr zurückbleiben” (ibid.). Bij ver-
trouwen benadrukt Bollnow dat het niet om vertrouwen in de prestaties van een kind 
gaat, maar om vertrouwen in de ongedeelde mens, zonder hierbij speciale karakter-
eigenschappen van een kind als goed of minder goed te beoordelen. 

Juist ook bij het scheppen van die pedagogisch gezien atmosferisch optimale 
omstandigheid doet de persoon van de opvoeder er volgens Bollnow zeer toe. Hij 
weidt dan ook in bloemrijke bewoordingen uit over hoe zo een pedagogisch geori-
enteerde opvoeder er uit zou moeten zien. Niet alleen moet hij vrolijk en uitgerust 
zijn en pedagogisch liefdevol met het kind omgaan, hij moet ook een zekere rijpheid 
hebben (Bollnow, 1961, pp. 5-6). Een rijpheid die overigens niet aan leeftijd gekop-
peld hoeft te zijn. Bollnow heeft het daarbij over het kalme avondgevoel en het 
‘reine goede’, “das reine Gute” (ibid., p. 16), als allerbelangrijkste eigenschappen van 
een goede opvoeder. Hij plaatst daarbij het avondgevoel van de opvoeder tegenover 
de ochtendstemming van het kind: “Wenn wir die jugendliche Gestimmtheit durch 
das Gefühl des Morgendlichen zu charakterisieren versucht haben, so scheint das 
abendliche Gefühl des älter gewordenen Erziehers am ehesten mit dem Begriff der 
stillen Heiterkeit zu bezeichnen zu sein” (Bollnow, 1961, p. 15). Vanuit het avond-
gevoel ontstaat volgens Bollnow begrip voor de ochtendstemming van kinderen. 
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Dat is op zich weer opvoedend van aard, omdat het jongeren helpt om zichzelf te 
begrijpen. 

Dit atmosferische fundament is volgens Bollnow in pedagogische zin weliswaar 
onontbeerlijk, maar tegelijkertijd toch ook nog maar het halve werk. Want uiteínde-
lijk draait het bij ‘het pedagogische’ om het oefenen met het verzorgen van de eigen 
innerlijke geborgenheid. Daarbij is het volgens Bollnow niet afdoende om op een 
socialiserende manier met het kind aan de slag te gaan, noch volstaat het om alleen 
het natuurlijke van het kind naar buiten te laten komen. De derde weg, gestoeld op 
het actief onderbreken van continuïteit, is volgens Bollnow hier het meest belangrijk 
(zie Koerrenz, 2017, pp. 70-74). Precies daar waar het harmonische van het bestaan 
onderbroken wordt, daar waar discontinuïteit de maat slaat en je je even “unsettled” 
voelt (Pantazis, 2012, p. 646), kan een kind zichzelf tegenkomen. Een crisis waarbij de 
harmonie voor even afwezig is, al dan niet in de vorm van de ontmoeting als speciale 
variatie van crisis, is volgens Bollnow het ideale startpunt voor deze zelfontdekking 
(zie Koerrenz, 2017, pp. 73-76). Daar zit volgens hem de kern van het pedagogische 
werk. Daarbij wijst Bollnow erop dat niet alle ontmoetingen als ontmoetingen gelden. 
Een “meeting” is nog geen “encounter” zo geeft hij aan (Pantazis, 2012, p. 649). Alleen 
wanneer twee personen helemaal echt, “complete real” (ibid.) zijn, kan de ander van 
binnen geraakt worden en kan er sprake zijn van een ontmoeting. 

Het is volgens Bollnow belangrijk dat er zowel via het creëren van de juiste 
atmosferische omstandigheden als via het maken van tijd ruimte geboden wordt 
aan deze existentiële manier van elkaar ontmoeten. Discontinuïteit moet volgens 
hem dan ook niet gezien worden als iets dat de voortgang van onderwijs (alleen 
maar) in de weg zit. Het zou juist gekoesterd moeten worden, want daar vindt het 
existentiële werk plaats (Pantazis, 2012, p. 650). Bollnow wijst daarbij op het belang 
van goed waarnemen en actief erbij blijven. Het is aan de leraar om de uniciteit van 
deze potentieel pedagogische momenten waarin discontinuïteit als het ware kan 
worden aangeboden te herkennen en in die zin een soort “emergency readiness”, 
een soort staat- van- paraatheid, te hebben (Koerrenz, 2017, p. 75). 

Bollnow lijkt zich in zijn denken over het pedagogische dus te richten op de 
existentiële uitdaging van het mens- zijn. Daarbij lijkt die existentiële uitdaging er 
primair uit te bestaan, de eigen innerlijke geborgenheid te leren verzorgen. Van 
daaruit kan een kind open blijven staan naar de wereld. Kijkend naar hoe dit oefe-
nen met het verzorgen van de eigen innerlijke geborgenheid meer concreet gestalte 
zou moeten krijgen, benoemt Bollnow allereerst een aantal meer indirecte voor-
waarden. Het betreffen dan klimatologische aspecten die kinderen als het ware 
tijdelijk de ‘uiterlijke geborgenheid’ bieden om vervolgens de existentiële uitdaging 
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van het vinden van ‘innerlijke geborgenheid’ aan te kunnen en durven gaan. Daar-
naast gaat hij in op het werkelijke pedagogische werk. Daarbij lijkt het er vooral om 
te gaan dat de opvoeder in staat zou moeten zijn om kinderen, via het ‘aanbieden’ 
van ‘discontinuïteit’, het oefenen met de existentiële uitdaging mogelijk te maken. 
Dat vraagt van opvoeders vooral ook om de juiste aandacht. Het gaat hierbij ener-
zijds om aandacht die uitgaat naar het ‘complete real’ in een ontmoeting aanwezig 
zijn, anderzijds om aandacht richting het in het oog hebben en houden van poten-
tieel pedagogische oefenmomenten. 

3.3.3 Gert Biesta 

Subjectificatie, om dat weerbarstige woord toch maar te gebruiken, is daarom 

geen kwestie van het cultiveren van het individu tot individu, maar is er op 

gericht kinderen en jongeren in relatie te brengen met hun eigen vrijheid, om 

de kracht van die vrijheid te ontdekken, om zichzelf in en aan die vrijheid te 

ontdekken, om te ontdekken dat het hun vrijheid is, en om het verlangen in hen 

te wekken om zich op een volwassen wijze tot hun eigen vrijheid te verhouden. 

Dat laatste betekent dat vrijheid niet het ‘zomaar doen wat je wilt doen’ is. Vrij-

heid – of nauwkeuriger: volwassen vrijheid – is het steeds mee laten wegen van 

de vraag of dat wat je wilt doen, wat je verlangt of wat je verlangt te doen, gaat 

helpen bij goed leven en goed samenleven. (Biesta, 2018b, pp. 19-20) 

Ook Biesta benadert, evenals Bollnow, de vraag naar de pedagogische rol van opvoe-
ding en onderwijs vanuit een existentieel perspectief: we bestaan mét elkaar ín de 
wereld en het handelen van de opvoeder zou dat gezamenlijk- in- de- wereld bestaan 
als focus moeten hebben. Daarbij kiest Biesta voor een specifieke insteek waar het 
gaat om de vraag hoe dat gezamenlijke mens- zijn er dan uit zou kunnen zien. 
Omdat het volgens hem mogelijk noch wenselijk is om de essentie van de mens 
te kennen (zie Biesta, 2016a, pp. 13-23), zou de vraag naar “de menselijkheid van de 
mens” (ibid., p. 22), naar het in existentiële zin bestaan als mens onder de mensen, 
“als een radicaal open vraag” (ibid., p. 22) beschouwd moeten worden. Het is volgens 
hem niet zinvol om te proberen te definiëren hoe die menselijkheid en het als mens 
samen bestaan er uit zou moeten zien. Het is veel relevanter om de vraag te stellen 
waar en hoe iemand, als mens, als “uniek en singulier individu” (ibid., p. 23), in de 
wereld, een wereld waarin ook anderen wonen, kan en mag verschijnen.
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Leidend in zijn denken staat daarbij de vraag naar (het behoud van) pluraliteit. 
Alleen in een plurale samenleving, in een wereld die bevolkt wordt “door andere 
mensen die precies niet zijn zoals wij’ (Biesta 2016a, p. 22), kan eenieder als uniek 
individu verschijnen, zo geeft hij aan. Wat Biesta hier steevast benadrukt is dat 
dat verschijnen dus geen kwestie van “zelfexpressie” (ibid., p.43) van de “rationeel 
autonome persoon” (ibid., p. 22) is. Het betreft volgens hem ook niet een kwes-
tie van deelname aan sociaal weefsel, wat hij, daarbij verwijzend naar de ideeën 
van Dewey, als de “sociale conceptie van subjectiviteit” beschrijft (ibid., p. 153). Het 
kunnen verschijnen als uniek individu is volgens Biesta juist ten principale een 
relationeel, dialogisch proces (zie Biesta, 2016a, p. 43). Hierbij lijkt iemand niet zelf 
over dat verschijnen te kunnen gaan. Het is de ánder die hem of haar oproept om 
– te midden van anderen die anders zijn – als zelf te verschijnen. Het gaat bij het 
als subject verschijnen in de wereld volgens Biesta derhalve niet om de vraag ‘waar 
ben ik?’, maar juist om de vraag ‘waar ben jij?’

Wat Biesta hier in het licht van ‘het pedagogische’ allereerst lijkt te willen bena-
drukken, is dat dat verschijnen van het ‘zelf ’ niet iets is dat we zélf in de hand 
hebben. Daarnaast lijkt hij te willen betogen dat dat verschijnen voorbijgaat aan 
een verschijning van een op het ego gestoeld ik (zie Biesta, 2016a, p. 71). Biesta 
omschrijft dit als een niet- egologische – “a non- ecological” – versie van het ver-
schijnen van het subject (zie Biesta, 2017, p. 415). Daarmee lijkt hij vooral te willen 
betogen dat het bij het samen- in- de- wereld bestaan niet zozeer moet draaien om 
een ‘ik’, dat zichzelf in het centrum van de wereld zet, maar om een ‘ik’ dat bestaat 
zónder zelf in het centrum te staan (zie Biesta, 2017, p. 420).

De omgang met ieders individuele vrijheid die bij deze niet- egologische manier 
van samen- in- de- wereld- bestaan komt kijken betreft volgens Biesta, en hij verwijst 
daarbij naar Levinas, dan ook een “moeilijke vrijheid” (Biesta, 2018a, p. 157). Het is 
een vrijheid waarbij de vrijheid van de een er net zozeer toe doet als de vrijheid van 
de ander. Biesta: 

Volwassen vrijheid is juist niet de soevereine vrijheid die Hannah Arendt terecht 

heeft bekritiseerd, maar is vrijheid- als- handelen, de ‘moeilijke vrijheid’ die we 

tegenkomen wanneer we proberen ons leven in en met de wereld te leiden en 

niet alleen bij en met onszelf. Precies daar komen we de vraag tegen of datgene 

wat we verlangen, de verlangens die we ‘in’ onszelf aantreffen, de verlangens 

zijn die ons gaan helpen bij het volwassen in- en- met- de- wereld- zijn. (Biesta, 

2018a, p. 157) 
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Ter verheldering brengt Biesta bij het expliciteren van deze vrijheid het “moeilijke 
midden” (Biesta 2018b, p. 24) in. Volwassen omgaan met vrijheid draait volgens hem 
om het te proberen uit te houden in het moeilijke midden tussen wereldvernieti-
ging en zelfvernietiging (zie ibid.). Drukken we te hard om onze eigen initiatieven 
in de wereld te krijgen, dan lopen we het risico op wereldvernietiging. Geven we 
de moed op, en wordt de wereld ons teveel, dan leidt dat uiteindelijk tot zelfvernie-
tiging, zo geeft hij aan (zie Biesta, 2018a, p. 36; 2018b, p. 24). Steeds legt hij daarbij 
de link naar de realiteit. Een realiteit, die gekenschetst wordt door het gegeven dat 
ook anderen met ons in de wereld bestaan en dat deze wereld eveneens een zekere 
zelfstandigheid kent en dus niet eenvoudigweg naar onze hand gezet kan worden. 

De pedagogische dimensie van opvoeding en onderwijs draait in het verlengde 
hiervan bij Biesta – vanuit de oriëntatie op volwassenheid – primair om deze ‘rea-
lity check’ (Biesta, 2018b, p. 23): het is aan de opvoeder om de leerling uit te dagen 
en uit te nodigen om te oefenen met zich in realiteit tot de wereld verhouden (zie 
Biesta, 2018b, p. 24). De pedagogische dimensie van onderwijs is volgens Biesta, en 
hier lijken Bollnow en hij het eens, onderwijs dat de leerling uitdaagt en uitnodigt 
om die realiteitscheck te doen en op een volwassen manier de eigen vrijheid op 
te pakken. Dit werken aan wat hij ook wel het- persoon- willen- zijn noemt (ibid., 
p. 26), waarbij de onderbreking van de immanentie van de ander centraal staat, 
heeft uiteindelijk als bedoeling de leerling de vraag te leren stellen of wat hij of zij 
verlangt ook verlangbaar is (zie Biesta 2018a, p. 19) en of het ‘moeilijke midden’ nog 
in beeld is. Volwassen omgaan met vrijheid gaat over deze check willen ondergaan, 
onvolwassen vrijheid wil zich juist niets laten gezeggen door de wereld en neemt 
verlangens voor wat ze zijn, aldus Biesta.

In het verlengde van zijn idee dat volwassenheid niet iets is wat je ‘wordt’, maar 
dat het iets is wat in existentiële zin, vanuit de wereld op ons afkomend, steeds 
weer als vraag en uitdaging op eenieder afkomt, betoogt Biesta het doen van deze 
realiteitscheck niet een kwestie van ‘leren’ of ‘kunnen’ is, maar veeleer een “never 
ending challenge”(Biesta, 2018a, p. 19). Daarbij is het volgens Biesta aan de leraar 
om, via wrijving en onderbreking, die wereld iedere keer opnieuw voor te houden, 
of het nu talig via het ontmoeten van een lastige tekst is, fysiek in de vorm van 
het werken met materialen, of in dialogische vorm via een gesprek met anderen. 
Daarmee nodigt en daagt hij de leerling steeds opnieuw uit om de weg naar het 
‘moeilijke midden’ te vinden: een midden waarbinnen zowel plaats is voor jou als 
voor anderen en voor de wereld. Alleen in “the middle ground” (ibid., p. 20) is vol-
gens Biesta een wereldlijk bestaan mogelijk. 
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Dit de leerling laten oefenen met het moeilijke midden is voor opvoeders in 
relationele zin niet meteen een gemakkelijke en plezierige klus. Bovendien betreft 
het volgens Biesta een zware verantwoordelijkheid (zie Biesta, 2016a, p. 45). Niet 
alleen vraagt het om tijd, ruimte, geduld en een zekere vertraging (zie Biesta, 2018b, 
p. 25), het vraagt ook om in eerste instantie ongewenste onderbrekingen. Onderbre-
kingen, die volgens Biesta een moment van machtsuitoefening (zie Biesta, 2016a, 
p. 44) met zich meebrengen, waarbij bovendien niet helder is of en wanneer leer-
lingen hun vrijheid op een volwassen manier oppakken. De pedagogische dimensie 
van onderwijs is volgens hem in die zin ook een waagstuk, een prachtig risico, 
omdat je als leraar jezelf en je machtsuitoefening in de waagschaal stelt, zonder te 
weten of dit ooit terug zal keren als gezag, als aanvaarde en beaamde macht (zie 
Biesta, 2018a, p. 45). 

Biesta lijkt zich in zijn denken over de pedagogische dimensie van onderwijs 
evenals Bollnow in alles te focussen op de existentiële samen- als- mens- bestaan 
dimensie. Waar beiden het ook over eens lijken is dat een ‘onderbreking’ hier de 
kern van het relationeel- pedagogische werk betreft. Biesta legt daarbij echter wel 
een ander accent. Daar waar Bollnow vooral wijst op het oefenen met het verzor-
gen van een innerlijke geborgenheid, ligt bij Biesta de klemtoon op een volwassen 
omgang met vrijheid en het ín de wereld ontmoeten van de zelfstandigheid van 
de ander en de wereld. Het is vooral in een via wrijving tot stand komende onder-
breking dat dit oefenen – via het mogelijk maken van een ‘reality check’ (Biesta, 
2018b, p. 23) – volgens Biesta gestalte kan krijgen. Kijkend naar waar en hoe een 
volwassen omgang met vrijheid zich manifesteert verwoordt Biesta het hierbij in 
beeld komende ‘moeilijke midden’, ook al is het in zichzelf relationeel van aard, 
in positionele bewoordingen: een volwassen omgang met vrijheid vraagt om een 
midden tussen zelfvernietiging en wereldvernietiging. 

3.3.4 Martin Buber 

Vieles lernt das Kind im Herstellen von Dingen (…) Aber etwas anderes lernt 

man so nicht, und dieses andere ist das Viatikum des Lebens. Man lernt das 

Objektsein der Welt von innen her, aber ihr Subjektsein, ihr Ichsagen nicht, also 

auch ihr Dusagen nicht. Was uns zur Erfahrung des Dusagens bringt, ist nicht 

mehr der Urhebertrieb, es ist der Trieb nach Verbundenheit. (Buber, 2005, p. 20)
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Buber plaatst het samen als mens bestaan, evenals Bollnow en Biesta, in een exis-
tentieel perspectief. Veel meer dan Biesta en Bollnow benadrukt Buber hierbij 
echter expliciet de fundamenteel relationele aard van ons bestaan: het allerhoog-
ste doel van onze opdracht hier op aarde is gelegen in het besef dat we als mens 
allemaal onderling verbonden zijn, en dat onze mens- opdracht op aarde ligt in 
het leren omgaan met en vooropstellen van die verbondenheid: “De fundamen-
tele werkelijkheid van alle menselijke existentie is uiteindelijk niets anders dan de 
mens- met- de- mens. Het is de relatie met andere mensen die ons tot mens maakt” 
(Buber, 2019, p. 199).

Dat gezegd hebbende, legt hij tegelijkertijd een wezenlijke uitdaging op het bord 
van ieder individu neer. Het is volgens hem aan ieder van ons om op zoek te gaan 
naar het “diepe zelf van de aan de samenleving deelhebbende mens” (Buber, 2018, 
p. 39). Buber legt daarbij, evenals Biesta, de link naar pluraliteit. Het op zoek gaan 
naar dat ‘diepe zelf’ is belangrijk omdat “ieder iets kostbaars in zich draagt dat in 
geen ander te vinden is” (Buber, 2018, p. 20). En precies daarom moeten we volgens 
hem innerlijk zielenwerk verrichten en er achter komen wat ons ten diepste beroert. 
Als we bij het diepe zelf kunnen komen, en we onze innerlijke conflicten (waarvan 
we vaak denken dat het uiterlijke conflicten zijn) tot vrede kunnen brengen, kun-
nen we van daaruit bijdragen aan vrede in de wereld, zo stelt hij (zie Buber, 2018, 
pp. 33-39). Buber wijst in relatie tot wat er bij komt kijken om als mens- samen- te- 
bestaan dus allereerst op het innerlijk. Daar dient innerlijke vrede gevonden te 
worden, daar dient ‘de ziel’ zich te verenigen. 

Zijn visie op waarom het besef dat we met elkaar in relatie bestaan belangrijk 
is, bouwt hij op vanuit zijn eigen joodse religieuze traditie. Uiteindelijk staat ‘mens-
wording’, de weg die je als mens te gaan hebt, volgens hem in dienst van je relatie 
met en je gehoorzaamheid aan God (zie Jacobi, 2017, p. 661). Precies omdat God wil 
dat alleen jij, vanuit jouw diepste wezen, vanuit jouw ziel, die bepaalde bijzondere 
opdracht op aarde op je neemt, is het belangrijk om dat afzonderlijke ‘ik’ te vormen 
(zie Buber, 2018, p. 43). Buber blijft hierbij overigens, evenals Biesta, volledig weg 
bij een op het ego gericht zelfonderzoek. Contact maken met je ziel is weliswaar 
cruciaal, maar dan wel ter wille van de bestemming die God voor je in petto heeft en 
niet vanwege een persoonlijk eigen- belang: bij jezelf beginnen, maar niet bij jezelf 
eindigen, wel van je zelf uitgaan, maar niet naar jezelf toespreken, jezelf zijn maar 
niet met je zelf bezig zijn, zo stelt hij (zie Buber, 2008, pp. 40-47). 

Evenals Biesta besteedt Buber veel aandacht aan de vraag of, waar en hoe dat 
‘ik’, die subjectiviteit, dat diepe zelf, dan precies te vinden zou kunnen zijn. Buber 
legt daarbij vanuit een andere invalshoek dan Biesta het primaat bij het relationele. 
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Daar waar Biesta betoogt dat het de ander is die ons verschijnen mogelijk maakt, 
wil Buber voorbijkomen aan deze op afzonderlijke ikken of juist verdwijnende ikken 
gestoelde versie van subjectiviteit. Noch het individualisme, noch het collectivisme 
helpt de mens mens te leren zijn, zo geeft hij aan (zie Buber, 2019, pp. 191-196). “Het 
individualisme ziet de mens slechts betrokken op zichzelf, terwijl het collectivisme 
de mens helemaal niet ziet, het ziet alleen de maatschappij” (ibid., p. 193). Beide 
hebben volgens hem een “imaginaire grondslag” (ibid., p. 194), het individualisme 
omdat het de individuele vereenzaming verheerlijkt, het collectivisme omdat het 
nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen bestaan in deze omgeving ontbreekt 
en de mens niet de mens is in een collectief. Alleen tussen personen die “bevrijd 
zijn van het imaginaire” (Buber, 2019, p. 197) kan volgens Buber een echte relatie 
bestaan. 

Buber ziet ‘het relationele’ hier dus niet als bijkomstigheid of “hulpconstructie” 
(Buber, 2019, p. 200) in het licht van subjectivering, maar als zijnde “de fundamen-
tele werkelijkheid van alle menselijke existentie” (ibid., p. 199; zie ook Buber 2007; 
2016). Precies de relatie maakt de mens tot mens: “Pas de mens die de hem of haar 
openstaande relaties met zijn of haar hele wezen in zijn of haar hele leven verwer-
kelijkt, wijst de weg om de mens werkelijk en waarachtig te leren kennen”(Buber, 
2019, pp. 191-192). Dus zijn het volgens Buber de ontmoetingen met anderen die ons 
in het leven de weg wijzen (zie ibid., p. 53). Het gaat dan overigens niet om zomaar 
ontmoetingen, maar om – en hier sluiten Bollnow en Buber op elkaar aan – het 
werkelijke gesprek, om een waarachtige dialoog (zie ibid., p. 201), waarbij dat wat 
zich afspeelt zich niet zozeer ín of buiten de een of de ander afspeelt, maar precies 
er tussenin. 

Onderwijs heeft volgens Buber de opdracht om de leerling verder te brengen 
waar het gaat om dat relationele samen- in- de- wereld- bestaan. Het gaat er om, 
zo stelt hij in Reden über Erziehung (Buber, 2005), dat een kind “das Viatikum des 
Lebens” (ibid., p. 20), de uitrusting voor de reis van het leven, wordt bijgebracht, 
met als kern dat hij of zij het verlangen ontwikkelt om een aanwezige persoon te 
worden, die vanuit een aandrang naar verbondenheid de ander uitkiest en erkent 
zoals de ander hem of haar erkent en kiest. 

Belangrijk om te beseffen is dat volgens Buber vorming op allerlei mogelijke 
momenten en manieren plaats vindt. “Alles prägt”, alles vormt, zo geeft hij aan:

Die Natur und die soziale Umwelt, das Haus und die Straβe, die Sprache und 

die Sitte, die Welt der Geschichte und die Welt der täglichen Nachrichten aus 

Gerücht (…) manches indem es Übereinstimmung, Nachahmung, Sehnsucht, 
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Streben erweckt, anderes indem es Fragen, Zweifel, Abneigung, Widerstand 

erzeugt. (Buber, 2005, p. 69) 

Hij benadrukt daarmee dat de rol van de leraar hierin niet overschat moet worden. 
Tegelijkertijd is er wel een onmisbare rol voor de leraar bij dit vormingsproces weg-
gelegd. Als vertegenwoordiger van de wereld is het aan de leraar om de leerling te 
helpen in een werkelijke dialoog met de wereld te leren bestaan (zie ibid., pp. 24-25).

Samen aanwezig leren zijn is hierbij de kern waar het volgens Buber om draait. 
Hij omschrijft het via het begrip omarming, “Umfassung” (Buber, 2005, pp. 37-39; 
Jacobi, 2017, p. 663), een dialogische verhouding waarin leraar en leerling samen 
volkomen werkelijk, als subject, aanwezig (leren) zijn. Het pedagogische werk dat 
hierbij komt kijken lijkt vanuit Bubers visie twee articulatieroutes te kennen. Ener-
zijds gaat het er volgens hem om de leerling steeds opnieuw te wijzen op de (nog 
altijd) aanwezige pijn van het (nog) niet hebben gevonden van het werkelijke diepe 
zelf, anderzijds gaat het er tegelijkertijd om dat de leraar de openheid en het ver-
langen naar een echte ik- jij relatie stimuleert (zie Jacobi, 2017, p. 664), om zodoende 
(vertrouwen in) het gezamenlijke bestaan ín de wereld mogelijk te maken. “Ver-
trauen zur Welt (…) das ist das innerlichtste Werk des erzieherischen Verhältnisses 
(…) und so muβ denn aber dieser Mensch auch wirklich dasein. Er darf sich nicht 
durch ein Phantom vertreten lassen” (Buber, 2005, p. 40). Hier lijken Bollnow, Bie-
sta en Buber elkaar te vinden: uiteindelijk draait het bij het pedagogische om een 
gezamenlijk en ieder voor zich als persoon ín de wereld kunnen verschijnen. 

Kijkend naar hoe Buber vrijheid binnen deze “Umfassung” een plaats geeft, 
komt naar voren dat hij vrijheid verwoordt vanuit deze fundamenteel- relationele 
dialoogdimensie. Hij kiest, net als Biesta, voor het verwoorden van een midden 
waarin vrijheid mogelijk is. In tegenstelling tot Biesta kiest hij hierbij niet voor posi-
tionele verhoudingsbewoordingen maar legt hij ook hier direct de link naar het als 
mens altijd verbonden zijn. Vrijheid is niet het tegenovergestelde van dwang, zo stelt 
hij. Vrijheid moet gezien worden in het licht van verbondenheid (zie Buber, 2005, 
p. 26) het is een “wiedergewonne Möglichkeit” (ibid.), een herwonnen mogelijkheid. 
Om je met de wereld, de natuur, je lot, het leven, te kunnen verbinden, moet je 
eerst onafhankelijk geworden zijn, waarna je bewust kunt kiezen voor verbinding. 
Vrijheid staat, zo bezien, volgens hem precies tussen onafhankelijk en afhankelijk 
zijn in. “Freiheit ist das vibrierende Zünglein, der fruchtbare Nullpunkt…Freiheit 
in der Erziehung, das ist Verbundenwerdenkönnen” (ibid., pp. 26-27). 

Wat Buber tezamen met Bollnow en Biesta in pedagogische zin voor ogen heeft, is 
een bestaan met elkaar ín de wereld. Radicaal plaatst Buber daarbij het relationele en 
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de werkelijke dialoog in het middelpunt van dat bestaan. Al het andere – het individu-
alisme maar ook het collectivisme – is imaginair en houdt een werkelijk samen in de 
wereld bestaan tegen. Daarbij pleit Buber, evenals Biesta, voor een niet ego- logische 
manier van bestaan. Niet jijzelf, maar wat God aan jou vraagt om op deze aarde te 
doen, dat is waar het voor Buber om draait. Open leren staan naar God, om vanuit je 
diepe zelf die unieke bijdrage aan de wereld te kunnen leveren, daar zit de kern van 
het pedagogische werk. Daarbij is het aan de leraar om de leerling uit te nodigen om 
samen tot presentie te komen. Alleen vanuit deze gedeelde aanwezigheid kan een 
leerling leren luisteren naar zijn diepe zelf, en van daaruit naar de unieke bijdrage die 
God voor hem of haar in het wereldse bestaan in petto heeft. 

3.3.5 Janus Korczak 

Hoe moet je vooruitzien, hoe moet je het kind beschermen? –  

Een vlinder boven de kolkende beek van het leven. Hoe geef je hem uithou-

dingsvermogen zonder zijn vlucht te belemmeren; hoe maak je hem flink 

zonder zijn vleugels te vermoeien? – Met je eigen voorbeeld, met hulp, raad en 

daad? En als het die verwerpt? (Korczak, 1986, p. 24)

Daar waar Bollnow, Biesta en Buber vooral vanuit een theoretisch perspectief de 
vraag naar de pedagogische oriëntatie en de daarbij behorende ‘aanpak’ benaderen, 
kiest Korczak voor een geheel andere route. Zijn ervaringen met (het opvoeden van) 
kinderen, zowel vanuit zijn artsenpraktijk als als leider van een kindertehuis, minu-
tieus beschrijvend (zie bijvoorbeeld Korczak, 1986; 2001), geeft hij het primaat aan 
de praktijk, om van daaruit zijn pedagogische visie op opvoeden zichtbaar te maken. 
Daarbij komt zijn eigen biografie evenals zijn eigen persoon zijn vol in beeld. Zo 
maakt hij bij het observeren van kinderen en het verwerken van statistische infor-
matie over diezelfde kinderen gebruik van zijn als arts opgedane wetenschappelijke 
ervaringen (zie Engel, 2013, p. 120). Daarnaast neemt hij ook zijn eigen leven, zowel 
vanuit persoonlijke gebeurtenissen uit zijn jeugd als de ervaringen met kinderen en 
opvoeders onderweg, als uitgangspunt. 

Startend vanuit een miniem waargenomen detail, in een observatie of vanuit 
een vraag van een kind (zie Engel, 2013), beschrijft hij in deels fenomenologische, 
deels etnografisch getinte bewoordingen waar het bij het pedagogische wat hem 
betreft om zou moeten gaan. Die beschrijvingen zijn, zoals Engel aangeeft, van 
inhoud en vorm zeer specifiek (zie Engel, 2013, p. 121). Dat unieke staat ook centraal 
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in zijn pedagogische denken. Er zijn geen algemeenheden te vertellen, geen “recep-
tjes” (Engel, 2013, p. 122) op basis waarvan je kinderen kunt begeleiden. Ieder kind en 
iedere situatie is anders. Bovendien zorgen, zo stelt Korczak onomwonden, boeken 
met kant en klare formules voor het afnemen van het waarnemingsvermogen en het 
lui maken van de geest (zie Korczak, 1986, p. 32). Het beschrijven van die situaties 
lijkt overigens, evenals het waarnemen ervan, gefragmenteerd te gebeuren. Korczak 
kleurt in zijn werk losse gedachtespinsels gekoppeld aan gedetailleerd beschreven 
unieke situaties in met psychologische, medische en biologische beschouwingen 
en persoonlijke overwegingen en adviezen. 

Ook al is zijn werk gestoeld op pedagogisch unieke momenten, toch komt er via 
deze unieke praktijksituaties een wat meer abstracte pedagogische visie bovendrij-
ven. Zo kiest Korczak in zijn werk, ook al ‘spreekt’ hij bij voortduring tot opvoeders, 
radicaal het perspectief van het kind. Centraal uitgangspunt is steeds het idee dat 
kinderen te weinig als heel mens gezien worden. Opvoeders zouden in algemene 
zin beter moeten leren waarnemen. Omdat we ons teveel blindstaren op onze eigen 
strijd als volwassene, zo schrijft hij, hebben we te weinig respect voor en zicht op 
het zielenleven en het ‘zijn’ van kinderen (zie Korczak, 1986, p. 69). Respect voor 
kinderen zou zich onder meer kunnen laten zien door kinderen de tijd en de ruimte 
te geven om niet alleen maar met de toekomst bezig te moeten zijn, maar ook in “de 
huidige tijd te mogen leven” (Korczak, 1986, p. 47). Ook betoogt hij dat het als kind 
belangrijk is dat deze risico mag lopen, het leven behoort immers alleen het kind 
toe. Het is dus belangrijk als kind “je eigen dood te mogen bezitten” (ibid.). Daar 
als opvoeder oog voor hebben is belangrijk, want juist een “gelukkige kindertijd” 
(Korczak, 1986, p. 13) voorkomt dat het kind de “rest van zijn leven gehandicapt door 
het leven zal moeten gaan”(ibid.). 

Korczak laat in zijn werk zien dat opvoeden een weerbarstige en soms moei-
zame klus is, die naast momenten van schoonheid vooral veel ploeteren met zich 
meebrengt. Het enige verschil tussen een goede en slechte opvoeder is volgens 
Korczak dat een goede opvoeder wil leren en minder fouten maakt (zie Korczak, 
1986, p. 143). Tegelijkertijd kan de opvoeder niet van opvoeden afzien, want dan zou 
de schade aan de kinderziel nog veel groter zijn. Daarbij plaatst Korczak vrijheid, 
evenals Bollnow, Buber en Biesta, in een existentieel perspectief. Je bent als kind 
een persoon die geboren is om vrij te zijn, zo stelt hij, op zowel geestelijk als fysiek 
vlak, maar tegelijkertijd leef je ín een wereld met anderen (zie Engel, 2013, p. 122). 
Volgens Korczak kunnen vrijheid en de eigen wil van een kind pas daar gedijen waar 
dit kind ook de grenzen van de ander en de wereld ervaart. Opvoeden zal dan dus 
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ook altijd gaan om schipperen tussen wat ‘moet’ en wat ‘kan’ (zie Korczak, 1986, 
pp. 127-129), tussen ruimte geven en ruimte beperken. Korczak: 

Ik wil niet!’, schreeuwt de kinderziel, en toch moet je deze kreet smoren, want 

de moderne mens leeft niet in het bos maar in een maatschappij. Je moet 

wel, anders wordt het een chaos. Hoe milder je hun verzet beteugelt, des te 

beter; hoe vlugger en grondiger je het doet des te pijnlozer zul je in de groep 

de nodige discipline en een minimum aan noodzakelijke orde bereiken. Maar 

wee je gebeente wanneer je – zachtaardig als je bent – daar niet toe in staat zult 

zijn. Zonder bepaalde regels, in volledige vrijheid, kunnen zich slechts enkele 

uitzonderlijke kinderen gunstig ontwikkelen, tientallen gaan er aan ten gronde. 

(Korczak, 1986, p. 141) 

Alhoewel Korczak bij zijn beschrijving van vrijheid het primaat lijkt te leggen bij 
de natuurlijke ontwikkeling van het kind, betoogt hij impliciet ook dat die vrijheid 
existentieel van aard is. Daarbij lijkt hij vooral te kijken naar het leren omgaan met 
de eigen wensen en verlangens, in relatie tot de wensen van de ander en de wereld. 
De zelfbeheersing en de eigen verantwoordelijkheid die daar bij komen kijken, zou-
den, tegelijk met het wél mogen innemen van bestaansruimte, een plek binnen het 
vormingsproces moeten krijgen. 

Deze meer existentiële visie op vrijheid wordt ook zichtbaar in hoe Korczak 
tegen het leren omgaan met ‘de waarheid’ aankijkt. Hier legt hij, evenals Buber, de 
link naar God. Een waarheid die bepalend is voor hoe je met je ‘zelf ’ en de ‘wereld’ 
omgaat, kan alleen gevonden worden via een relatie met God, zo stelt hij. Iedereen 
moet in zijn leven zijn eigen waarheid vinden, zo geeft hij aan, want waarheid is 
steeds verschillend en geeft nooit een snel antwoord (zie Efron, 2005, pp. 56-57). 
Vanuit een open, kwetsbare en beschikbare houding, vanuit een “wide awake” (ibid., 
p. 57) zijn, kun je via God in contact komen met de geheimen van de ziel en met je 
werkelijke zelf, en dat vormt dan weer de basis voor jouw hogere doel op aarde en 
je verantwoordelijkheid richting de ander. 

Wat Korczak in zijn werk steeds opnieuw lijkt te willen benadrukken is dat bij 
opvoeden de praktijk het uitgangspunt zou moeten zijn. Er bestaat volgens hem 
een enorme discrepantie tussen de op abstracte doelen gebaseerde opvoedtheorie 
en de iedere keer weer totaal anders zijnde opvoedrealiteit, waar die ambitieuze 
bedoelingen al snel het onderspit delven onder dagdagelijkse haast ordinaire situa-
ties (zie Korczak, 1986, pp. 123-134). Ter illustratie betoogt hij hoe moeilijk het is 
voor een opvoeder om zelfs nog maar “dikke opvoedkundige boeken” (ibid., p. 124) 
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tot zich te nemen, die veelal “vrome wensen, grove leugens en raadgevingen”(ibid.) 
bevatten “die niet te verwezenlijken zijn” (ibid.): 

Overdag heeft de opvoeder geen tijd om te studeren. Hij is nog niet gaan zit-

ten om te lezen of daar komt het eerste kind zijn beklag doen. Toen het zat te 

schrijven stootte zijn buurman hem aan; er zit een vlek in zijn werk en nu weet 

hij niet of hij opnieuw moet beginnen, het zo moet laten of het blaadje eruit 

moet scheuren. Een ander hinkt: hij heeft een spijker in zijn schoen en kan niet 

lopen. Een derde vraagt of hij een dominospel mag pakken. Een vierde vraagt 

om de sleutel van de kast…Een opvoeder moet wel heel veel wilskracht bezitten 

om ertoe te komen zelfs maar een dun boekje te lezen. (ibid.) 

Naast dat hij opvoeders de raad meegeeft om in de praktijk ogen en oren vooral 
open te blijven houden voor het kind dat voor hem staat, en met het kind het goede 
gesprek aan te gaan (zie Korczak, 1986, p. 113, p. 143), betoogt hij op diverse plekken 
dat juist betrouwbaarheid en vertrouwen als onderleggers onder de pedagogische 
relatie gezien moeten worden (zie Korczak, 1986). 

Korczak vertaalt zijn visie op respect voor het kind en zijn existentiële kijk op 
‘het pedagogische’ in pragmatische zin in een democratische inrichting van onder-
wijs. Het meer democratisch inrichten van onderwijs in een vorm waarbinnen 
kinderen hun stem kunnen laten horen en zelfs mee kunnen besturen, zal bijdragen 
aan een democratischer samenleving, zo stelt hij (zie Engel, 2013, p. 121). Naast dat 
een kind leert dat het belangrijk is om op een democratische manier met elkaar om 
te gaan, is er binnen Korczaks visie ten aanzien van democratisch onderwijs juist 
ook ruimte voor een kind om als persoon, als subject, te verschijnen. De eigen wil 
en het recht op de eigen weg van het kind moeten serieus genomen worden, zo 
vindt hij (zie Korczak, 1986, p. 14). 

Korczak laat in zijn pedagogische oriëntatie zien het kind in alles voorop te willen 
stellen. Alleen daar waar kinderen, onder andere via het democratisch inrichten van 
onderwijs, als volwaardig mens ook een stem krijgen, tellen ze als volwaardige burgers 
mee. Daarbij beziet Korczak vrijheid, evenals Bollnow, Biesta en Buber, vanuit een 
existentieel perspectief: het is aan de opvoeder om via begrenzen en/of juist ruimte 
geven kinderen te laten oefenen met het omgaan met de eigen wil in relatie tot de 
ander en de wereld. Korczak laat zich in dezen stellig uit over de beperkte waarde 
van theorie. Hij dicht theoretische kennis over opvoeden een beperkte waarde toe: 
kennis en inzichten komen volgens hem voort uit de – vaak weerbarstige – dage-
lijkse praktijk. Biesta, Buber, Bollnow en Korczak zijn het overigens wel eens over de 
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weerbarstigheid van de praktijk en het gegeven dat opvoeden uiteindelijk alleen ín 
die praktijk gestalte kan krijgen, alle mooie gedachtes en ideeën ten spijt. Korczak 
gaat daar echter dus nog een stapje verder in. De opvoeder tast met grote regel-
maat in het duister en kan alleen met vallen en opstaan leren hoe hij, waar het gaat 
om het oefenen met het volwassen omgaan met de eigen vrijheid, kinderen verder 
krijgt. 

3.3.6 Eduard Spranger 

De ‘geboren’ opvoeder is niet, zoals men volgens deze reeds vroeger veront-

schuldigde benaming zou kunnen menen, louter een persoon met een goede 

pedagogische ‘aanleg’, die door de beroepskeuze adviseur kan worden vastge-

steld. Ook de ‘geschoolde’ opvoeder staat er niet beter voor. Slechts daar waar 

de hartstocht van de geest waait, ontplooit zich de kracht om anderen een 

vorming te geven die verheft. (Spranger, 1963, p. 55)

Daar waar Bollnow, Biesta, Buber en in zekere zin ook Korczak vanuit hun visie 
op vrijheid en het pedagogische werk dat daarbij komt kijken de nadruk lijken te 
leggen op het als kind zelf oefenen met het vinden van het juiste ‘midden’, focust 
Spranger zich in detail op waar en hoe een kind in de omgang met zijn vrijheid 
innerlijk en uiterlijk kan worden aangesproken. In zijn visie op ‘het pedagogische’ 
baseert hij zich op eerder door hem uitgewerkte ideeën over drijfveren van mensen 
(zie Spranger, 1950; Fontana 2010, pp. 20-42) en op gedachten met betrekking tot de 
psychologie van de jeugd (zie Spranger, 1950; Fontana 2010, pp. 20-42). 

Inzoomend op waar het pedagogische vormingswerk volgens Spranger over gaat 
komt, evenals bij Buber, Bollnow en Biesta, de existentieel georiënteerde vrijheid van 
de persoon vol in beeld. Toch legt Spranger een ander accent. Hij zoomt namelijk 
gedetailleerd in op waar die vrijheid in het innerlijk te vinden is en wat dat betekent 
voor het handelen van leraren. Hij begint zijn betoog met te stellen dat wij, anders dan 
dieren, in bewuste zin onze vrijheid moeten leren hanteren (zie Spranger, 1952, p. 2). 
Net als Biesta en indirect Korczak geeft hij daarbij aan dat een volwassen omgang met 
vrijheid cruciaal is, wil een democratie gestalte kunnen krijgen: “Jede echte Demokra-
tie setzt diese Art von Erzogensein und dieses Aufgewachtsein voraus” (ibid., p. 13). 

Hij kiest er daarbij voor om vrijheid ook vanuit een soort van ‘midden’ in beeld 
te brengen. Een volwassen omgang met vrijheid bevindt zich, volgens Spranger, 
ergens tussen een solistische vrijheid waarbij niemand zich iets laat gezeggen door 
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de ander, en onvrijheid, waarbij de vrijheid dus al uit beeld is verdwenen (zie Spran-
ger, 1952, p. 2). Vrijheid is juist niet alleen maar willen, wensen of doen waar je zin 
in hebt, zo stelt hij (ibid.). “Die Folge wäre das Chaos und die Vernichtung”(ibid.), 
het gevolg zou alleen maar chaos en verwoesting zijn. Vrijheid moet zijns inziens 
op existentiële leest geschoeid worden. Daarbij gaat het er volgens hem om tot een 
volwassenwording van de geest te komen. God is daarbij volgens Spranger, evenals 
volgens Buber, Bollnow en Korczak, degene tot wie eenieder zich uiteindelijk richt: 
“Denn von Geburt und Natur ist niemand frei” (ibid., p. 6), van geboorte is niemand 
vrij. Er is werk aan de winkel waar het er om gaat de geest volwassen te laten wor-
den: “Es bedarf dazu einer Vergeistigung und Erhöhung, und eben dies ist die gröβte 
Aufgabe, die neben dem religiösen Erwecken dem Erzieher gestellt ist” (ibid.).

Daar waar Bollnow, Biesta en Buber vervolgens inzoomen op hoe die vrijheid in 
onszelf en in het samen- in- de- wereld- bestaan er uit zou kunnen zien, kiest Spran-
ger ervoor te benoemen op welke terreinen er pedagogisch werk te verrichten is, wil 
die existentieel georiënteerde vrijheid gestalte kunnen krijgen. Spranger verbindt 
dit oefenen met de volwassenheid van geest aan vier op existentiële leest geschoeide 
vrijheidsoriëntaties. 

Allereerst betreft het volgens hem het zelf leren denken. Hoe vroeger kinderen 
zelf leren denken, hoe breder hun horizon, hoe minder ze wat anderen zeggen en 
doen zullen imiteren. “Nur wenn Kinder frühzeitig zum Selbstdenken angeregt 
werden, sind sie später geschützt vor der Gefahr des Nach- Sprechens und Nach- 
Laufens” (Spranger, 1952, p. 8). Naast zelf leren denken ligt er een tweede taak voor 
de opvoeder waar het gaat om het bijbrengen van arbeidsethos. Het al tijdens de 
opvoeding leren doen van zinvol werk is belangrijk, zo geeft Spranger aan, alleen 
zo leert een kind dat het leven niet alleen uit spelen bestaat (zie ibid.). 

Als derde vrijheidsoriëntatiepunt komt bij Spranger het leren nemen van ver-
antwoordelijkheid voor het samenleven met anderen in beeld. Ook hier legt hij de 
klemtoon op samenwerken. Door samen met anderen te werken kan de leerling 
ervaren dat er op hem gerekend wordt en dat in het werken voor het grotere goed 
zijn waarde en zelfrespect ligt, “das im Wirken für das Ganze seine Wert und seine 
Würde liegt” (Spranger, 1952, p. 9). Het gaat er dan volgens Spranger niet om dat dit 
verantwoordelijkheidsgevoel wordt opgelegd, maar dat iemand dit zelf zo verstaat 
en overneemt. Tot slot wijst Spranger in relatie tot ‘het pedagogische’ op “Erziehung 
zum Selbstkritik” (ibid., p. 10), op het kritisch leren kijken naar en denken over 
het eigen handelen. Hier komt het geweten van de mens in beeld, een thema dat 
volgens Spranger binnen de pedagogiek veel te weinig aandacht krijgt: “Frei werde 
ich, wenn ich der Selbstprüfung fähig werde” (ibid., p. 11). 
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Spranger benadrukt in zijn denken dat de vrijheid van een kind alleen gevormd 
kan worden via “het medium van de levende omgang met mensen” (Spranger, 1963, 
p. 26). Juist in de existentiële ontmoeting met een andere mens krijgt het kind de kans 
in contact te komen met zichzelf en zijn eigen keuzes (zie ibid. p. 27). Die ontmoeting 
met de ander is volgens Spranger van belang – en hier komen de denkbeelden van 
Bollnow, Biesta, Korczak en Spranger samen – omdat juist in de ontmoeting weer-
stand ervaren wordt, omdat er in die ontmoeting eisen gesteld worden en omdat er 
tegengesproken wordt (zie ibid., p. 26). Doel is daarbij steeds de zelfverantwoordelijk-
heid te stimuleren. Opvoeden is altijd wakker roepen, zo stelt hij, waarbij hij zich via 
dat wakker roepen richt tot het geweten van het kind (zie ibid., pp. 14-15). Spranger 
wijst er op dat het geweten “steeds alleen de partij van het goede” vertegenwoordigt 
(zie Spranger, 1963, p. 17; 1967, pp. 23-38). Spranger koppelt het geweten aan het ‘per-
soon zijn’, door hem genoemd: “de substantie van de persoon” (Spranger, 1967, p. 34). 
Vanuit dit geweten ontstaat de verantwoordelijkheid voor het leren omgaan met de 
eigen wil (zie ibid., p. 27) en van daaruit krijgt de democratie haar vorm (zie ibid.). 
Opvoeden betreft volgens hem derhalve niet primair het opleggen van waarden en 
normen, maar “de vorming der waarden toetsende ziel” (Spranger, 1963, p. 47). 

Volgens Spranger is het belangrijk je af te vragen wat er vanuit de kant van de 
opvoeder nodig is om tot gewetensvorming te komen. Zeker omdat het niet de bedoe-
ling is dat het kind iets wordt opgelegd. Ook Spranger benadrukt, evenals Bollnow, 
Biesta, Buber en Korczak, daarbij de onbeheersbaarheid van het proces. Vanuit zijn 
eerdere analyse van de psychologie van de jeugd geeft hij aan dat het innerlijk van 
ieder kind veel te gecompliceerd is om “tot een wet te komen” (Spranger, 1963, p. 16). 
Daarnaast is niet ieder kind op ieder moment vatbaar voor wat de leraar van hem 
vraagt. Het is dan ook, zo concludeert hij, onmogelijk te voorzien waar de inspannin-
gen van de leraar toe zullen leiden. Er zal altijd een incongruentie zijn tussen wat de 
leraar wil bereiken en wat het daadwerkelijke effect is (zie Böhm, 2017, p. 23). Anders 
gezegd: de opvoeder kan niet afdwingen dat voor elkaar komt waar hij op uit is, name-
lijk dat het kind, met hulp van zijn geweten, leert omgaan met zijn eigen vrijheid.

Juist vanwege de onbeheersbaarheid van het proces legt hij de nadruk op een 
aantal kwaliteiten van de opvoeder. Vanuit het begrip “de geboren opvoeder”(-
Spranger, 1963) suggereert hij dat er een verschil is tussen degenen die graag willen 
opvoeden, degenen die kunnen opvoeden en degenen die werkelijk opvoeders zijn. 
Behalve dat een opvoeder zelf ook met de eigen vrijheid moet kunnen omgaan (zie 
Spranger, 1952, p. 13), zou een geboren opvoeder volgens Spranger moeten beschik-
ken over scherpe waarnemingskwaliteiten. Vanuit een scherp oog voor detail 
kijkend naar het kind kan hij mogelijk zicht krijgen op wat zich in het innerlijk van 
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het kind afspeelt. Daarnaast geniet de geboren opvoeder een “opmerkelijke rijpheid 
van geest” (Spranger, 1963, p. 12), wat maakt dat hij in staat is om een ander te vor-
men. Ook beschikt hij over het vermogen van de “omsmeltende liefde”, die “aan de 
geest van de opvoeding beantwoordt” (ibid., p. 18) en van een “weldoende tempera-
tuur” is (ibid., p. 29). Maar het meest belangrijk is volgens Spranger het gegeven dat 
een geboren opvoeder het niet kan láten om te “erziehen” (zie Spranger, 1952). De 
geboren opvoeder, zo geeft hij aan, helpt degene die zich ontwikkelt vooruit omdat 
hij niet anders kan. De drang om “aan een bepaalde ziel vorm te geven” (Spranger, 
1963, p. 12) is wat hem drijft, het is zijn “fundamentele geestelijke aandrift” (ibid., 
p. 13). Opvoeden is volgens Spranger dan ook niet voor iedereen weggelegd. Wil je 
überhaupt kunnen “toveren en betoveren” (ibid., p. 30), dan zul je eerst met jezelf 
aan de slag moeten (zie ibid., p. 23). 

Spranger kiest evenals Bollnow, Buber, Biesta en Korczak voor een existentiële 
blik op vrijheid. De rol van de opvoeder in dezen is volgens hem vooral gelegen in het 
proberen het kind verder te brengen waar het gaat om op een geestelijk volwassen 
manier omgaan met die vrijheid. Het pedagogische speelt zich hier, zoals ook bij 
Bollnow, Buber, Biesta en Korczak, af ín de relatie tussen de degene die opvoedt en 
degene die wordt opgevoed. Of, hoe en wanneer een kind in staat is de vrijheid op een 
volwassen manier op te pakken, valt niet te voorzien. Wel is belangrijk dat de opvoe-
der over een aantal kwaliteiten beschikt die zijn opvoedende taak mogelijk maken. 

3.3.7 Discussie

Kijkend naar waar het bij ‘de pedagogische dimensie van onderwijs’ om gaat, wordt 
via de beschreven pedagogen allereerst zichtbaar dat men het er over eens lijkt te 
zijn dat de oriëntatie bij ‘het pedagogische’ erop is gericht om de leerling te leren 
omgaan met zijn vrijheid. Vanuit de gedachte dat je als mens met en tussen andere 
mensen ín deze wereld leeft, benadert men deze vrijheid vanuit een existentieel 
perspectief: de vrijheid van de een kan alleen bestaan bij gratie van de vrijheid van 
de ander; de wereld bewonen we als mensen samen. 

Wel leggen de auteurs verschillende accenten. Ook kiest men verschillende 
bewoordingen om uit te leggen waar het bij het ‘leren’ omgaan met die vrijheid om 
gaat. Wat daarbij zichtbaar wordt is dat vrijheid, zij het over het algemeen indirect 
geformuleerd, lijkt te worden gelinkt aan de eigen wil van het kind en het van daar-
uit leren nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven én het leven van de 
ander. Opvallend is hier dat vrijheid door zowel Bollnow, Buber als Biesta expliciet 
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wordt geduid als een soort van immer wederkerende beweging. Anders gezegd: 
vrijheid is in dezen dus geen statisch iets, niet iets wat verworven lijkt te kunnen 
worden, maar veeleer een eb- en- vloed beweging waarbij je als mens iedere keer 
weer opnieuw op zoek moet naar dat evenwicht tussen jou, de wereld en de ander. 

Daarbij focust bijvoorbeeld Bollnow op het werken aan het innerlijk van de 
mens, zodat de mens vanuit een ‘getroost gemoed’ de wereld open tegemoet kan 
treden. Biesta werkt vrijheid in meer positionele bewoordingen uit. Hij beschrijft 
dat het bij vrijheid gaat om het iedere keer weer (her) vinden van ‘het midden’ tussen 
zelfvernietiging en wereldvernietiging. Buber kiest ervoor vrijheid in meer relatio-
nele begrippen te verwoorden: het zou bij vrijheid gaan om – vanuit het besef dat 
we allemaal met elkaar verbonden zijn – het vinden van het midden tussen afhanke-
lijk en onafhankelijk. Korczak zoomt bij het pedagogische werk in op het realiseren 
van gelijkwaardigheid tussen mensen, waarbij het aan het kind is om enerzijds de 
eigen ruimte in te leren nemen en anderzijds te leren zichzelf zodanig te beheersen 
dat er ook ruimte voor de ander is. Spranger, tot slot, focust evenals Bollnow op 
het werken aan het innerlijk. Daar waar Bollnow hierbij de nadruk op innerlijke 
geborgenheid legt, legt Spranger de nadruk op de vorming van een geweten. 

Aan de leraar de ‘taak’ om leerlingen te ‘leren’ met die vrijheid om te gaan. 
Vanuit het idee dat existentiële vrijheid alleen bestaat bij gratie van de vrijheid van 
de ander en de wereld, én dat het een zich immer opnieuw voltrekkend proces 
van aftasten en re- ageren betreft, komt hier de centrale plek van ‘het relationele’ 
in beeld. Dat de relatie tussen leraar en leerling de plek is waar de pedagogische 
dimensie gestalte krijgt, daar lijken de bovengenoemde pedagogen het met elkaar 
over eens, al wisselt de nadrukkelijkheid waarmee ‘het relationele’ in het centrum 
van het pedagogische werk wordt geplaatst wel. Zo betogen Bollnow, Spranger en 
vooral Buber bijvoorbeeld radicaal en manifest voor de relatie als het centrum van 
‘het pedagogische’ maar kiezen Korczak en Biesta voor een wat indirectere plek voor 
‘het relationele’. Biesta bijvoorbeeld kiest ervoor om de nadruk te leggen op het in 
de wereld houden en naar de wereld keren van de leerling. 

De ‘taak’ die in dezen voor de leraar lijkt te worden weggelegd is het in beweging 
brengen van de leerling, op een zodanige manier dat deze het verlangen ontwikkelt 
om als ‘aanwezige persoon’ (Buber), als ‘subject’ (Biesta), als ‘wide awake’ (Korczak) 
en/of als ‘geestelijk volwassen’ (Spranger) in de wereld te willen bestaan. Aangezien 
het juist níet de bedoeling noch mogelijk is om vrijheid op te leggen, is het belang-
rijk om op een andere manier de leerling aan te spreken, en wel op een zodanige 
manier dat het innerlijk van de leerling in enige vorm wordt bereikt. Spranger heeft 
het over ‘wakker roepen’, Biesta en Bollnow hebben het over ‘de vrijheid ontmoeten’. 
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Vanuit die aanraking van het innerlijk, waar de leerling zijn of haar ‘zelf’ tegenkomt, 
kan de leerling zijn eigen vrijheid (leren) ontmoeten. ‘Discontinuïteit’ (Bollnow), 
een ‘werkelijke dialoog’ (Buber), ‘wakker roepen’ (Spranger) of het verlangen wekken 
en ‘de onderbreking’ (Biesta); het lijken in dezen centrale elementen. 

Het is volgens alle auteurs onmogelijk om te voorspellen of, hoe en wanneer 
een kind zijn of haar vrijheid oppakt. Dat vraagt van leraren niet alleen om actief 
gedurende langere tijd de verantwoordelijkheid te willen nemen om het kind de 
weg naar het innerlijk dan wel de wereld te wijzen, het vraagt daarnaast om ver-
schillende kwaliteiten die zo’n existentiële ontmoeting mogelijk maken. Belangrijk 
hierbij zijn – voortkomend uit een bepaalde geestelijke rijpheid en vrijheid in het 
handelen van de leraar – allereerst de juiste klimatologische omstandigheden. 
Vertrouwen (Biesta, Korczak), een zorgende begeleiding (Bollnow), liefde (Buber, 
Spranger) en een zekere vorm van reciprociteit (Buber) waarbinnen dit existenti-
ele werk gestalte krijgt, zijn in dezen de centrale elementen. Tegelijkertijd wijzen 
de auteurs er op dat het pedagogische werk in de kern uit ‘onderbreken’ bestaat 
en dat ‘het pedagogische’ derhalve lang niet altijd aangenaam is. Het vraagt om 
een lange adem en om het samen in een crisissituatie durven komen en verblijven 
(Bollnow), het heeft vertraging, het durven onderbreken en het kunnen verblijven 
in een situatie van ongemak nodig (Biesta), en het lijkt soms meer op ploeteren en 
afzien (Korczak) dan op daadwerkelijk echt iets voor elkaar krijgen. 

Uiteindelijk wijzen alle auteurs vanuit hun pedagogische oriëntatie, al dan niet 
uiteindelijk gelinkt aan de vraag wat God zou wensen, op het samen- als- mens- in- 
de- wereld bestaan. Het betreft dan een gezamenlijk bestaan als mens, voorbíj, het 
individuele op zichzelf gerichte ego. Daarbij komen de democratie en de democra-
tische waarden als pragmatische realisatie van een volwassen omgang met de eigen 
vrijheid en andermans vrijheid als wenkend perspectief bij alle auteurs in beeld. 

3.4  Analyse en conclusie 

3.4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk eindigt met een korte analyse omtrent de vraag wat een theorie van 
presentie en de beschrijving van ‘het pedagogische’ laten zien in relatie tot de vraag 
hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ – gezien in het licht van de pedagogische dimensie 
van onderwijs – getheoretiseerd zou kunnen worden. Ik maak deze analyse aan de 
hand van vier thema’s: (1) concepties van samen- leven, (2) intentie en oriëntatie (3) 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   94Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   94 18/11/2021   14:00:3418/11/2021   14:00:34



 ‘Aandachtige betrokkenheid’ en ‘het pedagogische’: een literatuurstudie 95

handelingsprincipes en (4) contextuele dimensies. Ik beëindig deze paragraaf met 
enkele conclusies die voor een verdere theoretisering van ‘aandachtige betrokken-
heid’ relevant zijn. 

3.4.2 Concepties van samen- leven 

Wat via het naast elkaar leggen van ‘presentie’ en ‘het pedagogische’ allereerst in beeld 
komt, is dat onderliggende denkbeelden met betrekking tot hoe we als mens (samen) 
bestaan en ons relationeel tot elkaar verhouden de basis onder het denken vormen. 
Zo wordt zichtbaar dat Baart zijn existentieel georiënteerde presentietheorie onder 
andere baseert op de zorgethiek, een ethiek die volgens hem gebaseerd is op een meer 
feminiene conceptie van samen- leven. Binnen deze conceptie is – in tegenstelling 
tot volgens hem de meer geldende concepties van samen- leven die gebaseerd zijn op 
gerechtigheid en een afgescheiden ik – onderlinge afhankelijkheid het uitgangspunt. 
Daarmee lijkt hij niet alleen ‘het relationele’ en het onderling- als- mens- verbonden- 
zijn in het centrum van zijn theorie te plaatsen, hij neemt de existentiële (zorg)
verantwoordelijkheid voor de ander als het ware als uitgangspunt voor zijn denken 
over hoe ‘het relationele’ er uit zou moeten zien. Kijkend naar ‘het pedagogische’ komt 
via de beschreven auteurs eveneens een existentiële visie op het samen- als- mens- in- 
de- wereld- bestaan in beeld. Ook hier licht het verantwoordelijkheid nemen voor 
je- zelf- in- relatie- tot- de- ander als basisgedachte onder het pedagogisch- relationele 
denken en werken op. De nadruk wordt daarbij gelegd op (werken aan) een niet- ego- 
logische bestaansmodus, waarbij het eenieders verantwoordelijkheid is om zowel de 
eigen, maar vooral ook de vrijheid van de ander in het vizier te houden. 

Toch lijkt hier tussen het presentie- denken en het denken vanuit een pedago-
gisch perspectief ook een verschil in beeld te komen. Daar waar Baart de onderlinge 
afhankelijkheid benadrukt en als uitgangspunt neemt, komt vanuit ‘het pedago-
gische’ een weliswaar moeilijk maar toch vrij ‘midden’ – tussen afhankelijk en 
onafhankelijk, tussen zelfvernietiging en wereldvernietiging – naar voren. Enerzijds 
lijkt men dus vanuit ‘het pedagogische’ eveneens het onderling aan elkaar verbon-
den zijn als mens te erkennen. Anderzijds benadrukt men dat vrijheid juist gelegen 
is ín het vrije midden. Het betreft dan een ‘midden’ dat zowel meer positionele 
(zelfvernietiging & wereldvernietiging) als relationele (afhankelijkheid & onafhan-
kelijkheid) karaktertrekken lijkt te hebben, waarbij dus die ‘afhankelijkheid’, zoals 
Buber stelt, geen dwang noch een gegeven is, maar wel een bewust te maken keuze. 
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3.4.3  Intentie en oriëntatie 

Wat een theorie van presentie en ‘het pedagogische’ nog meer laten zien in relatie 
tot de vraag hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ getheoretiseerd kan worden, is dat 
zowel de intentie onder als de aandachtsoriëntatie bij het relationele handelen, dat 
relationele handelen vormgeven. Zowel bij een theorie van presentie als bij ‘het 
pedagogische’ lijkt deze intentie te gaan over de vraag hoe via het relationele han-
delen het (existentiële) verschijnen van de ander als mens mogelijk te maken. 

Ook al lijkt de intentie hetzelfde, toch komen ook hier verschillen naar voren. 
Allereerst lijkt presentie vanuit het idee dat we onderling afhankelijk zijn en voor 
elkaar te zorgen hebben, vooral het verschijnen van de meer kwetsbare medemens 
voor ogen te hebben. Vanuit een werkelijk aanwezig zijn in het hier en nu beoogt 
de presente zorgverlener de zorgvrager als mens, die veel meer is dan een patiënt 
waarop een zorg- interventie moet worden uitgeoefend, de ruimte te geven en in 
beeld te laten komen. Daarbij wil deze zorgverlener oog en oor hebben voor de 
existentiële wensen en noden van die patiënt vanuit de intentie diens waardigheid 
als mens te herstellen. Natuurlijk komt hier ook zo nu en dan een ‘onderbreking’ om 
de hoek kijken, en mogelijk wordt presentie als zodanig als onderbreking ervaren, 
de nadruk lijkt toch veeleer te liggen bij de intentie om ruimte te maken, dan bij de 
intentie om te onderbreken. 

‘Het pedagogische’ daarentegen richt zich primair op kinderen en jongeren 
die opgevoed (moeten) worden. Een opvoeding waar kinderen zelf niet om vra-
gen. Onder andere Korczak (1986), maar ook Biesta (zie bijvoorbeeld Biesta, 2018a, 
pp. 44-45), benoemen opvoeden als een noodzakelijk kwaad waarbij de opvoeder 
vanuit de macht die zijn/haar positie met zich meebrengt, als het ware onge-
vraagd ingrijpt in het bestaan van het kind. Zij benoemen ‘het relationele’ dus niet 
– wat Baart wel doet – als een tegemoetkomen aan een existentiële nood van een 
kwetsbare medemens, maar veeleer als het oefenen met het omgaan met de eigen 
existentie in relatie tot de existentie van anderen. Daar waar het bij presentie dus 
primair lijkt te gaan om het herstel van waardigheid van die vaak meer kwetsbare 
patiënt of zorgvrager, gaat het bij ‘het pedagogische’ juist om de waardigheid van 
íedere aan de samenleving deelhebbende mens. Daar waar bij presentie de nadruk 
lijkt te liggen op het als (kwetsbare) zorgvrager óók in de wereld mogen, kunnen en 
wellicht willen verschijnen, lijkt de kern van de intentie en oriëntatie binnen ‘het 
pedagogische’ te liggen op het oefenen met het juist niet (alleen) in het centrum van 
de wereld willen bestaan én het opnemen van de verantwoordelijkheid om de eigen 
vrijheid op een volwassen manier te dragen. 
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3.4.4  Handelingsprincipes

Wat via bovenstaande analyse omtrent intentie en oriëntatie naar voren komt is 
niet alleen een verschil tussen presentie en ‘het pedagogische’ waar het gaat om 
de achterliggende intentie en oriëntatie, maar ook een verschil kijkend naar het 
verschijningswerk. Daar waar presentie zich richt op het (opnieuw) verschijnen van/ 
ín de wereld brengen van de ander, richt ‘het pedagogische’ zich op het oefenen met 
dat verschijnen. Daar waar presentie vanuit het mogelijk maken van dat verschij-
nen vooral ruimte- makende en aanwezige werkprincipes en aandachtsoriëntaties 
in zich lijkt te herbergen, lijkt een theoretisering van pedagogisch georiënteerde 
‘aandachtige betrokkenheid’, vanuit de gedachte dat ‘de onderbreking’ de kern van 
het pedagogische werk vormt, naast verbindende en aanwezige principes ook om 
meer afscheidende handelingsprincipes te vragen. 

Bovendien komt er bij pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ 
in tegenstelling tot bij presentie als het ware actief een ‘derde’ in beeld, namelijk 
‘de wereld’ waarin dit samen- als- mens- bestaan mogelijk zou moeten zijn. Sommige 
pedagogen leggen daarbij de nadruk op het feit dat de leraar de vertegenwoordiger 
van de wereld optreedt, anderen benadrukken dat ‘alles’ vormt, en dat dus de wereld 
in de vorm van materie, de natuur, teksten of anderszins, op zichzelf ook een plek 
in dit existentieel- relationele oefenen behoeft. 

Wat in ieder geval helder wordt, is dat daar waar bij presentie de nadruk 
ligt op ontvangen en ruimte- maken als werkprincipes, het met behulp van ‘de 
onderbreking’ oefenen met een volwassen omgang met vrijheid óók vraagt om han-
delingsprincipes die een meer afscheidend, juist niet- ontvangend en verbindend 
karakter kennen. In die zin zou gesteld kunnen worden dat pedagogisch georiën-
teerde ‘aandachtige betrokkenheid’ primair gericht zou moeten zijn op het mogelijk 
maken van de existentiële eb- en- vloed beweging. Daarbij is het aan de leraar om de 
wereld als het ware te laten ‘inwerken’ op de leerling, waarna het vervolgens aan 
de leerling is om daar innerlijk en uiterlijk als zelfstandig persoon op te reageren. 

Bij het mogelijk maken van het oefenen met deze eb- en- vloed beweging wordt 
de leraar als ‘relatiebeheerder’ een centrale plek toebedeeld. Zowel vanuit een 
theorie van presentie als vanuit ‘het pedagogische’ komt naar voren dat de presen-
tiebeoefenaar, of in het geval van ‘het pedagogische’ de leraar, het relationele werk 
vanuit zijn persoonlijke professionaliteit draagt. Daarbij wijzen zowel een theorie 
van presentie als de besproken pedagogen op de op waarden gebaseerde intenties 
en de bereidheid tot introspectie. 
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3.4.5 Contextuele dimensies 

Een theorie van presentie naast ‘het pedagogische’ leggend, wordt duidelijk dat 
‘aandachtige betrokkenheid’ nooit uitsluitend op micro niveau (het niveau van de 
interpersoonlijke interactie) of mesoniveau (op institutioneel niveau) gestalte kan 
krijgen. Baart laat zien dat presentie een paradigmashift op politiek- maatschappelijk 
niveau behoeft. Ook de pedagogisch georiënteerde auteurs beschrijven dat 
‘het pedagogische’ in pragmatische zin in enige vorm inbedding behoeft in een 
maatschappelijk context. Zij betogen dat de pedagogische dimensie van opvoe-
ding en onderwijs gezien zou moeten worden in het licht van een democratisch 
samen- leven. 

Toch komt ook hier een verschil naar voren. Daar waar een theorie van presen-
tie ageert tegen de verdere economisering en protocollering van de zorg en pleit 
voor een totale paradigmashift, lijken de pedagogische auteurs een andere route te 
kiezen. Wat daarbij zichtbaar wordt is dat school gezien wordt als een oefenplek, 
een plek tussen thuis en de wereld. Daar waar een theorie van presentie uitgaat van 
het verbeteren en beïnvloeden van het maatschappelijke speelveld door het intro-
duceren van een presentie als basisbenadering in zorg, komt vanuit pedagogisch 
hoek dus vooral de vraag naar vrije oefenruimte, een ruimte waarbinnen leerlingen 
kunnen oefenen met hoe zich te verhouden tot die (politiek- maatschappelijke) rea-
liteit, naar voren. ‘Het pedagogische’ betreft dan de oefenruimte om leerlingen te 
‘leren’ om zichzelf thuis te voelen in de wereld en om in staat te zijn om de ander 
te verdragen. Met andere woorden: daar waar Baart met presentie de zorg wil kan-
telen, lijken de pedagogen veel meer het kunnen krijgen en behouden van vrije 
oefenruimte te benadrukken. 

3.4.6 Samenvattend

Samenvattend kan gesteld worden dat de analyse van een theorie van presentie in 
relatie tot de analyse van ‘het pedagogische’ inzichten met zich meebrengt die bij 
een theoretisering van pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ van 
belang zijn. 

Allereerst wordt helder dat het (oefenen met het) verschijnen als mens zich bin-
nen en/of via ‘het relationele’ afspeelt. Het is precies daar, in en via de relatie, dat de 
ander, in dit geval de leerling, kan verschijnen en kan ervaren wat het betekent om op 
een volwassen manier met de eigen vrijheid om te gaan. De ‘schenker van aandacht’, 
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in het geval van deze thesis de leraar, is daarbij primair degene die relationeel gezien 
verantwoordelijkheid draagt voor zowel het creëren van zowel de juiste klimatolo-
gische relationele omstandigheden, als dat hij in meer directe zin het oefenen met 
vrijheid mogelijk zou moeten kunnen maken. Tegelijkertijd doen de contextuele en 
maatschappelijke omstandigheden er evenzeer toe. Deze omstandigheden bepalen 
mede of/hoe een aandachtig betrokken oefenruimte en het aandachtig betrokken 
oefenen het licht kunnen zien. Bij het theoretiseren van pedagogisch georiënteerde 
‘aandachtige betrokkenheid’ dient dit te worden meegenomen. 

Voorts laat de analyse van een theorie van presentie in relatie tot de pedagogi-
sche dimensie van onderwijs en opvoeding zien dat de beschreven werkprincipes 
en interpretaties van aandacht, juist omdat ze een duidelijke intentie en oriëntatie 
hebben, een existentiële eb- en- vloed beweging in zich herbergen. Deze bewegingen, 
in gang gezet door de ‘schenker’ van aandacht, krijgen hun beslag in de ‘ontvanger’. 

Zo wordt vanuit presentie vooral een ontvangende en ruimte- makende bewe-
ging zichtbaar. Het ‘er zijn’ brengt hier de beweging van het (mogelijk) verschijnen 
van de mens achter de zorgvrager en het herstel van diens waardigheid met zich 
mee. Vanuit de pedagogische oriëntatie staat ‘het existentiële’ binnen de relatie 
eveneens centraal en komt – in het verlengde daarvan – beweging eveneens in 
beeld. Hier staat bij het beweging brengen echter ‘het onderbrekende’ voorop. Het 
is juist via het verstoren van de bestaande orde, via het onderbreken, dat de leerling 
in beweging zou kunnen komen waar het gaat om het ter hand nemen van de eigen 
vrijheid. Een vrijheid die overigens gedeeld wordt met anderen, waarbij het ‘moei-
lijke midden’ centraal staat, en waarbij in de erbij zichtbaar wordende beweging 
dus niet alleen het verschijnen van de ene persoon telt, maar ook het verschijnen 
van de ander. Bij het theoretiseren van pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige 
betrokkenheid’ lijkt het beschrijven ervan in de vorm van existentiële bewegingen, 
met zowel ruimte voor de een als de ander, een passende aanvliegroute. Steeds lijkt 
daarbij de link gelegd te worden naar de vraag of en hoe deze existentiële beweging 
er in relatie tot het oefenen met het zijn van een ‘zelfstandig ik’, een ‘subject’ een 
‘persoon zijn’ toe doet. 

Tot slot laat het naast elkaar leggen van presentie en ‘het pedagogische’ zien 
dat de benoemde c.q. benodigde aandachtsoriëntaties, relationele kwaliteiten en 
handelingsprincipes weliswaar mogelijk vanuit theoretische kaders beschrijf- en 
benoembaar zijn, maar dat ‘het relationele’ zich juist steeds tussen twee specifieke 
personen, in een specifieke omgeving, op een specifiek moment in de tijd afspeelt. 
Bij het theoretiseren hoe aandachtige betrokken zijn vanuit een pedagogische ori-
entatie uitziet, dient dat als uitgangspunt te worden meegenomen. 
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44 
Een theorie van 

‘aandachtige betrokkenheid’ 

4.1  Inleiding 

In de navolgende paragrafen werk ik de notie ‘aandachtige betrokkenheid’ in theo-
retische zin uit. Daarbij zoom ik, nadat ik ‘aandachtige betrokkenheid’ in meer 
algemene bewoordingen heb beschreven, in op wat het specifiek pedagogische 
karakter ervan is. Daarmee hoop ik via hoofdstuk 4 deelvraag 3 – ‘hoe kan ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ getheoretiseerd worden?’ – te beantwoorden. 

Ik begin in paragraaf 4.2 met een verheldering van waar het bij ‘aandachtige betrok-
kenheid’ om gaat. Ik neem daarbij de analyse van theorie van presentie in relatie tot de 
analyse van ‘het pedagogische’ als uitgangspunt. Binnen deze analyse komt naar voren 
dat zowel presentie als ‘het pedagogische’ een existentiële eb- en- vloed beweging in 
zich herbergen. Ik kies er bij mijn theoretisering van ‘aandachtige betrokkenheid’ voor 
om deze existentiële eb- en- vloed beweging als leidraad te nemen. In mijn theorie van 
‘aandachtige betrokkenheid’ staan dan ook drie existentiële bewegingen centraal: een 
‘binnenkomende’ beweging, te weten ‘aandachtig zijn’, een ‘innerlijke’ beweging, te 
weten ‘aanwezig zijn’ en uitgaande beweging, te weten ‘betrokken zijn’.

Ik start in paragraaf 4.2.1 met het toelichten van de beweging van buiten naar 
binnen. Deze beweging noem ik ‘aandachtig zijn’. Het gaat hier om een binnenko-
mende aandachtsbeweging, een op de professional toe komende beweging waarbij 
deze zich opent voor de ander en die ander werkelijk toe laat in het eigen innerlijk. 
Ik vervolg in paragraaf 4.2.2 met het beschrijven van een tweede beweging, ‘aanwe-
zig zijn’. Dit betreft een innerlijke aandachtsbeweging, waarbij het present zijn in het 
hier en nu centraal staat. In paragraaf 4.2.3 ga ik in op ‘betrokken zijn’. Dit beschrijf 
ik als een uitgaande aandachtsbeweging, omdat hier de professional zijn aandacht 
naar buiten en naar voren richt, richting de ander en dat waar het bij en voor de 
ander naar de toekomst toe om gaat. 
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Bij het uitwerken van de drie verschillende aandachtsbewegingen ga ik steeds in 
op de oriëntatie van de aandacht, de onderliggende intenties en de er in zichtbaar 
wordende handelingsprincipes. Met behulp van vragen als: welke richting kent de in 
de beweging besloten liggende aandacht? hoe ziet de (klimatologische) grondtoon er 
uit? welke intenties worden hier zichtbaar? wat vraagt de betreffende beweging van 
de professional? en wat beoogt de beweging in relationele zin?, zoom ik in op waar 
het bij ‘aandachtig zijn’, ‘aanwezig zijn’ en ‘betrokken zijn’ om draait. Daarbij leg ik, 
gebruikmakend van door Van Manen opgetekende noties als (geleefde) relationali-
teit, lichamelijkheid, tijd, ruimte en ervaren grondstemming (zie Van Manen, 2014b, 
pp. 302-310), zoveel als mogelijk de link naar alledaagse fenomenologische ervaringen. 

Ik kies er voor om de drie bewegingen primair vanuit het perspectief van de 
professional die ze in beheer heeft (of neemt) te schetsen. Van daaruit breng ik 
simultaan in beeld wat ‘aandachtig zijn’, ‘aanwezig zijn’ en ‘betrokken zijn’ bij en 
voor de ander ‘doet’ en/of zouden kunnen ‘doen’. Bij het beschrijven van de bewe-
gingen duid ik de gever van aandacht en betrokkenheid passend bij de beweging. 
Zo omschrijf ik de gever bij ‘aandachtig zijn’ als de ‘aandachtig- zijnde’, bij ‘aanwezig 
zijn’ als de ‘aanwezig- zijnde’ en bij ‘betrokken zijn’ als de ‘betrokken zijnde’. Via het 
begrip ‘zijnde’ wil ik duidelijk maken dat het om een staat- van- zijn gaat die voort-
komt uit dieper gelegen intenties.

Nadat ik de verschillende aspecten van ‘aandachtige betrokkenheid’ in algemene 
zin heb beschreven ga ik in paragraaf 4.3 in op wat ‘aandachtige betrokkenheid’ – kij-
kend vanuit de theorie – in pedagogische zin lijkt te betekenen. Daarbij leg ik de 
verbinding tussen ‘aandachtige betrokkenheid’ en dat waar het bij ‘het pedagogische’ 
om gaat. Op basis van de uitwerking van de bewegingen en de koppeling aan het 
pedagogische, zal ik betogen dat pedagogische georiënteerde ‘aandachtige betrok-
kenheid’ veel meer is dan ‘alleen maar’ aandacht en betrokkenheid: Het betreft een 
intentionele oriëntatie en een aantal pedagogisch- relationele handelingsprincipes in 
een en kan in die zin gezien worden als de pedagogische grondhouding van onderwijs. 

4.2 ‘Aandachtige betrokkenheid’ 

4.2.1 Aandachtig zijn en de aandachtig- zijnde 

‘Aandachtig zijn’ beschrijf ik in deze studie als een binnenkomende aandachts-
beweging. Een beweging waarmee ik wil aangeven dat het er bij ‘aandachtig zijn’ 
om gaat dat de aandachtig- zijnde werkelijk ontvankelijk is voor de ander, dat deze 
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werkelijk open staat voor hoe iemand – in dit geval de leerling – op dat moment 
is. De beweging gaat dus van buiten (de leerling) naar binnen (het binnenste van 
de aandachtig- zijnde) en heeft als onderliggende intentie het erkennen van hoe de 
ander op dat moment is.

Een eerste karaktertrek waarmee verhelderd kan worden waar het bij ‘aan-
dachtig zijn’ over gaat, betreft de plek waar de van buiten naar binnen komende 
aandacht terecht komt. Bij ‘aandachtig zijn’ landt die aandacht ín het binnenste van de 
aandachtig- zijnde, of, om het nog wat scherper te stellen, de aandacht landt dus niet 
búiten de aandachtig- zijnde. Fromm biedt aanknopingspunten om ‘in’ en ‘buiten’, 
gezien vanuit bestaansperspectief, verder te verhelderen. In Een kwestie van hebben 
of zijn (1987) gaat hij aan de slag met de begrippen ‘zijn’ en ‘hebben’ in relatie tot de 
manier waarop je als mens (samen) in de wereld kunt bestaan. Volgens hem zijn 
‘hebben’ en ‘zijn’ twee verschillende bestaanswijzen. Bij ‘hebben’ plaats je dat waar het 
over gaat buiten jezelf, bij ‘zijn’ lokaliseert dat waar het om gaat zich ín jezelf. Fromm 
benadrukt dat het hier gaat om twee fundamenteel andere oriëntaties. ‘Hebben’ of 
‘zijn’ is dus niet zomaar een keuze, het vertaalt zich in totaal verschillende manieren 
van doen en laten. Fromm wijst daarbij op de verschillende waarden die aan ‘hebben’ 
of ‘zijn’ verbonden zijn. ‘Hebben’ verwijst volgens hem naar een bestaan gericht op 
bezit en eigendom en ‘zijn’ wordt door hem verbonden aan belangeloosheid. Aan die 
belangeloze staat van zijn koppelt hij het begrip echtheid (zie Fromm, 1987, p. 32). 
Juist omdat het op eigen belang gerichte ego bij ‘zijn’ geen obstakel vormt, kunnen 
mensen die vanuit ‘zijn’ bestaan er echt voor die ander zijn, daar waar bij ‘hebben’ de 
inkomsten en opbrengsten als het ware steeds terugvloeien naar de gever. Naast dat 
Fromm hier het onderscheid maakt tussen een vanuit het op het ego opgebouwde 
bestaan van het ‘hebben’ en een bestaan waar ‘zijn’ het leidende principe is, zegt hij 
ook iets over verantwoordelijkheid. De mens die leeft vanuit het besef met elkaar 
als mens te bestaan – Fromm heeft het over “inter- esse” (Fromm, 1987, p.37) – voelt 
zich vanuit dat besef niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen op het ego gerichte 
bestaan, maar ook voor het bestaan van de ander. 

Dit vertalend naar ‘aandachtig zijn’, komt het verschil tussen ‘aandachtig zijn’ 
en ‘aandacht hebben’ in beeld. ‘Aandacht hebben’ is iets wat je ‘doet’. Daarbij lijkt 
aandacht wel gericht op die ander, maar de opbrengsten vloeien in feite steeds 
terug naar de aandachtgever. Bij ‘aandachtig zijn’ ligt dat anders. Daar krijgt de 
ander werkelijk in het binnenste van de aandachtig- zijnde een plek. De aandacht is 
om- niet, kent geen eigen belang, maar is werkelijk bedoeld ten bate van de ander. 

De vraag is vervolgens wat het vraagt om werkelijk aandachtig te kunnen zijn. Is 
dat automatisch het gevolg van een op inter- esse gestoeld wereldbeeld, of is er nog 
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iets anders nodig? Dat laatste lijkt het geval. Wil ‘aandachtig zijn’ gestalte krijgen, 
dan lijkt het steeds opnieuw bekrachtigen van de wens om ruimte te maken voor 
die ander om te verschijnen onontbeerlijk. Murdoch, die in The sovereignity of good 
(Murdoch, 1989) pleit voor een minder door eigen belang gedreven vorm van samen 
bestaan, gaat hier dieper op in. Ze maakt, net als Fromm, het onderscheid tussen 
zelfzuchtig en onzelfzuchtig, waarna ze benadrukt dat mensen van nature zelfzuch-
tig zijn (zie Murdoch, 1989, p. 78). Onzelfzuchtig zijn is derhalve, zo betoogt ze, iets 
waar we voor kunnen kiezen en aan zouden kunnen werken in de vorm van een 
deugd (zie Murdoch, 1989, p. 84). Relevant is dat Murdoch daarbij expliciet wijst op 
het stoppen met aandacht geven aan het eigen ik (zie ibid.). Volgens haar verdoezelt 
zelfkennis het zicht op het ‘goede’ en bovendien is het moeilijk om het zelf goed 
te kennen. Werkelijk ‘aandachtig zijn’ is volgens Murdoch zeldzaam. “Only rarely 
does one meet somebody in whom it positively shines, in whom one apprehends 
with amazement the absence of the anxious avaricious tentacles of the self”, zo stelt 
ze (Murdoch, 1989, p. 103). Alleen de nederige mens is volgens Murdoch werkelijk 
aandachtig, want alleen hij kan zichzelf als het ware in de schaduw zetten. “The 
humble man, because he sees himself as nothing, can see other things as they are” 
(Murdoch, 1989, pp. 103-104).

Wil je werkelijk aandachtig kunnen zijn, dan gaat het er dus allereerst om jezelf 
(even) aan de kant te zetten. Alleen daar waar dat zelf minder van belang is, kan 
‘aandachtig zijn’ verschijnen. Weil, waar Murdoch haar werk deels op baseert, gaat 
nog een stap verder dan Murdoch in het benadrukken van dit onbezette karakter 
van ‘aandachtig zijn’. In Wachten op god (Weil, 2014) betoogt ze dat het uitsluitend 
op een leeg toneel is dat de ontvanger van aandacht de ruimte krijgt om zich te laten 
zien. Het gaat erom de ziel te ontledigen van elke inhoud, zo geeft ze aan, om van 
daaruit “het wezen dat hij aanziet, zoals dit in zijn eigen waarheid verschijnt, in zich 
op te nemen” (Weil, 2014, p. 81). Weil benadrukt daarbij niet alleen dat aandachtig 
zijn niet iets is waar je jezelf voor op de borst zou moeten willen kloppen, het is 
ook een manier van aandachtschenken die zich in stilte, voorbij het ostentatief 
zichtbare, afspeelt. Bijna alle mensen die menen het vermogen tot ‘aandachtig zijn’ 
te bezitten, missen het juist, poneert ze (zie ibid.). Daarbij verwijst ze naar kwali-
teiten als warmte en een edelmoedig hart die volgens haar maar al te vaak verkeerd 
worden geïnterpreteerd en ten onrechte worden gelinkt aan werkelijk aandachtig 
zijn (zie ibid.). Te vaak vormt de ander volgens Weil “slechts een gelegenheid om 
goed te doen”( Weil, 2014, p. 115). Bij ‘aandachtig zijn’ zit de crux volgens haar dan 
ook niet in het iets voor elkaar krijgen en al helemaal niet in het actief zoeken naar 
het kunnen geven van aandacht, maar in juist in het ontvangende, het wachtende, 
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in de verleiding weerstaan om actief te zijn, in wat zij zelf noemt “the readiness to 
receive without searching” (Weil, geciteerd in Rytzler, 2019, p. 293). 

Murdoch en Weil wijzen dus in verschillende bewoordingen op het onbezette 
karakter van ‘aandachtig zijn’. Het ‘ik’ van de aandachtig- zijnde is hier in die zin 
onbetekenend, dat er geen attentie naar uit zou moeten gaan. De aandacht gaat 
bij ‘aandachtig zijn’ volledig uit naar het geopend kunnen zijn en ruimte kunnen 
maken voor de ander. 

Simultaan lijkt daarmee het meer latende karakter van ‘aandachtig zijn’ in beeld 
te komen. ‘Aandachtig zijn’ behelst weliswaar hard werken in de zin van het ‘ik’ 
zo klein mogelijk laten zijn, maar kent in de uitvoering een relatief (af)wachtend 
karakter. ‘Aandachtig zijn’ lijkt er dus juist niet om te gaan om iemand actief te 
proberen te zíen, maar veeleer om iemand de kans en de ruimte te geven zich (vol-
ledig) te láten zien. Het ‘werk’ ligt voor de aandachtig- zijnde dan ook niet in het 
daadkrachtig naar boven halen van allerlei informatie waarmee er een beeld van 
de ander gevormd kan worden, maar veeleer in het zich openen, in het maken van 
een open ruimte waarbinnen de ander, zonder meteen een oordeel te vellen, tot 
zichzelf kan komen en kan verschijnen. 

Dit zonder oordeel (proberen) te zijn lijkt vanuit het afwachten, het je zelf klein 
maken en het werkelijk open staan voor de ander, een taak op zich. Een taak die 
– wederom – de nodige inspanning vraagt, zij het niet op een actieve, handelende 
manier. Buber, die in Ik en jij “de ware, oorspronkelijke eenheid, de geleefde relatie” 
(Buber, 2016, p. 25) heeft geprobeerd op te tekenen, legt het oordeelloze karakter 
van aandachtig zijn uit aan de hand van de ik- jij ervaring. Een ervaring waarbij de 
aandachtig- zijnde niet (meteen) (rationeel) een oordeel vormt over de ander, maar 
primair met hem of haar in verbinding ‘bestaat’. “De mens tot wie ik jij zeg ervaar 
ik niet. Maar ik sta met hem in relatie (…) Pas als ik daar uit treed, ervaar ik hem 
weer. Ervaring is jij- verte”( Buber, 2016, p. 14). 

Waar Buber hier op wijst is dat ‘aandachtig zijn’ vraagt om het wegblijven bij de 
ratio, om het wegblijven bij het nadenken over en – in het verlengde hiervan – het 
wegblijven bij het iets vinden van die ander. Zonder het actief te benoemen laat hij 
hier zien dat oordeelloos ‘aandachtig zijn’ niet primair via de cognitie lijkt te worden 
beleden. Immers het denken – de plek waar oordelen zich vormen – is hier (nog) 
niet in beeld. Impliciet legt hij hiermee nog een karakteristiek van ‘aandachtig zijn’ 
bloot. Als het niet via het hoofd beleden wordt, noch in het hoofd gestalte krijgt, 
hoe en waar wordt de ander dan in de aandachtig- zijnde wél ‘ontvangen’? 

Hier lijkt een belangrijke plek te kunnen en moeten worden weggelegd voor 
het lichamelijke. Merleau Ponty, de auteur die zich in de fenomenologie van het 
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lichamelijke waarnemen heeft verdiept, verwoordt dit als volgt: “Het lichaam staat 
altijd open naar de wereld en dit maakt precies zijn intentionaliteit uit. Voordat we 
een bewuste en reflectieve verhouding tot de wereld hebben, heeft deze wereld al 
een betekenis voor ons, omdat ons lichaam er altijd al een pre- reflectieve verhou-
ding tot heeft” (Merleau Ponty, 2008, p. 18). Merleau Ponty betoogt dus dat juist 
het lichaam het instrument is waarlangs de aandachtig- zijnde de ander gewaar 
wordt. Vanuit dat lichaam staan we open naar de wereld, een wereld die we primair 
zintuiglijk ervaren, veel meer dan dat het een (bewuste) cognitieve activiteit zou 
zijn (zie Merleau Ponty, 2008, p. 12). Ook Buber betoogt dat ‘aandachtig zijn’ via 
het lichaam gestalte krijgt. Alhoewel hij evenals Merleau Ponty het hele lichaam als 
ontvangststation definieert (zie Buber, 2016, pp. 29-30), lokaliseert hij de openheid 
en het laten binnenkomen van de ander meer in het bijzonder in het hart. Het 
lichaam, en in het bijzonder het hart, indien geopend, hoort, voelt, ziet, ervaart, 
lang voordat gedachten en woorden er hun plek in krijgen. 

Het lijkt er dus op dat de route naar het tot je door laten dringen van de ander 
via het lichaam, in het bijzonder via het hart, loopt. Overigens is dat met een 
geopend, oordeelloos hart ontvangen in zekere zin een riskante aangelegenheid. 
Het impliceert de mogelijkheid ontroerd en getroffen te kunnen worden. En dat 
is niet zonder risico’s, zo geeft Biesta in Letting art teach (Biesta, 2016c) aan. Roth 
citerend betoogt hij dat oordeelloos ontvangen een ‘niet weten’ met zich meebrengt 
en dat brengt op zichzelf weer een zekere kwetsbaarheid met zich mee: 

This is an experience of ‘not- knowing’ that comes with uncertainty and the-

refore also with risk…By actively exposing ourselves to the new and unknown, 

we are also exposed to the unknown: we are therefore vulnerable (…) this vul-

nerability precedes knowing, sense making and interpretation because it is only 

after having been affected that we can begin to think, classify and relate the 

experience to something else. (Roth geciteerd in Biesta, 2016c, p. 39)

Behalve dat via het zich openende hart en lichaam de binnenkomende beweging 
van ‘aandachtig zijn’ nog wat explicieter in beeld komt, legt het ook de grondtoon 
van ‘aandachtig zijn’ bloot. Bij ‘aandachtig zijn’ lijkt het primair te draaien om liefde 
en dan wel liefde van die soort die zich laat kenschetsen door een zekere oorspron-
kelijkheid, niet verbonden of gekoppeld aan welk te behalen doel dan ook. Bollnow 
(1961) onderstreept in Die pädagogische Atmosphäre, waarin hij de klimatologische 
omstandigheden van opvoeding in fenomenologische zin tracht te verwoorden, dat 
liefde voor het kind op zichzelf niets van doen heeft met caritas, barmhartigheid 
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of medeleven, noch met pedagogiek of pedagogisch handelen. Hij omschrijft het 
als een stralende, vreugdige, van alle bedruktheid bevrijde liefde, een liefde die nie-
mand buitensluit noch ergens heen wil. “Es ist eine strahlende, freudige, von aller 
Bedrücktheit des mitleidigen Verhältnisses befreite Liebe” (Bollnow, 1961, p. 10). 

Deze bevrijde liefde lijkt tegelijkertijd zowel ruimte als een zekere ervaring van 
zich- niet- alleen- weten op deze wereld met zich mee te brengen. Dat op zichzelf 
lijkt weer iets in beweging te brengen, zowel bij de aandachtig- zijnde als bij de 
ontvanger van aandachtigheid. ‘Aandachtig zijn’ is daarmee niet alleen een (ontvan-
gende, openende) beweging, het brengt ook beweging. Door met liefde de ervaring 
van afgescheidenheid bij de ander (te proberen) op te heffen en er een oordeelloze 
verbindende ervaring voor in de plaats te brengen, maakt de aandachtig- zijnde 
ruimte voor de ander om zichzelf kunnen (gaan) ervaren als subject, om tot zichzelf 
te komen als persoon, met een eigen plek in de wereld. 

Terruwe, die zich verdiept heeft in het belang van het geven van erkenning en 
bevestiging, koppelt deze ervaring aan het ontstaan van een gevoel van eigenwaarde 
(zie Terruwe, 1972b; 1976). Door erkend te worden in hoe je tot op dat moment bent, 
ontstaat een gevoel van waarde, zo stelt ze (zie Terruwe, 1976, p. 17). Van daaruit 
kan iemand gaan proberen te ervaren hoe het is om als zelf in de wereld te bestaan 
(zie ibid., p. 19). Rogers wijst in zijn werk eveneens op het ruimte makende karak-
ter van ‘aandachtig zijn’. Hij werkt dat via het begrip ‘horen’ uit (zie Rogers, 1973, 
pp. 189-194), en betoogt dat werkelijk oordeelloos horen een grote kracht in zich 
herbergt. Door ten diepste open te staan voor de betekenis die mensen zelf in hun 
zijn en handelen leggen, door ruimte te maken en niet bij voorbaat al een mening 
te hebben over wie of hoe iemand is, zou het kunnen lukken, zo geeft hij beeldend 
aan, dat iemand “uit zijn kerker wordt bevrijd” (Rogers, 1973, p. 192). Met andere 
woorden: door ten diepste open te staan, zou het kunnen lukken dat de ander de 
ruimte ervaart om zich aan zichzelf én in en aan de wereld te (gaan) laten zien. 

Precies dat lijkt in het verlengde van het ervaren van ruimte bij de aandachtig- 
zijnde nog iets anders teweeg te brengen. Door het ruimte- bieden- om- te- laten- zien 
te laten prevaleren boven het zelf áctief willen zien, kan dat wat nóch door de 
aandachtig- zijnde nóch door de ontvanger van aandacht eerder gezien werd (als 
vanzelf) in beeld komen. Frankl, die in de tweede wereldoorlog jaren doorbracht 
in een vernietigingskamp, beschrijft dat door te betogen dat alleen liefde zicht 
biedt op onzichtbare potentie. Hij beschrijft het als een ontwaren van dat wat nog 
niet is, maar mogelijk wel verwezenlijkt zou kunnen worden (zie Frankl, 2009, 
p. 139). Liefdevolle aandachtigheid maakt daarmee in dubbele zin ruimte: ruimte 
om de ontvanger van aandachtigheid te laten verschijnen én ruimte voor zowel de 
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aandachtig- zijnde als de ontvanger van aandachtigheid om voorbij het bestaande 
te kunnen kijken. 

4.2.2 Aanwezig zijn en de aanwezig- zijnde 

Daar waar het bij ‘aandachtig zijn’ om de beweging van buiten naar binnen gaat, 
gaat het bij de tweede beweging van ‘aandachtige betrokkenheid’ – ‘aanwezig zijn’ – 
om een (primair) innerlijke beweging tussen hoofd, lijf en leden. Hier staat het in 
relatie komen met innerlijke gevoelens, lichamelijke sensaties en gedachten cen-
traal. Deze aandachtsbeweging is dus – in eerste instantie – niet zozeer gericht 
op dat wat in de buitenwereld speelt, maar focust zich veel meer op het tot stand 
brengen van een open dialoog met het eigen innerlijk, om, in het verlengde daarvan, 
wakker in de wereld te kunnen bestaan. 

Vanuit het boeddhisme wordt het werken aan deze wakkere staat van zijn waarbij 
iemand aandacht voor het eigen innerlijk heeft door bijvoorbeeld Rinpoche omschre-
ven als het “in het moment thuisbrengen van de versnipperde geest” (Rinpoche, 1994, 
p. 60). Volgens hem wordt hiermee een “vredig verblijven” in de wereld, in het hier 
en nu mogelijk (ibid.). Dat vredig verblijven in het hier en nu kenmerkt zich door een 
staat van zijn waarbij de aanwezig- zijnde oog en oor heeft voor zowel dat wat zich in 
de innerlijke wereld als dat wat zich in de uiterlijke wereld afspeelt. Dat is, gezien in 
het licht van het ‘verschijningswerk’ dat de leraar te doen staat, van belang. Niet alleen 
maakt ‘aanwezig zijn’, zoals bijvoorbeeld Rinpoche (1994) aangeeft, een hernieuwde 
uiterlijke dialoog met de ander en de wereld mogelijk, het brengt ook beweging bij 
die ander. Anders gezegd: het is via de eigen aanwezigheid dat de aanwezig- zijnde de 
ander uitnodigt om eveneens daadwerkelijk tot aanwezigheid te komen. 

Inzoomend op wat deze beweging naar en in het innerlijk en van daaruit weer 
naar de wereld meer specifiek behelst, en wat er voor nodig is om deze beweging 
te kunnen maken, biedt Van Riessen een aantal aanknopingspunten. Van Riessen, 
die in De ziel opnieuw (Van Riessen, 2013) aan de slag gaat met wat innerlijkheid 
wel of niet betekent, brengt allereerst een eerste belangrijke voorwaarde in beeld. 
Ze wijst erop dat het vóór alles belangrijk is dat we het bestaan van een innerlijk 
erkennen. En dat is heden ten dage niet meer zo vanzelfsprekend, zo geeft ze aan. 
Spreken over het innerlijk of de ziel, “het lijkt taal uit een voorgoed voorbije tijd te 
zijn” (Van Riessen, 2013, p.9).

Door het in taal wegvallen van het begríp innerlijkheid, lijkt in het verlengde 
daarvan ook de innerlijkheid zélf uit beeld te verdwijnen. Daar waar vroeger het 
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innerlijk beschouwd werd als plek waar zich de werkelijke ervaringen afspeelden, 
lijken we nu, als gevolg van allerlei maatschappelijke processen, afgesneden te raken 
van die binnenkant, zo betoogt Van Riessen (zie Van Riessen, 2013, p. 26). Ze haalt 
daarbij onder meer Laing aan, die betoogt dat we ons innerlijk hebben verloren aan 
de uiterlijke wereld, “een werkelijkheid waarin het gaat om bezit, competitie en 
macht”(Laing, geciteerd in Van Riessen, 2013, p. 26). Wil de beweging in het innerlijk 
gestalte kunnen krijgen, dan is er dus allereerst een besef nodig dat die beweging 
er daadwerkelijk toe doet, én dat niet alleen het steeds- opnieuw- een- plek- moeten- 
verwerven- in- de- uiterlijke- wereld de toon van de muziek mag bepalen. 

Marcel, die via Homo viator. Een filosofie van de hoop (1960) inzoomt op de ver-
houding tussen ‘ik’ en ‘de ander’, benadrukt eveneens dat alleen wanneer iemand 
de positie en plek in de uiterlijke wereld (tijdelijk) los durft te laten, hij of zij ook 
daadwerkelijk de weg naar binnen zal weten te vinden. Daarmee wijst hij op een 
tweede voorwaarde die noodzakelijk is wil die innerlijke beweging gestalte krijgen, 
namelijk het loslaten van de pose (zie Marcel, 1960, pp. 24-30). Vanuit een pose, 
een gekunstelde houding in de wereld, is contact met het innerlijk onmogelijk, zo 
betoogt hij. De pose neemt alle ruimte in. Op die manier fungeert de pose als het 
ware als een soort van deurwacht die, doordat zijn aandacht zo gericht is op ver-
vulling van zichzelf, juist de toegang tot het innerlijk verspert. Daar waar de pose 
de toegang niet langer in de weg staat, kan die beweging naar binnen, richting het 
in gesprek komen met onze gevoelens, lichamelijke sensaties en gedachten, volgens 
Marcel op gang komen. 

Van Riessen (2013) gaat daar nog wat dieper op in. Bij het daadwerkelijk naar 
binnen kunnen gaan is vaak een externe prikkel nodig, zo stelt ze met behulp van 
verschillende auteurs (zie Van Riessen, 2013, p. 8). Bij religieuze en filosofische tra-
dities krijgt de prikkel om contact te zoeken met het eigen innerlijk volgens haar 
vaak gestalte in de vorm van een leraar. Natuurlijk, zo geeft ze aan, kun je op eigen 
kracht fluisterend met je eigen innerlijk in gesprek gaan, maar vaak wordt toch het 
gesprek met God en/of een andere leraar – al dan niet in de vorm van een gebed – 
opgezocht ter ondersteuning bij het vinden van de weg naar binnen. 

Van Riessen wijst hiermee im- en expliciet op een karaktertrek van ‘aanwezig 
zijn’, namelijk dat het naar binnen keren, hoewel in zekere zin passief van karakter, 
toch de nodige effort vraagt. De weg van onrust naar een staat van zijn waarbij 
iemand in een rustige open dialoog met het innerlijk én – in het verlengde daar-
van – de wereld bestaat, vraagt om momenten waarop de aandacht in bewuste 
zin een meer reflectief, naar binnen gekeerd, karakter krijgt. Vanuit die meer naar 
binnen gerichte reflectieve staat van zijn kan, zo stelt Van Riessen met hulp van 
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Socrates en Kierkegaard (zie Van Riessen, 2013, p. 46), de aanwezig- zijnde een waar-
achtige verhouding tot zichzelf krijgen en voor zichzelf in beeld krijgen wat van 
waarde en in existentiële zin waar is. 

Het is overigens nog maar de vraag of iemand zichzelf via deze innerlijke bewe-
ging als persoon helemaal kan leren kennen en, belangrijker nog, of dat eigenlijk 
überhaupt wel de bedoeling is. Daar is de beweging volgens de door Van Riessen 
beschreven auteurs in ieder geval niet op gericht. Volgens hen gaat het veel meer 
om het maken van de beweging zelf, om het zich als persoon kunnen verbinden aan 
een meer existentiële waarheid, dan om zelfinzicht (zie Van Riessen, 2013, pp. 46-47). 
Wat de auteurs hiermee lijken te willen benadrukken is dat contact met het innerlijk, 
zonder al te veel reflectie, kan leiden tot contact met de wereld. Een aanwezig- zijnde 
lijkt daarmee dus juist niet op te willen gaan in persoonlijke analyses en beschouwin-
gen, maar veel aan de slag te willen met het neutraliseren daarvan. Siegel, die in De 
mindful therapeut (2011) ‘aanwezig zijn’ binnen de relatie tussen therapeut en patiënt 
beschrijft, benadrukt eveneens dat het juist gaat om het wegblijven bij dat wat iemand 
eerder definieerde en/of bepaalde. Hij heeft het over jezelf legen van oude ervaringen, 
waardoor je als aanwezig- zijnde je vrij en beschikbaar kunt maken voor de ander en 
de wereld. Doordat we ons, zo stelt hij, via die innerlijke beweging kunnen ontdoen 
van oude ervaringen, verwachtingen, angsten, chaos en rigiditeit in denken, voelen en 
gedrag, komen we in een hernieuwde staat van bewustzijn (zie Siegel, 2010, p. 27). En 
het is precies die hernieuwde staat van bewustzijn die maakt dat iemand beschikbaar 
kan zijn voor de wereld en dat wat zich in de wereld aandient. 

Wat hier naar voren komt is dat ‘aanwezig zijn’ evenals ‘aandachtig zijn’ om 
noeste arbeid vraagt. Dit werk wordt via het naar binnen keren vooral gekenschetst 
door het steeds opnieuw opzoeken van een innerlijke stilte. Daar waar het lawaai 
van te drukke gedachten en lichamelijke sensaties maar ook van oude ervaringen, 
verwachtingen en andere blokkades op de voorgrond staan, valt niets te horen. 
Daar waar de stilte, als grondtoon van ‘aanwezig zijn’, een centrale plek heeft wel. 
Precies die bevrijde stilte, die van beslommeringen, zintuiglijke afleidingen en 
emotionele- van- de- wijs- brengers ontdane stilte, lijkt tijd en ruimte te maken om 
naar het innerlijk en vervolgens naar de wereld te luisteren. Simone Weil benadrukt 
dat die stilte inderdaad niet zomaar een passieve stilte is. Het betreft een actieve 
vorm van wachten, waarbij gedachten actief naar de achtergrond worden gebracht: 
“To wait [in silence and patience] is to express in action passivity of thought” zo 
geeft ze aan (Weil geciteerd in Caranfa, 2013, p. 579). 

Opvallend is dus dat ‘aanwezig zijn’, alhoewel de beweging via het zoeken naar 
die grondtoon van innerlijke stilte primair naar binnen is gericht, tegelijkertijd een 
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nieuwe beschikbare verhouding tot de ander en de wereld met zich mee lijkt te bren-
gen. Juist door innerlijk te kalibreren, door innerlijk te resetten, ontstaat een uiterlijk 
kalibreren, een uiterlijk opnieuw afstemmen op de wereld. De geresette bewustzijns-
staat die ‘aanwezig zijn’ met zich meebrengt – door anderen “a state of alert awareness, 
receptivity and connectedness” (Rodgers & Raider Roth, 2006, p. 266), “presencing” 
(Scharmer geciteerd in Korthagen & Evelein, 2009, p. 16), of “authentic presence” 
(Van Manen, 1991, p. 112) genoemd –, brengt daarmee mogelijkheid met zich mee om 
wakker, vrij en beschikbaar te zijn voor wie of wat zich in het hier en nu aandient. 

Bollnow (1958) geeft aan, daarbij bouwend op Marcel, dat deze beschikbaarheid 
dialogisch gezien cruciaal is, juist omdat onze levenstaak zich in het reageren op 
de aanspraken van de ander ín de wereld afspeelt. Alleen vanuit beschikbaarheid 
is er ruimte om te luisteren naar de “gerechtvaardigde aanspraken van zijn mede-
mensen”, zo stelt hij (Bollnow, 1958, p. 38). “Als de mens beschikbaar is, betekent dit 
dat hij zich vrij gemaakt heeft van zijn bevangenheid in zichzelf en dat hij daarom 
weer vrij geworden is voor zijn taak in de wereld” (ibid.). Ook Buber (2007) betoogt 
dat het juist vanuit het vrij zijn voor, vanuit hier- en- nu- beschikbaarheid duidelijk 
wordt wat de ander en de wereld van ons vragen. 

Buber en Bollnow wijzen hierbij niet alleen naar de luisterende kracht van ‘aan-
wezig zijn’, maar ook op de ontmoetende kracht van ‘aanwezig zijn’. Juist in en via 
het ‘aanwezig zijn’ kunnen we de ander werkelijk ontmoeten. 

Buber (2007) verduidelijkt de ontmoetende kracht van ‘aanwezig zijn’ aan de 
hand van een voorbeeld van de twee mannen die naast elkaar zitten. De ene man 
is terughoudend, voortkomend uit een druk uit zijn jeugd. Achter zijn houding zit 
een, zoals Buber het noemt, ondoordringbaar zich- niet- mededelen kunnen (zie 
Buber, 2007, p. 71). Tot een bepaald moment:

En opeens – laten wij ons voorstellen dat dit een van de uren is die bij machte 

zijn de zeven ijzeren banden om ons hart te ontsluiten – breekt onverwachts 

de ban. Maar ook nu spreekt de man geen woord; hij beweegt geen vinger. 

Toch doet hij iets. De oplossing heeft zich zonder zijn medewerking aan hem 

voltrokken, onverschillig hoe. Wat hij doet is echter dat hij in zich de terug-

houdendheid opheft waar hij alleen macht over had. Zonder reserve stroomt 

nu het mededelen uit hem, en het zwijgen draagt het naar zijn buurman, voor 

wie het bestemd was en die het, als elk echt lot dat hij ontmoet, zonder reserve 

opneemt. Hij zal niemand, ook niet zichzelf, kunnen vertellen wat hij ver-

nomen heeft. Wat ‘weet’ hij nu van de ander? Er is geen weten meer nodig. 

Want waar twee mensen, zij het ook woordloos, zonder enig voorbehoud zo 
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waarachtig samen zijn geweest, daar heeft het dialogische woord sacramenteel 

plaatsgevonden. (Buber, 2007, pp. 71-72)

Wat Buber hier lijkt te willen benadrukken is dat het stille ‘aanwezig zijn’ een bewe-
ging richting de ander met zich mee lijkt te brengen. Een beweging die enerzijds 
verbindend en anderzijds simultaan afscheidend van aard is: beiden zijn samen en 
tegelijk toch ook alleen. Fromm refereert hier in termen van integere individuali-
teit, waarbij de mens bevrijd is van het gevoel afgezonderd te zijn van het geheel en 
tegelijkertijd ervaart dat het mogelijk is om zijn ongeschonden eigenheid te behou-
den (zie Fromm, 1973, p. 35). Afgescheiden eigenheid en onderlinge verbondenheid 
lijken dus via ‘aanwezig zijn’ samen op te kunnen trekken. 

Het lijkt dan ook precies in ‘aanwezig zijn’ te zijn dat ontmoeten gestalte krijgt. 
Daar waar het (in stilte) ‘luisteren’ de ander uitnodigt om tot aanwezigheid te komen, 
vraagt het (in stilte) ‘spreken’ om een tegenovergestelde beweging. Anders gezegd: 
waar de aanwezig- zijnde beschikbaar is – naar zichzelf en naar de ander toe – kan 
de ander zich eveneens kenbaar maken. ‘Aanwezig zijn’ lijkt daarmee de ander uit te 
nodigen om als persoon in de wereld te verschijnen. In die zin kent ‘aanwezig zijn’ 
evenals ‘aandachtig zijn’ een scheppende kracht, immers hoe de ontmoeting zich 
voordoet en waar er van daaruit naar toe gegaan wordt, is van te voren onbekend. 

Oosterling verwoordt de mogelijkheden die hier ontstaan in Waar geen wil is, is 
een weg (Oosterling, 2017) aan de hand van de leegte. Hij benadrukt “de scheppende 
kracht van de bemiddelende leegte” (zie Oosterling, 2017, p. 303) en verwijst daarbij 
naar de plek in het contact waarin ‘jij’ en ‘ik’ elkaar lijken te ontmoeten, waar dat 
wat zich voordoet zich ook voor mag en kan doen. Precies vanuit het ervaren dat 
het goed is zoals het is, ontstaat volgens hem ruimte om samen naar een nieuwe 
plek te gaan. Op die manier ontstaat een nieuwe dialogische weg om te bewandelen. 
Het gaat dan om een weg die er voordien nog niet was en die alleen via de subject- 
subject ontmoeting gestalte kan krijgen. 

4.2.3 Betrokken zijn en de betrokken- zijnde

Naast ‘aandachtig zijn’ en ‘aanwezig zijn’ kent aandachtige betrokkenheid nog een 
derde beweging, te weten ‘betrokken zijn’. Via deze uitgaande aandachtsbeweging 
van binnen (het binnenste van de betrokken- zijnde) naar buiten én naar voren (rich-
ting de ander en de wereld; richting de toekomst), engageert de betrokken- zijnde 
zich met de ander en dat waar het voor de ander nu en in de toekomst om gaat en/
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of wat er voor en bij die ander in gang is. De achterliggende intentie is hier gericht 
op het meedragen én articuleren van dat wat in gang is en/of op het spel staat. 

Het karakter van deze uitgaande aandachtsbeweging kan verduidelijkt worden 
door te kijken naar hoe de verhouding tussen de betrokken- zijnde en de ontvanger 
van betrokkenheid kleur en invulling krijgt. Hier komt allereerst het thema ‘ver-
antwoordelijkheid’ in beeld. Vanuit ‘betrokken zijn’ pakt de betrokken- zijnde die 
verantwoordelijkheid actief op, een verantwoordelijkheid die geduid kan worden 
als het meedragen van en bijdragen aan dat wat er bij de ander in gang is en/of op 
het spel staat. Tegelijkertijd neemt de betrokken- zijnde ‘dat wat (nog niet) in gang 
is’ niet van de ander niet over, integendeel: de ander blijft als uniek subject in beeld. 

Bauman werkt dit subtiele verschil tussen het als persoon er wél volledig bij 
blijven maar niets overnemen in ‘Life in fragments’ (Bauman, 1995) verder uit. Via 
het bespreken van verschillende vormen van “togetherness” (zie Bauman, 1995, 
pp. 44-71) zoomt hij in op wat hij “being for” (zie ibid.) noemt. Daar waar volgens 
hem heden ten dage de meeste ontmoetingen fragmentarisch (alleen stukjes van de 
personen in kwestie vormen onderdeel van de ontmoeting) en episodisch (zonder 
geschiedenis en toekomst) zijn, gaat het bij “being for” om een vorm van samen zijn, 
waarbij de betrokken- zijnde zich als ‘heel’ mens aan de ander en dat wat er bij hem 
of haar in gang is committeert, voor een van te voren niet vaststelbare tijdsperiode. 
Vervolgens brengt hij in beeld dat zowel de betrokken- zijnde als de ander binnen 
het relationele proces dat zich hier afspeelt de ruimte heeft om in die interactie 
de eigen subjectiviteit te behouden. Met andere woorden: er lijkt hier een subtiel 
evenwicht gevonden te kunnen worden, waarbij de betrokken- zijnde er wel ‘is’ voor 
de ander – en dus meedraagt –, maar er simultaan voor zorgt dat dat die ander niet 
als ‘zelf ’ uit beeld verdwijnt. 

Bauman zoomt in op dit grensgebied door aan te geven dat het er bij “being for” 
enerzijds om gaat de onverschilligheid ten opzichte van de ander en wat er bij de ander 
speelt op te heffen, hij heeft het over een “explosion of non- indifference”(Bauman, 
1995, p. 53). Anderzijds gaat het er tegelijk om de uniciteit van de in de relatie aanwe-
zige subjecten te borgen. Het gaat juist niet om samensmelten of overnemen, zo stelt 
hij, “it is not towards a fusion” (Bauman, 1995, p. 51). Integendeel, volgens Bauman 
gaat het juist om het bewaken en verdedigen van het unieke van de ander (zie ibid., 
pp. 51-52). Alleen daar waar het unieke van de ander in beeld blijft, wordt deze niet 
gezien als een “specimen of a species or category” (ibid., p. 60). ‘Betrokken zijn’ vraagt 
dus, indien gebaseerd op “being for”, om een vorm van verantwoordelijkheid waarbij 
‘meedragen’ en ‘bijdragen’ geen overnemen impliceert. Hiermee komt in beeld dat 
– hoe tegenstrijdig het mogelijk ook klinkt – ‘betrokken zijn’ niet primair gericht is op 
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verbinding, maar juist op het behoud van en/of inbrengen van een zekere afscheiding. 
De verantwoordelijkheid van de betrokken- zijnde ligt niet in het bepalen nóch het 
overnemen van de route, maar wèl in het mee- dragen en bij- dragen, en in die zin ook 
mee articuleren van de koers in relatie tot dat wat in gang is en/of op het spel staat. 

Een en ander heeft implicaties, kijkend naar hoe ‘betrokken zijn’ vanuit het bin-
nenste van de betrokken- zijnde gestalte krijgt. De “non- indifference” (Bauman, 1995, 
p. 53) vraagt om ‘iets’ van de betrokken- zijnde, iets waarbij hij of zij – in antwoord op 
het appel van de ander – vanuit het eigen innerlijk uitreikt naar die ander. Dat vanuit 
het binnenste betrokken reageren lijkt zich primair te karakteriseren door vrijwillig-
heid. Het gaat dan om vrijwilligheid waardoor en waarbinnen een subject- subject 
relatie mogelijk blijft. De betrokken- zijnde is er wel bij, maar bepaalt niet. Deze vrij-
willigheid kent daarbij een zekere fragiliteit, dat wil zeggen dat hij verloren lijkt te 
gaan onder druk van regels, protocollen of anderszins verplichtende c.q. van buiten 
opgelegde competenties. Volgens Bauman (1995) is het zelfs de vraag of ‘betrokken 
zijn’, indien van buitenaf opgelegd, überhaupt kan verschijnen. Hij denkt van niet. 
Volgens hem is vrijwilligheid voorwaardelijk voor het behoud van subjectiviteit. Zodra 
het vrijwillige karakter van “being for” wijkt, verdwijnt volgens hem die subjectiviteit. 
De relatie verplaatst zich dan van de relatie tussen personen, naar de relatie tussen de 
persoon en de regel. Hij licht toe hoe de relatie er in zo’n geval uit gaat zien: 

The true relationship is between the actor and the rule, while the other person, 

the cause or the target of action, is but a pawn moved around the chessboard 

of rights and duties. The rule- governed area is an area of convention, and 

convention can not only do without emotional commitment but considers all 

sentiment except loyalty to the rule and all commitment except commitment 

to rule- following as potentially dangerous imposters. (Bauman, 1995, pp. 55-56)

Ook Bollnow (1958), die zich vanuit het begrip ‘geborgenheid’ heeft gericht op waar 
het bij ‘betrokken zijn’ om gaat, benadrukt het niet- afdwingbare vrijwillige karakter 
ervan. Hij legt wel een ander accent. Vrijwilligheid zit volgens hem niet alleen in de 
keuze om via ‘betrokken zijn’ aandacht te schenken, het zit ook in de intensiteit van 
het schenken zelf én in het ontbreken van de mogelijkheid bij zowel de één als de 
ander om bepalend te kunnen zijn qua invulling en kleur (zie Bollnow, 1958, p. 91). 
Volgens Bollnow brengt dit met zich mee dat geen van beide deelnemers de regie 
over de betrokkenheid heeft. Daarmee wijst hij evenals Bauman im- en expliciet op 
een precair eb- en- vloed evenwicht dat zich binnen ‘betrokken zijn’ tussen de een 
en de ander afspeelt: een subtiele balans tussen actief en passief, tussen afstand 
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en nabijheid, tussen intense en minder intense betrokkenheid lijkt slechts in de 
onderlinge afstemming in beeld te kunnen komen en vorm te kunnen krijgen. Het 
is hierbij de verantwoordelijkheid van de betrokken- zijnde om in de interactie met 
de ander te anticiperen op dat wat er op dat moment richting de toekomst in gang 
is. Het is aan de ontvanger van betrokkenheid of en hoe hij hier op reageert. 

De vraag is vervolgens hoe ‘betrokken zijn’ vanuit dat vrijwillige binnenste van 
de betrokken- zijnde vorm krijgt. Waar ontspringt dat innerlijk gevoede engagement 
eigenlijk? Hier lijken zowel het gevoelsleven als de cognitie een plek van betekenis 
te hebben. Bauman (1995) wijst er via “being for” op dat het gevoelsleven van de 
betrokken- zijnde hier een initiërende rol heeft. Het gaat volgens hem niet zozeer 
om een specifieke emotie. Het betreft veel meer een gevoelsmatige sensitiviteit 
voor de ander en dat wat er in gang is. Een sensitiviteit, waarmee een exit uit een 
staat van onverschilligheid wordt gemarkeerd. “Being tied to the other by emotion 
means that I am responsible for her/him and most of all for what my action or 
inaction may do to her/him” (Bauman, 1995, p. 63), zo geeft hij aan. Wat hij hiermee 
lijkt te betogen, is dat het gevoelsleven van de betrokken- zijnde een belangrijke rol 
heeft daar waar het gaat om het ervaren van het appel dat de ander op hem doet. 
Vanuit dat gevoelde appel wordt de omslag gemaakt van ‘onverschilligheid’ naar 
‘niet- onverschilligheid’ en wordt de persoon die tegenover hem staat een mens waar 
hij zich om bekommert en waarvoor hij zich verantwoordelijk voelt. 

Tegelijkertijd lijkt er naast het emotionele bij ‘betrokken zijn’ ook een plek te zijn 
weggelegd voor de cognitie. Het appel dat vanuit de ander bij de betrokken- zijnde 
ervaren wordt, lijkt (soms) juist ook te vragen om een zekere rationeel beschouwen. 
Van daaruit kan de betrokken- zijnde bedenken wat wijs is om te doen (of juist te 
laten) waar het gaat om het meedragen en bijdragen aan. 

Noddings die in haar boek Caring: A relational approach to ethics and moral 
education (Noddings, 2003) ingaat op wat het betekent om als professional voor 
een ander te zorgen, beschrijft dat er binnen een (zorg)relatie altijd een punt komt 
waarop de professionele gever van aandacht overstapt naar een meer rationele, 
objectieve manier van aandacht. Hierbij verplaatst het perspectief van de gever van 
aandacht zich van aandacht voor ‘de ander’, naar aandacht voor een vraag of pro-
bleem in het licht van ‘dat wat in gang is’ (zie Noddings, 2003, pp. 25-26). Met andere 
woorden: ergens binnen ‘betrokken zijn’ lijkt altijd de overstap van de gevoelsmatige 
verbinding naar het beschouwende te worden gemaakt. Vanuit dat beschouwende 
wordt een licht geworpen op dat wat er nodig c.q. wenselijk is. Ook Buber (2007) 
beschrijft de – volgens hem voortdurende – switch van ik- gij relatie naar een meer 
beschouwend kijken en vice versa. Volgens hem beweegt de state of mind van de 
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betrokken- zijnde zich bij voortduring tussen beide niveaus. De inzet van de ratio 
beschrijft hij daarbij als een ‘beschouwende positie’, waarbij vanuit het denken een 
beweging ontstaat die ontspannen is en die de betrokken- zijnde de ruimte biedt 
om “het object vrij te zien” (Buber, 2007, p. 80). Belangrijk is volgens Buber wel om 
maar kort het rationeel in beeld gekregen ‘doel’ of ‘object’ voorop te laten staan (zie 
ibid., p. 80). Daarmee lijkt Buber te benadrukken dat het beschouwende element 
binnen het relationele niet mag uitmonden in objectiveren en abstraheren. De ik- gij 
relatie zou moeten blijven prevaleren.

Vanuit het beeld dat het bij ‘betrokken zijn’ zowel gaat om een gevoelsmatig als 
cognitief meedragen van en bijdragen aan dat wat in gang is en/of er voor de ander 
op het spel staat, komt de vraag naar voren hoe meedragen en bijdragen zich qua 
grondtoon verder kleurt. Kijkend naar het aspect ‘tijd’ binnen ‘betrokken zijn’ stelt 
bijvoorbeeld Bauman (1995) dat “being for” een van te voren niet bepaalbare duurtijd 
in zich herbergt, gericht op een (nog onbekende) toekomst. Dat vraagt allereerst om 
geduld en om kunnen wachten. Immers als betrokken- zijnde draag je niet de ver-
antwoordelijkheid voor de voortgang van dat wat in gang is, je draagt ‘slechts’ mee. 

Bollnow (1961) laat in zijn betoog over de pedagogische grondstemming van 
opvoeders zien dat de lange termijn toewijding die betrokken- zijn in zich herbergt, 
zich kenschetst door vertrouwen, geduld en hoop (zie Bollnow, 1961, p. 13). Vertrou-
wen linkt hij daarbij specifiek aan wat hij de mens in zijn ongedeelde heelheid, “der 
Mensch in seiner ungeteilten Ganzheit” (zie Bollnow, 1961, p. 12), noemt. Weliswaar 
zie je als betrokken- zijnde de zwakten van de ander, zo stelt hij, maar je mag je er 
niet door laten leiden, noch mag je het vertrouwen koppelen aan prestaties die in 
de nabije of verdere toekomst gehaald moeten gaan worden. Het gaat er volgens 
Bollnow om dat vertrouwen juist niet te linken aan bepaalde eigenschappen of 
houdingen, maar aan de mens als geheel. Naast vertrouwen is vanuit lange termijn 
toewijding volgens Bollnow ook geduld nodig. Geduld is vanuit zijn optiek geen 
zwakte waarin iemand dingen maar laat gebeuren (zie Bollnow, 1961, p. 14), maar 
vraagt juist een actief deelnemen aan, “ein echtes teilnehmendes Verhalten zum 
andern Menschen, ein inneres Mitgehen, das mit beharrlicher Strenge sehr wohl 
vereinbar ist” (zie ibid.). Tot slot wijst Bollnow nog op een derde aan de ‘tijd’ gelinkte 
karakteristiek van ‘betrokken- zijn’. Hij heeft het dan over hoop, hoop als de grond-
gestemdheid van de ziel (zie ibid.), gelinkt aan de gedachte dat er altijd, ergens, in 
de toekomst een uitweg gevonden wordt. Precies die hoop maakt toekomstgericht 
denken en handelen mogelijk, zo stelt hij (zie ibid.).

Wat Bollnow hier laat zien is dat ‘betrokken zijn’ vanuit de betrokken- zijnde 
vraagt om een actieve en tegelijk ongehaaste gerichtheid op de toekomst, gebouwd 
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op het idee dat wat in gang is zich op enig moment in positieve zin zal ontvouwen. 
Daarmee komt ook een eerste achterliggende intentie van ‘betrokken zijn’ in beeld, 
die van beschutting bieden. Het pad naar de toekomst toe wordt door de ontvanger 
van betrokkenheid weliswaar solo, als ‘subject’, bewandeld, maar de betrokken- 
zijnde laat de ander er niet alleen voor staan. Hij zorgt, via mee- en bijdragen, voor 
een zekere geborgenheid en beschutting. Tegelijkertijd – en hier komt een tweede 
onderliggende intentie in beeld – lijkt ‘betrokken zijn’ naar de toekomst toe een 
meer activerende rol in zich te herbergen. Immers de betrokken- zijnde articuleert 
via zijn betrokkenheid im- en expliciet ‘dat waar het om gaat’ en houdt in die zin 
het- zich- kunnen- ontvouwen mee levend. Niet stipulerend, maar wel bewegwijze-
rend, niet beïnvloedend maar wel accentuerend, blijft de betrokken- zijnde (mee) 
articuleren, niet wetend hoe de weg er uit gaat zien, noch waar deze precies heen 
leidt. Bauman (zie Bauman, 1995, p. 64) benadrukt het niet- wetende karakter van 
‘betrokken zijn’ door deze te benoemen als een lege verantwoordelijkheid. Het is 
niet mogelijk van te voren te zien noch te weten wat je te doen staat, zo geeft hij 
aan. Bauman: “I do not know what the exercising of my responsiblity may mean, 
responsibility comes both empty, waiting to be filled and infinite, unlikely to be ever 
ful- filled”(Bauman, 1995, p. 64) Anders gezegd: je weet als betrokken- zijnde van te 
voren niet wat je precies te doen staat, alleen dát je, in relatie tot dat wat in gang is 
en/of op het spel staat, iets te doen staat. 

4.3 ‘Aandachtige betrokkenheid’ als pedagogische 
grondhouding 

In de voorgaande drie paragrafen heb ik via drie uitgewerkte aandachtsbewegingen 
‘aandachtige betrokkenheid’ in beeld gebracht: ‘aandachtig zijn’ (de binnenkomende 
beweging), ‘aanwezig zijn’ (de innerlijke beweging) en ‘betrokken zijn’ (de uitgaande 
beweging). ‘Aandachtige betrokkenheid’ lijkt precies daar zijn beslag te krijgen waar 
de drie bewegingen in een subtiel, situationeel, steeds weer opnieuw te vormen 
evenwicht samen komen. Daarbij zijn de aandachtsbewegingen niet alleen een 
beweging, ze brengen ook beweging. 

De vraag is vervolgens wat ‘aandachtige betrokkenheid’ in relatie tot ‘het peda-
gogische’ betekent. Vooraleer daar antwoord op te kunnen geven is het goed om 
nog even terug te gaan naar waar het bij ‘het pedagogische’ meer precies om gaat 
en wat deze pedagogische koers impliceert.
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Eerder, in paragraaf 3.3., zagen we dat het bij het pedagogische gaat om het 
verleiden, uitdagen en ondersteunen van de leerling tot het opnemen van de eigen 
vrijheid, tot het worden van een zelfstandig persoon, die zijn/haar vrijheid in het 
omgaan met en het reageren op zichzelf de ander en de wereld, als het ware in 
beheer neemt. In diezelfde paragraaf zagen we ook dat er een ‘onderbreking’ nodig 
is wil dat in beheer nemen gestalte kunnen krijgen. 

Vanuit het perspectief van de ‘onderbroken- wordende’ lijkt deze ervaring vooral 
met zich mee te brengen dat de betreffende persoon – in het geval van deze thesis 
de leerling – in al zijn vezels ervaart dat het aan hem of haar is om voor zichzelf 
en zijn bestaan verantwoordelijkheid te nemen. Huidekoper (1995), die het leren 
ervaren van een eigen geborgenheid in een permanent ongeborgen wereld heeft 
onderzocht, beschrijft dat punt in haar werk heel duidelijk. Ze geeft aan dat het gaat 
om het moment waarop iemand beseft dat hij of zij en niemand anders de verant-
woordelijkheid draagt voor dat wat er in het eigen innerlijk – en in het verlengde 
daarvan in de uiterlijke wereld – gebeurt. Ze benadrukt daarbij dat het een staat 
van zijn betreft waarbij de betreffende persoon de buitenwereld juist wél binnen 
laat komen en zich dus niet door angst, verdringing of andere manieren van ‘dicht-
houden’ voor die wereld afsluit: 

Nu opent de binnenwereld zich voor datgene wat op je weg komt. Het dringt 

letterlijk tot je door. Het wordt mijn probleem, en ikzelf moet daar een ant-

woord op geven. Ik en ik alleen. (Huidekoper, 1995, p. 33)

Het gaat hier dus om een ervaring waarbij iemand ten diepste ervaart dat het 
moment daar is om zélf, als eigenstandig persoon, antwoord te geven op de wereld 
en de ander. Precies dat is het moment waarop een leerling zijn eigen vrijheid 
oppakt. 

De vraag is vervolgens op wat voor manier ‘aandachtige betrokkenheid’ er toe 
doet, waar het gaat om raken, c.q. in beweging brengen van de leerling, op een 
zodanige manier dat hij of zij die onderbreking ook daadwerkelijk ervaart en zijn 
eigen volwassen vrijheid ter hand neemt. 

Biesta (2015a) gaat hier aan de hand van het begrip ‘uniciteit als onvervangbaar-
heid’ (zie Biesta, 2015a, p. 38) dieper op in. Hij benadrukt dat het juist in de interactie 
met een ander mens is dat die onderbreking gestalte kan krijgen en dat het via die 
interactie is dat iemands uniciteit (zie Biesta, 2015a, pp. 34-39) kan verschijnen. Hij 
beklemtoont hierbij overigens wel dat het niet gaat om uniciteit in termen van 
anders zijn dan de ander. Het is volgens hem juist niet iets is wat iemand van binnen 
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uit, solo, door introspectie of adviezen van anderen ontwikkelt, maar dat alleen 
zichtbaar kan worden als ‘gebeurtenis’, in reactie op het – via de onderbreking bij 
de ander binnenkomende – appel van de ander en de wereld. Op dat moment en op 
die plek, wanneer het erom gaat dat jij jij bent en niet iemand anders, kan iemand 
als persoon zichtbaar worden. 

Vanuit het idee dat uniciteit of iemands ‘zelf’ zichtbaar kan worden in en via de 
(onderbrekende) interactie met de ander komt hier de pedagogische kwaliteit van 
‘aandachtige betrokkenheid’ in beeld. De binnen ‘aandachtige betrokkenheid’ besloten 
liggende bewegingen verleiden en nodigen de ander – in dit geval de leerling – ieder 
op hun eigen manier uit om als zelfstandig persoon te reageren. Liefdevolle aandach-
tigheid maakt via ‘open staan voor’ ruimte voor de leerling om tot zichzelf te komen 
en in de wereld te verschijnen. Stille aanwezigheid nodigt via ‘vrij zijn voor’ de leerling 
uit om bij zichzelf te verblijven en als ‘zelfstandig’ persoon de persoon van de leraar te 
ontmoeten. Toegewijde betrokkenheid zorgt via het ‘erbij blijven’ ervoor dat de leer-
ling vanuit afgescheiden- maar- wel- beschut- zijn steeds opnieuw wordt uitgedaagd 
om een relatie tot zichzelf en de wereld te leren onderhouden. 

Daarbij vertegenwoordigt ‘aandachtige betrokkenheid’ zowel de verbindende 
(aandachtig zijn), de ontmoetende (aanwezig zijn) als de afscheidende (betrokken 
zijn) kant van het samen als mens bestaan. De aandachtsbewegingen actief inzet-
tend, is het vanuit deze ‘aandachtige betrokkenheid’ aan de leraar om – zowel ruimte 
makend als begrenzend, zowel beschutting biedend en tegelijkertijd openstaand, 
zowel gericht op het ‘eerder’, het ‘nu’, als ook de toekomst, samen en tegelijk alleen, 
actief en tegelijk passief – de leerling te verleiden om zelf verantwoordelijkheid te 
gaan dragen voor het eigen bestaan. De verschillende bewegingen zijn daarbij ieder 
op hun eigen manier ‘onderbrekend’ van aard. Ze nodigen en dagen de leerling ieder 
op een eigen manier de leerling uit om zich als mens, als subject, tot zichzelf, de 
ander en de wereld te leren verhouden en de eigen vrijheid in dezen op te pakken.

Maar ‘aandachtige betrokkenheid’ ‘doet’ nog meer dan dat. Behalve dat het 
in pedagogische zin lijkt te kunnen en willen onderbreken en beweging lijkt te 
brengen, omkleedt het die bewegingen ook. De klimatologische grondtonen die 
aandachtige betrokkenheid typeren – liefde, stilte en toewijding – kleuren de (ran-
den van) de oefenruimte waarbinnen de leerling zijn zelfstandigheid op kan, mag, 
maar in zekere zin ook gevraagd wordt op te pakken. 

Samenvattend zou derhalve gesteld kunnen worden dat ‘aandachtige betrokken-
heid’ zowel de pedagogische oefenruimte mogelijk maakt als dat het pedagogische 
oefenen zelf betreft. In het verlengde daarvan zou gesteld kunnen worden, dat ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ gezien kan worden als de pedagogische grondhouding. Het 
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betreft dan een op existentiële grondslag geënte grondhouding waarbij de leraar 
het pedagogische werk waar hij zich voor gesteld ziet actief opneemt. Daarbij vormt 
het zich- steeds- weer- opnieuw- tot- elkaar-(leren)-verhouden de leidraad waarlangs 
de pedagogische arbeid van onderbreken, beweging brengen, zich verbinden en 
afscheiden, uitnodigen, uitdagen, meenemen, verleiden, geborgenheid en grenzen 
en simultaan toch ruimte bieden, gestalte krijgt.
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55 
Portretten van ‘aandachtige  
betrokkenheid’ met leraren

5.1 Inleiding 

De vraag naar de pedagogische betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ in onder-
wijs beantwoord ik na en naast theorieonderzoek via empirisch onderzoek. Met 
behulp van het empirische deel van deze studie wil ik deelvraag vier tot en met 
zes beantwoorden. Dit betreft de volgende vragen: ‘hoe manifesteert ‘aandach-
tige betrokkenheid’ zich in de alledaagse onderwijspraktijk, kijkend vanuit het 
perspectief van leraren, leerlingen en leidinggevenden?’, ‘wat vraagt het, kijkend 
vanuit de alledaagse onderwijspraktijk, om ‘aandachtig betrokken’ te kunnen zijn 
en handelen? En ‘wat blijkt ‘aandachtige betrokkenheid’, kijkend naar de dagelijkse 
onderwijspraktijk, te brengen?’

In hoofdstuk 5, 6 en 7 komen in de vorm van portretten vijftien ‘gevallen van’ 
‘aandachtige betrokkenheid’ aan de orde. Per portret breng ik in de vorm van een 
in- en uitleiding een tweetal manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ naar 
voren. Per uitgelichte manifestatie geef ik steeds kort aan:
1. Om welk aspect van ‘aandachtige betrokkenheid’ het gaat
2. Welke vraag de manifestatie oproept
3. Waar en hoe de manifestatie binnen het portret zichtbaar wordt 
4. Of/hoe de verschillende aandachtsbewegingen er in zichtbaar worden

Daar waar mogelijk en zinvol leg ik per uitgelichte manifestatie via een tekstkader 
de link naar andere portretten waar eenzelfde manifestatie van ‘aandachtige betrok-
kenheid’ in beeld komt. Het gaat hier overigens niet om een poging volledig te zijn 
in mijn verwijzingen, maar veel meer om het leggen van relevante verbanden en/
of het laten zien van andere relevante voorbeelden. 
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De hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 5 komen vijf portret-
ten van ‘aandachtige betrokkenheid’ aan de orde waarvoor ik met leraren ben mee 
gelopen, in hoofdstuk 6 gaat het om portretten met leidinggevenden en in hoofd-
stuk 7 is het de beurt aan de portretten met leerlingen. 

In dit hoofdstuk, hoofdstuk 5, draait het om portretten waarvoor ik op pad ben 
gegaan met leraren. In 5.2 ga ik via het portret ‘Kruimeltjes’, waarvoor ik ben mee 
gelopen met vmbo docente beeldende vorming Anja, in op de betekenis van licht-
gewicht aandacht en de vraag of/hoe iemands biografie ‘aandachtige betrokkenheid’ 
kleurt. Paragraaf 5.3 staat in het teken van de meeloopdag met Peter, docent natuur-
kunde op een brede scholengemeenschap vmbo en havo. In dit portret, het portret 
‘Aangrijpende aanwezigheid’, komt in beeld hoe ‘aanwezig zijn’ en controle willen 
hebben elkaar lijken te bijten en wat de relatie tussen ‘liefdevol zijn’ en ‘begren-
zing’ binnen ‘aandachtige betrokkenheid’ is. In paragraaf 5.4, ‘De Action- juf’, zoom 
ik in op bezieling als basis onder het aandachtig betrokken handelen. Daarnaast 
komt via dit portret met basisschoolleerkracht Inge het belang van een aandachtig 
betrokken relatie tussen leidinggevende en leraar in beeld. Paragraaf 5.5 tekent zich 
door de lichamelijke kant van ‘aandachtige betrokkenheid’. In het portret ‘Leerlin-
gen in- lijven’, waarvoor ik ben meegelopen met gym- en rekendocent Johan, wordt 
zichtbaar hoe het lichaam in relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ zijn plek heeft 
en komt daarnaast het subtiele evenwicht tussen ‘bestempelen’ en ‘erkennen’ in 
beeld. In het portret ‘Voor- bij de voorkant’ (paragraaf 5.6) gaat het via de meeloop-
dag met Danielle over de vraag of en hoe de aandacht richting de leerling scherp 
gesteld wordt. Daarnaast wordt in deze paragraaf het thema cadans en wat daarvan 
in relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ de betekenis is, besproken. 

5.2  Kruimeltjes 

5.2.1 Over lichtgewicht aandacht 

Het portret Kruimeltjes is tot stand gekomen via en na een meeloopdag met Anja, 
docente beeldende vorming op een vmbo (tl en kader). 

Een eerste kwestie die via dit portret in relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ 
oplicht, betreft de vraag hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ zich qua ‘omvang’ manifes-
teert en/of zou kunnen manifesteren. Hoe ziet ‘aandachtige betrokkenheid’ er uit? 
Gaat dat om grote, intense vormen van aandacht en betrokkenheid? En welke plek 
nemen de kleinere manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ in dezen dan in? 
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Via ‘Kruimeltjes’ wordt zichtbaar dat ‘aandachtige betrokkenheid’ zich in dit 
portret primair via kleine, lichtgewicht vormen van aandacht manifesteert, zowel 
waar het gaat om inkomende, aanwezige als uitgaande aandachtsbewegingen. De 
vriendelijke toon van de man bij de receptie, de stroopwafel die aangeboden wordt, 
de open deur in de klas, een leraar die langs het open lokaal wandelt en iets naar 
binnen roept, de aai over een van de leerlingen haar rug, een knuffel voor een oud- 
leerling: het zijn kruimeltjes van een verwelkomend ‘aandachtig zijn’. Het geven 
van ruimte aan een danser in de klas, maar ook de in de les aanwezige (ogenschijn-
lijk) trage leegte en het in de les woordeloos toestaan van een zekere mate van 
chaos: het lijken mini- manifestaties van ‘aanwezig zijn’. En ook de meer uitgaande, 
afscheidende, articulerende aandachtsbeweging van het ‘betrokken zijn’ komt in dit 
portret via (haast onzichtbare) manifestaties van aandacht in beeld. Zo is er bijvoor-
beeld de scene waarbij twee jongens met ducttape in de weer gaan en de docente 
via een terloops gemaakte grappig bedoelde opmerking over ‘verkering nemen’ de 
jongens op hun volwassenheid aanspreekt. 

Verder inzoomend op wat deze lichtgewicht aandacht lijken te brengen, komt de 
pedagogische dimensie ervan in beeld. Het lijkt hier in alles te gaan om het verzor-
gen van een soort van continue, pedagogisch gekleurde, ondertoon. Een ondertoon 
waarmee via minieme, op het oog haast betekenisloze aandachtskruimeltjes, bij 
voortduring op een verschillende manier een appel op leerlingen gedaan wordt om 
te (kunnen) verschijnen. Daarbij lijken de gastvrije kruimeltjes ruimte te maken, de 
aanwezigheidskruimels uit te nodigen en de betrokkenheidskruimels te articuleren. 

Niet alleen in het portret ‘Kruimeltjes’ komen kruimeltjes van ‘aandachtige 

betrokkenheid’ in beeld. Ook in een groot aantal andere portretten wordt zicht-

baar dat ‘aandachtige betrokkenheid’ zich (primair?) lijkt te manifesteren via 

kleine, onopvallende kruimels. Zo zijn er bijvoorbeeld de verschillende ont-

vangstscenes (het ontvangen van mij, van de ouders, van de leerlingenraad) in 

het portret ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’ (6.5). Onopvallend krijgt aandacht 

en betrokkenheid hier in het kleine kleur en betekenis door de manier waarop 

wordt omgegaan met mijn onverwachte aantreden, door de manier waarop 

een vraag gesteld wordt tijdens de bijeenkomst met ouders, door de letterlijk 

ontvangende houding van de bestuurders aan tafel.

Ook in het portret ‘Onverwachte opklaringen’ (6.6) zijn (momenten van) 

aandachtskruimels te vinden. Kijkend naar ontvangend ‘aandachtig zijn’ 

betreft het bijvoorbeeld de bos bloemen bij de ingang, het rondwandelen van 
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de leerkrachten op het plein, maar ook het moment waarop een juf samen 

met een moeder geïnteresseerd naar de gegroeide voeten van een kind staat 

te kijken. Een zelfde ontvangende aandachtigheid wordt in kruimels zichtbaar 

in het portret ‘Een (on)uitgesproken appel’ (7.5). Steeds gaat het om kleine 

mini- manifestaties van aandacht en betrokkenheid. In dit geval betreft het 

bijvoorbeeld de portretten die in de hal hangen, het noemen van mij als onder-

zoeker bij mijn voornaam, de korte gesprekjes die de verschillende leerkrachten 

met mij, zonder dat het in officiële zin aan de orde is, houden. 

Een pedagogisch aandachtskruimeltje waarbinnen ontvangend ‘aandachtig 

zijn’, ‘aanwezig zijn’ en meer afscheidend articulerend ‘betrokken zijn’ samen 

komen, is bijvoorbeeld te vinden in het portret ‘Een (on)uitgesproken appel’ 

(7.5). Het nauwelijks opvallende moment is aan de orde op het moment dat een 

leerling vraagt of hij naar de wc mag omdat hij teveel Smintjes op heeft. De klas 

lacht en meneer Teunissen doet op met één zin een appel op de kinderen om 

even stil te staan bij hun eigen reactie, daarmee dus ook een appel doend op 

hun volwassenheid. Ook in de les van geschiedenisdocent van Ierland (‘Krediet- 

waardig’, 7.6) zijn verschillende kruimeltjes van ontvangende, aanwezige en 

betrokken- afscheidende aandacht – soms min of meer tegelijk – in beeld. Zo 

is er het moment waarop de docent over Oxfam Novib spreekt en op enig 

moment zijn eigen vraag afbreekt om opnieuw ‘in tune’ te komen met de klas. 

Daarnaast komen deze lichtgewicht kruimels van aandacht ook via het 

betoog van een van de deelnemende leerlingen, Sam (7.3), in beeld. In het por-

tret ‘Onbevangen (on)geduld’ betoogt hij dat het bij ‘oprechte aandacht’ juist 

draait om ‘die superkleine dingen die je eigenlijk niet merkt of niet kan beschrij-

ven’ maar die hij op zijn school zeker ervaart. 

5.2.2 Portret ‘Kruimeltjes’

Honderden fietsen staan te blakeren in de felle zon. Hoge grijze betonnen nieuw-
bouwmuren met hermetisch gesloten ramen vormen de op het eerste gezicht 
neutrale toegangspoort tot het X- College, een college voor vmbo in nieuwbouw-
wijk X. Ruimte, dat stralen het gebouw en het schoolplein uit. Letterlijke ruimte, er 
kunnen nog een hoop fietsen en auto’s bij en de horizon is open, maar ook figuurlijk 
ruimte. En nieuwheid. Dat ook. Blijkbaar is de nieuwbouw niet meer zo nieuw, zo 
hoor ik later, want de school is al in 2005 geopend. Toch straalt het nieuwe er nog 
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van af. Of zou dat aan de omgeving liggen? Her en der hoogwerkers, tunnels die 
niet af lijken, tuinen die nog aangelegd worden. 

De buitenkant, de inrichting, de kleding van de leraren, de manier waarop 
het gebouw en haar mensen je welkom heten. Geeft het je oppervlakkig een beeld 
van hoe het ergens is, of pakt het één of meerdere essenties? Laten de school en 
zijn bewoners zich ook zonder interviews, geplande observatie of andere formele 
gespreksvormen in al hun poriën kennen? Is ‘aandachtige betrokkenheid’ zichtbaar 
zonder er naar te vragen? Ik maak mijn geest klaar om de school en wat er zich 
binnen afspeelt zo open mogelijk te ontvangen. 

Zo’n tien meter na de toegangsdeur tref ik links van mij een enigszins rommelig 
hok – of beter gezegd een waar rommelhok – met lichtgelig getinte ramen. Het is 
er een drukte van belang. Een man of vijf staat met elkaar te kletsen, ondertussen 
stroopwafels, thee en koffie tot zich nemend. Ik zoek oogcontact met de eerste 
die in mijn vizier verschijnt, op zoek naar iemand die me de weg naar de receptie 
kan wijzen. Niet nodig. Nog voor ik de geheel getatoeëerde onderarmen en het 
daarbij horende Indiaans uitziende hoofd van een man met halflang grijs licht krul-
lend haar volledig in me op kan nemen, staat een vrouw naast hem uitnodigend te 
zwaaien. ‘Kom binnen’, zegt ze, met haar arm naar de deur aan de zijkant wijzend. 
Licht onwennig, overrompeld door de mate van vanzelfsprekendheid van het ver-
zoek, zoek ik een plekje in het hok waar ik me even ‘veilig’ kan positioneren. Ik weet 
nog niet goed waar ik terecht ben gekomen. 

‘Wat leuk dat je er bent, kon je het vinden?’, vervolgt ze. Ik ervaar gemeende 
hartelijkheid in haar stem en in haar ogen. ‘Oh, jij bent dus Anja’, is mijn eigen-
lijk overbodige antwoord. ‘Ja ik herkende je van de foto’, vervolgt ze. ‘Ik heb tegen 
iedereen gezegd: als je iemand met krullen en een bril hier binnen ziet komen, wil 
je haar dan even doorsturen naar mij?’ Iedereen in het hok krijgt de conversatie in 
meer of mindere mate mee. Vriendelijk knikkend, half doorbabbelend en me tegelij-
kertijd rustig en open aankijkend, wachten ze op de gelegenheid om me de hand te 
schudden. Ik hoor er meteen helemaal bij, zo voelt het. ‘Wil je ook een stroopwafel?’ 

Bijzonder, hoe je nog voor je één stap in een klaslokaal hebt gezet al een indruk 
hebt van hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ in de school vorm krijgt. In dit geval zegt 
de eerste indruk: informeel en open. Niet wachten op een stoeltje in de gang. Geen 
stoeltje te bekennen! Geen mantelpakjes of driedelig grijs. Maar stroopwafels, lichte 
nonchalante zomerkleding, bezwete lichamen en tattoos. Is het een voorteken van 
wat ik verder te zien zal krijgen? 

Nog voor we goed en wel hebben kennis hebben gemaakt babbelt Anja er, al 
wandelend via de lerarenkamer naar haar vaste klaslokaal, lustig op los. Ook iedere 
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keer weer bijzonder hoe een voor mij volslagen onbekende leraar de bereidheid 
heeft om zijn of haar binnen- en buitenkant met mij te delen. Ik krijg een intieme 
inkijk in hun klas, hun school, maar ook in hun eigen, persoonlijke binnenkant. 
Zomaar, nog onverdiend, vanuit vertrouwen dat ik er goed mee om zal gaan. Zegt 
dit ook iets over hoe de betreffende leraar aandachtig betrokken is? 

In de lerarenkamer vertelt Anja meteen honderduit over de reden waarom ze 
mee wil doen aan het onderzoek. Over hoe belangrijk het is dat leerlingen gezien 
worden. Over onveiligheid, ruimte voor leerlingen om te bewegen, over het weg-
nemen van het oordeel ‘dom’ dat kinderen op het vmbo vaak over zichzelf hebben. 
Over hoe iedereen in het team mee doet. Van de conciërge tot de receptie. Alle-
maal vinden ze: het is belangrijk om de leerlingen te kennen. Ze overrompelt me 
enigszins met haar waterval aan enthousiasme en vriendelijkheid. Nog geen opna-
meapparaat aanstaan, nog geen tijd gehad om te acclimatiseren. Hoe kan en wil ik 
deze vrijgevige openheid interpreteren? Moet je niet eerst ‘bonden’ voor je elkaar 
allerlei zielenroerselen vertelt? Zegt het iets over haar manier van zijn? Of over mijn 
manier van ontvangen? 

Ze verwijst in haar verhaal meteen meermalen naar haar eerste directeur. Blijk-
baar is hij belangrijk voor haar. Of in ieder geval belangrijk geweest. Over hoe hij in 
2005 een nieuw onderwijsconcept (gebaseerd op Montessori en Dalton) introdu-
ceerde. Over de leerpleinen, het ‘feel good moment’ op vrijdag, de afspraak onder 
alle leraren om binnen een week na de start van het schooljaar met alle ouders van 
de nieuwe kinderen te bellen. Over de ruimte die het toentertijd opgezette concept 
gaf om aandachtig betrokken te zijn bij leerlingen: in directe zin door de leerplei-
nen, in indirecte zin door het losse omgaan met methoden en het curriculum. Over 
hoe jammer het was dat het concept door de volgende directeur begraven werd als 
gevolg van een negatieve score bij de inspectie. En over hoe fijn het is dat bij de 
huidige directeur er langzaam maar zeker weer wat meer ruimte komt voor wat 
volgens haar de essentie is van goed onderwijs: een betekenisvolle relatie tussen 
leraar en leerling. 

Tussen de regels door ervaar ik bij Anja een nog altijd licht aanwezige treurig-
heid over de voorbije jaren waarin ‘aandachtige betrokkenheid’ binnen de school 
klaarblijkelijk lager op de agenda moest komen te staan. Ook bespeur ik een gemis. 
Het gemis van een directeur die niet alleen als kompas voor de school diende, maar 
die het, zo klinkt het toch, ook lukte om zich zodanig met de leraren te verbinden 
dat men er gezamenlijk vol voor ging.  A

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   126Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   126 18/11/2021   14:00:3518/11/2021   14:00:35



 Portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’ met leraren  127

De les begint. CKV. Zo’n 20 kinderen (leerjaar 3, BBL) schuifelen binnen en nemen 
plaats aan grote knutseltafels kris kras door de klas. Naar schatting ergens tus-
sen de zeventig en tachtig procent van de kinderen heeft een getinte huidskleur. 
Telefoons liggen overal op tafel. Her en der frunnikt een meisje aan haar haar, een 
ander meisje doet haar hoofddoek goed. Vluchtige gesprekjes over rastavlechtjes 
en over het nieuwste bijbaantje vullen de ruimte. Vooraan roept een kind iets over 
Koerdische vluchtelingen. Er lijkt (nog) geen orde in de chaos. Het knapste meisje 
van de klas loopt heupwiegend naar voren en controleert in een levensgrote spiegel 
omstandig haar – inderdaad prachtige – kapsel. Twee jongens struikelen stoeiend 
door de ruimte. De sfeer is informeel, het geheel oogt gemoedelijk. De deur staat 
wagenwijd open, een gegeven waar – zo zal later blijken – veel leraren gebruik van 
weten te maken. ‘Hé Antillianen!’, roept een man vanuit de deuropening richting 
twee vlakbij de ingang gestationeerde meisjes. ‘Ik wist het wel, haha, je luistert 
tenminste als ik dat roep’, en hij verdwijnt weer. 

Anja gebruikt staande en wandelend haar stem en lichaam voluit om – het 
lijkt tegenstrijdig – in alle rust de kinderen tot aandacht te manen. Ze fluit op haar 
vingers: ‘Hé mannen!’ Ze oogt ontspannen, maar geconcentreerd. Haar houding 
licht naar voren gebogen. Haar aandacht, zo lijkt het toch, volledig bij de kinderen 
en de groep. Naast lichaam en stem lijkt ook taal een wapen in haar ‘gevecht’ om in 
het begin van de les gehoord te worden. Ze kiest haar woorden dan ook zorgvuldig. 
‘Stress…jullie krijgen stress, als je je huiswerk niet maakt. Die keuze maak je zelf’, 
zegt ze. ‘En je kan die keuze iedere dag weer opnieuw maken. Het is aan jullie.’ 

De groep is wakker. Zo wakker als dat lukt op een dag waarbij de buitentem-
peraturen oplopen tot boven de 30 graden, er geen raam in het gebouw open kan 
en airconditioning ontbreekt. Foutje in de architectuur in combinatie met een snel 
gegroeide school, weet ze me later te vertellen. Het lijkt of Anja al haar zintuigen 
inzet in dit licht chaotische proces waarin het tot aandacht en werken lijkt te moe-
ten komen. 

Terwijl ze de opdracht tot het maken van een ‘rap’ uitlegt, streelt ze een meisje 
over haar rug. Niet even, maar zeker een minuut lang. Het gebaar ontroert me. Er 
lijkt liefde vanuit haar handen naar de rug van het meisje te vloeien. Hoe gebruiken 
we heden ten dage in onderwijssituaties ons lichaam eigenlijk? Is het niet zo dat 
aandachtig betrokken zijn zich minimaal evenveel afspeelt in het inter- lichamelijke 
als van geest tot geest? Ondertussen reageert ze op een van de jongens die over 
vermoeidheid door de ramadan begint. ‘Ik zou het nooit kunnen, zo’n ramadan, 
dat weet ik zeker’, zegt ze. 
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De rap- opdracht lijkt vele opdrachten in één te omvatten. Schrijf een rap van 
een x aantal coupletten over het voorbije jaar en de opdrachten die je daarin voor 
beeldende vorming gedaan hebt. Neem er gerust in mee hoe je je voelde. Het is jouw 
verhaal, jouw rap. Een meisje roept dat ze daar geen zin in heeft. Anja antwoordt 
dat ze dat dan ook in die rap mee kan nemen. Dat ze mag vertellen dat ze het maar 
niks vindt in de beeldende vorming les, met die juf. Twee donkere ogen kijken haar 
verbaasd aan. ‘Mag dat, commentaar leveren op jou, juf? Mag dat echt?’ Een van 
de kinderen is op een ander niveau aan het zoeken. Hij besluit zijn vraag hardop te 
stellen. ‘Juf, wat is dat, een couplet?’ 

Slechts een paar kinderen hebben de huiswerkopdracht van afgelopen les 
gedaan: het maken van een mindmap als basis voor de rap. ‘Maak er een beeld bij’, 
roept Anja door de klas. ‘Ik heb zelf veel meer met beelden dan met taal, dus kies 
een mooi beeld of een mooie foto om je rap te ondersteunen. Zorg dat je geen stress 
krijgt. Je moet deze opdracht gewoon maken. Ga aan de slag.’

Jo mijn naam is Azie
Ik moet nu een rapje maken
2017 daar begon alles mee
en nu hebben we allemaal acne
we zijn lekker bijna klaar
maar dat is zeker super gaar
en nu zijn we onvervangbaar
oke oke nu beginnen we egt 

Anja loopt langs, kijkt op de mindmaps of naar de reeds verzonnen teksten. Zo ook 
bij Azie. ‘Ga je nu ook in raptaal schrijven, echt is echt met c h hoor’, zegt ze liefdevol 
grappend. Azie lacht een tikkeltje uitdagend terug. ‘Echt mu–frouw?’ 

Het tempo ligt laag. Er wordt gebabbeld. Opnieuw is de ramadan onderwerp 
van gesprek. Of je nog kan sporten zonder eten, wat het met je doet als je voor het 
begin van de ramadan al een vitamine D tekort hebt. Sommige leerlingen leggen 
de aansporingen om aan de slag te gaan openlijk naast zich neer. In hun ogen is 
afstand houden zichtbaar: mij krijg je niet zover dat ik hier ga zitten werken! Wordt 
er überhaupt gewerkt, vraag ik me eerst nog even af? Of wordt dit een gezellig 
klets- blok- uur? 

Toch, als je heel goed kijkt, zie je meer en meer leerlingen langzaamaan zelfstan-
dig aan de slag gaan. Iedere leerling krijgt even aandacht. Aandacht voor de taak, 
aandacht voor het kapsel, of in een enkel geval ook aandacht voor iets of iemand 
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thuis. Zonder dat het er dik bovenop ligt. Zonder dat het gekunsteld overkomt. 
Zonder dat de groep uit het oog verloren wordt. En steeds is het lichamelijke een 
van de essentiële instrumenten. Een aai over het hoofd, oogcontact, het letterlijk 
naast iemand gaan zitten. 

Vanuit aandacht voor wat zich voor haar neus voordoet, lijkt Anja op deze 
manier ieder kind de kans te geven om in het hier en nu aan het werk te gaan. 
Daarbij lijkt ze overduidelijk de verantwoordelijkheid bij het kind te laten, maar wel 
te zoeken naar ingangen om beweging te creëren. ‘Als het je niet lukt om in contact 
te komen met een kind, moet je een andere route proberen’, zo zal ze later betogen. 
‘Ieder kind heeft daarbij iets anders nodig. Het is aan mij om dat andere te vinden.’

En zo, zonder ogenschijnlijk druk uit te oefenen, ontstaat er in de klas een kli-
maat waarin iedere leerling in meer of mindere mate zijn verantwoordelijkheid lijkt 
te pakken. Anja werkt stapje voor stapje aan een pedagogisch schilderij wat ik in een 
metafoor een prachtig werk van de Franse schilder Monet zou willen noemen. Ze 
ontvouwt haar pedagogische werk met voorzichtigheid. Met kleine penseelstreken 
en zachte kleuren. Met liefde en toewijding. Met aanwezigheid, raakbaarheid en 
onaanraakbaarheid – voor de zaken die je als leraar in het negatieve persoonlijk 
zouden kunnen raken – in één. Met voor iedere leerling, iedere les weer een nieuwe 
kans. Je kan iedere dag opnieuw beginnen. No offence. Gisteren is vandaag niet. Je 
mag gewoon nog eens proberen. 

De onderliggende potloodtekening van het schilderij – de pedagogische en 
onderwijskundige opdracht waarvoor Anja zichzelf gesteld heeft –, is voor een 
slechte verstaander niet of nauwelijks zichtbaar. Ook ik denk eerst nog even dat het 
allemaal niks voorstelt. Dat het een frutselles is met veel geklets en weinig inhoud. 
Een niemendalletje, een les met een soort van trage leegheid zonder ‘rendement.’ 

Niet veel later stel ik mijn mening bij. Het tegenovergestelde lijkt eerder het 
geval. Juist in het ogenschijnlijk onbelangrijke, in het ogenschijnlijk lege van het 
babbelen over dagelijkse gebeurtenissen, in het ingaan op kleine akkefietjes tijdens 
de les, in het grappend meebewegen met weer een fout gecomponeerde zin, in het 
opnieuw een kans geven tot het zoeken van een oplossing voor niet gemaakt huis-
werk, gebeurt er veel. Of heel anders geformuleerd: het echte pedagogische werk, 
lijkt zich in het onbetekenende af te tekenen. 

Vroegrijpe meisjes en quasi stoere jongens, met soms lastige thuissituaties en 
ingewikkelde achtergronden – zo begrijp ik later – laten zich in de vrijheid die 
hier in de les aanwezig lijkt te zijn, juist wél iets gezeggen. Laten zich zelfs de ‘les 
lezen.’ De in hun blik zichtbare eigengereide onaanraakbaarheid, volgens Anja een 
gevolg van veel onveiligheid in hun leven tot dan toe, verliest in Anja’s pedagogische 
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schilderij beetje bij beetje terrein. Meisjes laten zich de streling van Anja welgevallen 
en stellen zich wat meer open. Jongens lijken Anja’s nauwelijks zichtbare autoriteit 
veelal zonder discussie te accepteren, vragen om hulp bij het maken van de rap en 
blijven – het meest opmerkelijk nog – in heel hun doen en laten binnen de onuit-
gesproken maar wel aanwezige vrijheidsgrenzen. 

Zo lijken rust en onrust zich zonder moeite met elkaar te verweven. Zo is er 
ruimte om te bewegen en ruimte om te werken. Zo loopt alles wat met leren, onder-
wezen worden en het leven leren leven te maken heeft, zacht en geleidelijk door 
elkaar heen.  A
Het tweede lesblok is zo mogelijk nog opener van karakter dan het eerste. Leerlingen 
Mode en Design (BBL) – wederom bestaat zo’n tachtig procent van de groep uit kinde-
ren met een getinte huidskleur – gaan uit zichzelf, zonder instructie, aan de slag met 
het maken van een logo, passend bij het bedrijfje dat ze voor andere vakken aan het 
oprichten zijn. Het mag en kan op papier, maar ook andere vormen en materialen zijn 
mogelijk. Met enige regelmaat loopt er een docent in en uit. Ook de zorgcoördinator 
wandelt binnen en neemt een van de kinderen mee. ‘Ga je me op drugs testen ofzo’, 
roept de jongen die geheel tegen zijn zin in uiteindelijk toch met haar meewandelt. 
Eén jongen beklaagt zich over het feit dat één van de beeldende vorming lessen uit-
valt. Anja betoogt dat er ’s ochtends, om 08.30 uur, ingehaald kan worden. ‘Dan kan 
ik niet’, geeft hij aan. ‘Ik moet eerst mijn zusje naar school brengen.’ 

Een van de aan de andere kant van het lokaal gestationeerde jongens, ik ver-
moed één van de leaders of the gang, wil meer weten van wat ik in hun les doe. 
Waarom ik er ben. ‘Ga het maar vragen’, zegt Anja, ‘loop maar even naar haar toe.’ 
Voorzichtig, mij met zijn ogen onderzoekend, komt hij langzaamaan mijn kant op. 
Ik beantwoord zijn blik, die ik inschat op een combinatie van waarachtige interesse 
en een portie wat meer ongeduldige nieuwsgierigheid. Ik voel dat ik geen andere 
keuze heb dan hem zo eerlijk mogelijk recht in de ogen te kijken. No way dat je hier 
de ogen van de kinderen kunt ontwijken. Zij zoeken jou via hun ogen. Ze observeren 
en taxeren binnen luttele seconden. 

Misschien zit in het oogcontact wel het moment van de waarheid: wordt het 
verbinden of afwijzen? Laten ze je toe, of lig je er uit? ‘Ehm, zal ik het alleen tegen 
jou zeggen, of denk je dat de hele groep het wil weten’, zeg ik twijfelend, hem 
enerzijds tegemoet willen komend in zijn actieve persoonlijke belangstelling, maar 
anderzijds de anderen in de groep er ook bij willen houdend. ‘Zeg het maar tegen 
mij’, zegt hij, mij nog steeds direct aankijkend, ‘de hele groep luistert toch wel mee.’ 
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Twee meisjes, die even de klas binnenkomen om hun kaartjes voor het galafeest 
op te halen, verklaren Anja spontaan hun liefde. Er wordt geknuffeld. ‘Het is een soort 
moeder voor ons’, geeft een van de meiden aan. ‘Voor haar wil je werken. Ze is er altijd 
voor ons’, vult het andere meisje aan. ‘Haar deur staat altijd open.’ Ik vraag me af of de 
totale beschikbaarheid waar de meiden het over hebben – en die later door Anja zal 
worden bevestigd met het verhaal dat ze bewust geen eigen kinderen heeft om er vijf 
dagen per week op school voor ieder kind te kunnen zijn – de sleutel tot ‘succes’ is? Ik 
ervaar in al haar handelen een soort van totale overgave. Hoe kan dit? Waarom doet ze 
dat? Waar komt die onnavolgbare passie vandaan? Is dat wat kinderen nodig hebben? 

Een jongen danst, getooid in een prachtig rood Calvin Klein shirt met bijpas-
sende zichtbare Christian Dior ceintuur, dwars door het lokaal. Het valt niemand 
op. De meesten zijn inmiddels met hun taak bezig. Of nou ja, toch niet iedereen. 
Twee jongens voor in het lokaal menen even uit de band te mogen springen. Ze 
hebben ducttape gevonden en beginnen luidruchtig een soort van hoe- kan- ik- de- 
nek- van- de- ander- zo- snel- mogelijk- met- ducttape- afknellen- actie. Anja zit met 
haar rug naar ze toe, is bezig andere kinderen te helpen. Ze laat ze begaan. Hoe 
lang nog, vraag ik me licht verontrust en in spanning af. Waar gaat dit heen? Ik 
merk dat ik mijn lichaam schrap zet. Alert, benieuwd en een tikkeltje benauwd naar 
hoe Anja deze niet bepaald flauwe jongens gaat aanpakken. Ze doet nog even niks. 
De ducttape- boys experimenteren verder. Zouden ze tape ook op elkaars mond 
kunnen plakken? 

Precies op het moment dat het uit de hand dreigt te lopen, grijpt Anja in. Alsof 
er zich nog niks heeft afgespeeld draait ze zich losjes om. ‘Of je vraagt nu verkering 
aan elkaar, of je stopt ermee’, zegt ze vriendelijk maar duidelijk tegen de jongens, 
haar stem slechts licht verheffend en de humornuance erin vooralsnog nauwelijks 
merkbaar. ‘Want ik voel nu een bepaalde spanning tussen jullie…daar kan ik zo 
niet mee omgaan.’ Ze kijkt beide jongens in de ogen. Die zijn – evenals ik – door 
het onverwachte van haar opmerking per onmiddellijk stil gevallen. Ik frons mijn 
wenkbrauwen. Waar gaat dit naar toe? Wat gebeurt hier op dit moment? In ieder 
geval lijkt het erop dat humor de angel uit het opstootje haalt. Maar is het eigenlijk 
wel de humor, of doet ze nog iets heel anders? Is het niet eenvoudigweg zo dat ze, 
doordat ze de klemtoon op haar eigen gevoel legt, immers zíj, kan het niet handelen, 
ze de jongens ruimte geeft om op een niet- confronterende manier uit de situatie 
te stappen? En wat als ik kijk naar het effect van haar ‘interventie’ op de aandacht 
van de gehele groep? 

‘Dat stoeien kan alleen maar als jullie verkering zouden hebben’, vervolgt ze, 
alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Iedereen in de klas is stil. Gegniffel 
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volgt. ‘Ik vind het prima hoor, als jullie verkering zouden krijgen. Er zijn wel meer 
stellen hier getrouwd van school gegaan.’ Stilte. De kalmte komt terug. De jongens 
herpakken zich. En zo, voor iemand het door heeft, is wat een hoogst ongemakkelijk 
moment leek te worden veranderd in pedagogisch pareltje, met een thema waar 
iedereen belangstelling voor heeft. Zelfs de dansende Calvin Klein jongen is er voor 
gaan zitten. Trouwen? hoe oud, met wie, waarom? Juf, vertel!

Na afloop van de les praten we na. Ik heb al lang losgelaten dat mijn gesprek 
met Anja netjes in één take op band zou kunnen komen te staan. Na wat korte losse 
gespreksmomenten eerder op de dag, nu ook weer een stukje van het verhaal. Ik 
bedenk me dat met Anja in gesprek gaan gaat zoals het ook in haar les gaat: in bits 
and pieces, open, persoonlijk en vanuit volledig vertrouwen. Ze raakt je met haar 
passionele betoog. Maar ze laat zich ook raken, zal ik zo meteen merken. 

Anja neemt (ook voor mij) de tijd, ook al weten zij en ik dat er een collega 
op de gang op haar staat te wachten in afwachting van de volgende gezamenlijke 
opdracht, het meewerken aan een onderzoek om polarisering onder jongeren tegen 
te gaan. Ze vertelt over haar sensitiviteit, hoe het haar helpt om aan te voelen wat 
er speelt en wat er nodig is. Dat soms zelfs een wat vreemd wiebelende paarden-
staart van een leerling al iets zegt over iemands gemoed. Kleine signalen, grote 
boodschappen. 

Ze betoogt dat wat ze haar leerlingen leert in haar lessen beeldende vorming, 
in feite over ‘oplossingsgericht leren leven en werken’ gaat. Dat creativiteit ont-
wikkelen vooral bijdraagt aan het oplossingsgericht kunnen omgaan met nieuwe 
situaties. ‘Want dat kunnen ze niet. Ze ontberen de kwaliteit om in nieuwe, onver-
wachte omstandigheden een route te bedenken’, zo stelt ze. 

Ik vraag me in stilte af of ze eigenlijk niet veel meer doet dan dat. Of wat zij de 
leerlingen biedt niet op een veel breder gebied impact heeft, en dus over een veel 
bredere linie gezien zou kunnen en moeten worden als onderwijs. Want ook al is 
ontegenzeglijk in de gezichten van de kinderen zichtbaar dat zich buiten de school 
een heel – voor de school onzichtbaar – leven afspeelt, toch lijkt wat Anja hen via 
haar lessen en haar manier van doen en laten aanbiedt van invloed op hoe ze het 
leven kunnen leren oppakken. Het vertrouwen, de geborgenheid, maar ook het 
ervaren van de ‘volwassen vrijheid’…het gaat voorbij de onaanraakbare buitenkant 
bij de kinderen in de groep. Ergens lijkt het hen van binnen te bereiken. 

Ik vraag of het haar niet overweldigt, zoveel prikkels op een dag en haar totale 
beschikbaarheid. Ik zeg dat ik in haar handelen behalve een duidelijke overgave ook 
een totale aanwezigheid meen op te merken. Ik geef aan dat ik tegelijk ook rode 
wangen en een wat oververhit gezicht zie. Herkent ze wat ik zeg? Nee hoor, geen 
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overbelasting, ze kan het goed handelen en kiest er bewust voor om er vijf dagen 
per week voor haar leerlingen te zijn. En ja, ze heeft wel moeten leren om de prik-
kels ook weer uit haar systeem te halen. Onderweg in de trein naar huis de stilte 
zoekend, steeds weer opnieuw proberen te zorgen voor een goede werk- privébalans. 

We nemen afscheid. Ik merk bij mezelf dat het verhaal nog niet rond is. Iets 
is nog niet gezegd, iets is nog niet gevraagd. Ik voel het eigenlijk meer dan dat ik 
het weet. Ergens is er iets ín Anja dat wél van belang is voor het thema van mijn 
onderzoek, maar waar ik nog geen contact mee heb kunnen maken. Met mijn tas 
al in mijn hand, en de collega inmiddels wat ongeduldiger wachtend op de gang, 
stel ik haar nog één laatste vraag. ‘Stel, je zou een nog betere leraar willen worden, 
het is een open vraag hoor, niet dat het nodig zou zijn, maar stel…waar zou je dan 
aan willen werken?’ 

Plots stromen de tranen over haar wangen. Ik schrik van haar reactie. Wat 
gebeurt er? ‘Dan zou ik mijn eigen beerput van binnen moeten opentrekken’, ant-
woordt ze snikkend, daarbij met haar armen een haar borst openritsend gebaar 
makend. De stilte valt tussen ons in. Een kort moment weet ik niet wat te doen. 
Dan besluit ik mijn gevoel te volgen. Zonder er verder nog over na te denken loop ik 
naar haar toe en omarm haar. Haar tranen raken mijn hart maar vooral de zenuwen 
in mijn buik, daar waar mijn eigen kern zit. Herkenning. Ook ik – en wie trouwens 
niet – ben later in mijn leven in gesprek mogen gaan met de innerlijke gevoelens en 
gedachten die in mijn binnenwereld eerder ooit als gevolg van levensgebeurtenissen 
waren neergestreken. Ook ik heb aandachtig betrokken naar mijn eigen binnenkant 
moeten leren kijken in een poging een betere leraar, maar ook een (nog) gelukkiger 
mens te kunnen worden. Raakt ze met haar opmerking een teer, kwetsbaar maar 
essentieel punt van het leraarschap? Zou het kunnen dat aandachtig betrokken 
leraarschap ook gaat over aandachtig betrokken bij je eigen binnenste zijn? 

En ook al overvallen haar tranen me, geheel onverwacht zijn ze toch ook weer 
niet. Eerder die dag vertelde Anja kort al over haar eigen jeugd, over het opgroeien 
met een vader met psychische problemen in combinatie met een moeder die de 
situatie niet aankon. Toen al flitste kort de vraag door mij heen of haar betrok-
kenheid bij de kinderen iets met haar eigen jeugd te maken had. Op dat moment 
besloot ik niks te vragen. Het moment was niet daar. 

Nu, aan het eind van een schooldag met veel indrukken, waarbij ik de ruimte 
heb gekregen om de buiten- en binnenkant van haar leraarschap van nabij mee te 
maken, sta ik opnieuw voor de keuze: ga ik in op wat ze vertelt, of is het als onder-
zoeker niet mijn taak om hier op door te gaan. Enigszins beschroomd vraag ik of 
ze er iets over kwijt wil en of het te maken heeft met haar jeugd waar ze eerder die 
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dag over vertelde. Ze knikt. Woorden lukken even niet zo, maar wel wordt helder 
dat in ieder geval één van de redenen dat ze er volledig wil zijn voor de kinderen op 
haar school, te maken heeft met haar eigen verleden. En vooral dan met datgene 
wat ze zelf niet gehad heeft: veiligheid. Juist daarom weet ze wat er nodig is. Juist 
daarom voelt ze waar de kinderen doorheen gaan. Juist daarom wil ze er voor ze zijn. 

We zwijgen. We kijken elkaar nog een keer in de ogen. We huggen ten afscheid. 
Ik bied mijn excuses aan voor het feit dat ik met mijn vraag onverwacht iets groters 
geraakt hebt. ‘Is niet erg’, zegt ze. Ik voel verbinding. Geen woorden nodig. De tijd 
om erover te spreken is niet daar. Wel ervaar ik een directe en indirecte boodschap 
in haar verhaal: laten we alsjeblieft goed naar kinderen leren kijken, laten we inves-
teren in ‘aandachtige betrokkenheid’. Het is nodig. Het is belangrijk. 

Napeinzend over de vraag of de passionele betrokkenheid van Anja als gevolg 
van haar eigen jeugd misschien teveel van het goede is loop ik de school uit. De dag 
zit er op, het bezoek zal nog een tijdje na- ijlen in mijn hoofd en hart. Ik heb vandaag 
iets moois gezien, dat weet ik zeker. Maar hoe kan ik het bijna onverwoordbare 
verwoorden? Wat is het dat Anja mij in haar lessen op een subtiele manier aan 
leraarschap laat zien? Maar ook, wat vertelt de mens Anja mij? Mag en kan je als 
leraar je ‘zijn’ zo met je ‘leraar zijn’ verweven? Hebben de kinderen baat bij iemand 
die uit ervaring weet hoe het is om in onveiligheid te verkeren? Heeft Anja zélf baat 
bij het vele geven, of ligt de echte balans daar waar ze uiteindelijk ook zou kunnen 
leren om zichzelf te geven wat ze nu vooral aan de ander geeft? Ik blijf het antwoord 
schuldig. Het zijn ‘trage vragen’, waarbij misschien niet zozeer het antwoord van 
belang is, als wel het feit dat de vraag gesteld wordt.  A
5.2.3 Over biografische bezieling

Een tweede manifestatie van ‘aandachtige betrokkenheid’ die zich via ‘Kruimeltjes’ 
laat zien betreft wat ik ‘biografische bezieling’ zou willen noemen. De vraag die hier 
naar boven komt is de vraag naar de betekenis van de eigen biografie in relatie tot 
het eigen aandachtig betrokken handelen. Wat betekent het als de eigen geschie-
denis als motor onder het eigen aandachtig betrokken handelen fungeert? Of en in 
hoeverre is het bewust reflecteren op de eigen biografie in dezen belangrijk? 

Kijkend naar het portret ‘Kruimeltjes’ komt aan het eind de biografie van Anja 
relatief onverwacht uitgebreid én in relatie tot haar manier van aandachtig betrok-
ken handelen naar voren. Wat daarbij opvalt, is dat Anja zich zeer bewust is van haar 
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persoonlijke geschiedenis en dat ze haar ‘biografische verwondingen’ bewust ten 
goede probeert in te zetten. Zo geeft Anja aan datgene wat ze zelf niet heeft gehad 
wel aan de kinderen te willen geven: zij wil er werkelijk voor hen zijn. Daarbij laat 
ze steeds een liefdevolle ontvangende houding zien, van waaruit ze de leerlingen 
voorzichtig naar de toekomst toe uitdaagt en meeneemt. 

Wat in het portret naar voren komt is dat iemands biografie een mogelijk anker-
punt biedt van waaruit het eigen aandachtig betrokken handelen vorm krijgt. Een 
innerlijk startpunt, waar (terug) naar toe gegaan kan worden zodra er opnieuw 
koers bepaald moet worden. In die zin kan iemands biografie – zo lijkt het – ook 
als kompas dienen in relatie tot vragen over (de bedoeling van) het eigen hande-
len. Tegelijkertijd roept het portret ook de vraag op naar de bandbreedte van het 
aandachtig betrokken handelen. Of/in hoeverre is het wenselijk om de eigen biogra-
fische bezieling leidend te laten zijn bij de manier waarop er aandachtig betrokken 
met leerlingen wordt omgegaan?

Ook in de portretten met leraren ‘Aangrijpende aanwezigheid’ (5.3), ‘De Action- 

juf’ (5.4), ‘Leerlingen- in- lijven’ (5.5) en ‘Voor- bij de voorkant’ (5.6) komt duidelijk 

de link tussen de eigen biografie en de manier waarop men het eigen aandachtig 

betrokken handelen vormgeeft naar voren. Zo vertelt Peter (5.3) dat hij in zijn 

eigen jeugd ‘aandachtige betrokkenheid’ bij hem als persoon, als mens, gemist 

heeft. Leraar Johan (5.5) verwijst ook naar zijn eigen jeugd. Hij werd op de lagere 

school erg gepest. In zijn huidige werk wil hij leerlingen zodanig toerusten dat 

hen dat niet overkomt. Ook Inge (5.4.) gebruikt haar eigen schoolloopbaan 

als perspectief. Ze vertelt de kinderen over haar eigen geschiedenis om op die 

manier de kinderen te motiveren en te laten weten dat alles mogelijk is, zolang 

je er zelf maar in gelooft. 

Ook bij de leidinggevenden komt de eigen biografie naar voren. Zie bij-

voorbeeld ‘Voor- bij de voorkant’ (5.6), ‘Tussen schuren en schaven’ (6.2), ‘Met 

open vizier’ (6.3), ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’ (6.5) en ‘Onverwachte opkla-

ringen’ (6.6). 

Michiel (6.3) geeft bijvoorbeeld in ‘Met open vizier’ aan hoe ‘verbinding’ 

als centraal thema binnen zijn werkende bestaan is voortgekomen uit zijn 

thuissituatie als kind, en dat dat iets is wat in zijn huidige manier van aan-

dachtig betrokken handelen nog steeds centraal staat. Ruben (6.5) vertelt in 

‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’ hoe het vroege overlijden van zijn moeder hem 

in positieve zin heeft gevormd waar het gaat om het aandachtige betrokken 
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kunnen en willen zijn bij anderen en Yvonne (6.6) refereert in ‘Onverwachte 

opklaringen’ in relatie tot haar aandachtig betrokken handelen aan haar eigen 

biografie waarin ze (teveel) geleerd heeft om te zorgen voor de ander, daarmee 

zelf als mens (teveel) buiten beeld blijvend. 

5.3  Aangrijpende aanwezigheid 

5.3.1 Over aanwezigheid als aandachtspunt

Het portret ‘Aangrijpende aanwezigheid’ is tot stand gekomen via en na een meel-
oopdag met Peter, docent natuurkunde op een scholengemeenschap vmbo tot en 
met vwo.

Een kwestie die in dit portret naar voren komt, betreft de vraag naar de relatie 
tussen het willen controleren van ‘aandachtige betrokkenheid’ en het al dan niet 
‘aanwezig’ kunnen zijn. Hoe verhouden beiden zich tot elkaar? En wat ‘doet’ het 
controle willen hebben en houden in dezen? 

In het portret ‘Aangrijpende aanwezigheid’ wordt zichtbaar dat Peter in alles 
zijn beste been voorzet om aandachtig betrokken bij zijn leerlingen te kunnen zijn. 
Tegelijkertijd wordt helder dat die ‘aandachtige betrokkenheid’ maar ten dele door 
zijn leerlingen wordt (h)erkend en opgepakt. Met een aantal klassen is de relatie met 
zijn leerlingen naar eigen zeggen ver beneden peil, ondanks al zijn goede bedoelin-
gen, zijn wil en zijn harde werken. 

Een bijzonder moment komt in ‘Aangrijpende aanwezigheid’ in beeld op het 
moment dat Peter, voor de toehoorders onverwacht, zijn leerlingen vraagt om zich 
uit te spreken over hem en de rest van het lerarenkorps. Hier geeft Peter – die in 
alles graag ‘in control’ is – de controle uit handen. Wat ontstaat is een levendig 
gesprek tussen Peter en zijn leerlingen, waarbij tegelijkertijd een meer aanwezige 
Peter zichtbaar wordt. Maar ook de leerlingen lijken zich, voor een moment, anders 
tot Peter te verhouden: ze spreken zich werkelijk uit over wat hen bezig houdt. 

Kijkend naar dit moment van ‘aangrijpende aanwezigheid’, wordt zichtbaar dat 
‘het onverwachte’ – en dus niet beheerste – een aanwezig aangrijpingspunt biedt om 
(de ander) tot aanwezigheid te (laten) komen. Juist via en in het niet- gecontroleerde 
en niet- controlerende , met daarbinnen ruimte voor ‘niet weten’, lijkt ruimte te 
ontstaan om je als mens (opnieuw) tot elkaar te (leren) verhouden. Precies daar 
lijkt ruimte te zijn om geraakt, beroerd, bewogen te worden. De vraag die deze 
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manifestatie van ‘aandachtige betrokkenheid’ vervolgens oproept is hoe iemand 
vanuit de wil om aandachtig betrokken te zijn tegelijkertijd bij het loslaten van de 
controle kan komen? 

Ook in verschillende andere portretten met leraren komt het thema ‘controle’ 

in relatie tot ‘aanwezig zijn’ aan de orde. Zowel leraar Inge (‘De Action- juf’, 

5.4) als leraar Danielle (‘Voorbij de voorkant’, 5.6) betogen te willen leren om 

minder vanuit controle en meer vanuit ‘aanwezig zijn’ les te willen geven. Ze 

vragen daarbij om steun van hun leidinggevenden, omdat ze het zelf moei-

lijk vinden om het anders te doen. Ook denken ze letterlijk meer vrije ruimte 

nodig te hebben. Deze behoefte aan vrije ruimte, waarbinnen op beheersing 

en controle geënt lesgeven plaats kan maken voor lessen met een meer vrije 

invulling, komt ook terug in de portretten met Anja (‘Kruimeltjes’, 5.2) en Johan 

(‘Leerlingen- in- lijven’, 5.5).

In de portretten met leidinggevenden komt het loslaten van controle even-

eens naar voren. Via het portret met Michiel (‘Met open vizier’, 6.3) wordt 

duidelijk dat tijdens momenten van ‘georganiseerde chaos’ – waar de con-

trole wordt losgelaten – ruimte ontstaat voor eenieder om tot aanwezigheid 

te komen. In het portret met Ria (‘Goudschaaltje’, 6.4) komt naar voren dat 

controle vanuit het laten heersen van de eigen belangen – in dit geval de belan-

gen van mij als onderzoeker – juist niet tot een ontmoeting leidt. Ook Yvonne 

(‘Onverwachte opklaringen, 6.6) betoogt dat het belangrijk is dat leraren de 

methode los durven laten. Juist dan gebeuren er mooie dingen. In het portret 

met Ruben en Maarten (‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’, 6.5) wordt zichtbaar 

dat zowel Ruben als Maarten het loslaten van controle en het verkennen van 

het onbekende als opdracht voor zichzelf zien waar het gaat hoe om te gaan 

met directeuren. Daarnaast komt in dit portret naar voren dat ook Ruben en 

Maarten ervaren dat leraren loslaten moeilijk lijken te vinden. 

Tegelijk met de wens en het verlangen om controle los te laten komt via een 

groot aantal portretten naar voren dat een op controle en beheersing gestoelde 

agenda momenteel de kleur en toon van de agenda bepaalt (bijvoorbeeld de 

geportretteerde vergaderingen bij de leidinggevenden). Wat via de portret-

ten zichtbaar wordt is dat los wíllen laten nog niet meteen ook los kúnnen 

laten betekent. Daarbij komt de dominantie van het op controle en beheersing 

gestoelde onderwijssysteem op verschillende plekken in beeld (zie bijvoorbeeld 

‘Met open vizier’, 6.3 en ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid, 6.5). 
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5.3.2 Portret ‘Aangrijpende aanwezigheid’ 

Wéten dat je bij het aandachtig betrokken onderzoek doen iedere keer voor verrassin-
gen komt te staan – immers de situationele werkelijkheid is nooit voorspelbaar – is 
één. Het ook aan den lijve ondervinden is twee. Ook dit keer weer overvalt me het 
unieke en onverwachte van de situatie, de leraar, zijn klassen en de school. 

De gewaarwording dat ook scholengemeenschap X – een brede scholen-
gemeenschap waar tot en met leerjaar 2 kinderen van vmbo kader tot en met vwo 
bij elkaar in de klas zitten – een eigen ‘zijn’ kent, begint deze ochtend al bij het 
vinden van een parkeerplaats. De lege parkeerplekken, bezaaid met glas, getuigen 
stilletjes van wat hoogstwaarschijnlijk de nacht ervoor in deze straat heeft plaats-
gevonden. Er hangt een lichte mist over de wijk. Ook al is het nog vroeg, de school 
lijkt zijn wake- up call al te hebben gehad. Leraren vinden met vlotte tred hun weg 
naar binnen, leerlingen sjokken licht verveeld, de telefoon muurvast in de hand, 
achter hen aan. 

In de hal van het gebouw vallen me twee dingen op. Een grote vitrinekast met 
bekers van alle sportwedstrijden en de centrale plek van het ‘conciërgehok’. Klaar-
blijkelijk wordt hier ook ’s ochtends vroeg gelachen. ‘Oh, je weet niet hoe Peter eruit 
ziet’, zegt een van de conciërges in onvervalst dialect zodra ik vraag hoe ik Peter kan 
herkennen. ‘Nou, lang, kalend en ongeveer twee keer zo oud als ik, haha.’ ‘Dat kan 
nooit’, reageert zijn collega. ‘Dan zou ie al begraven zijn. Honderdtwintig wordt 
niemand, haha.’ De dag is begonnen. 

Licht glimlachend vind ik na een klein moment van verbouwereerdheid mijn 
weg naar het lokaal, waar Peter inmiddels zijn les scheikunde aan het voorbereiden 
is. Nog voor we elkaar de hand hebben geschud valt hij met de deur in huis. ‘Ja, 
het was een beetje een impulsieve beslissing van me, om me op te geven voor je 
onderzoek.’ Hij last een korte pauze in, zijn blik ondertussen gericht op de verdere 
voorbereiding van zijn les. Ik zeg niets. ‘De eerste twee lessen die je gaat zien, gaan 
eigenlijk wel goed. Maar de twee erna een stuk minder, of eigenlijk zelfs helemaal 
niet goed. Dus ik vind het wel spannend dat je er vandaag bent.’ 

Het onverwachte in zijn mededeling verrast me. Ik weet niet meteen wat ik 
moet zeggen. Hier voor me staat iemand die mij toelaat in lessen waarvan hij zelf 
zegt dat ze niet goed gaan. Hoe bijzonder is dat? Wie durft dat, iemand toe te laten 
daar waar hij of zij van zichzelf vindt dat hij niet goed functioneert? Ik ben onder 
de indruk. Ik kijk hem, vermoedelijk vragend en licht verrast, aan. ‘Waarom doe je 
mee dan?’ Nog voor hij iets kan zeggen spreken zijn ogen. Ik ervaar in zijn blik en 
in zijn lichaamshouding een fragiliteit die ik de rest van de dag zal blijven voelen. 
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Alles in me zegt dat ik voorzichtig moet zijn. Kwetsbaar en raakbaar. Welk verhaal 
heeft deze man me te vertellen? Wat is er aan de hand? 

‘Ik vind dat er meer over gesproken moet worden met collega’s. Daarom heb ik 
me nu toch opgegeven’, vervolgt hij. ‘Er wordt wel gesproken over zaken die niet 
goed gaan. Mijn collega’s zijn op zich open en behulpzaam. Maar het gaat dan altijd 
over afspraken of extra regels of zo. Over klassenmanagement. Terwijl het eigenlijk 
over het meer persoonlijke zou moeten gaan. Maar daarover spreken we niet.’ 

Aan zijn lichaamshouding – een bepaalde onrust die ik in verband meen te 
kunnen brengen met het verder voor willen bereiden van de les in combinatie met 
het nog niet verder open willen leggen van een belangrijk thema – lees ik af dat de 
tijd niet daar is om er op door te vragen. Zonder dat hij erom vraagt geef ik aan 
voorzichtig te zullen omgaan met wat hij me laat zien. Ook zeg ik dat ik het bijzon-
der vind dat ik mee mag kijken. Van binnen vraag ik me af waarom ik dat eigenlijk 
doe, dat geruststellen? Hij vraagt er niet om. Ik ben zijn moeder toch niet? Op welk 
onuitgesproken appel zit ik te reageren? 

Heel even babbelen we nog verder. Hij vertelt over wat hij goed onderwijs vindt. 
Dat het meer zou moeten gaan over de mens achter de leerling. Dat hij dat zelf gemist 
heeft. Ter illustratie vertelt hij over zijn eerdere vak als consultant, waarbij hij altijd 
zag dat zijn collega ‘alleen zichzelf’ meenam naar de presentaties en gesprekken, zon-
der zich al te veel voor te bereiden. Terwijl hij, Peter, alles eindeloos tot in detail zat 
te prepareren. Dat hij toen pas leerde dat het ook anders kon. Dat hij dat graag wat 
eerder geleerd had. Meer inzicht in zichzelf had willen hebben in het waarom van zijn 
gedrag. En dat school daar een rol in had kunnen en/of moeten spelen. 

Nog voor ik erop in kan gaan stromen de leerlingen binnen. Les 1 van deze dag 
gaat beginnen. Vandaag staan voor groep 1A, de mentorklas van Peter, proefjes op 
het programma. Het gaat over het oplossen van stofjes. Wat is een oplossing? Noem 
twee oplosmiddelen. Wat is kwispelen? Ze mogen aan de slag met het mengen van 
paracetamol, koffiepoeder en ijzernitraat, met water en alcohol. 

De les kent een heldere en strakke didactische lijn. De kinderen beginnen, geze-
ten in een kring, over wat er onthouden is van vorige les, waarna uitleg over het 
thema van de dag volgt. De uitleg is to the point. Geen uitweidingen, geen vragen 
aan de leerling, geen (onnodige?) vertelsels. Vervolgens gaan de leerlingen in groep-
jes bij de practicum- tafels aan de slag. Bij het maken van het verslag horen vragen 
die in het ‘verslagschrift’ moeten worden opgeschreven. Aan het einde van de les, 
de kinderen weer terug in de kring, worden de verslagjes besproken. 

De les begint rustig. De kinderen lijken het voorgeschreven format vrijwillig en 
gedwee te volgen. Peter spreekt met zachte stem en dirigeert de kinderen liefdevol naar 
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hun vaste plekken. Voorop zijn bureau ligt de tafelgroepsindeling op naam. Proefspuit-
flesjes, reageerbuisjes en stofjes. Alles staat klaar en wordt door Peter persoonlijk naar 
de tafels gebracht. De boel is tot in de puntjes voorbereid. Peter is ‘in control’. 

De leerlingen volgen het voor hen klaarblijkelijk bekende stramien. Daar waar 
enkelen menen uit het voorgeschreven format te kunnen stappen door iets anders 
met de flesjes te gaan doen dan proefjes, grijpt Peter onmiddellijk in: ‘Niet spelen, 
niet spelen! We zijn hier niet om te spelen!’ Hij houdt ze liefdevol maar duidelijk 
onder zijn vleugels, zo merk ik in mijzelf op. Zijn les, maar ook zijn letterlijke bewe-
gingen, zijn doorspekt met zachtheid, met zorgvuldigheid, met controledrang en 
serieusheid. Er worden geen grapjes gemaakt. Er wordt niet gespeeld. Er wordt niet 
gesputterd. De leerlingen zijn aan het werk. 

De kinderen die klaar zijn, zitten stilletjes voor zich uit te kijken. Sommige bab-
belen een beetje over de komende wereldkampioenschappen voetbal. Ik vraag me 
in de stilte van het moment af wat ik in deze les van de kinderen gezien heb. Waar 
zit hier de ruimte voor ‘het persoonlijke’ waar Peter het tegen mij voorafgaand aan 
de les over had? Waar en hoe kunnen de kinderen in deze les een stukje van zichzelf 
ontdekken, hun eigen vrijheid ontmoeten en daar mee spelen? Waar is hier vrije 
ruimte om te spelen en te lachen? Of is het per definitie zo dat dat in een scheikun-
deles niet kan? Of, een stapje verder nog, is het misschien niet eens de bedoeling? 

De les wordt afgerond in een kring. Langzaam maar zeker is het geluidsniveau 
enkele decibellen gestegen. Tussen een aantal kinderen vlak naast me is een gesprek 
over huiswerk ontstaan. ‘Mijn moeder geeft geen fuck om mijn huiswerk’, zo stelt 
de stoerste van het stel hardop. De anderen lachen. Op signaal van Peter leggen de 
kinderen hun verslagschriften open voor zich op de grond. ‘Ik zie een aantal goede 
observaties’, zegt Peter. ‘Hard gewerkt. Vertel eens Wesley, is er uit de proefjes geko-
men wat je had verwacht?’

Nog voor we overstappen naar les 2 realiseer ik me dat Peter zich in zijn aan-
dacht – ook al lijkt deze primair taakgericht – wel degelijk op de kinderen zelf richt. 
Je hoort het terug in de toon waarmee hij complimentjes uitdeelt, je ervaart het 
in de manier waarop hij ze op elkaars werk laat reageren. Je ziet het aan een voor-
zichtige hand op de rug en aan een enkele persoonlijke vraag die het voorbije uur 
aan een van de kinderen gesteld is. ‘Gaat het jongen, wat is er aan de hand?’ Via 
zijn didactische aanpak probeert hij daarbij ook de kinderen onderling aan elkaar 
te verbinden. Ze reageren op elkaars werk, ze vertellen over elkaars werk. ‘Wat ik 
belangrijk vind is dat de kinderen in mijn mentorklas er ook voor elkaar zijn’, zo 
zal Peter me later vertellen. ‘Dat ze betrokken zijn bij elkaar, dat ze elkaar steunen. 
Ik doe dat door een open sfeer te creëren in de klas.’ 
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Geduldig, voorzichtig, opbouwend, zo zou ik zijn manier van aandacht schen-
ken typeren. En ook al klinkt dat allemaal positief, toch mis ik op enig moment ook 
iets in zijn benadering. Op de een of andere manier lijkt het aandachtsproces niet 
helemaal te kunnen stromen. Mist er iets in de ‘energie’? Het lijkt wel alsof hij niet 
echt in zijn kracht staat. Ligt het aan de strakke methodische aanpak? Heeft het te 
maken met het feit dat we bijna aan het einde van het schooljaar gekomen zijn? Of 
heeft het toch te maken met de persoon van Peter zelf? 

Ergens voel ik dat ‘openen’ – in de zin van de wereld laten zien wie hij ‘als zelf’ 
is – en ‘sluiten’ – in de zin van zichzelf afschermen – een centraal thema is in Peter 
zijn verhaal. Dat wat hij me eerder op de ochtend tijdens onze kenningsmakings-
minuten van zichzelf liet zien, dat dat voor hem een bijzondere mate van openheid 
in zich herbergde. Dat die openheid vervolgens niet zichtbaar was in de voorbije 
les. En dus, dat er ergens rondom het openen en sluiten zich een cruciaal stukje 
van de puzzel bevindt. 

Ik noteer voor mezelf dat als ik meer te weten wil komen over hoe het peda-
gogische schilderij van Peter in elkaar zit, als ik echt in contact met Peter en zijn 
verhaal wil komen, dat ik dan mijn ‘normale’ manier van doen en laten achter me 
zal moeten laten. Te uitgelaten, te lawaaierig. Te direct ook. Wat nodig is om ver-
der te komen zijn juist géén directe vragen, geen uitgelaten openheid, maar stilte, 
vertraging en serieusheid. Ik moet hem bij mij laten komen, in plaats van dat ik bij 
hem kom. Ik besluit mijn notitie met de volgende zin: ‘zo gemakkelijk als ik bij de 
één helemaal binnen mag komen en zijn verhaal mag kennen, zo voorzichtig moet 
ik zijn bij de ander. Niet mijn oprechtheid betuigen, maar hem laten merken dat ik 
oprecht ben. Peter heeft bewijs nodig.’  A
Na les 2 in ongeveer dezelfde modus als les 1 voorbij te hebben zien komen, is het 
nu tijd voor de eerste van de twee ‘moeilijke’ groepen: vmbo jaar 3. ‘En dan valt de 
eerste groep nog mee’, zo geeft Peter aan. ‘Zij vinden me als mens nog wel aardig. 
Ze willen niet werken, maar het is me wel gelukt dat ze me als mens oké vinden.’ Ik 
verbaas me een beetje over zijn opmerking. Eerder heeft hij ook al aangegeven dat 
het belangrijk voor hem is dat de leerlingen hem aardig vinden. Voor wie of wat is 
het belangrijk, vraag ik me af. Voor de leerlingen, of voor Peter zelf? Voor het feit 
dat er dan gewerkt kan worden? Voor het gevoel van veiligheid in de groep en bij 
de leerling? Of toch voor de veiligheid van Peter zelf?

Voor de les begint hebben we nog even tijd om te praten. Peter zijn keuze voor 
de scholengemeenschap is een zeer bewuste keuze. Na een aantal jaren op het 
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X- lyceum te hebben gewerkt zocht hij een nieuwe uitdaging. Het gesprek rondom 
zijn groeiwens kwam op het X- lyceum niet goed op gang. Een wandelpelgrimstocht 
naar Santiago de Compostella gaf hem de ruimte tot bezinning. Wat was het dat 
hij echt wilde? Kort na terugkomst lukte het hem om een jaarcontract bij Scholen-
gemeenschap X te krijgen. Hij geeft aan dat de school hem vanwege verschillende 
redenen aantrekt. Kleinere teams, kleinere lerarenkamers dichter bij de leerlingen, 
de multiculturele samenstelling van de school, de manier waarop er natuur- en 
scheikunde mag worden gegeven (iedere les een proef) en het feit dat ‘veel leerlin-
gen hier een vader nodig hebben’. Peter: ‘Hier kun je wat betekenen voor de ander. 
Het maakt dat je je zelf minder belangrijk vindt.’ 

De school werkt vanuit ‘deelscholen’ met kleinere teams. Niet iedereen in één 
lerarenkamer. Nauwe betrokkenheid bij elkaar. Maar niet iedereen dezelfde visie. 
Sommigen zijn bij deze toch vaak niet al te eenvoudige leerlingen met meestal 
een complexe thuissituatie en achtergrond fel voorstander van de ‘harde aanpak’. 
Anderen prefereren de meer ‘softe’ pedagogische koers. 

De eerste leerling wandelt binnen. 
Leerling: ‘Ik ben echt lelijk vandaag.’ 
Ik: ‘Wat zeg je?’ 
Leerling: ‘Ik ben echt lelijk vandaag. Om 08.00 uur opgestaan en om 08.30 

moest ik hier al zitten!’ 
Samen met andere meiden in de groep frunnikt ze aan haar haar. Tja, als je haar 

maar goed zit, denk ik, van binnen even glimlachend. 
De groep zit in een kring. Peter stelt me voor en vraagt of ik zelf even uit wil 

leggen wat ik kom doen. Ze reageren geïnteresseerd. ‘Ow mijn moeder, ja die doet 
ook iets met pedagogiek.’ De sfeer is ontspannen. Open. En dan gebeurt er iets wat 
me bij het verder in beeld brengen van Peter zijn pedagogische aanpak bij zal blijven. 
Hij neemt het woord en zegt: ‘En jullie mogen ook wat over mij zeggen.’ 

Stilte. Vijfentwintig paar ogen kijken hem aan met een blik waarin een menge-
ling tussen verwondering en verbijstering te lezen is. ‘Ja, ik meen het, jullie mogen 
gewoon zeggen wat jullie van mij en van andere leraren hier vinden.’ De jonge-
ren draaien op hun stoel. Her en der een smalende glimlach. Maar ook oprechte 
interesse. Persoonlijk ben ik zelf even van slag door het onverwachte. Ik heb geen 
vragenlijstje voorbereid en stoei in mijn hoofd met het feit dat ik ‘officieel’ helemaal 
geen leerlingen mag bevragen. Ik vraag me ook af of het wijs en verstandig is om een 
groep van vijfentwintig ‘moeilijke’ leerlingen onverwacht direct en met de gehele 
groep tegelijk dit thema te bespreken. Ook ik ben stil. Ik twijfel. Ga ik dit kunnen, 
dit groepsgesprek. Ga ik dit willen. 
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Luttele seconden later besluit ik met de stroom mee te bewegen. Peter vraagt, 
de jongeren antwoorden. De sfeer is levendig, zeker niet vervelend. De woorden 
rollen uit hun mond. De klas is niet bepaald positief over het lerarenkorps. Ze vin-
den school wel leuk, maar de leraren niet. Echt niet. Niet echt. Een paar jongeren 
neemt het meest actief het woord. Het woord respect valt: ‘Ze willen wel respect 
van ons voor hen, maar geven het zelf niet.’ Een ander vult aan: ‘Mevrouw, weet u 
wat ze doen? Ze nemen de shit uit de vorige les gewoon mee naar onze les. En die 
frustratie reageren ze op ons af.’ Instemmend knikken en hummen de anderen. De 
groep komt tot leven. Het lijkt erop dat de vrijheid om je mening te mogen geven 
hen goed doet. 

Bijzonder is ook dat het gesprek niet verwordt tot een grote zwartmaakactie 
richting lerarenkorps. Na de negatieve kanten van de grote groep leraren te hebben 
benoemd, komen ze, zonder te vragen, op de proppen met de naam van de persoon 
die in hun ogen ‘de ideale leraar’ is. ‘Hij is echt goed mevrouw!’ Het blijkt te gaan 
om ene Vincent. Hij snapt de leerlingen, hij ziet ze, hij geeft grenzen aan, maar 
maakt ook ruimte. ‘Naar hem luistert iedereen en voor hem wil iedereen werken.’ 
Ik bedenk me dat het op zijn minst interessant zou zijn om ook eens bij Vincent in 
de klas te kijken. 

‘Wat vinden jullie dan van mij’, vraagt Peter plots. Even wordt er geaarzeld. 
Achterin de groep neemt een van de jongens het woord. ‘Meester Peter zou eens wat 
meer standvastig moeten zijn. Daar ontbreekt het aan. Als hij zegt ‘ga daar zitten’, 
dan moet hij daar ook aan vasthouden.’ Iedereen in de groep houdt de adem in. Ik 
ook. Mag dit gezegd worden? Zodra blijkt dat Peter niet boos of vervelend wordt, 
durft de rest van de groep zijn steun te betuigen. ‘Ja klopt. Meester Peter is een 
véél te lieve leraar!’ ‘Klopt’, zegt Peter, ‘ze hebben gelijk.’ Ik vraag wat ze van school 
vinden. ‘School is leuk, de leraren niet’, is het nagenoeg eenstemmige antwoord. 

Wat zou ‘lief zijn’ voor Peter betekenen, schrijf ik ondertussen op. Ik leg daarbij 
de link naar een gesprekje dat we kort voor aanvang van de les hadden. Peter ver-
telde over zijn bewuste overstap van het X- Lyceum naar deze school. Hij zocht meer 
uitdaging: ‘De leerlingen hier hebben een vader nodig. Je kan echt wat betekenen 
voor die ander. Je leert hier om jezelf minder belangrijk te maken.’ Betekent dit dat 
Peter ‘lief zijn’ associeert met vaderschap? 

Zo plots als het moment voor een groepsgesprek daar is, zo plots besluit Peter 
dat het ook weer over is. ‘Pak je boeken!’ De les natuurkunde begint. Het gaat 
over volt en het verschil in voltage in Nederland en Amerika. De leerlingen zijn 
geboeid. ‘Hoeveel volt zou er in een taser zitten?’, roept een van de leerlingen, het 
voltageverhaal geheel naar de eigen leefwereld toetrekkend. ‘Hoeveel volt loopt er 
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door een tram’, denkt een ander meisje hardop. De levendige energie die het thema 
voltage met zich meebrengt raakt snel uitgedoofd op het moment dat Peter de 
vragen slechts kort wenst te beantwoorden. ‘Weet ik niet. Pak je schrift. We gaan 
aan het werk.’ 

Ik merk bij mezelf teleurstelling. Die zit vooral in het feit dat wat een – in 
tegenstelling tot de voorgespiegelde verwachtingen – levendige les leek te worden, 
nu een soort van plotselinge dood lijkt te sterven. Wat gebeurt er? Het momentum 
is zo opvallend. Ik voel mijn wenkbrauwen fronsen. Daar waar de leerlingen vijf 
minuten ervoor nog levendig met een even energieke en open Peter in gesprek 
waren over zijn leraarschap, lijkt diezelfde Peter nu – mogelijk in een poging orde 
te willen houden – alle levendigheid in de groep te willen onderdrukken. Maar niet 
alleen dat. Ook hijzelf verandert. Van een leraar die rechtopstaand met open blik en 
heldere stem de groepsdiscussie wist te leiden, zie ik op dit moment niet veel meer 
terug. Fragiel ogend, met breekbare stem, in zijn ogen de terugtrekkende beweging 
zichtbaar, probeert hij de les verder te leiden. 

De energie is grotendeels weg. De klas gaat in meer of mindere mate zuchtend 
in kleine groepjes aan het werk. Dat zal de rest van de les zo blijven. Peter komt 
naast me zitten. Nog voor ik goed en wel in kan gaan op wat er zojuist gebeurde, 
begint hij te vertellen. Hij geeft aan dat hij vanaf volgend jaar geen les meer gaat 
geven aan vmbo jaar 3. ‘Ze werken niet hard genoeg. Ik krijg ze niet gemotiveerd.’ 
Hij zegt het ogenschijnlijk met enige berusting. Tegelijkertijd ervaar ik in zijn stem 
en ogen een onuitgesproken vraag om hulp, om feedback wellicht. 

Peter vervolgt zijn verhaal. Er is een aantal keer bij hem in de klas gekeken. Het 
eerste bezoek – aangekondigd – met een positieve beoordeling. Gevolgd door een 
tweede bezoek – onaangekondigd – met een negatieve beoordeling. Het feit dat er 
ná de negatieve beoordeling nog een aantal klassenbezoeken volgden die positievere 
uitslagen gaven, deed niets aan de ontstane ruis over zijn kwaliteit als leraar af. 
Gevolg: vooralsnog geen omzetting van een jaarcontract naar een vast contract. Wel 
nog een kans om zich komend jaar te bewijzen. Uit eigen beweging – ‘ik ga alleen 
maar lessen geven aan groep 3 en 4 als er volledig vertrouwen bestaat’ – heeft hij 
de groepen 3 en 4 teruggegeven. Komend jaar gaat hij terug naar drie dagen, met 
alleen leerlingen uit jaar 1 en 2. 

Het raakt hem zichtbaar. ‘Het is frustrerend. Heel ongelukkig.’ Vooral het feit 
dat in zijn beleving het ontstane probleem hoofdzakelijk wordt neergelegd als een 
individueel vraagstuk, lijkt hem te deren. ‘Ik vraag me af in hoeverre er echt onder-
steuning gegeven wordt. Ze zeggen: ‘Zoek maar een coach’. Maar ik vind dat hier 
een teamverantwoordelijkheid ligt. Dat zou meer vanuit de leiding moeten worden 
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gestimuleerd. Dat je een teamdoel krijgt op dit gebied, dat je bij elkaar in de lessen 
gaat kijken en elkaar gaat ondersteunen om samen verder te komen.’ 

Onder de indruk van de openheid van zijn betoog, vraag ik hem waarom hij 
mij dan toch heeft uitgenodigd om in zijn klas te komen kijken. Ik zeg hem dat ik 
niet anders kan dan respect hebben voor zijn openheid. ‘Het is belangrijk dat dit 
dilemma aan de orde komt’, zo stelt hij. ‘Anderen houden de groep er onder door 
nog meer dwang. Dat wil ik niet. Ik wil op die manier niet lesgeven. Ik wil wel graag 
verder komen. En ik hou voor ogen dat ik dat alleen maar kan doen door zaken 
open te leggen.’  A
En dan is het tijd voor de laatste les van die dag. Peter heeft me dan al meerdere 
keren aangegeven dat dit de les is waar hij het meest tegenop ziet. Leerlingen die 
hem niet mogen. Peter die zich met dat gegeven geen raad lijkt te weten. Want hoe 
dan de groep aan te sturen, als het niet vanuit de relatie kan? 

De leerlingen sjokken binnen en zetten zich in de kring. Nog voor er een 
woord gezegd is, lijkt de toon al gezet. Van beide kanten. Enigszins onder de indruk 
constateer ik dat Peter al voor de les is begonnen het bijltje erbij lijkt te hebben 
neergegooid. Je ziet het aan zijn houding, je merkt het aan hoe hij de les begint. 
Geen animo, nauwelijks nog moeite doend om het feit dat hij het inmiddels heeft 
opgegeven te verbergen. Weinig energie in zijn bewegingen en taal. 

Tussen hem en de groep lijken de kilometers afstand onoverbrugbaar. Ieder in 
zijn eigen wezen, geen sprake van onderlinge aandachtige aanwezigheid. Ook in 
de houding van de leerlingen – hangend en liggend op hun stoelen, druk bezig met 
allerhande niet- schoolse zaken – is desinteresse waarneembaar. ‘Het is veel te warm 
om iets te doen’, roept een van de leerlingen van achteruit de klas. ‘Kunnen we niet 
meteen in tafelgroepjes gaan zitten’, stelt een van de stoere jongens quasi zeurend. 
Met een blik waarin onverholen minachting zichtbaar is, kijkt hij Peter aan. 

De leerlingen roepen van alles door elkaar. Peter doet een halfslachtige poging 
de boeken geopend te krijgen. De jongen met de minachtende blik in zijn ogen, 
dicht bij Peter in de buurt zittend, doet eenvoudigweg niet mee. ‘Doe je boek eens 
open’, maant Peter hem. ‘Ik snap niet helemaal wat je bedoelt’, reageert de jongen 
quasi onwetend, zijn blik op zijn schoot houdend. ‘Nou, gewoon, doe je boek eens 
open!’ De jongen reageert niet. Kijkt Peter niet aan. Alsof er niks gezegd is en Peter 
niet aanwezig is, blijft het boek op zijn schoot liggen. 

Mijn hart verschiet van kleur. Recht voor mijn neus wordt onverbiddelijk zicht-
baar dat het Peter niet – of in ieder geval niet meer – lukt om zijn pedagogische 
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schilderij in deze les gestalte te geven. Zijn ideaal om vanuit vriendelijkheid en 
verbinding de vaderrol op zich te kunnen nemen, lijkt hier in de kiem gesmoord te 
worden of zelfs reeds te zijn. Verder dan een potloodschets lijkt hij niet te kunnen 
komen. Het raakt me, ik voel het pijnlijke van het moment in mijn eigen vezels. 
Hoeveel harder kun iemand je afwijzen, dan door te doen alsof je lucht bent? 

‘Ik heb veel onvoldoendes, steeds meer onvoldoendes’, vertelt Peter als hij naast 
me komt zitten nadat hij de leerlingen in tafelgroepjes aan het werk heeft gezet. 
‘Het gaat van kwaad tot erger. Men vraagt dan aan mij, hoe komt dat?’ Nog nauwe-
lijks bijgekomen van het voorbije moment overvalt me ook deze ontboezeming. Ik 
kan het niet laten om nog even terug te grijpen naar het moment van even daarvoor. 
De vraag brandt op mijn lippen. ‘Waarom heb je die jongen die jou volledig negeerde 
niet gewoon de klas uit gezet?’ 

Ik krijg geen direct antwoord. Hij kijkt me aan. ‘Ja, waarom heb ik hem er niet 
uit gestuurd?’ In zijn blik ontwaar ik een zoeken. Een geraakt zijn ook. We raken in 
gesprek over grenzen stellen. Autoriteit en grenzen stellen, is dat een twee- eenheid? 
Hoe krijg je autoriteit? Wat ik zojuist gezien heb leek alles te maken te hebben met 
een krachtmeting zonder woorden. Waar heb ik zojuist naar zitten kijken? 

De groep keutelt ondertussen verder. Her en der wordt een beetje gewerkt, 
maar de meeste leerlingen lijken, net als Peter, min of meer verveeld te wachten 
tot de bel hen verlost van hun wederzijdse verplichting. Op enkele plekken wordt 
met stukken van pennen gegooid. Daar waar het echt uit de hand dreigt te lopen, 
maant Peter de leerlingen tot stilte. ‘Laatste waarschuwing, bij de volgende waar-
schuwing ga je eruit!’ 

Het voelt enigszins ongemakkelijk om te praten terwijl de leerlingen geacht 
worden te werken. Maar mijn nieuwsgierigheid is groter dan mijn geduld. Ook 
Peter lijkt van mening te zijn dat het opportuun en wenselijk is om zijn pedagogi-
sche schilderij verder te verkennen. 

Ik vraag hem hoe het met hem gaat. Mijn opmerking over het in de klas laten 
van de jongen met de minachtende blik in zijn ogen lijkt Peter te hebben geraakt, 
zo meen ik uit zijn gezichtsuitdrukking op te maken. ‘Is het oké met je? Ben ik niet 
te ver gegaan met mijn opmerking?’ Peter: ‘Het zet je wel aan tot nadenken ja. Het 
komt wel binnen.’ Ik voel dat ik moet minderen, dat mijn opmerkingen hem harder 
raken dan mijn bedoeling is. Dat Peter een kwetsbaarheid in zich herbergt die ik op 
de een of andere manier moet honoreren. Dat ik wellicht over een grens gegaan ben. 

Peter vervolgt zijn betoog en vertelt dat hij niet de aandrang voelt om men-
sen op een negatieve manier te begrenzen. Zo is hij zelf niet opgevoed, zo wil hij 
anderen ook niet opvoeden. ‘Ik begrens mezelf’, zo stelt hij. ‘Ik heb de grens van 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   146Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   146 18/11/2021   14:00:3618/11/2021   14:00:36



 Portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’ met leraren  147

een ander niet nodig. Ik ben in een veilig gezin opgegroeid, althans de eerste tien 
jaar. Het was voor mijn ouders belangrijk dat ik er was. Ik was het tweede kind, 
het eerste kind is kort na de geboorte overleden. Daardoor zijn mijn ouders heel 
erg voorzichtig met mij geweest. Ik ben er in die eerste tien jaar heel erg voor hen 
geweest. In die jaren heb ik zelf geleerd om mezelf te begrenzen.’ 

Wederom een ontboezeming die me doet fronsen en nadenken. Niet zozeer het 
feit dat hij veilig is opgegroeid, als wel de bijzinnetjes ‘de eerste tien jaar’ en ‘ik ben 
er heel erg voor hen geweest’. Twee bijzondere bijzinnen die – naar mijn gevoel – 
min of meer bewust worden ingebracht. Twee bijzondere bijzinnen ook, die ik niet 
onbesproken kan en wil laten. ‘Maar, hoezo was jij er voor hen? Zij zouden er toch 
voor jou moeten zijn? Zij zijn toch de ouders, jij het kind?’ Ik voel en weet dat ik een 
gevoelige vraag stel. Een brutale vraag ook. Te brutaal misschien. Maar tegelijkertijd 
voel ik me uitgenodigd door het feit dat Peter me de mogelijkheid ertoe als het ware 
op een presenteerblaadje aanreikt. Betreed ik hiermee een dimensie waar ik in het 
kader van mijn onderzoek helemaal niet zou moeten willen komen? Of gaat het 
me – en ons, als ik Peter meeneem – juist verder helpen? Ergens voel ik dat hij de 
bijzinnen niet voor niets zegt. Dat er een redenering of gedachte achter zit, dat het 
iets zegt over hoe Peter zijn pedagogische schilderijen schildert. 

Peter slaat zijn ogen neer, haalt adem en vertelt dat hij zich in die eerste tien jaar 
heel erg naar zijn ouders heeft gevoegd. Dat hij het goed wilde doen, ze zich goed 
wilde laten voelen. Dat zijn ouders na die tien jaar uit elkaar zijn gegaan en dat hij 
dat erg moeilijk heeft gevonden. Dat zijn neiging om zijn best te doen in zijn leven 
met hem mee is gegaan. Dat die neiging nog altijd bestaat en met enige regelmaat 
(te) prominent aanwezig is. 

En dan lijken alle puzzelstukjes bij elkaar te komen. We pakken het moment terug 
waarop tijdens de lessen Peters energie veranderde. Het moment waarop hij van een 
open gesprek met zijn leerlingen over zijn leraarschap overstapte naar de taak die hem 
te doen stond. Samen komen we tot de ontdekking dat de ‘vrije’ Peter uit het eerste 
deel van de les – waar zijns inziens nog niet ‘gewerkt’ hoefde te worden – overging in 
een Peter die wél heel hard aan het werk moest. En dat juist in dat momentum zijn 
ontspannen ‘zelf’ leek plaats te moeten maken voor Peter de docent. 

Hij kijkt me aan. In zijn blik zie ik dat zaken samen komen. Peter: ‘Ik ga als ik les-
geef inderdaad altijd heel erg mijn best doen.’ Zou het ‘goed willen doen’ iets te maken 
kunnen hebben met het verliezen van juist datgene wat hij in de klas voor elkaar wil 
krijgen, namelijk het vanuit een goede relatie met zijn leerlingen les kunnen geven? 
Nog voor we een helder beeld hebben, ontstaat er een gedeeld gevoel van opluchting. 
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Onze gezamenlijke queeste, geïnitieerd door de vraag van Peter naar het verbete-
ren van zijn pedagogische aanpak, lijkt meer helderheid te krijgen. Al pratende komen 
we tot de ontdekking dat ‘proberen goed te doen’ niet wil betekenen dat je iets ook 
goed doet. Zeker niet als dat betekent dat je bij dat ‘goede doen’ je ‘zelf’ kwijtraakt. 

De bel gaat. Nog even wendt Peter zich tot zijn leerlingen en deelt het huiswerk 
voor volgende keer mee. De leerlingen – die dan toch zo’n drie kwartier aan hun 
tafelgroepjes hebben zitten ‘werken’ – nemen nauwelijks de moeite nog iets met 
die informatie te doen. Ze verlaten zo snel als lukt de klas, hun rugzakken en tassen 
achter zich aanslepend. 

Peter nodigt me uit om boven bij het koffieapparaat nog even wat te drinken 
en na te praten. Onderweg naar boven, de trap oplopend, bedenk ik me dat Peter 
zijn eerlijkheid niet een eerlijkheid ‘om niet’ was. Zijn eerlijkheid had een functie. 
Zonder het hardop te zeggen, en mogelijk zelfs zonder het zelf door te hebben, 
zette hij hem in bij het naar boven krijgen van de vraag die hem die dag het meeste 
bezighield: hoe komt het dat ik niet goed les kan geven aan vmbo jaar 3? Aan welke 
knop bij mezelf moet ik draaien om dat te verbeteren? 

Het kopje automatenkoffie voelt meer dan verdiend. Er is hard gewerkt. Door 
hem en door mij. En ook al is er nog meer dan voldoende tijd om door te praten, 
het lijkt niet meer zo nodig. Het belangrijkste is al gezegd. De ingewikkeldste knoop 
is ontward. De veiligheid richting de ander – een zo door Peter gewenste pedago-
gische houding – is altijd daar. Nu nog zorgen dat hij ‘zelf ’ ook aanwezig kan zijn. 
Want ja, zo concluderen we samen, hij is zelf ook meer dan alleen een instrument 
voor die ander. Hij is zelf ook iemand. 

Na wat voelt als een lange dag verlaat ik met een goed gevoel de school. Hoe kan 
het toch dat je in zo’n korte tijd met iemand zulke diepgaande gesprekken kunt heb-
ben. En hoe mooi is het dan als je samen een stap verder kunt komen. Naar buiten 
lopend realiseer ik me pas dat ik de gehele dag nauwelijks iets van het schoolgebouw 
heb gezien. Op een enkele handdruk na heb ik geen andere docenten ontmoet. We 
hebben gewoond in Peter zijn klaslokalen. Waarover zou dat iets zeggen? Over Peter 
zijn werklust? Over zijn manier van omgaan met collega’s? Of wellicht iets over zijn 
toewijding aan mij als zijn gast, waardoor al het andere, inclusief misschien zijn 
eigen wensen en behoeften, even naar de achtergrond zijn verschoven.  A
Na het schrijven van het portret zoek ik Peter opnieuw op. Ik wil graag van hem 
weten of hij zichzelf in het portret herkent en het geschrevene wat hem betreft 
akkoord is. Hij laat via de mail weten bij een aantal punten vragen en bedenkingen 
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te hebben. We spreken af met elkaar na de schoolvakantie door te praten over wat 
hem bezighoudt. Gedurende het gesprek komen we samen tot de conclusie dat het 
op enkele feitelijkheden na vooral over het verhelderen en verdiepen van het door 
hem gezegde gaat. We spreken af dat ik in de vorm van een ‘addendum’ de meest 
belangrijke toevoegingen meeneem, waarbij ik letterlijk zijn reactie op de door mij 
geschreven portrettekst als input gebruik. Dit addendum zal ook voor akkoord aan 
Peter worden voorgelegd.

Addendum:

Portrettekst: ‘Eerder ook al heeft hij aangegeven dat het belangrijk voor hem is dat 
leerlingen hem aardig vinden’

Reactie Peter: ‘Ik vraag me af of ik het belangrijk vind dat leerlingen me aardig 
vinden. Ik wil een veilig pedagogisch leerklimaat en verwacht dat ik dat gerealiseerd krijg 
door er voor de leerling te zijn. Dat betekent dat de leerling zich op zijn gemak voelt en 
ik betrokken compassie toon met het kind, de leerling. Dat betekent dat ik de leerling 
soms ook begrens en niet aardig gevonden word. Wanneer ik daarover nadenk weet ik 
dat aardig gevonden worden niet het doel moet zijn.’

Portrettekst: ‘Meester Peter is een veel te lieve leraar.’ ‘Klopt’ zegt Peter’ 
Reactie Peter: ‘Dit ‘klopt’ slaat op het feit dat ik niet vasthoud aan de actie die ik 

heb ingezet. Ik wil helemaal niet als lief gezien worden. Door de manier waarop je het 
nu opschrijft lijkt het erop of ik dat belangrijk vind. Ik ben meer op zoek naar waarom 
ik niet vasthoud aan de actie die ik eerder heb ingezet.’ 

Portrettekst: ‘Betekent dit dat Peter lief zijn associeert met vaderschap?
Reactie Peter: ‘Goede vraag, maar deze vraag mag wel aan mij gesteld worden voor 

een pedagogisch portret. Het antwoord is: nee. Vaderschap betekent voor mij leiderschap 
en leerlingen sterker maken, ze laten groeien door ze meer bewust te maken van wie ze 
zijn en dat ook te accepteren. Daar hoort ook het stellen van grenzen bij.’

Portrettekst: ‘en dan lijken alle puzzelstukjes bij elkaar te komen’
Reactie Peter: ‘Vervolgens ontstaat een analyse en wordt er een overeenkomst 

gevonden tussen mijn gedrag in mijn lessen en wat ik vertel over mijn jeugd. Ik denk dat 
veel van mijn gedrag en handelen inderdaad is terug te leiden naar hoe ik mijn jeugd heb 
ervaren. Het is goed om me daar steeds meer bewust van te worden en ook open over te 
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spreken zodat er veranderingen kunnen worden ingezet en ik steeds meer in staat ben 
mijn handelingsrepertoire uit te breiden en er daardoor te zijn voor de leerling.’

Portrettekst: ‘Onze gezamenlijke queeste, geïnitieerd door de vraag van Peter naar 
het verbeteren van zijn pedagogische aanpak, lijkt ergens toe te leiden. Al pra-
tende komen we tot de ontdekking dat ‘proberen goed te doen’ niet wil betekenen 
dat je iets ook goed doet. Zeker niet als dat betekent dat je bij dat ‘goede doen’ je 
‘zelf ’ kwijtraakt.’ 

Reactie Peter: Ik moet dit nog beter op me laten inwerken om er achter te komen 
wat dit betekent voor mij en mijn handelen. Essentieel is dat ik mezelf niet kwijtraak. 
Dat gebeurt doordat ik het gevoel heb dat ik de controle verlies en leerlingen zich niet 
meer verbonden voelen met de les.’

Portrettekst: ‘…óf wellicht iets over zijn toewijding aan mij als zijn gast, waardoor 
al het andere, inclusief misschien zijn eigen wensen en behoeften, even naar de 
achtergrond zijn verschoven’ 

Reactie Peter: ‘Zou het kunnen zijn dat mijn wens en behoefte bestaat uit het infor-
meren van mijn gast (jij) zodat die een goed pedagogisch portret kan schrijven?’  A
5.3.3 Over liefdevol begrenzen 

Een tweede manifestatie van ‘aandachtige betrokkenheid’ die via het portret ‘Aan-
grijpende aanwezigheid’ oplicht, betreft een vraag in relatie tot standvastigheid en 
begrenzen. Hoe verhouden liefdevolheid en begrenzing zich binnen ‘aandachtige 
betrokkenheid’ tot elkaar? 

In en via het portret ‘Aangrijpende aanwezigheid’ wordt zichtbaar dat leerlingen 
Peter als ‘te lief’ bestempelen. Ze noemen dit in één adem met het feit dat ze hem 
als ‘onvoldoende standvastig’ ervaren. Daarmee lijken ze te wijzen op de beweging 
tussen ruimte maken en ruimte begrenzen. Peter zelf erkent deze onstandvastig-
heid en vraagt zich af waarom hij niet vasthoudt aan de acties die hij heeft ingezet. 
Hij geeft daarbij aan het niet belangrijk te vinden om lief gevonden te worden. 
Tegelijkertijd zegt hij zichzelf in het contact met de leerling met regelmaat kwijt 
te raken. 

Wat hier, kijkend naar de manier waarop ‘aandachtige betrokkenheid’ zich 
manifesteert, zichtbaar wordt, is dat ‘aandachtig zijn’ – waar het liefdevol de ruimte 
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geven de hoofdrol speelt – niet zonder de meer afscheidende, begrenzende, arti-
culerende beweging van het ‘betrokken zijn’ lijkt te kunnen. Ook wordt zichtbaar 
dat er ‘iets’ nodig is om die beweging tussen ruimte maken en ruimte begrenzen 
te kunnen maken. Hier lijkt ‘aanwezig zijn’ een rol te kunnen vervullen, als ware 
het een soort van schakelpunt waarlangs de verschillende aandachtsbewegingen in 
beheer genomen kunnen worden en liefdevol begrenzen gestalte kan krijgen. 

Ook in verschillende andere portretten komt (de behoefte aan) ‘begrenzing’ 

in relatie tot ‘lief zijn’ in beeld. Wat daarbij opvalt is dat beiden in één adem 

genoemd worden én dat ‘streng zijn’ als een pre gezien wordt. 

Zo vertelt Sophie in het portret ‘Stilletjes- aan’ (7.2) dat het belangrijk is dat 

een leraar grenzen aan kan geven. In het zelfde portret schetsen Julia en Sop-

hie hun favoriete juf als een persoon die ‘niet alleen heel erg lief was, maar 

ook heel streng’. In het portret met Nina (’Sjibbolet’, 7.4) komt begrenzing als 

thema eveneens aan de orde. Een groepje vriendinnen van Nina geeft aan dat 

het belangrijk is dat vrijheid ook begrenst wordt, maar dat sommige leraren het 

wel fijn lijken te vinden geen grenzen aan te hoeven geven. Ook in het portret 

met Kavindu (‘Een (on)uitgesproken appel’, 7.5) komt begrenzing aan de orde 

daar waar ik met Kavindu en een vriend en vriendin van Kavindu in gesprek ga 

over de vraag wat nou een leuke leraar is. 

Wat hierbij, evenals bij het portret ‘Stilletjes- aan’ (7.2), naar voren komt is dat 

het nauw let waar en hoe die begrenzing gestalte krijgt. ‘Boos’ (‘Stilletjes- aan’, 

7.2) lijkt in negatieve zin voorbij te gaan aan het op een goede manier begren-

zen (in ‘Stilletjes- aan’ komt het woord ‘boos’ een aantal keren in negatieve zin 

terug). Serife, een vriendin van Kavindu, verwoordt het in ‘Een (on)uitgespro-

ken appel’ (7.5) als volgt: een leraar moet streng zijn wanneer het nodig is, maar 

ook weer niet té streng. Tegelijkertijd mogen ‘sommige leraren voor sommige 

leerlingen wel een stuk strenger zijn dan nu het geval is’. 
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5.4  De Action- juf

5.4.1 Over bezielende betrokkenheid

Het portret ‘De Action- juf’ is tot stand gekomen via een meeloopdag met Inge, leer-
kracht primair onderwijs, combinatiegroep 6,7 en 8. 

Een kwestie die via de meeloopdag met Inge naar boven komt, betreft de vraag 
naar bezieling in relatie tot (manifestaties van) ‘aandachtige betrokkenheid’. (Hoe) 
doet bezieling en bevlogenheid er relationeel gezien toe? Wat betekent het aan- 
dan wel afwezig zijn van bezieling kijkend naar hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ 
gestalte krijgt?

In en via het portret ‘De Action- juf’ wordt zichtbaar dat elan binnen het huidige 
werk van Inge ver te zoeken is. Ze houdt van kinderen, doet haar werk in de basis 
met liefde en plezier, maar mist bevlogenheid. Ze voelt zich geen ‘Action- juf’, ‘zo’n 
juf die naar de Action gaat om spulletjes te kopen en die zelfs op school komt als ze 
ziek is’. Naar eigen zeggen is haar motivatie ‘nul komma nul’. Kortom: het lukt haar 
niet, zo geeft ze zelf aan, om in de huidige situatie in de klas richting de kinderen 
te ‘stralen’. Ze betoogt in de basis een levenslustige eigenzinnige dame te zijn, een 
vrijgevochten Dolle Mina die haar mannetje staat en die naast ‘hart en handen’ ook 
graag haar ‘hoofd’ (meer) in zou willen zetten in haar werk. In haar huidige werk 
kan ze wat dat betreft haar ei niet kwijt. Het ontbreken van bezieling lijkt op enige 
manier ook terug te komen in de manier waarop Inge voor de klas staat. In het 
portret wordt een kabbelende les zichtbaar, waarin Inge, die liefdevol aanwezig is, 
‘gewoon doet wat haar is opgedragen’. 

Kijkend naar manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ in relatie tot dit 
portret, komt (het ontbreken van) innerlijke bezieling en bevlogenheid in beeld. 
Daar waar die innerlijke bevlogenheid afwezig is, lijkt dit zijn weerslag te hebben op 
de manier waarop ‘aandachtige betrokkenheid’ zich in de relatie met de ander kan 
manifesteren. Wat hier zichtbaar wordt is dat ‘bezieling’ in relatie tot ‘aandachtige 
betrokkenheid’ er op een meer energetisch niveau zeer toe lijkt te doen. Wat daarbij 
ook in beeld komt is dat het vooral de meer afscheidende en uitgaande, articule-
rende beweging is die naar de achtergrond lijkt te verdwijnen, daar waar bezielende 
betrokkenheid niet (langer) aanwezig is. 

Ook in verschillende andere portretten met leraren en leidinggevenden is (het 

ontbreken van) bezieling letterlijk zichtbaar en voelbaar. 
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De (on)bezieldheid uit zich niet alleen in verbale zin, via de manier van spre-

ken (over), maar misschien nog meer zelfs in fysieke zin. Zo is bijvoorbeeld bij 

Anja (‘Kruimeltjes’, 5.2) en Johan (‘Leerlingen in- lijven’, 5.5) een haast fysieke 

bezieldheid zichtbaar. Via hun licht voorwaarts gerichte lichaamshouding en 

energie nemen ze de ander, de leerling, mee de toekomst in. Eenzelfde voor-

waartse bezielde houding wordt in het portret met Joep (‘Krediet- waardig’, 7.6) 

zichtbaar bij de leraar geschiedenis, die in alles energie uitstraalt en daarin 

iedere leerling lijkt mee te kunnen nemen. 

Ook het (soms plots) ontbreken van bezieldheid is zicht- en proefbaar. Zo 

komt het wegsijpelen van bezieling in beeld in het portret met bestuurder Ria 

(‘Goudschaaltje’, 6.4) op het moment in de vergadering dat er niet meer over 

mensen, over ‘we’ of ‘ik’ gesproken wordt, maar de nadruk in het gesprek komt 

te liggen op het ‘het’, daar waar het gaat over op kwaliteit gericht vakjargon 

gekoppeld aan opbrengsten.

In het portret ‘Krediet- waardig’ (7.6) komt het (tijdelijk?) ontbreken van 

bezieling naar voren via mevrouw de Bruin, docente Duits, die de kracht lijkt 

te ontberen om nog bij hij haar innerlijke bezieling te kunnen komen. Ook in 

dit geval is het het lichaam dat lijkt te spreken. 

5.4.2 Portret ‘De Action- juf’ 

Het prachtig tussen de bomen gelegen schoolplein straalt rust uit. Ook al ligt het 
midden in een woonwijk, je voelt dat het er goed toeven is. Licht, bomen, ruimte 
voor de zon om er op te schijnen. Deze ochtend nauwelijks verkeer. De bijna serene 
stilte voelbaar. Het schoolgebouw zelf completeert het beeld. Het in een zwakke 
halve maan achter het plein gelegen bakstenen gebouw lijkt het speelplein zelfs een 
beetje te omarmen. Kom maar hier, het is hier veilig! Het bouwwerk doet denken 
aan een nostalgisch pannenkoekenhuis. Oud, gezellig, maar zeker niet meer vol-
doend aan de huidige moderniteitsrichtlijnen. 

Zodra ik goed en wel binnen sta vind ik bevestiging voor deze aanname. Mijn 
oog valt op zichtbaar achterstallig onderhoud. Verf die afbladdert, muren die nodig 
een sausje kunnen gebruiken, kapstokjes uit de vorige eeuw, houtwerk dat zijn 
beste tijd heeft gehad. Overal spulletjes. Rommelig. Wat zegt dit beeld me? Wat 
zegt het feit dat ik dit zo ervaar over mij? Zegt het iets over het door de school 
gepredikte onderwijsconcept? Of gaat het eenvoudigweg om een gemeente of 
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onderwijsstichting die geen geld wil besteden aan oudbouw? Wat zegt het eigenlijk 
over ‘aandachtige betrokkenheid’? Wat ‘leert’ deze uitstraling de kinderen? 

Een licht onzeker gevoel maakt zich kort van mij meester. Ik weet namelijk 
niet waar en hoe ik zal worden ontvangen. Via mailcorrespondentie is me duidelijk 
geworden dat de leerkracht die ik vandaag ga volgen niet zelf in het gebouw zal 
zijn op het moment dat ik aankom. Ze is buiten de school voor een gymles met een 
andere groep. Waar ik de persoon die me ontvangt zal kunnen treffen weet ik niet. 
Ik loop verder naar binnen. Het is stil op de gang. De klassen zijn aan het werk.  A
Ik betreed juist wat je met een beetje fantasie de centrale open ruimte van het 
gebouw zou kunnen noemen, als er iemand op me afkomt. Ze stelt zich voor als 
de schoolleider van de school. Ik vertel wie ik ben en wat ik kom doen. Dat ik een 
afspraak met Inge heb. Een licht ongemakkelijke stilte volgt. Ik merk afstand die ik 
niet kan duiden. Ik benadruk hoe fijn het is dat ik een dag in de school mag kijken 
en dank haar voor het feit dat ze ermee akkoord is gegaan. Er verandert nauwelijks 
iets. Ze probeert het wel, maar op de een of andere manier lukt het niet om in 
gesprek te komen. De ongemakkelijke stilte en het gevoel van afstand blijft. Gek, 
dat ze geen vragen heeft. Gek, dit onbehaaglijke gevoel van niet echt welkom zijn. 
Merk ik dit echt, of zit het tussen mijn oren? Ik schud de gewaarwording van me 
af. Nog voor ik kan bedenken wat de mogelijke oorzaak is, komt er een groep met 
kinderen door de klapdeuren naar binnen. Met in hun kielzog mijn gesprekspartner 
voor vandaag. Met open blik kijkt ze me aan. ‘Hoi, ik ben Inge. Leuk dat je er bent!’

Het gezellige rumoer dat een basisschoolgroep met zich meebrengt belet Inge er 
niet van mij te proberen uit te leggen wat de routing van de dag zal zijn. Zo meteen 
gelijk door naar de les, daarna korte tijd buiten spelen en tussen de middag even 
wat tijd om te zitten en te praten. Mijn schooldag op een basisschool X is begonnen! A
De dertig kinderen van combinatiegroep 6-7-8 zitten aan hun tafeltjes als we samen 
de klas betreden. Meteen volgt de eerste uitdaging van die dag: het zoeken van 
een plek én een stoel om op te zitten. Meteen ook, krijg ik inzage in hoe Inge de 
slogan van het Montessori onderwijs – ‘leer het mij zelf te doen’ – probeert vorm 
te geven. In plaats van zelf een stoel, tafel en plek te regelen, legt ze de vraag voor 
aan de groep. ‘Lisette heeft een tafeltje nodig en een plek om te zitten. Hoe kunnen 
we dat oplossen?’
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Het merendeel van de kinderen steekt zijn vinger op en doet enthousiast mee 
in de discussie die volgt. Een tafeltje van buiten halen? Binnen samen aan een tafel 
gaan zitten zodat er één over is? 

Ik ben meteen geboeid. Wat een enthousiasme! En waarom kinderen iets voor-
kauwen als ze zélf de weg kunnen vinden?! Is dit Montessori, of is dit Inge? En hoe 
volgt haar aandacht dit proces? 

Even later oppert een van de jongens dat hij wel boven in de vide wil gaan zitten. 
Zijn tafeltje komt zo voor mij vrij. Inge houdt zich buiten de besluitvorming. Volko-
men rustig, geduldig afwachtend, slaat ze het proces vanaf een plek voor in de klas 
gade. ‘Goed idee’, zegt een van de kinderen. Op dat moment mengt Inge zich in de 
conversatie. ‘Wie vindt het nog meer een goed idee?’ Alle kinderen knikken beves-
tigend. Het mooiste moment moet dan nog volgen. Voor het betreffende jongetje 
aan mij zijn tafel kan overhandigen, nemen twee andere jongetjes het woord. ‘Wij 
vinden wel dat Juri een beloning verdient. We vinden dat Juri straks mag kiezen.’ 

Wat er gekozen mag worden blijft voor mij onduidelijk, maar wat me wel opvalt 
is dat de hele groep – wederom zonder inmenging van juf Inge – instemt met de 
gedane suggestie. Mooi om te zien hoe ‘democratische besluitvorming’ hier vorm 
lijkt te krijgen. En hoe klein het voorval ook, het zegt wel iets over de sfeer in de 
groep. Rustig, elkaar helpend en vertrouwend, zo zal later ook op andere gebieden 
duidelijk worden. 

Inge begint haar instructieles. De twaalf kinderen van groep 6 pakken hun 
tablets op en komen vooraan aan de groepstafel zitten. De andere kinderen gaan 
zelfstandig aan de slag. Op het digibord neemt ze een aantal sommen door, de 
leerlingen vullen het antwoord op hun tablet in. Groen is goed, rood is fout. De 
tablet laat geen ruimte voor twijfel en velt zijn oordeel snel. Misschien wel te snel. 
Want waar zit hier de ruimte voor aarzelend zoeken en voor nog- even- niet- weten 
of je het wel goed gedaan hebt’? Wat is het voordeel van het op een tablet rekenen? 
Ik vraag het me af. 

Op enig moment tijdens de instructie lijkt de juf bij het maken van een voor-
beeldsom zelf het antwoord, noch de weg naar het antwoord te weten. Sterker nog, 
ze geeft zelf een verkeerd antwoord. Het verbaast me zo dat ik in eerste instantie 
denk dat ze de kinderen ermee uit de tent probeert te lokken. Ik recht mijn rug en 
wacht af. Ik zie bij de kinderen niks bijzonders gebeuren. Ze bewegen met de rede-
nering van de juf mee, totdat ze er zelf achter komt dat hij niet klopt. Daar waar ik 
vervolgens het schaamrood op de kaken zou krijgen, blijft Inge, zoals ook de hele 
verdere dag, rustig. Ze corrigeert zichzelf en gaat over tot de orde van de dag. Niet 
teveel woorden aan vuil maken, problem solved, zo lijkt het. 
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Na ongeveer twintig minuten is het tijd voor het volgende groepje, waar dezelfde 
methode wordt gehanteerd. Eén van de jongens, Daan, heeft zichtbaar meer moeite 
met het maken van de sommen dan de anderen. Eerst legt de juf het nog een keer 
uit, dan probeert een van de andere kinderen het. Na meerdere pogingen lukt het 
hem om te begrijpen waar het bij deze rekensommen om gaat. Later vertelt Inge 
dat Daan de laatste tijd stukken beter gemotiveerd is. ‘We hadden het over breuken 
en optellen, hij snapte er eerst niks van. En toen lukte het plots wel. Dan word ik 
zelf ook enthousiast.’ 

Cruciaal is volgens Inge in dezen het op een positieve manier leren omgaan 
met tegenslag en weerstand. Het hoort er volgens haar bij, en het moet dus ook op 
school niet uit de weg worden gegaan. ‘Ik zeg altijd ‘lieve schatten, jullie Inge heeft 
niet eens de middelbare school afgemaakt, die heeft niet eens een havo diploma. 
Het gaat ook om jullie karakter, jullie wilskracht. Wat wil je? En als je iets wil, ga 
er dan gewoon voor. Dan kom je er misschien wel’. Zo is het bij mij ook gegaan. 
In mijn basisschooltijd dachten ze dat ik een autist was omdat ik alleen maar een 
beetje voor me uit zat te kijken. En op de middelbare school heb ik er ook een potje 
van gemaakt. Dat is geen goed voorbeeld. Dat is niet goed. Maar het zegt dus niks 
over later, want als je weet wat je wil, dan vind je je weg wel.’

Tijdens de instructies is het rustig in de klas. Langzaamaan ontstaat bij mij het 
beeld dat het een kabbelende dag gaat worden. Geen hoogtepunten, geen diepte-
punten. Geen pedagogische pareltjes, maar ook geen brekepoten. Geen clashes in 
de groep. Rustige, relatief enthousiaste, braaf meebewegende kinderen. Op af en 
toe een belletje na – de juf maant de groep tot stilte met het gebruik van een belle-
tje – geen herrie in de tent. Alles en iedereen zonder al te veel moeite aan het werk. 

Kijkend naar de juf zelf zie ik daar eenzelfde kabbeling terug. Haar inzet, waarbij 
ik vooral in de regelmatig voorbijkomende fysieke aanrakingen haar vriendschap 
en/of liefde naar de kinderen gewaar word, oogt rustig, stabiel. Gecentreerd in de 
balans tussen zichzelf en de kinderen, maar ook in de balans tussen individuele 
aandacht en aandacht voor de groep. Ontspannen. Ze lijkt met twee vingers in 
haar neus deze groep te ‘draaien’. Hoe moet ik dit duiden? Is het de bedoeling dat 
de dagen op school kabbelend voorbij gaan, want biedt het stabiliteit en veiligheid? 
Of zou er toch meer moeten gebeuren? Waar vindt het pedagogisch raken van 
de leerling plaats? Vraagt dat om beweging creëren, om wrijving of om ongemak, 
zoals sommige pedagogen zullen beweren, of is het ook voldoende om vanuit deze 
vertrouwenwekkende rust stapje voor stapje verder te komen? A
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Tijdens het ‘hap en sap moment’ lijkt de energie in de klas te veranderen. Inge 
legt de groep uit dat vanaf 25 mei de regels met betrekking tot privacy als gevolg 
van een nieuwe wet heel erg zullen worden aangescherpt. Dat dat ook gevolgen 
heeft voor de kinderen. Spellen als Fortnite kunnen dan niet meer zomaar worden 
gedownload. 

De hele klas is wakker. Alle kinderen zitten op het puntje van hun stoel, de 
armen met opgestoken wijsvinger fier de lucht in. In eerste instantie nog even rustig 
afwachtend, maar al snel door elkaar heen babbelend, kibbelend her en der. Alsof 
er een haan in het kippenhok is verschenen. Hier moeten ze meer over weten! ‘Juf, 
ons leven is voorbij als dat gebeurt!’, zegt de eerste leerling die de beurt krijgt ferm. 
‘Moeten we dan weer gewóón gaan spelen?’, volgt de tweede. ‘Maar als we niet meer 
mogen whatsappen, dan kan ik, als ik ergens onveilig ergens in een bos zit, mijn 
ouders niet meer bellen!’, gooit de derde er nog een schepje bovenop. 

Het thema ‘digitaal’ raakt, zo blijkt. Het gaat over hún leefwereld. Gaat iemand 
nu die leefwereld overhoop gooien? De ene vraag buitelt over de andere heen. Ik 
hou mijn adem in, benieuwd naar wat Inge met de ontstane commotie zal doen. 
De leerlingen kijken gespannen verwachtingsvol haar kant uit, proberen de reactie 
bijna uit haar te trekken. Inge laat het belletje horen en neemt het woord. Rustig 
en met een lichte glimlach op haar gezicht. ‘Dat weet ik ook allemaal niet precies’, 
zo begint ze haar reactie. Ik wacht met licht ingehouden adem af op wat komen 
gaat, zelf van binnen ook enigszins meebewegend met de bij de kinderen ontstane 
verontwaardiging. Wat gaat ze zeggen? 

In tegenstelling tot mijn verwachting gaat Inge niet op de vragen in, noch krij-
gen de kinderen de kans om met elkaar onderling in discussie te gaan. Ze geeft 
aan dat ze het zelf ook allemaal niet precies weet, maar dat het zo’n vaart allemaal 
wel niet zal lopen. Dat het puur een mededeling is. ‘Het is hetzelfde als dat je in de 
Verenigde Staten een briefje bij je hond krijgt dat hij niet in de magnetron mag’, zo 
besluit ze haar reactie. 

Einde gesprek, einde discussie. De desillusie in de klas is bijna fysiek merkbaar. 
De energie – die even daarvoor nog hoog was – zwakt af tot het kabbelende niveau 
van vóór de commotie. Wat een moment leek te worden waar de kinderen voor hún 
wereld konden opkomen, een moment waarop ze hún stem konden laten horen, is 
teruggebracht tot een eenvoudige mededeling.  A
En dan is het pauze. Samen met Inge naar buiten lopend voor het speelkwartier 
van de kinderen flitst door me heen dat ik zojuist een pedagogisch moment gezien 
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heb waarbij in ieder geval ook ándere keuzes gemaakt hadden kunnen worden. Dat 
de hoge energie en de absolute betrokkenheid van nagenoeg alle kinderen bij het 
thema ruimte boden om in gesprek of in discussie te gaan. Was het een bewuste 
keuze om dat niet te doen? En zo ja, waarom dan niet? Ik heb geen antwoord, kan 
het nog niet plaatsen. 

Later, tijdens het nagesprek, zal Inge me vertellen dat ze juist op het terrein van 
vragen stellen aan kinderen verder wil komen. ‘Hoe doe je dingen meer onderzoe-
kend. Bij spelling bijvoorbeeld. Hoe kunnen ze daar zelf dingen in ontdekken. Daar 
zou ik wel verder in willen komen.’ 

Op mijn vraag waarom ze daar (nog) niet mee aan de slag is gegaan, komt voor 
het eerst de niet optimale samenwerking tussen haar en haar leidinggevenden 
op tafel. Ze vertelt dat ze al meerdere malen heeft aangekaart dat ze graag een 
cursus Mindset (een cursus die inzoomt op onderzoekend leren en die docenten 
begeleidt bij het leren stellen van de juiste vragen) zou willen volgen, maar dat ze 
daar, vanwege haar beperkte aanstelling, niet de ruimte voor krijgt. Te duur. Een 
congresdag Mindset is voldoende. ‘Ik heb recht op professionalisering. Maar mijn 
leidinggevende moet zeggen of het mag of niet. Ik heb nu het bestuur gemaild en 
gezegd: ‘Ik wil me heel graag ontwikkelen, wat kan ik nog voor jullie betekenen?’ 
Vorig jaar heb ik ook zo’n gesprek gehad. Toen vroegen ze: ‘Hoe lang ga je nog voor 
ons werken, want je groeit er een beetje uit zeg maar.’ Wat ik merk is dat ze mensen 
met ambitie lastig vinden.’ 

Ik merk in Inge’s houding een emancipatiedrang op die later die dag, maar 
vooral ook tijdens het nagesprek, nog duidelijker in het vizier zal komen. Steeds 
gerelateerd aan haar professie als leerkracht. ‘Ik ben wel een vrijgevochten Dolle 
Mina soms. Kom op voor wat je wil, laat het gewoon horen! Als jij het niet vertelt, 
dan weet niemand het. Wat bij leraarschap hoort, is dat we meer zeggenschap krij-
gen. Laat ons nou zelf vertellen: dit heb ik nodig, daar wil ik een studiedag over. 
Maar dan krijgen we weer les over de iPad.’ 

Op het schoolplein ontstaat ondertussen een opstootje. Twee jongens uit Inge’s 
klas zijn met elkaar op de vuist gegaan. Een van de collega’s roept haar erbij. Inge 
neemt de kinderen apart en vraagt ze naar hun versie van het verhaal. Ze houdt de 
arm van de jongens vast op het moment dat ze hen aanspreekt. In het gesprekje dat 
volgt lijkt wederzijds begrip maar moeizaam te ontstaan. Het ‘ik’ van de een strijdt, 
ook al wordt er niet meer gevochten, nog steeds met het ‘ik’ van de ander. Gelukkig 
lijkt de interventie voldoende om het in ieder geval vooralsnog niet meer tot een 
fysiek handgemeen te laten komen. 
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Verder doorwandelend laat Inge me nog iets meer zien van hoe zij als juf haar 
pedagogische schilderij schildert. Ze vertelt over het feit dat ze zichzelf niet ziet als 
een ‘Action- juf.’ ‘Een Action- juf?’, vraag ik verbaasd ‘Nou, ik zie mezelf niet als zo’n 
juf die spulletjes gaat kopen in de Action, en die ook nog naar school gaat als ze ziek 
is. Ik zie het meer als hobbyen. Het is wel leuk, maar ik hoef er niet echt moeite voor 
te doen. Ik ben in de klas gewoon een klein feestje aan het vieren.’ 

Ik ben getriggerd door het woord ‘hobbyen’ en vraag dieper door op wat ze 
bedoelt. Inge: ‘Hobbyen is als het werk vanzelf gaat, dat je niet je best hoeft te doen. 
Werken is als je hard aan de bak moet.’ Ik frons mijn wenkbrauwen. Ik kan de vinger 
niet helemaal leggen op wat ze me probeert te vertellen. Ik probeer het oordeel over 
wat het woord ‘hobby’ bij mij oproept – namelijk dat het dan ook niet professioneel 
zou zijn – uit te stellen. Ze legt vervolgens uit dat ze vanwege haar kleine aanstelling 
geen rapportenwerk doet (wel het advies) en ‘dat ze gewoon uitvoert wat haar wordt 
opgedragen.’ Ook deze opmerking triggert me. Waarom vertelt ze me dit? Wat is 
het in het woord ‘gewoon’, dat bij mij blijft hangen? Is het dat Inge in haar handelen 
op het eerste gezicht niet oogt als iemand die gewoon alleen maar doet wat haar is 
opgedragen? Wat probeert ze me te zeggen? 

Ik leg mijn gedachten op een plankje. Uit ervaring weet ik inmiddels dat ant-
woorden zich niet tevoorschijn laten toveren. Ze komen zodra ze er zijn. Niet 
wanneer ik dat wíl. Iets soortgelijks geldt voor observaties. Indien ik mijn best doe 
om te proberen te ‘zien’, indien ik krampachtig ga zitten waarnemen vanuit de angst 
anders iets te over het hoofd te zien, indien ik me hardwerkend vanuit mijn cognitie 
concentreer, mis ik júist de essenties. Het lijkt wel alsof mijn waarneming zich dan 
teveel vernauwt, blokkeert zelfs. Indien het me echter lukt om me ontspannen open 
te stellen, niks te verwachten maar ook niks te willen grijpen, gaat het een stuk beter 
en vormt zich een beeld. Zou het iets te maken kunnen hebben met in het moment 
zijn en de ratio daarbij zoveel mogelijk buiten spel zetten? Heeft het te maken met 
voorgrond- en achtergrondwaarneming? In ieder geval lijk ik dat waar het om gaat 
pas te kunnen ‘zien’ indien ik het begríjpen in eerste instantie achterwege durf te 
laten. Hoe is dat bij naar kinderen kijken en onze pogingen het kind te ‘zien’?  A
Na de pauze volgt ‘lezen’ en ‘zelfstandig werken’. Wat me opvalt is dat het aantal 
momenten waarop de groep plenair onderwezen wordt, beperkt lijkt te zijn. Al met 
al bij elkaar opgeteld over de dag verdeeld een minuut of twintig. Zelf aan de slag 
– weliswaar onder begeleiding van de juf – vormt de hoofdmoot. Met hier en daar 
dus een minuut of vijf instructie of een juf die kort iets met de groep bespreekt. 
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Her en der helpen leerlingen elkaar. Een ouder kind legt een jonger kind een 
opdracht uit. Op verschillende plekken wordt niet gewerkt maar gekletst. Later zal 
de juf me uitleggen dat dat kletsen de muziek bepaalt omdat de groep morgen op 
schoolkamp gaat. Het wordt steeds een klein beetje onrustiger in de groep. Aan een 
tafelgroepje vlak naast me zit een meisje te huilen. Het kind er tegenover staat op, 
loopt naar haar toe en slaat een arm om haar heen. Aan de andere kant van de klas 
zijn jongens drukdoenerig bezig met de jacht op een al dan niet werkelijk aanwezige 
spin. En dan grijpt de juf in. Ze laat het belletje horen en maant de kinderen tot 
centrale aandacht. 

‘Jullie zijn veel te druk’, zo stelt ze. ‘We gaan een ademhalingsoefening doen. 
Of ben ik de enige die last van de drukte heeft?’ ‘Néé!’, antwoorden de kinderen 
enigszins plichtmatig maar helder hoorbaar in koor. 

De kalmte keert weer. De groep vervolgt zijn taak. Inge loopt rond. Hier en daar 
een aai over de bol, soms een kleine por in de arm. Het lichaam als instrument. Inge: 
‘Ik kijk non- verbaal. Mensen kunnen aardig doen, maar als ze niet aardig zijn, dan 
merk ik dat gewoon. Ik lees denk ik ook de non- verbale signalen bij kinderen. Ik 
zie vaak kinderen die gestrest raken omdat ze hun werk niet afkrijgen. Ik zie dat 
omdat een kind dan onrustig wordt. Ik vraag dan altijd: ‘Hoe komt het dat het niet 
gelukt is?’ Ik zeg dan: ‘Ik heb jou gewoon zien werken, dan geeft het niet dat je je 
werk niet afhebt.’ Ik vraag dan altijd wel hoe het met ze gaat en ben dan ook heel 
erg van het knuffelen zeg maar.’ 

Niet alleen de voor de juf zichtbare signalen bepalen waar ze haar aandacht 
en betrokkenheid op afstemt. Ook instrumenten als de Mentimeter zet ze in om 
de kinderen gedurende de dag in beeld te krijgen. Inge: ‘Ik begin de dag eigenlijk 
altijd met een Mentimeter. Hoe ben je de klas binnen gekomen, dat peil ik door 
de dag heen. Aan het eind van de dag checken we weer uit. Ik wil weten: hoe staan 
de petten?’ 

Ik laat wat Inge zegt op me inwerken. Mentimeter? Afstemmen? Ik kan het nog 
niet helemaal duiden maar voel dat deze continue afstemming op het wel en wee 
in de groep Inge tekent. Zonder overigens haar eigen ‘centrum’ te verlaten. Inge is 
rustig, ook als er in de groep onrust is. 

Haar verhaal kracht bij zettend vervolgt ze dat het belangrijk is dat kinderen 
zich veilig voelen, dat ze gehoord en gezien worden. Resultaten – ‘überhaupt die 
eindtoets!’ – zijn daarbij ondergeschikt. Belangrijker is het volgens haar dat kin-
deren de wil ontwikkelen om ergens te komen en dat ze daarbij leren geloven in 
zichzelf. Veel diagnoses conflicteren volgens Inge met deze gedachte. Bij diagnoses 
ontstaat volgens haar al snel het risico dat er alleen maar, of in ieder geval teveel, 
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naar die diagnose gekeken wordt. Inge: ‘Eerder was het zo als je een nieuw kind 
kreeg, dan ging je een hele overdracht doen, met diagnoses, zo van ‘die heeft ADHD’ 
enzovoort. Ik denk dan eigenlijk: ik zie het wel. Als ik weet dat een kind ADHD 
heeft, dan ga ik denk ik teveel die ADHD zien, daar ben ik niet helemaal van. Maar 
soms is het wel handig.’ 

Op mijn vraag hoe ze probeert die wilskracht bij leerlingen te stimuleren, geeft 
ze aan daarbij haar eigen levensgeschiedenis in te zetten. In haar geval betreft het 
dan een naar eigen zeggen ‘rommelige’ opleidingsweg, via een niet afgemaakte havo 
naar mbo- jeugddetentie, om uiteindelijk via de opleiding mbo- onderwijsassistent 
haar geluk te vinden op de pabo. ‘En dan zeggen de kinderen: ‘Oh daar komt Inge 
weer met haar levensverhaal.’ Maar dan leg ik de les gewoon stil en gaat het een 
half uur lang over het hebben van wilskracht, om over de leerkuil heen te kunnen 
komen. Dan leg ik uit dat je echt wel ergens voor moet werken, dat het niet allemaal 
zo gemakkelijk gaat als het opzoeken van informatie op je tablet.’ Ter illustratie 
haalt ze een voorbeeld aan van een kleuter die het niet lukt om zijn beker open te 
maken. ‘Dan ga ik hem niet openmaken, maar vraag ik: ‘heb je het al aan een ander 
gevraagd, kijk eens in de klas wat je kan gebruiken om hem open te maken.’’  A
Tijdens de middagpauze sluit ik aan in de teamkamer. Ergens tussen de tien en de 
vijftien leerkrachten (allemaal vrouw) nuttigen op deze zolderkamer – die geheel 
past bij de historische uitstraling van de rest van het gebouw – hun lunch. Net als 
’s ochtends tijdens het handen schudden met de schoolleider, ervaar ik ook hier 
een bepaalde ongemakkelijkheid die ik niet kan duiden. Wat maakt dat ik me niet 
welkom voel? Ik kan er geen woorden aan geven, maar merk het in de manier van 
handen schudden, het afwenden van de blik, het niet stellen van vragen en het 
voorbij laten gaan van momenten waarop een keuvelgesprekje het ijs had kunnen 
breken. 

Tijdens het nagesprek met Inge – via Skype zo’n 3 dagen later – komt Inge uit 
zichzelf terug op dit moment. ‘Ik vond het zo erg hoe het team jou geen welkom 
gevoel gaf. Ik had gemaild dat je langs kwam, en dan doen ze zo. Individueel zijn 
het geen stomme mensen. Het is de sfeer ofzo. Dat wilde ik je nog even zeggen.’  A
Teruglopend naar het lokaal na een enigszins onbehaaglijk aanvoelend lunchmo-
ment, vraag ik me af of er in de school iets aan de hand is. Wat maakt dat een team 
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een buitenstaander welkom heet of niet? Wat zegt dat over ‘aandachtige betrok-
kenheid’ naar de ander? 

Het antwoord op de eerste van deze drie vragen zal op zich laten wachten tot 
het nagesprek. Dan krijg ik wat meer zicht op factoren die mogelijk in negatieve 
zin van invloed zijn op het teamklimaat. Het wordt me duidelijk dat er het voorbije 
jaar veel gebeurd is op school. Grensoverschrijdend gedrag, burn- out, een aantal 
mensen dat het jaar ervoor op een onplezierige manier is weggegaan. Een leiding-
gevende die daar op een geheel eigen manier mee om probeert te gaan. Een manier 
van omgaan waar Inge zich niet altijd in kan vinden, temeer daar het haar beperkt 
in de ruimte die ze krijgt om zichzelf te ontwikkelen. ‘Het is net als een kind dat 
geboren wordt in een achterstandswijk. Het is maar net waar je wieg staat. Mijn 
wieg staat bij iemand die mij niet zoveel gunt. In beginsel is natuurlijk de vraag: ga 
ik in jou investeren of niet. En dat is voor mijn gevoel niet gebeurd.’ 

In haar pleidooi voor een betere teamgeest en een professioneler werkklimaat 
wijst Inge op het belang van aandacht en tijd voor de leraar als mens. Inge: ‘Ik zeg 
altijd: ‘We doen alles voor de kinderen. We beginnen het schooljaar met de gouden 
weken. Dat doen we wel voor de kinderen, maar niet voor de volwassenen. Wij 
hebben dit schooljaar een heel nieuw team gekregen, met vier nieuwe leerkrachten. 
Er zijn heel veel mensen weggegaan op manieren die niet zo leuk waren. Dat wat je 
met je klas in die gouden weken doet qua vorming, zou ook met het team moeten 
gebeuren.’ 

Ze bekent dat haar motivatie door dit alles momenteel ‘nul komma nul’ is. Dat 
het haar in deze situatie niet lukt om als juf te ‘stralen’. Dat ze graag weer al haar 
energie wil voelen stromen. Dat ze naast voldoening die ze haalt uit de uitvoering 
van haar taak in de klas, ook op zoek is naar een stukje voldoening via verdieping 
in de vorm van beter les geven en/of verbreding door bijvoorbeeld bij de vormge-
ving van goed onderwijs betrokken te worden. Dat er door de situatie en door de 
houding van de betrokken leidinggevenden onvoldoende tijd en ruimte is en/of 
gemaakt wordt, om hier naar te kijken. En dat ze dus op zoek is naar iets anders. 

Ik merk dat haar woorden mij wederom tot nadenken aanzetten. In welke mate 
is ‘aandachtige betrokkenheid’ bij de leerling in de groep (in)direct verbonden met 
‘aandachtige betrokkenheid’ van teamleden bij elkaar? En hoe zit het met de relatie 
tussen de leidinggevende en het team? Is er altijd en overal sprake van een wissel-
werking? Is het misschien zelfs een voorwaarde?  A
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’s Middags krijgt groep acht instructieles rekenen. Het letterlijke klimaat in de klas 
is inmiddels van fris en zonnig overgegaan naar bedompt en warm. De motiva-
tie onder de kinderen lijkt te dalen naarmate de temperatuur in de klas stijgt. De 
sfeer is onrustig. Behalve de kinderen uit groep acht gaat iedereen zelfstandig aan 
het werk. 

Inge checkt nog even of alle groep acht kinderen zich aan de instructietafel 
gemeld hebben. Dat blijkt niet het geval. ‘Boris, waarom kom je er niet bij zitten?’, 
vraagt Inge rustig aan een blonde krullenkop achter in de klas. ‘Ik denk dat ik niks te 
doen heb. Ik ken al die sommen al. Daarom ga ik liever een boek lezen’, antwoordt 
Boris, zonder te gaan verzitten en zonder de neiging te vertonen om op te staan. 
‘Ja, maar jullie vaste juf wil dat jullie gaan herhalen. Dus je komt er gewoon bijzit-
ten’, reageert Inge vriendelijk maar duidelijk, zonder haar stem te verheffen. Boris 
kijkt de juf aan met een blik die het midden lijkt te houden tussen schuchterheid 
en verbolgenheid. Ik ervaar een lichte buikpijn. Waarom moet deze jongen die zijn 
sommen echt lijkt te kennen – eerder op de dag had hij zijn expertise tijdens het 
maken van sommen door groep zeven al laten blijken – toch aan tafel komen? Wat is 
de pedagogische functie hiervan? Wordt hij nou niet of juist wel ‘gezien’? ‘Nou ja, ik 
denk dat ik echt niks nieuws doe, maar oké dan’, reageert hij timide, en schuift aan. 

De andere kinderen werken door. Of kletsen een beetje. Zo nu en dan staat er 
één op en loopt even door de klas. Sommige jongens stoeien en produceren daarbij 
precies genoeg maar net niet teveel lawaai. Het lijkt wel alsof ze de onuitgesproken 
grenzen van de juf haarfijn aanvoelen. Een ander kind gaat mee voor een broer- 
en- zus- fotomomentje bij de schoolfotograaf. De kabbelende sfeer tekent ook dit 
moment, al voelt de kalmte meer als een stilte die voorafgaat aan een onweersbui, 
dan als de gemeende kalmte van eerder die dag. 

Inge neemt nog even het woord om kort een verkeersles te geven. Ze volgt de 
aangereikte methode, zoals eigenlijk steeds bij haar instructies. Kijkend naar een 
niet al te duidelijke foto over een oversteekmoment op een drukke verkeersweg 
vraagt ze de kinderen aan te geven waar je het beste de weg over kan steken. Het 
lukt nog nauwelijks de kinderen te stimuleren tot het geven van een antwoord. Nie-
mand, ook Inge niet, lijkt te porren voor dit als verplichte kost overkomende item. 

En dan is het ‘fun- tijd’, tien minuutjes op de dag waarin de kinderen echt hele-
maal zelf kunnen en mogen beslissen wat ze doen. Sommigen gaan even buiten 
spelen, twee meisjes vragen mij of ik samen met hen een spellingspel op het digi-
bord wil doen. Ik krijg een houten plankje met woorden in mijn handen gedrukt. 
Voorlezen maar! Dan schrijven zij ze wel op! We staan met ons drieën voor het 
bord. De dames kliederen er om de beurt hun antwoord op. De sfeer is uitgelaten. 
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‘Fout!’ ‘Goed!’ Het valt nog niet mee. ‘Ja’, zegt een van de twee die aangeeft dyslexie 
te hebben, ‘maar oefenen helpt wel!’ We maken plezier en lawaai. De vrijheid is 
voelbaar. De klas is op enkele leerlingen na leeg. Niemand die ons stoort, niemand 
die er last van heeft. Hoe leuk is dat om in je fun- tijd te oefenen met spelling! De 
tien minuutjes zijn in een oogwenk voorbij. 

Tijdens het laatste blokje van de dag, het blokje ‘taakjestijd’, waarin ieder aan 
zijn of haar nog niet af zijnde taak kan werken, vraagt Jet, één van de kinderen wiens 
taak voor die dag af is, mij plechtig of ik de schooltuintjes wil zien. Vol enthousi-
asme legt ze me uit dat iedere klas een tuintje heeft waarin gezaaid, geplant, gewied 
en geoogst kan worden. Natuurlijk ga ik mee. Op weg naar de achterkant van het 
gebouw maak ik me een voorstelling van een welonderhouden volkstuin waar plan-
ten en bloemen weelderig groeien en bloeien. Ik bedenk me hoe jammer het is dat 
mijn eigen kinderen nooit op een school met een schooltuin hebben gezeten. Bij 
aankomst oogt, zoals vaker, de werkelijkheid anders dan het gedroomde. Een dor 
veld, overal onkruid, her en der een plantje, de tuintjes nauwelijks als tuin te her-
kennen. Niet geheel in staat mijn teleurstelling te onderdrukken vraag ik Jet hoe 
de tuintjes onderhouden worden, wie er verantwoordelijk voor is. Ik zie dat mijn 
vraag haar verbaast. Het ziet er toch prachtig uit? Kijk nou! Even later legt ze me 
uit dat het bijhouden van de tuin, per klas naar schatting zo’n vier vierkante meter, 
een taak van de klas is. En dus is het bij het ene tuintje met metershoog onkruid een 
‘zootje’, en staan bij een ander tuintje de plantjes en bloemetjes mooi gerangschikt 
naast elkaar. Jet zelf is er in ieder geval erg trots op. Statig betoogt ze dat ze zelf later 
ook juf wil worden. Ik ervaar dat ze haar eerste les aan mij geeft. 

Na alle tuintjes geïnspecteerd te hebben, lopen we samen weer terug. De 
schooldag zit er op. Inge en ik hebben eerder al afgesproken om aan het einde van 
de dag samen na te praten. Ik ben benieuwd en heb veel vragen. Ik zou in gesprek 
willen over de verschillen in energie tijdens de verschillende lesmomenten, ik wil 
graag meer horen over waarom zij haar vak ‘hobbyen’ noemt. Ik zou wat willen 
vragen ook over het wel of niet ingaan op thema’s die kinderen aanreiken. Ik wil 
graag weten hoe zij haar manier van lesgeven zou benoemen en in dikke letters 
heb ik opgeschreven: ‘Wat is volgens jou de functie van de groep?’ Vragen, vragen, 
nog meer vragen. 

We zetelen ons tegenover elkaar aan een tafeltje voor in de klas. Ook Inge is 
benieuwd. Ik zie aan haar ogen, en ze zal het later ook mondeling verwoorden, dat 
ze graag feedback van me wil. Wat vond ik er van? Wat viel me op? 

Nog voor we goed en wel in gesprek zijn – binnen het schoolgebouw is de rust na 
de uitstromende kinderen inmiddels weergekeerd – gaat de deur van het klaslokaal 
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open. ‘Hoe laat ben je beschikbaar Inge?’ Het is de schoolleider. Ze spreekt kortaf. 
Enigszins snibbig zelfs. Zonder een woord te wijden aan het feit dat we overduide-
lijk in gesprek zitten, vervolgt ze. ‘Je wist dat we overleg hadden hè… Teamoverleg 
over het preadvies van groep 6 en 7. Dat start om 15.00 uur tot 16.00 uur. Ja?!’ Even 
plots als ze is binnengekomen trekt ze de deur dicht. Weg is ze, Inge en mij licht 
verbijsterd achterlatend. 

Ik voel me overdonderd, ik begrijp niet wat er gebeurt. We zijn beiden even 
stil. Ik kijk op de klok en zie dat het inmiddels 15.20 uur is. ‘Het is al lang 15.00 uur 
geweest’, zeg ik tegen Inge. ‘Ik snap het ook niet’, zegt Inge. ‘Ik heb al jouw mails 
doorgestuurd. Ze heeft me gewoon toestemming gegeven, ook voor dit gesprek.’ 
Even zit ik met mijn mond vol tanden. ‘Wat wil je doen’, vraag ik haar ten slotte. 
‘Aan haar reactie te zien denk ik dat ik er nu wel heen moet?’ 

We sluiten snel af. Wat een zonnige, warme, kabbelende, vredige dag leek te 
kunnen worden is door dit kleine momentum van weersomstuit veranderd in een 
dag met een slechte nasmaak. Alsof je een goede wijn denkt te drinken, maar bij de 
afdronk merkt dat de druiven toch zuur zijn. We spreken af over drie dagen ver-
der te praten. Ik pak mijn spullen en verlaat enigszins ontredderd de school, niet 
begrijpend waar ik net getuige van was. In mijn hoofd probeer ik de puzzelstukjes 
bij elkaar te brengen. 

Die vrijdag praten we lang na. Ik bespreek mijn gevoel met betrekking tot het 
reageren van de schoolleider. Inge vertelt haar verhaal, ze legt uit dat er het voor-
bije jaar op de school veel gebeurd is en dat haar verstandhouding niet met al haar 
leidinggevenden even goed is. Ze geeft aan zoekend te zijn naar een plek waarop 
ze niet alleen haar hart en handen, maar ook haar hoofd meer kan inzetten. Inge: 
‘Misschien dat ik, als op de goede plek terecht kom, dat ik dan weer helemaal kan 
stralen als juf.’ Volgens haar kan ze zo’n plek binnen haar huidige werkkring niet 
vinden. Haar leidinggevenden hebben haar duidelijk gemaakt dat haar plek voor 
de klas is en nergens anders. 

We sluiten af en beloven contact te houden. In stilte probeer ik de totale puzzel 
te leggen. Wat maakt dat deze leerkracht niet voldoende in haar kracht kan staan? 
Wie ondersteunt haar bij het vinden van een route naar nieuw evenwicht? Welke rol 
is hier voor de school en welke voor haarzelf weggelegd? En last but not least: wat 
betekent haar afwezige motivatie voor de manier waarop zij aandachtig betrokken 
is bij de leerlingen in de klas? 

Een kleine vier weken later ontvang ik een mail. 
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‘Misschien leuk om een kleine update met jou te delen. Onder andere onze gesprek-

ken hebben mij aan het denken gezet. Ik ben op zoek gegaan naar het antwoord op 

de vraag: hoor ik nog in de klas? Ik heb verschillende sollicitaties gehad buiten mijn 

stichting om. Daar kwam eigenlijk steeds weer uit dat ik waarschijnlijk buiten de 

klas beter kan vinden waar ik naar op zoek ben.

De Montessorischool is met een mooi voorstel gekomen. Volgend jaar word ik 

één dag per week uitgeroosterd om te doen waar ik om gevraagd heb, bijvoorbeeld 

het begeleiden van startende leerkrachten, en het vormgeven van wetenschap en 

technologie op de Montessorischool. Een gave kans dus en wat mij betreft een prima 

oplossing voor nu. Ik wil ook een assessment aanvragen om te ontdekken of school-

leider zijn bij me past. Dat is wat veel collega’s mij zien doen, ik voel er wel wat voor, 

dus ga die kant ook eens onderzoeken.

Goed, ik vertel het je, omdat onze gesprekken echt een grote bijdrage hebben 

geleverd en inzicht hebben gegeven. Ik ben er echt eens over gaan nadenken. We 

houden contact. Groet. Inge’  A
5.4.3 Over vrij- gevige verbintenissen

Wat naast het al dan niet bezield zijn van ‘aandachtige betrokkenheid’ via het por-
tret ‘De Action- juf’ ook in beeld komt is de kwestie of ‘aandachtig betrokkenheid’ 
externe voeding behoeft. Het portret roept de vraag op wat een al dan niet aandach-
tig betrokken relatie met de leidinggevende hierin betekent en of/hoe zeggenschap 
hebben over het eigen handelen (van de leraar) er hier toe doet. 

In het portret vertelt Inge over de allesbehalve optimale samenwerking met 
haar leidinggevende, over hoe het haar beperkt in haar ontwikkelingsmogelijkhe-
den en wat dit doet met haar manier van (niet stralend) voor de klas kunnen staan. 
Ze geeft aan graag meer scholing te willen volgen om ‘onderzoekend leren’ beter 
vorm te kunnen geven, een minder controlerende manier van lesgeven waardoor/
waarlangs leerlingen meer de ruimte zouden kunnen krijgen om zichzelf te laten 
zien. In het verlengde hiervan betoogt ze dat ze ook in algemene zin vindt dat er 
te weinig aandacht is voor leraren. ‘We hebben wel gouden weken voor kinderen, 
maar niet voor volwassenen’, zo stelt ze. Tegelijkertijd ervaart ze ook het ontbreken 
van zeggenschap over het eigen handelen. Ze zegt: ‘Laat het ons nou zelf vertellen.’ 
Door het portret heen wordt helder dat de relatie met haar directe leidinggevende 
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(inmiddels) niet optimaal (meer) is, dat ze zich binnen de organisatie niet gezien 
voelt en dat ze te weinig vrije ruimte ervaart. 

Kijkend naar hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ zich (al dan niet) manifesteert, 
komt hier in beeld dat ‘aandachtige betrokkenheid’ vanuit de leidinggevende bij de 
leraar er zeer toe lijkt te doen. Enerzijds lijkt het dan te gaan om het aandachtig 
kunnen ontvangen en ‘zien’ wat een leraar nodig heeft om (in de klas) te gedijen. 
Anderzijds gaat het ook over het meer afscheidende en ruimte gevende ‘betrokken 
zijn’, waarbij de leidinggevende de leraar de ruimte geeft én tegelijkertijd actief bij 
de leraar articuleert dat hij of zij zelf de zeggenschapshandschoen op kan en mag 
pakken. Deze vrij- gevige verbintenissen tussen de leidinggevende en leraar lijken te 
resoneren in de klas en in de les, in de manier waarop de leraar zélf al dan niet 
aandachtig betrokken bij de leerlingen kan zijn. 

De relatie tussen het al dan niet aanwezig zijn van een aandachtig betrokken 

verhouding tussen de leidinggevende en de leraar in relatie tot dat wat zich qua 

‘aandachtige betrokkenheid’ in de klas manifesteert, komt in alle portretten met 

leraren en leidinggevenden in directe en indirecte zin in beeld. 

Kijkend naar de portretten met leraren geeft bijvoorbeeld Danielle (‘Voor- 

bij de voorkant’, 5.6) aan geen gehoor te vinden bij de directie voor haar wens 

om haar lessen op een meer aandachtig betrokken manier in te richten en laat 

Anja (‘Kruimeltjes’, 5.2) weten hoe haar ervaringen met de huidige en eerdere 

directeur(en) van invloed zijn geweest op het al dan niet aandachtig betrokken 

kunnen inrichten van het onderwijs. Via het portret met Peter (‘Aangrijpende 

aanwezigheid’, 5.3) wordt zichtbaar dat Peter zich onvoldoende gezien voelt 

waar het gaat om zijn verzoek om als team met het verbeteren van de pedago-

gische kwaliteit aan de slag te gaan. 

Daarbij lijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ enerzijds te gaan over het gevoed, 

ondersteund en gefaciliteerd willen worden waar het gaat om het verbeteren/ver-

sterken van het aandachtig betrokken kunnen werken in de klas. Anderzijds lijkt 

het simultaan ook het verkrijgen van ‘vrije ruimte’ te betreffen. Het gaat dan om 

ruimte waarbinnen leraren zélf het werk kunnen vormgeven. Meer hierover komt 

aan de orde in ‘Aangrijpende aanwezigheid’ (5.3), waar het gaat over het als leraar al 

dan niet krijgen van vrije ruimte om het werk op de eigen manier te kunnen doen. 

Kijkend naar de portretten met leidinggevenden komt naar voren dat het in 

beeld kunnen krijgen en houden van ‘de werkvloer’ in verschillende opzichten 

een voortdurend punt van aandacht is. Meer daarover komt aan de orde in 
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paragraaf 6.3 (‘Met open vizier’) waar het ‘iedereen inschepen’ besproken wordt 

en in paragraaf 6.4 (‘Goudschaaltje’) waar het gaat over het zoeken naar en 

vinden van het ‘vrije midden’. Ook in het portret met Gerard (‘Tussen schuren 

en schaven’, 6.2) komt naar voren dat aandachtig betrokken zijn bij leraren 

relevant is in relatie tot de manier waarop de betreffende leraren aandachtig 

betrokken bij de leerlingen zijn. Gerard geeft aan dat een van de leraren zich 

‘hoekig’ richting leerlingen gedraagt, en dat dat mede te maken heeft met de 

manier waarop deze leraar in het verleden geen begeleiding heeft gehad. 

5.5  Leerlingen in- lijven 

5.5.1 Over het lichaam eerst

Dit portret is tot stand gekomen via een meeloopdag met Johan, docent gym en 
rekenen op een afdeling voor speciaal voortgezet onderwijs, binnen een grote 
scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs.

Wat in het portret ‘Leerlingen in- lijven’ bovenal naar boven komt is de vraag naar 
de lichamelijke manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’. Welke rol speelt het 
lichamelijke en vanuit welk perspectief? 

In het portret ‘Leerlingen in- lijven’ laten Johan en zijn collega’s zien en merken 
dat het lichaam en het lichamelijke (contact) er zeer toe doen waar het gaat om 
de manier van aandachtig betrokken in relatie staan met leerlingen. Daarbij komt 
naast het intermenselijke (fysieke) contact ook de inrichting van de ruimte (in dit 
geval het domeinplein) in beeld. Zo kent de rituele ochtendbegroeting een duide-
lijk lichamelijke component – via een wat smallere ingang gaan de leerlingen naar 
binnen waarbij ze de leraren op korte (lichamelijke) afstand (moeten) passeren en 
even de hand ‘moeten’ schudden) –, laat Johan via zijn kaarsrechte voorwaartse 
lichaamshouding zowel stevigheid als voorwaartse gedrevenheid zien en zet hij via 
zijn stem duidelijk, liefdevol, open- omlijnde grenzen neer. Ook de inrichting van 
het domeinplein spreekt op een haast fysieke manier: open en tegelijk beschut, 
verwelkomend, geborgen. Aan het einde van het portret geeft Johan een Rots en 
Water training. Ook hier komt in beeld dat het fysieke (contact) niet alleen een 
ontvangende of uitnodigende, maar juist ook een begrenzende, afscheidende bood-
schap in zich kan dragen. 
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Daarbij valt in dit portret op dat het niet alleen het fysieke is dat de aandachtig 
betrokken verhouding kleurt en ‘spreekt’, maar óók dat er in dat fysieke spreken 
een ‘fysieke’ bedoeling besloten lijkt te liggen. Zo geeft Johan bijvoorbeeld aan dat 
alles op het Domeinplein er op is gericht om leerlingen terug bij zichzelf, terug in 
hun eigen lijf te brengen. Johan heeft het over het ‘in- dozen’ van leerlingen. Ook bij 
de Rots en Water training komt in beeld dat ‘aandachtige betrokkenheid’ (ook) de 
intentie heeft om de leerling thuis te laten komen (en blijven) in het eigen lichaam. 

Kijkend naar de pedagogische betekenis van deze manifestatie van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ lijkt fysiek georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ dus op ver-
schillende manieren een appel tot fysiek- terug- in- je- lijf komen, tot (leren) wonen 
bij jezelf in zich te dragen. Via het ‘het lichaam eerst’ worden leerlingen enerzijds 
liefdevol de ruimte gegeven om tot zichzelf te komen, anderzijds worden ze via 
‘aanwezig zijn’ en een zekere afscheiding simultaan liefdevol begrensd. Precies in 
die ogenschijnlijk paradoxale combinatie van ruimte, aanwezigheid en begrenzing 
lijkt de mogelijkheid te liggen voor leerlingen om de weg terug naar hun eigen lijf, 
naar het thuis in henzelf te vinden. 

Ook in een groot aantal andere portretten komt het fysieke aandachtig betrok-

ken handelen van de leraren duidelijk naar voren. Het lichaam krijgt daarbij op 

verschillende manieren een duidelijke plek. 

Allereerst wordt via de lichaamshouding zichtbaar hoe leraren zich gedu-

rende de les in algemene zin aandachtig betrokken verhouden tot een leerling. 

Zo wordt een fysieke gecentreerdheid en rust zichtbaar in de portretten met 

Anja (‘Kruimeltjes’, 5.2), Inge (‘De Action- juf’, 5.4) en de leraar Duits in het 

portret met Kavindu (Een (on)uitgesproken appel, 7.5). Een meer voorwaartse, 

naar de toekomst toe articulerende, fysieke houding is te zien in bijvoorbeeld 

het portret met Joep (‘Krediet- waardig’, 7.6), daar waar het gaat over de leraar 

geschiedenis en in het portret met Kavindu (‘Een (on)uitgesproken appel, 7.5) 

bij de leraar Engels. 

Daarnaast komt in beeld dat leraren zich op een fysieke aandachtig betrok-

ken manier door de ruimte verplaatsen, waarbij ze (primair) via het lichaam 

de leerling lijken te ontmoeten. Dat gebeurt door bijvoorbeeld een aai over 

het hoofd (zie bijvoorbeeld docente Anja in ‘Kruimeltjes’, 5.2, docent Peter in 

‘Aangrijpende aanwezigheid’, 5.3 en docent Persijn in het portret ‘Een (on)uitge-

sproken appel’, 7.5). Maar ook andere lichamelijke aanrakingen zoals een hand 

op de arm (zie bijv. Inge, ‘De Action- juf’, 5.4) komen in beeld. In een groot aantal 
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portretten komt daarnaast een knielende lichaamshouding in beeld waardoor 

de leraar op gelijke hoogte in gesprek kan gaan met de leerling (bijvoorbeeld in 

het portret ‘Kruimeltjes’, (5.2), ‘De Action- juf’ (5.4), ‘Onbevangen (on)geduld’ 

(7.3) en ‘Een (on)uitgesproken appel’ (7.5). 

Kijkend naar ‘het fysieke’ in relatie tot het ‘terug- in- lijven’ willen brengen 

van leerlingen is een duidelijk voorbeeld te vinden in het portret met Kavindu 

(‘Een (on)uitgesproken appel’, 7.5) waar leraar van Gils vertelt over hoe hij de 

inrichting van de ruimte (en het lawaai dat er kan zijn) inzet om kinderen met 

ADHD te kalmeren, de leerlingen elkaar fysiek te laten ontmoeten en ze terug 

in hun lichaam te brengen. Een ander voorbeeld is te vinden in ‘Onverwachte 

opklaringen’ (6.6). Hier komt het (ontbreken van) ‘het lichamelijke’ duidelijk in 

beeld daar waar ib- er Johan vertelt over wat hij denkt dat sommige kinderen 

die naar het speciaal onderwijs gaan niet krijgen maar wel nodig hebben: uit 

hun hoofd, met hun handen en voeten in de aarde. 

5.5.2 Portret ‘Leerlingen in- lijven’

De gebouwen waarvoor ik deze maandagochtend mijn auto parkeer doen in de 
verder prachtige bosrijke omgeving enigszins kil aan. Donkergrijze stenen, uitdruk-
kingsloos geletterde panden, a, b, c…, zeker zevens stuks naast elkaar gerangschikt. 
Ze vormen een lintvorming stilleven van wat in mijn beleving een immense 
scholengemeenschap moet zijn. Geen leerling te bekennen, nauwelijks een auto 
op de langgerekte parkeerplaats. Een ietwat mistroostige leegte. De zon doet een 
poging het licht sombere gevoel dat plotsklaps in mijn binnenste ontstaat te laten 
smelten. Vooralsnog zonder veel succes. Ik ben vroeg, te vroeg om bij het betreden 
van het terrein jonge mensen tegen te komen, zo blijkt. 

In de hal van het gebouw voelt het niet veel beter. Een verloren jas aan een grote 
rij met kapstokken. Een enkele leraar die met een grote aktentas de trap op sjokt. Hier 
en daar een verdwaalde leerling. De school wordt langzaam wakker. De receptie, waar 
zeker vier, vijf mensen tegelijk aan een beeldscherm kunnen werken, achter glas. Eén 
aanwezige receptioniste die naarstig pogingen doet om de kakafonie aan binnenko-
mende telefoontjes in goede banen te leiden. De ochtendtelefoonspits geen reden 
om mij geen kopje thee aan te bieden. Ik bedank voor het vriendelijke gebaar, neem 
plaats op een bankje naast de receptie en wacht op dat wat komen gaat. 
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Even daarvoor heb ik Johan ge- sms’t. ‘Johan, ben gearriveerd. Zit op de rode 
bankjes naast de receptie.’ Zijn antwoord volgt nagenoeg onmiddellijk. ‘Ben onder-
weg – duim omhoog.’ Tijdens het wachten probeer ik me open te stellen voor de 
dag. Waar zal ik deze dag in worden meegenomen? Ik mag vandaag meelopen met 
Johan, gymleraar, rekendocent en, zo zal later blijken, bevlogen Rots en Water trai-
ner. Hij werkt op een vso, een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs, richting 
vmbo kader en vmbo tl. 

Even later komt iemand met lichtgewicht tred de trap af getrippeld. Dat moet 
Johan zijn. Mijn aanname dat hij nog in zijn auto zat, onderweg naar school, is dus 
onjuist. Het is pas 08.00 uur, hoe laat beginnen ze hier dan wel niet? Onderweg 
terug naar boven vertelt Johan monter dat het team waarin hij werkt iedere dag 
om half acht acte de presence geeft. Dat geeft ruim voldoende tijd om de leerlin-
gen nog even te bespreken, calamiteiten door te nemen en de dag goed voor te 
bereiden. Wat een energie! De levendige gedrevenheid waarmee Johan zijn betoog 
doordrenkt, is meteen al in woord en gebaar merkbaar. Het zal Johan de rest van 
de dag blijven typeren. 

Na heel even de collegae de hand te hebben geschud, is het tijd voor het och-
tendritueel. Een ritueel dat het domeinplein waar Johan werkt in al zijn poriën zal 
karakteriseren: het welkom heten van de leerlingen. ‘Kom maar even mee’, zegt 
Johan, ‘dan zie je hoe we dat hier doen.’ 

Het domeinplein, een afgescheiden plein waar het speciaal onderwijs binnen 
deze scholengemeenschap gehuisvest is, voelt onmiddellijk als een warme bescher-
mende deken. Een behaaglijke 8-zitshoekbank meteen na de voordeur van het plein 
staat symbool voor de menselijke gastvrijheid die ik de rest van de dag zal ervaren. 
Een drietal erachter gelegen kleinere open ruimtes vormen de klaslokalen, slechts 
gescheiden door kasten op schouderhoogte. Voor de echte instructies op hetzelfde 
domeinplein twee afsluitbare lokaaltjes, gezellig ingericht met Smurfjes, Goofy, 
Donald Duck en andere rubberen striptekenfiguurtjes. 

Het ochtendritueel gaat van start. Drie, vier docenten heten de kinderen, 
zittend en/of staand in de buurt van de hoekbank, welkom. ‘Hé Rens, hoe is het 
geweest gisteren?’ ‘Goedemorgen Karel, hoe gaat het vandaag?’ Een hand, een knuf-
fel, een kort of wat langer antwoord, en dóór lopen de jongeren, op weg naar de 
eerste les van de dag. 

Ik bemerk in mezelf ontroering. Zo’n kleine moeite, zo’n groot gebaar. Je wordt 
hier op deze school écht welkom geheten! Niet voor de vorm maar gemeend, zo 
merk ik aan de manier waarop de docenten naar de gegeven antwoorden op de 
‘hoe is het vandaag?’ vraag luisteren. Wat doet dat met je, dat je ’s ochtends op deze 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   171Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   171 18/11/2021   14:00:3718/11/2021   14:00:37



172 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

manier ‘gezien’ wordt? Welke invloed heeft zo’n huiskamerachtig ritueel op jezelf 
gekend weten, je veilig weten? En waarom doen we dat niet op alle scholen altijd? 

‘Dit is een vergeten doelgroep,’ stelt Johan, vlot wandelend richting zijn klas. 
Het tempo zit er meteen in. Het bijbenen van Johan blijkt nu al geen sinecure, veel 
later zal ik zelfs, onder toeziend oog van de collegae die Johan zijn tempo reeds 
langer kennen, letterlijk struikelen in een poging het voorwaartse tempo van deze 
docent te volgen. ‘Wat gebeurde er? Oh, je wilde Johan bijhouden? Niet proberen, 
lukt niet, haha.’ 

‘Deze kwetsbare kinderen hebben voor negentig procent internaliserende pro-
blemen’, vervolgt Johan. ‘Maar soms ook externaliserend. Kijk naar Mari. Hij is 
nieuw in de groep, je zult het zo zien. Het lukte niet in een gewone vmbo- groep. 
Hij wilde steeds meedoen met de stoere jongens. Hij heeft al in de rebound gezeten. 
Ook niet gelukt. Uiteindelijk kwam hij hier. Nu gaat het prima. We hebben hem 
‘ingedoost’ zoals wij dat noemen haha. Hier hoeft hij niet stoer te zijn.’ 

Ik spreek hier een docent die staat voor zijn vak, die staat voor zijn kinderen. 
De gedrevenheid, die zoveel voorwaartse energie in zich herbergt dat de scheidslijn 
met geldingsdrang lijkt te vervagen, spat er vanaf. Hij praat veel en snel. Alsof hij 
onvoldoende tijd krijgt om me duidelijk te maken hoe belangrijk deze vorm van 
onderwijs wel niet is. Op dat moment weet ik nog niet wat ik kort daarna wel zal 
weten: in het kader van het financieel gezond maken van de school zal de speciaal 
onderwijstak van de school worden opgeheven. Een beslissing waar de docenten 
van het vso- domein zich maar moeizaam in kunnen vinden. Het hele team was na 
het aanhoren van het besluit in tranen. Johan: ‘Ik zeg weleens: ‘De leerling centraal, 
zolang het budget het toelaat.’ 

We gaan één van de twee afsluitbare klasruimten binnen. De deur staat open. 
Dat zal de hele les zo blijven. Mari heeft als enige van de vijftien aanwezige kin-
deren zijn laptop niet op tafel. Iedereen behalve hij is klaar voor de rekenles via de 
digitale rekenmethode Snappet. Johan spreekt hem liefdevol aan: ‘Hé Mari, waar is 
je laptop?’ ‘Vergeten’, antwoordt Mari. ‘Is het een idee dat je hem thuis gaat halen?’, 
vraagt Johan hem open aankijkend. ‘Je hebt hem vandaag nog een paar keer nodig.’ 
Mari is akkoord. Weg is hij. 

Na een korte, heldere instructie op liefdevolle-.-zorgvuldige-.-en-.-duidelij-
ke-.-toon, gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. Rekenen. Op het digibord 
verschijnt het aantal opgaven dat door de groep samen en door de leerlingen indi-
vidueel gemaakt is. Steeds gaat het getalletje omhoog: 588, 590, 592. Per leerling 
maakt het aantal groene bolletjes zichtbaar hoeveel opgaven er af zijn. Een blijkbaar 
bewuste keuze om ieders voortgang aan de ander te laten zien. Johan: ‘Dat is ook 
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sociale vaardigheden. Ze zijn het niet gewend van de basisschool. Maar als ze zien 
‘oh, die leerling is altijd druk, daarom scoort hij lager’, dan weten ze dat ze daar zelf 
misschien niet altijd aan mee moeten doen.’

Johan vertelt dat ze sowieso open zijn over leerlingen. ‘Diagnoses en problemen 
die leerlingen aangaan, bespreken we openlijk in de klas. Zodat ze leren wennen 
aan elkaar en aan de achterliggende redenen. Het gaat niet om stempelen, het gaat 
niet om een stempel geven, het gaat juist om erkenning.’ 

De leerlingen zijn in nagenoeg volledige stilte aan het werk. Wie geholpen wil 
worden steekt zijn vinger op. Johan verplaatst zich subiet naar daar waar de vraag 
zich voordoet, knielt naast de stoel van het betreffende kind en bespreekt zachtjes 
met de leerling de te nemen stappen. Johan lijkt als het ware met de groepsenergie 
te vervloeien. Echt aanwezig en tegelijk toch ook niet. De sfeer is weldadig rustig, 
sereen bijna. Geen afleiding, geen klasgenoten die de concentratie wegnemen, geen 
corrigerende opmerkingen nodig. 

Wat doet deze voelbaar heilzame stilte met de kinderen? Hoe krijgt Johan hem 
tevoorschijn getoverd? Waarom ‘lukt’ met deze vijftien ‘moeilijke’ kinderen hier wel, 
wat in andere gevallen heel moeizaam lijkt te gaan? En, ook niet onbelangrijk, is 
het eigenlijk wel de bedoeling dat er altijd zo in serene stilte gewerkt kan worden? 
Of haalt het ook iets weg uit het onderwijsproces dat normaliter een functie heeft, 
namelijk het om weten gaan met onrust en onevenwichtigheid in de wereld om 
je heen? 

Zevenhonderdeenentwintig opgaven. De kinderen weten dat ze klaar zijn. 
‘Dames en heren, complimenten’, stelt Johan. ‘Beau’, vervolgt hij, zich richtend 
tot een van de kinderen in de groep, ‘klasse jongen! je hebt even een fantastische 
inhaalslag gemaakt!’ De jongen glundert zichtbaar. Nog even legt Johan de rest 
van de dag uit. De leerlingen weten wat hen de komende uren te doen staat. Geen 
onzekerheid, geen verwarring.  A
Terwijl we op een klein holletje de overstap maken naar de volgende les – ‘kom, we 
lopen meteen even door naar de volgende groep, want deze groep heeft iets meer 
zweep nodig’– vertelt Johan me dat het een bewuste keuze is om te werken vanuit 
een open plein. ‘Het plein heeft heel veel voordelen. Leerlingen worden gezien. 
Als er iets mis gaat, dan wordt het sneller opgepikt. En ze leren ook met ruis en 
beweging omgaan.’ 

Maar er zijn nog meer voordelen, zo constateer ik zelf. Het middenstukje op het 
plein, tussen de met kasten afgezette ‘lokalen’, is het knooppunt voor ontmoetingen 
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tussen de binnen het team werkende docenten. Tussen de lessen door, en ook af en 
toe tijdens de les. Er wordt gebabbeld, gelachen en soms een beetje geklaagd. Een 
korte opmerking over een leerling, een vraag met betrekking tot het overnemen 
van de les. Discussie over de nieuwe (financiële) strategie van de school. Rustig, 
zachtjes, bereikbaar. 

Letterlijke openheid brengt ook figuurlijke openheid met zich mee, zo lijkt het. 
Korte lijnen, gemakkelijk contact. Een voor alle docenten en leerlingen zichtbare 
manier van werken. Wordt de één naar de directeur geroepen, neemt de ander waar. 
‘Wij doen hier niet aan lesuitval’, zo betoogt Johan, ‘als een van de collega’s even 
weg moet of ziek is, neemt een ander die klas er gewoon bij.’  A
Les 2 vindt plaats in een van de vier open klasruimten op het plein. Ook deze groep 
gaat rekenen, maar dan met Stimmit. De omgevingsruis, waar de zelfwerkende 
kinderen zich tegen mogen ‘wapenen’ door het indoen van oortjes, doet mij onrus-
tig en afleidend aan. ‘Wanneer ben je verslaafd? Als ik tussen de middag een glas 
cassis drink, dan ben ik niet verslaafd’, zo hoor ik de leraar in de ruimte er naast 
verkondigen. 

Het lijkt de kinderen in de groep van Johan niet te deren. Ze gaan rustig zitten en 
pakken hun laptop. Wederom-.-met-.-duidelijk-.-articulerende-.-stem geeft Johan 
de leerlingen een korte en heldere instructie. In alles straalt hij zorgvuldigheid, vei-
ligheid en tegelijk ook daadkracht uit. Niet alleen zijn stem, ook zijn fysieke manier 
van doen en laten dragen daaraan bij. Kaarsrechte rug, de houding van een turner. 
Bij gratie van de klankkleur en intensiteit van zijn stem, autoriteit. Altijd zichzelf 
in letterlijke zin naast de leerling plaatsend. Kort, helder, to the point. Hier en daar 
een knipoog, vaak een vriendelijke glimlach. Recht op zijn doel af. Onmiddellijke 
beschikbaarheid. Met heel zijn hebben en houwen letterlijk en figuurlijk aanwezig. 

Johans manier van doen en laten treft me. In mijn hoofd stel ik mezelf de vraag 
wat zijn manier van ‘zijn’ met de leerlingen, maar wellicht ook met mij doet? Muize-
nissen, die in ieder geval in mijn hoofd in de vorm van vele dagelijkse gedachten hun 
plek op het toneel weten op te eisen, verdwijnen er door naar de achtergrond. Het 
wordt stiller van binnen. Ik hoef niet meer zelf te zoeken, niet zelf de route in het 
leven te vinden. Er wordt hier voor me gezorgd. Is dat wat leerlingen ook ervaren? 
Zou het zo zijn dat juist in de veilige route de kracht van deze aanpak ligt? Of vindt 
er een meer subtiel proces plaats? Een proces dat vanuit die overdadig aanwezige 
veiligheid leerlingen helpt naar hun eigen midden te gaan, niet meer in strijd met 
hun innerlijke of uiterlijke demonen. Een proces dat hen helpt hun eigen stilte, hun 
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eigen wellicht fragiele middelpunt te ervaren. Geen gevecht meer met zichzelf noch 
met de wereld om hen heen. Zou dat het zijn? 

De veiligheid is zo weldadig dat het naast het tevoorschijn komen van een 
innerlijke balans ook een zekere weerstand in me oproept. Waar is in deze bena-
dering de ‘echte’ wereld? Die wereld die niet veilig is, die raakt en die je iedere keer 
weer voor uitdagingen stelt. Die wereld waar je je iedere dag opnieuw toe moet 
leren verhouden? Die wereld ook, waar je je eigen keuzes mag leren maken, je eigen 
route mag bepalen. Een wereld van soms of vaak ook even ‘niet weten’, toch?

Johan stelt me gerust. Hij vertelt me allereerst over een meer thematische inge-
richt deel van het onderwijs, waar ze wel degelijk werken aan het blootstellen van de 
leerlingen aan de wereld, inclusief de zelfredzaamheid die daarbij van hen verwacht 
wordt. Zo was er bijvoorbeeld het Robinsonkamp. Buiten slapen op het scouting 
terrein. Alleen een stuk zeil en voor tien euro boodschappen mee. Zelf een tent 
maken. Spannend, maar ook leuk. ‘Als je daar goed doorheen komt kunnen we 
zeggen: ‘Je bent klaar voor de bovenbouw’.’ 

Ook binnen zijn eigen lessen zoekt hij met regelmaat naar de grens voor wat 
betreft onveiligheid en disbalans. Een aanpak die volgens hem wel neigt te verdwij-
nen. Johan: ‘Ik denk dat trial and error steeds minder voorkomt. Ik zie dat steeds 
meer mensen proberen om juist dat te voorkomen. Iedereen wil alles voorblijven, 
maar daarmee maak je alleen maar meer problemen dan dat je ze oplost. Ik denk 
dat zeker jongens leren van fouten en van hun kop stoten. Het is goed om ook af 
en toe op je gezicht te gaan.’ 

Volgens Johan is die kant van onderwijs teveel uit het onderwijs verdreven. ‘In 
het primair onderwijs ligt de basis van het probleem waar het voortgezet onderwijs 
tegenaan loopt. Steeds meer jongens in het voortgezet onderwijs vertonen exter-
naliserend probleemgedrag. Het probleem in het primair onderwijs is dat er alleen 
maar vrouwen werken. Dat gebeurt dus op een vrouwelijke manier, ook al slaan 
ze met hun vuist op tafel. En dan komen ze in het voortgezet onderwijs ineens bij 
mannelijke docenten in de klas (…) Het grootste verschil tussen mannen en vrou-
wen is dat vrouwelijke collega’s te vaak de neiging hebben om bij conflicten de talige 
oplossing te pakken. Dat duurt soms lang en jongens kunnen daar weinig mee, die 
geven een duw, die maken een opmerking en dan is het weer goed.’ 

De rekenles kabbelt ondertussen rustig door. Sommigen kijken op hun gemakje 
om zich heen. Niet bezig met de opdracht, maar ook geen ‘stoorzender’ voor de 
andere leerlingen. Een van hen, Pieter, klooit met het lintje aan de snoer van zijn 
computer. Hij staart stilletjes, met een welhaast transparante blik in zijn ogen, voor 
zich uit. Zijn houding licht ineengedoken, zijn uiterlijk slungelachtig en fragiel. Dan 
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draait hij zich een halve slag en wendt hij zich plots tot mij. Zomaar uit het niets 
begint hij op zachte toon over Sardinië. Dat zijn moeder daar vandaan komt en dat 
ze er ieder jaar op vakantie gaan. Maar dat het dit jaar misschien niet gaat lukken 
omdat hij misselijk is geworden op de boot. En dat het vliegtuig ook geen optie is 
omdat zijn broer niet durft te vliegen. 

Mijn gedachten dwalen even af. Ik vraag me af waarom Pieter hier op deze 
vso- afdeling zit? Dat is wat je óók doet als je dit domein binnenwandelt. Je afvra-
gen waarom iemand op deze afdeling zit. Je komt deze afdeling namelijk alleen 
maar op met een diagnose, met een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ en met dus een 
(financiële) rugzak. Leerlingen worden hier geduid en gelabeld in psychologische 
termen: jeugdtrauma’s, misbruik, externaliserend gedrag, executieve functies. Ook 
ik heb blijkbaar de behoefte om iemand te kunnen duiden. Of is het juist dat ik niet 
kan begrijpen waarom mensen zoals Pieter hier zitten, waarom zij de uitzondering 
zouden zijn in een verder ‘normale’ wereld? 

Even later, tijdens de ochtendpauze, weet Johan me te vertellen dat Pieter een 
autismespectrumstoornis heeft. Dat het belangrijkste doel dat Johan en zijn col-
lega’s zichzelf gesteld hebben, het vergroten van de zelfredzaamheid van Pieter is. 
‘Zijn uiterlijke verzorging is niet op orde. Vandaag had hij toevallig al zijn spullen 
bij zich, maar eigenlijk is er iedere dag wel iets niet in orde. Hij heeft geen enkele 
interesse, behalve piloot worden. Hem duidelijk maken dat hij geen piloot kan 
worden, dat is al een traject an sich. We kijken bij hem niet cognitief. Hij haalt zijn 
cijfers wel. Op tijd komen, spullen bij zich hebben. Heb je het in je agenda geschre-
ven. Zelfstandig maken. Daar gaat het om.’ 

Ik word even stil. Alle goed bedoelde begeleiding ten spijt valt me in het ant-
woord van Johan op dat de positieve kanten van Pieter, de kanten die hem tot de 
volledige mens maken die hij is, niet worden benoemd. Is er op een afdeling waar 
problematieken, psychologische diagnoses en zorgrugzakjes de maat slaan, en waar 
de norm die gesteld wordt het meekomen in de huidige maatschappij is, wel vol-
doende ruimte om de niet- probleemkanten van een kind als Pieter een plaats te 
geven? Of zit het stiekem wel in alle docenten ingebakken om ook op die andere, 
positieve, manier te kijken, maar is het binnen het huidige onderwijs zo naar de 
achtergrond gedrukt dat we er niet snel meer woorden aan geven?  A
En dan is het pauze. We wandelen naar de lerarenkamer. Tijd voor koffie. Het aan-
tal indrukken is substantieel. Ik ben nog geen halve dag onderweg en toch voel ik 
me inmiddels overweldigd. Hoe komt dat? Ik merk dat ik in ieder geval onbewust 
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meebeweeg met Johans energieniveau. Hij babbelt snel en ik anticipeer. Nog meer 
vragen, nog meer antwoorden, nog meer prikkels. Waar blijft de stilte? En, belang-
rijker nog, waar is dan nog ruimte om te zien wat het verhaal áchter het verhaal is? 
Zie ik eigenlijk wel wie Johan zelf echt is? 

Vanuit een poging mijn ‘zelf ’ in deze interactie ook de plek te geven die het 
verdient en gedreven door de noodzaak tot ‘zo goed mogelijk waarnemen’, besluit 
ik tot een tegenbeweging: ik confronteer Johan met mijn gewaarwording. ‘Ik merk 
dat ik steeds in je verhalen de neiging heb om tegen je te zeggen: ‘Doe rustig, haal 
adem’, zeg ik tegen hem. Dan vervolg ik, zonder zijn antwoord af te wachten, ‘ik 
merk zo’n enorme gedrevenheid als je vertelt, zo’n enorme energie. Waar komt die 
gedrevenheid eigenlijk vandaan?’

Johan reageert en begint te vertellen. Nog voor hij goed en wel onderweg is, 
verandert er iets in zijn stem en in zijn houding. Zijn stem wordt lager, het tempo 
rustiger. Hij gaat verzitten. Zelfs de uitdrukking in zijn gelaat verandert. Hij wijst 
me op zijn liefde voor het Rots en Water programma, een, zoals ze zelf zeggen, 
‘psycho- fysiek trainingsprogramma bedoeld om pesten tegen te gaan en de weer-
baarheid van kinderen te vergroten’. Daar zit zijn echte ambitie. ‘Ik ben zelf als 
kind ontzettend gepest. Ik werd elke dag opgewacht, in elkaar geslagen. Ik was de 
kleinste van de klas. Niet weerbaar, vrij verlegen. Ik turnde. En dat deed ik goed. 
Nóg een reden om mij te pesten.’ 

Ik haal adem en blijf stil. ‘Ik ben uiteindelijk geswitcht van basisschool. We zijn 
met ons hele gezin ervoor verhuisd. En toen, in die nieuwe groep 8, werd ik ineens 
gezien. Ik kreeg een heel andere rol. In de jaren erna, op de sportacademie, heb ik 
dat meegenomen. Ik heb toen stage gelopen in het speciaal onderwijs. Ik zag daar 
mezelf in alle leerlingen. Dit is de doelgroep die gepest gaat worden, dacht ik. Daar 
moet iets meer gebeuren, anders gaat het fout. Toen ben ik gaan googelen wat ik 
zou kunnen doen en toen kwam ik Rots en Water tegen.’ 

Ik kijk hem aan. Toch enigszins onder de indruk van zijn ‘bekentenis’ vraag 
ik hem naar de invloed van zijn eigen achtergrond op zijn manier van kijken naar 
kinderen. ‘Rots en Water heeft mij inzicht gegeven in hoe ik zelf ben. Ik ben daar 
mezelf tegen gekomen. Met name waar het gaat om rust in mezelf vinden. Ik heb 
steeds beter in de gaten: nu ben ik rustig, nu ben ik onrustig. Ik merk dat als ik in 
mijn rust kom, anderen dat ook komen.’  A
Al snel is het pauzemoment voorbij. Tijdens het ‘lege’ lesuur dat volgt, neem ik 
plaats in een van de afsluitbare lokaaltjes. Leerlingen zijn aan het werk met de 
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opdracht ‘made in Holland’. Johan is inmiddels door de directeur weggeroepen voor 
een gesprekje over zijn taken voor het volgende jaar. Spannend. Uit het geroeze-
moes van collega’s wordt me duidelijk dat de taak en rolindeling voor volgend jaar 
– de vso- afdeling zal dan nog maar uit twee in plaats van vijf groepen bestaan – 
iedereen bezighoudt. Een collega neemt Johans les even over en stoeit met één van 
de aanwezige leerlingen. ‘Heb ik jullie dadelijk nog’, vraagt hij. ‘Nee, oh da’s mooi, 
heb ik in ieder geval daarná nog een goeie dag deze week haha.’ 

Meteen na terugkomst van het gesprek deelt Johan aan mij mee dat hij Rots en 
Water, het traject waar hij binnen de school de leiding over heeft, gewoon houdt. 
Het was geen vraag, hij heeft het de directie zelf medegedeeld. Evenals leerling-
begeleiding. Behalve dat hij een scherp oog meent te hebben voor het welzijn van 
zijn leerlingen – ‘ik ben gefocust op lichaamstaal en mimiek, veel meer dan op het 
verbale’ –, is hij naar eigen zeggen ook bekwaam in het contact met ouders. Johan: 
‘Ik ben heel goed met ouders. Ik spreek ouders altijd minimaal een half uur. In 
tien minuten kan je geen goed gesprek voeren. Soms spreek ik ouders twee keer 
per week. Zoals bij een van de huidige leerlingen. Ligt moeder met chemo in het 
ziekenhuis, dan heb ik wekelijks contact met die vader.’ 

Na nog een ‘coachles’, waarbij de kinderen aan het werk worden gezet om een 
thuisopdracht voor te bereiden waarbij ze een filmpje moeten maken van het samen 
met hun ouders bereiden van een Nederlands gerecht, is het tijd voor Johans gym-
les. Onderweg naar de gymzaal vraag ik Johan waarom hij sportdocent is geworden. 
Hij vertelt dat hij op school zijn energie niet kwijt kon. ‘Ik was een stuiterbal. Ik was 
sociaal niet zo handig, maar sportief was ik wel. In het begin van mijn middelbare 
school kreeg ik een mentor die zei: ‘Waarom word je geen sportdocent’. En zo is 
geschied. Ik was toen al zo’n 30-35 uur per week aan het sporten.’ 

Vijfendertig uur per week aan het sporten? Het kost me enige moeite om én 
Johans wandeltempo aan te houden én al mijn spullen mee te dragen én alle infor-
matie die Johan me meegeeft op te slaan. Toch komt ook dit stukje informatie 
binnen. ‘Vijfendertig uur sporten per week, hoe bedoel je?’ Johan: ‘Ik was een heel 
fanatieke turner. Ik ben drie keer Nederlands kampioen geweest. Ik was zeventien 
toen ik mijn ongeluk kreeg.’ 

Een ongelukkige val van een rekstok waarbij hij pas een dag later in het zie-
kenhuis wakker werd, maakte een eind aan Johans tot dan toe voorspoedige 
turncarrière. Drie maanden ziekenhuis en daarna lang revalideren. Tot op de dag 
van vandaag oefeningen moeten doen om ‘gewoon’ de week door te kunnen komen. 
Johan: ‘Je gaat van topsporter naar een sukkeltje. Ik fitness hier vijf tot zes uur per 
week. Om te zorgen dat ik kan blijven doen wat ik leuk vind.’ 
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Zo, dat is niet niks, bedenk ik me. Hoe ga je om met zo’n tegenslag? Wat doet 
het met je manier van pedagogisch handelen en de koers die je voor ogen hebt? ‘Ik 
was al een doorzetter’, reageert Johan. ‘Eerst deed ik mijn sport om te presteren. 
Nu om mijn kwaliteit van leven te behouden. Dat is wat ik in mijn lessen ook doe. 
Dat presteren is niet zo belangrijk. Het gaat om kwaliteit van leven, zorgen dat je 
zelfredzaam en weerbaar bent.’ 

Langzaamaan komt voor mij de manier waarop Johan zijn pedagogische schil-
derij schildert in beeld. Penseelstreken met precisie. Heldere kleuren, strakke lijnen. 
Geen overbodige tierlantijnen. Gefocust tijdens het schilderen. Zijn biografie als 
oerschets, de basis onder al zijn werk. Het lichaam als basismateriaal. In alle opzich-
ten. Om de ander te kunnen lezen, maar ook om te kunnen werken aan vorming, 
zo zal zo tijdens de gymles en later tijdens de Rots en Water- les blijken. 

De leerlingen hebben zich inmiddels omgekleed. Vandaag staat in het teken van 
‘ultimate frisbee’, volgens Johan de ultieme teamsport én relevant in het kader van 
vorming – ‘want kun je elkaar nog positief aanspreken als iemand vijf keer mis vangt?’ 
De leerlingen willen wel eerst zeker weten dat het frisbeeën meetelt voor punt. Er is 
enige verwarring over wanneer de frisbee- kwaliteiten beoordeeld worden. 

‘Diego en Mark, jullie hebben geen wit shirt aan? Morgenvroeg om 08.00 uur 
melden!’ Wat Johan zegt is niet te misverstaan. De boodschap wordt in stilte geac-
cepteerd. ‘Als je ze ergens mee hebt’, zo vertelt Johan even later, ‘is het vroeger uit 
bed, of het afnemen van hun vrije tijd. Ook ouders vinden dat niet fijn. Moeder 
zorgt de volgende keer wel dat het witte shirt wél in de tas zit.’ 

De leerlingen, opgedeeld in twee teams, moeten de frisbee over de achterlijn 
van de andere partij zien te krijgen. De sfeer is rustig en gefocust, ook hier wordt 
gewerkt. Er valt geen onvertogen woord. Alleen Yolanda besluit na een kwartiertje 
te hebben meegedaan dat het genoeg is. Zonder overleg vlijt ze zich neer op een 
van de bankjes. ‘Kijk, dat is Yolanda’, zegt Johan, zijn hoofd knikkend richting het 
meisje aan de andere kant van de zaal. ‘Dit meisje is uit huis geplaatst. Er zijn veel 
gedragsproblemen. Ze wilde ook nooit sporten. Nu ben ik al blij dat ze mee in het 
veld staat en dat ze haar sportkleren bij zich heeft.’

Johan neemt haar plek in het veld over. Hij lijkt Yolanda’s weigeractie volledig te 
negeren. Zij zit. Hij frisbeet. De teams spelen verder, fanatiek, zonder daar in door 
te slaan. Zo’n tien minuutjes later worden de teams gehusseld. Johan stapt even uit 
zijn rol als teamlid en loopt naar Yolanda. Hij fluistert wat in haar oor. Ze staat op 
en hervat, alsof ze nooit heeft neergezeten, het spel. 

Al snel komt ook aan de sportles een eind. Johan geeft nog even instructie voor 
de volgende keer. ‘Jongens en meisjes, weet voor komende les dat ik jullie kennis 
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ga laten maken met de verspringbak. Het is slim om een paar extra sokken mee te 
nemen en ik raad je aan om een lange joggingbroek aan te doen. Anders zit het zand 
niet alleen in je sokken, maar ook ergens anders waar de zon niet schijnt.’  A
Voor we overgaan naar de laatste activiteit van de dag – een Rots en Water trai-
ning – wippen we nog even binnen in een centrale ruimte tussen de verschillende 
sportlokalen. Daar zijn ook andere gymdocenten neergestreken. Naast de taakin-
delingsperikelen voor komend jaar – waarbij de opmerking ‘my way or the highway’ 
getuigt van enig verzet onder de aanwezige docenten – is vooral Karel onderwerp 
van gesprek. 

Karel zit in vwo 3. Hij is opgegeven voor de Rots en Water training, maar komt 
dus vandaag niet. Het gesprek gaat over zijn ouders, die volgens enkele aanwezigen 
niet het achterste van hun tong laten zien. Ook Kevins grensoverschrijdende gedrag 
in de klas wordt doorgenomen. Centraal in de discussie staat de vraag of je iemand, 
in dit geval Kevin, nou wel of niet mag dan wel moet dwingen om bij de training 
waarvoor je bent aangemeld aanwezig te zijn. 

Op de gang zitten de Rots en Water kandidaten van die dag inmiddels te wach-
ten. De drie jongens, die allemaal in meer of mindere mate problemen hebben waar 
het gaat om sociale interactie, lijken er zin in te hebben. Voor mij is het een eerste 
kennismaking met deze training die, zo lees ik later op internet, is ontwikkeld en 
uitgewerkt door een gymdocent. 

De les staat in het teken van ‘leren negeren’. Hoe kan je jezelf afsluiten voor de 
ander, zonder op een agressieve manier je grenzen aan te geven? De focus ligt op 
het eigen lichaam én dat van de ander. Afstand en nabijheid. Grenzen aangeven. 
Tot waar laat je de ander toe? Ervaar je dat in je eigen lichaam? 

De jongens staan rechtop in een kring. De benen licht gespreid. Johan loopt 
achter hen langs terwijl hij met een flexibele staaf op de grond slaat. Ook schreeuwt 
hij ze toe. Doel: het leren negeren van prikkels en ook leren aangeven van grenzen. 
‘Als je ademhaling omhoog gaat, dan wil ik niet dat je daar in blijft hangen, dan zeg 
je gewoon stop’, zo stelt Johan. De negeer- de- ander oefening wordt vervolgd door 
een kussengevecht. ‘Op welke manier kun je je stem gebruiken om grenzen aan te 
geven? De jongens antwoorden: ‘Kappen, ik vind het niet fijn.’ Het duidelijkst blijft, 
zo stelt Johan tot slot: ‘Hou op en stop!’ 

Na afloop praten we nog even na. Behalve dat Johan zichtbaar fan is van deze 
fysieke manier van leerlingen vormen, doet het géven van de Rots en Water trai-
ning ook iets met zijn ‘zelf ’, zo is mijn gewaarwording. Rustiger, meer gecentreerd, 
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lagere stem. In het ‘centrum van zijn zijn’, zo lijkt het. ‘Rots en Water heeft mij meer 
vertrouwen gegeven. Mijn onzekerheid is verdwenen met behulp van oefeningen 
waarin ik geleerd heb mijn rust te bewaren. Ik krijg van collega’s die mee komen 
kijken mee dat ik hier heel gecentreerd ben. Die rust meenemen naar het domein-
plein, dat lukt nog niet altijd.’

Er is nog werk aan de winkel, zo concludeert hij. Bij hemzelf en bij de hon-
derdnegenenzestig collega docenten die vanaf volgend schooljaar onder de titel 
‘Sterk voor de klas’ allemaal een soort van Rots en Water training gaan volgen. Het 
lichaam zal daarbij, als het aan Johan ligt, het centrale instrument zijn. ‘Steeds meer 
leraren en leerlingen gebruiken hun lijf alleen om hun hoofd te verplaatsen. Ik wil 
juist proberen bij leerlingen en bij mezelf om terug naar het lijf te gaan.’ 

De dag zit erop. Volkomen overprikkeld door de vele indrukken – een Rots en 
Water training volgen om zaken iets meer te leren negeren zou geen kwaad kun-
nen – neem ik afscheid. Johan geeft op de valreep nog even aan dat mijn vragen 
hem tot zelfreflectie en nadenken hebben aangezet. Neem ik de leerlingen niet 
te snel alles uit handen? Hoe kan ik zorgen dat ik overal gecentreerd ben en niet 
alleen tijdens de gymles? Vragen die niet alleen hem maar ook mijn ‘zijn’ raken, zo 
concludeer ik in stilte. Balans. Balans tussen jouw ‘zijn’ en dat van de ander, is dat 
niet waar alles uiteindelijk om draait?  A
5.5.3  Over bestempelen en erkennen 

Naast het fysieke ‘in- lijven’, en daarbinnen het spanningsveld tussen ruimte geven 
en begrenzen, wordt binnen dit portret nog een ander relevant spanningsveld in 
relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ zichtbaar, namelijk dat tussen ‘bestempelen’ 
en ‘erkennen.’ Hoe doen bestempelen en erkennen er in het licht van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ toe? 

In het portret ‘Leerlingen in- lijven’ komt naar voren dat een op een diagnose 
gebaseerde toelaatbaarheidsverklaring vereist is, wil je als leerling het domeinplein 
mogen betreden. Op het plein worden leerlingen geduid met behulp van die diag-
nose, waarbij termen met betrekking tot bijvoorbeeld (jeugd)trauma’s, misbruik 
en internaliserend of externaliserend (probleem)gedrag niet worden geschuwd. 
Ook de Rots en Water training is alleen toegankelijk voor kinderen die het stempel 
‘probleemgedrag’ hebben gekregen. Daarbij kiest men er op het domeinplein voor 
om diagnoses in alle openheid te bespreken. Iedereen weet van elkaar wie wat heeft. 
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Johan geeft hierbij als reden aan dat het stempelen juist niet om stempelen zelf 
gaat, maar om het erkennen van kinderen in hoe ze zijn. ‘Ze leren zo wennen aan 
elkaar en aan de achterliggende redenen dat ze op het domeinplein zijn’, zo stelt hij. 

Wat hier zichtbaar wordt is dat er in relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ een 
balans gevonden lijkt te (kunnen en moeten?) worden tussen het (via een oordeel) 
verbijzonderen (bestempelen) van kinderen en tegelijkertijd het ongedaan maken 
van dat oordeel via het vergewonen ervan. Daarmee komt via deze precaire balans 
ook het pedagogische binnen deze manifestatie van ‘aandachtige betrokkenheid’ 
in beeld. Enerzijds lijkt het via een diagnose benoemen van wat er aan de hand is 
een zekere vorm van aandachtige erkenning met zich mee te brengen. Anderzijds 
lijkt via het vergewonen ervan ook weer ruimte te ontstaan om niet vast te komen 
te zitten in die eerder gediagnosticeerde bijzonderheid. Door via het uitnodigende 
‘aanwezig zijn’ en articulerende ‘betrokken zijn’ leerlingen uit te dagen die bijzon-
derheid gewoon te maken, komt (opnieuw) de vrijheid in beeld om als mens, in 
plaats van als ‘mens- met- een- vaststaande- diagnose’, te verschijnen.

De balans tussen erkennen en bestempelen in relatie tot ‘aandachtige betrok-

kenheid’ komt ook in een aantal andere portretten in beeld. Wat daarbij vooral 

zichtbaar wordt is dat het een precaire balans betreft die steeds opnieuw om 

aandacht vraagt, om te voorkomen dat het evenwicht zoek raakt. 

Zo gaat leidinggevende Ria (‘Goudschaaltje’, 6.4) in op de consequenties van 

het teveel en te snel labelen van kinderen, waardoor leerlingen zich gelegi-

timeerd en blijvend gaan identificeren met bijbehorend gedrag. Ook in het 

portret met leidinggevende Yvonne (‘Onverwachte opklaringen’, 6.6) komt de 

balans tussen bestempelen en erkennen in beeld via het gegeven dat de school 

dove leerlingen herbergt. Ze willen deze kinderen zowel vanuit hun bijzonder-

heid erkennen, als dat ze ervoor willen zorgen dat deze kinderen zo gewoon 

(stempelloos) mogelijk mee kunnen doen met iedereen. 

Wat daarnaast in de portretten met Nina (’Sjibbolet’, 7.4) en Kavindu (‘Een (on)

uitgesproken appel’, 7.5) opvalt is dat leerlingen zichzelf voorstellen met hun diag-

nose. Ergens lijken de leerlingen deze diagnose tot onderdeel van henzelf gemaakt 

te hebben. Daarnaast komt via deze portretten naar voren dat bestempelen en 

erkennen niet alleen over diagnoses hoeft te gaan, maar ook gelieerd kan worden 

aan het vastzetten van iemand in een bepaalde identiteit. Zo wordt in het portret 

met Kavindu zichtbaar dat de school bij Kavindu steeds een beroep op zijn hulp-

vaardige, ondersteunende kant doet. Daarmee lijkt Kavindu erkend te worden in 
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hoe hij is. Tegelijkertijd bestaat ook het risico dat juist alleen maar deze kant van 

Kavindu (nog verder) het daglicht kan zien, en dat Kavindu zich er ook (voor de rest 

van zijn leven?) mee gaat identificeren, waardoor de vrijheid die in het erkennen 

lijkt te zitten, juist de kans loopt te verworden tot een zekere onvrijheid. Bij Nina 

speelt komt het ‘vastzitten’ aan de orde daar waar ze vertelt uit Nederland te willen 

vertrekken omdat alles hier al voor haar uitgestippeld is. 

5.6  Voor- bij de voorkant 

5.6.1 Over aandacht scherp- stellen 

Het portret ‘Voor- bij de voorkant’ is tot stand gekomen via een meeloopdag met 
Danielle, docente Engels op een scholengemeenschap voor havo en vwo. 

De vraag die via het portret ‘Voor- bij de voorkant’ naar voren komt is de vraag 
naar de focus en/of scoop van ‘aandachtige betrokkenheid’. Hoe stel je je blik scherp? 
Waar richt je je aandacht eigenlijk op als je de wereld in kijkt? Is je blik gericht op 
wat je dichtbij, op de voorgrond, ‘scherp’ probeert te zien? Of kijk je, met misschien 
wat meer zachte ogen, meer in de verte, meer naar dat wat daar, in de achtergrond, 
als nog- niet- geziene- mogelijkheid te zien is? En hoe ga je (als leraar) om met keuzes 
die hier in (dagelijks) te maken zijn? 

Daniëlle geeft in ‘Voor- bij de voorkant’ aan dat haar focus gedurende haar loop-
baan is veranderd: ging het haar eerst vooral om het, kijkend naar de voorgrond, 
kwalificerend bijbrengen van taal aan leerlingen, naarmate ze ouder wordt gaat 
haar aandacht meer uit naar het kind achter de leerling. Een kind dat een leven te 
leiden heeft, waarbij thuis van alles speelt en bij wie de huidige (traditionele) vorm 
van onderwijs soms wel, soms niet past. Daarbij lijkt ze het ‘zien als leerling’ en het 
‘zien als mens’ haast te kunnen scheiden. Zo brengt ze bijvoorbeeld Mohammed 
in beeld: als leerling uitermate lastig – ‘dat gaat hem niet worden hier op school’ –, 
maar als mens iemand met veel mogelijkheden – ‘hij gaat er wel komen, later wordt 
hij vast heel succesvol.’ Danielle heeft hier, zo zou je kunnen stellen, een dubbele 
focus: ze heeft zowel de leerling – die zich te houden heeft aan schoolregels en 
een zekere prestatie moet leveren – als de mens achter de leerling en zijn nog niet 
gekende toekomst in beeld. 

Danielle geeft daarbij overigens meteen aan het nog niet zo eenvoudig te vinden 
om haar aandacht überhaupt bij het lesgeven en bij haar leerlingen te houden. ‘Je 
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wordt door de directie geclaimd’, zo stelt ze. Er zijn veel aspecten in het werk die de 
aandacht opeisen. ‘Je bent niet alleen leraar, maar ook zorgleverancier, aanspreek-
punt voor ouders, workshopverzorger.’ Er is volgens haar tijd tekort om het allemaal 
goed te doen, en ook om, met groepen van zevenentwintig tot dertig individuen, 
alle leerlingen goed in beeld te krijgen. Vooral de rustige leerling raakt daarbij al 
snel buiten beeld, zo geeft ze aan. 

Kijkend naar manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ komt in ‘Voor- bij 
de voorkant’ naar voren dat er (steeds opnieuw) keuzes te maken zijn waar het gaat 
om waar en hoe de aandacht scherp te stellen. Daarbij lijken verschillende scherpste-
lopties in beeld te komen. Deze opties lijken ergens sámen hun beslag te (kunnen/
moeten?) krijgen. Ligt de focus op het vak of op het kind? Kijk je als leraar naar het 
kind als ‘leerling’ of naar het kind als ‘mens’? Gaat het om het nu of om de onge-
kende toekomst?

Wat hier eveneens zichtbaar wordt is dat de mate waarin een leraar zijn scoop 
en/of focus aan kan passen, niet alleen een individuele keuze betreft. De omgeving 
lijkt van invloed op de mate waarin scherpstellen op de zelfgekozen focuspunten 
mogelijk is.

Het voorbij de voorkant kijken, waarbij er verschillende punten zijn waarnaar 

de aandacht en de betrokkenheid (al dan niet richting de toekomst) uitgaat, 

komt via alle portretten met leraren, leidinggevenden en leerlingen in directe 

en/of indirecte zin aan de orde. 

Wat hierbij vooral zichtbaar wordt is dat men zich ‘op de voorgrond’, in 

de dagelijkse gang van zaken, richt op de primaire ‘taken’, maar dat er op de 

achtergrond een grotere, op ‘de ongedeelde mens’ gerichte bedoeling zichtbaar 

wordt. Zo richt docente Anja (‘Kruimeltjes’, 5.2) zich op de voorgrond op het vak 

beeldende vorming. Tegelijkertijd gaat het haar, meer op de achtergrond, om 

het via een betekenisvolle relatie bij willen brengen van het oplossingsgericht 

aan de leerling als mens, om op die manier om te kunnen gaan met nieuwe 

situaties. Ook is er Peter (‘Aangrijpende aanwezigheid’, 5.3) die op de voorgrond 

scheikunde geeft, maar onderliggend, op de achtergrond, de wens heeft om 

leerlingen als mens sterker te maken door hen te leren wie ze zijn. En ook Johan 

(‘Leerlingen in- lijven’, 5.5) richt zich op de voorgrond op rekenen, gym en Rots- 

en Water trainingen, maar heeft meer op de achtergrond kinderen in het vizier 

waarvan hij wil dat ze stevig op de eigen benen leren staan. 
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Een zelfde beeld wordt zichtbaar bij de leidinggevenden. Zo gaat bijvoor-

beeld Gerard (‘Tussen schuren en schaven’, 6.2), die zich in zijn dagelijkse taak 

vooral lijkt te richten op het bewerkstelligen van een cultuurverandering, op de 

achtergrond echt voor onderwijs waarin niemand achterblijft. Daarnaast komt 

Michiel (‘Met open vizier’, 6.3) in beeld, die op de achtergrond beoogt de wereld 

een stukje beter te willen maken en die zich van daaruit binnen zijn dagelijkse 

rol op de voorgrond richt op het bieden van inspiratie. En ook bij Ruben en 

Maarten (‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’, 6.5) komt de voor- en achtergrond dui-

delijk in beeld. Maarten en Ruben geven ieder op hun eigen manier aan dat, in 

de achtergrond, de betrokkenheid ligt bij het vormen van kinderen, terwijl op 

de voorgrond een meer managerial taak en rol zichtbaar wordt. 

Wat daarbij ook via verschillende portretten zichtbaar wordt is dat het varië-

ren tussen voor- en achtergrondkijken in de praktijk nog best lastig is. Zo geeft 

bijvoorbeeld Gerard (‘Tussen schuren en schaven’, 6.2) aan dat vanuit een meer 

holistische visie kijken naar het kind als mens slechts voor een enkele leraar in 

zijn school is weggelegd. ‘Een mentor kijkt al heel anders, meer naar het indi-

vidu, gericht op de potentie, maar dan vooral cognitief. Kijken met een andere 

bril naar leerlingen als mens, dat is misschien voor tien van de zevenentachtig 

docenten hier weggelegd.’, zo stelt hij. Julia en Sophie (‘Stilletjes- aan’, 7.2), Joep 

(‘Krediet- waardig’, 7.6), Nina (‘Sjibbolet’, 7.4) en Sam (‘Onbevangen (on)geduld’, 

7.3) betogen iets soortgelijks. Ze voelen zich wel gezien als leerling, maar niet 

gekend als ongedeelde mens. Sam zegt daarbij dat het overgrote deel van de 

leraren vooral bezig is met zijn resultaten, dat dat is wat de relatie kleurt. Het 

zien van Sam als mens: daar is volgens hem zelden aandacht voor. 

Overigens betogen leraren in hun verhouding tot hun leidinggevenden via 

de portretten iets soortgelijks: er lijkt weinig ruimte te zijn om verder te kij-

ken dan de leeropbrengsten en/of doelstellingen, hoe hard zij daar zelf ook 

voor pleiten. Daarmee verdwijnt niet alleen de leerling als mens uit beeld, ook 

voor de mens- kant van leraren lijkt minder oog. Zo geeft Anja (‘Kruimeltjes’, 

5.2) aan zich daarin een tijd minder gezien te hebben gevoeld en ook Peter 

(‘Aangrijpende aanwezigheid’, 5.3) betoogt zich binnen zijn school niet erkend 

en gezien te voelen in zijn verlangen om de pedagogische (mens) verhouding 

gezamenlijk onder de loep te nemen. Bij Johan (‘Leerlingen in- lijven’, 5.5) komt 

dit niet- gezien- worden meer impliciet in beeld via de confrontatie tussen hem 

en de directie in relatie tot het opheffen van het domeinplein. 
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5.6.2 Portret ‘Voor- bij de voorkant’ 

Als je niet kijkt, zie je niks. Als je waarneemt alsof je alles al kent en weet, zie je 
ook niks. Niks nieuws in ieder geval. Als je met een jezelf verwonderende blik kijkt 
– nog niet bepaald hebbend of iets zus of zo ‘is’ – zie je misschien het meest. Of niet? 
Lukt het als volwassene, reeds gevormd door onze ervaringen en opgedane kennis, 
om überhaupt open vanuit verwondering te observeren? Lukt het ons om waar te 
nemen zonder er meteen een oordeel aan te koppelen? En als dat verwonderend 
kijken al lukt, is dat dan eenvoudigweg een kwestie van oordeelloos tegemoet tre-
den wat je aantreft? Of vraagt het toch om meer of anders? Misschien om specifieke 
talenten? In ieder geval vraagt verwonderend kijken om openheid en – dienten-
gevolge – kwetsbaarheid, zo meen ik tijdens en na het schrijven van dit portret 
te kunnen concluderen. Vanuit die openheid ontstaat ruimte voor indrukken die 
niet meteen herkend en geplaatst kunnen worden. Indrukken die voor ons nieuw 
of ongewoon zijn. 

Bij het uitwerken van het portret met Danielle, het eerste pilotbezoek van een 
totaal van vijf lerarenbezoeken, kom ik, vermoed ik, met mijn eigen vermogen 
tot verwonderen in de knoop. Een knoop die me bij het schrijven van dit portret 
behoorlijk wat hoofdbrekens oplevert. Heb ik me bij het bezoek aan Danielle vol-
doende kunnen verwonderen? Is het me eigenlijk wel gelukt om datgene op papier 
te zetten wat ik voor een goed portret nodig heb? Heb ik gezien wat ik zou zien 
ware het zo geweest dat ik Danielle’s school bij aanvang van mijn observatiebezoek 
voor de eerste keer zou betreden? 

Na ieder observatiebezoek (volgende op dat van Danielle) wordt mijn twijfel 
groter: ik ben bang dat ik zaken bij het meelopen met Danielle niet gezien heb, 
omdat ik de school al meende te kennen. Die gedachte krijg ik maar niet uit mijn 
hoofd. Mijn dochter heeft namelijk op het X- College gezeten. Ik ken dus een aantal 
leraren, ik ken het reilen en zeilen op school en bovendien is de voormalige rector 
een goede vriend van me. En ook al is Danielle voor mij een volkomen nieuwe 
docent, mijn waarneming van hoe het gebouw er uit ziet, de sfeer die het uitstraalt 
en de manier waarop er les wordt gegeven – of althans mijn idee daarvan – is 
gekleurd door de jaren dat ik met de school mee heb mogen lopen.

Waarom dan toch naar deze school? Wat maakt dat ik nou juist het X- College 
heb uitgekozen voor een eerste meeloopdag? Ik had via LinkedIn meer dan vol-
doende aanmeldingen om elders te gaan kijken. Wellicht – zo concludeer ik nu 
achteraf – dat deze keuze gebaseerd was op mijn eigen onzekerheid en twijfel over 
wat ik op het punt stond aan te gaan. De wereld van ‘het etnografische’ nieuw voor 
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me, het aandachtig betrokken leraren observeren ook. En aangezien het toch ‘maar’ 
een eerste pilotbezoekje betrof – de verwachtingen waren bewust niet al te hoog 
gespannen – waarom dan niet als eerste naar een plek gaan die ik tenminste nog een 
beetje meende te kennen? Een beslissing waarmee ik mezelf later, zo moge blijken 
uit de aanhef van dit portret, in zekere zin juist meer klem heb gezet. Want hoe het 
onbekende van het bekende te scheiden? Hoe kun je onbevangenheid er laten zijn 
als je de situationele omstandigheden eigenlijk al meent te kennen?  A
Op een mooie dinsdagochtend in mei meld ik me stipt om half negen bij de receptie 
in de hal van het X- Collegge. Het gedateerde gebouw met de gekleurde pilaren, met 
daarvoor gelegen een vrij kolossale fietsparking, komt me meer dan bekend voor. 
Hoe vaak ben ik de voorbije jaren hier niet naar binnen gelopen. Gesprekjes met 
docenten, voorstellingen door de muziekklas, afspraken met de rector. Als ik mijn 
ogen dicht doe kan ik het gebouw niet alleen uittekenen, maar ook ruiken en zelfs 
proeven. 

Ik weet dat er de komende jaren nieuwbouw gerealiseerd wordt. En hoe netjes 
de conciërges de boel ook proberen te onderhouden – bij het X- College zijn de 
conciërges erg zichtbaar in de school – het gevoel dat de hele school als het ware 
aan het wachten is op nieuwbouw dringt zich toch ook aan mij op. 

Net als voorafgaande keren erger ik me ook nu weer aan het draaien van de 
klapdeuren. Net als eerder weet ik dat ze op een voor mij onlogische manier open 
gaan. Het schijnt iets te maken te hebben met de leerlingenstroom die ’s ochtends 
naar binnen en ’s avonds naar buiten gaat. Ik heb het me laten uitleggen, maar ben, 
blijkbaar, de essentie vergeten. Net als anders valt mijn oog op de kamer naast de 
klapdeuren waar de rector zijn plek heeft. Als altijd zicht op het binnen- en bui-
tengaan van leerlingen. 

Ik sta inmiddels binnen. Daar waar normaliter twee uitermate voorkomende 
representatieve receptionistes – ze kennen iedereen bij voor- en achternaam en 
vervullen hun taak in mijn ogen al jaren met vriendelijkheid en verve – de gasten 
welkom heten, tref ik nu achter het glas alleen een enigszins knorrige conciërge. 
Zijn gezicht komt me bekend voor, maar hij lijkt mij niet te (her)kennen. ‘Wacht 
maar hier even in de hal’, bromt hij kortaf op het moment dat ik hem zeg een 
afspraak met Danielle te hebben. 

Het midden in de hal staan doet, evenals eerder, enigszins onplezierig aan. 
Te open, teveel ruimte, geen stoel of bankje of anderszins een element waarop of 
waarbij ik me geborgen kan weten. Voor me de klapdeuren, achter me de trappen 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   187Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   187 18/11/2021   14:00:3818/11/2021   14:00:38



188 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

naar boven en links en rechts ook doorgangen naar diverse lokalen. Uit ervaring 
weet ik dat tijdens spitsuur hier maar juist voldoende ruimte is voor de relatief 
gigantische leerlingenstroom. Met passen en meten lukt het dan ternauwernood 
om iedereen zonder kleerscheuren het eigen lokaal te laten bereiken. Maar op dit 
tijdstip, zo in de leegte van het moment, doet het geheel enigszins koel en té ruim-
telijk aan. 

En dus zoek ik maar even het toilet op. Daar tref ik twee pubermeiden die drif-
tig met elkaar de laatste nieuwtjes over oogschaduw en lippenstiften uitwisselen. 
Hun levendigheid beïnvloedt in positieve zin mijn gemoed. Hun aanwezigheid lijkt 
bezieling te brengen in het verder wat stille, op verbouwing wachtende, gebouw. Ik 
merk dat het van invloed is op mijn verwachting voor die dag.  A
Zo’n kleine tien minuten later meldt Danielle zich. ‘Hoi, kom maar mee, dan gaan 
we meteen naar mijn lokaal, het is bijna tijd om te beginnen.’ Met een open blik 
kijkt ze me aan. Haar gezicht komt me niet bekend voor. Ik vermoed, zoals ze zelf 
eerder ook al aangaf, dat mijn dochter niet bij haar in de klas heeft gezeten. De tijd 
dringt, we moeten naar die kant uit. Samen spoeden we ons door de inmiddels 
overbevolkte gangen. Onze hoofden komen nog net boven die van de aanwezige 
brugklassers uit. Hup, vooruit! Allemaal tegelijk en ieder in een andere richting. 
Beetje duwen, beetje trekken. Ieder op zoek naar voldoende ik- sterkte om niet in 
de meute te verdwijnen. 

Het fysiek langs elkaar heen wurmen duurt maar kort. Voor ik goed en wel ben 
bijgekomen van deze niet heel erg aangename lijf- tot- lijf passage lopen we het nog 
lege lokaal in waar Danielle zo haar eerste les Engels aan brugklasgroep 1A zal geven. 
Dit is een van de vaste lokalen waar Danielle sinds zeven jaar haar lessen Engels 
verzorgt. Phoe phoe. Even bijkomen.  A
Later zal Danielle me vertellen hoe ze, via een omweg, in het leraarsvak is terecht 
gekomen. Een vak waar ze zeer bewust voor gekozen heeft nadat ze tot de ontdek-
king kwam dat de journalistiek het niet voor haar was. Danielle: ‘Ik hou heel erg 
van taal. De wereld van de journalistiek beviel me niet zo en hier voel ik me als een 
vis in het water. Het is hier nooit hetzelfde. Het omgaan met de kinderen en hoe 
zij zich ontwikkelen. Die aha- momentjes waar je voor kan zorgen.’ 

De taal en de leerling. Precies die twee kanten van de medaille waar het voor 
Danielle om gaat. Op dit moment tenminste. Eerder ging het haar vooral om de 
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taal. Langzaam maar zeker kwam daar ook de leerling als mens bij in beeld. ‘Aan de 
ene kant wil ik hen het Engels bijbrengen, dat ze zich ontwikkelen in de taal, het 
lezen en luisteren en zien hoeveel facetten er aan een taal zijn. Daarnaast gaat het 
mij om het omgaan met zo’n klas en zorgen dat iedereen oké is. Dat iedereen zich 
veilig voelt.’ 

Haar eigen leven vormde opmaat voor haar kantelende visie. Daar waar eerst de 
stof, het Engels, de overhand had, kwam later, gevoed door eigen levenservaringen, 
dus meer en meer het leven en de leerling naar voren. ‘Eerst was het zestig procent 
taal, veertig procent leerling en nu is het echt behoorlijk fiftyfifty.’ Toch is en blijft 
het vak voor Danielle nog steeds belangrijk. ‘Ik heb weleens een discussie met een 
collega gehad, die zei ‘ik ben er voor de leerling en ik geef aardrijkskunde.’ Ik zei: 
‘Ik geef Engels en ben er voor de leerling’. Dat is wel een verschil.’ 

Vooral privé- ervaringen hebben haar visie op het docentschap veranderd. ‘Ik 
heb het idee dat ik nu meer op mijn plek ben dan ik een aantal jaar geleden was. 
Ik heb een dochter gekregen en daarna een postnatale depressie. Dat was niet 
gemakkelijk. Daardoor sta ik er nu wel anders in. Ik ben ontwikkeld van iemand 
die voornamelijk Engels gaf naar iemand die ook naar de leerling kijkt. Nu vind ik 
dat belangrijker dan dat ik dat ooit heb gevonden. Juist door wat ik zelf heb mee-
gemaakt. Je merkt dat er meer dingen belangrijk zijn dan onderwijs of werk. Dat 
probeer ik de leerling ook mee te geven. Kijk, je moet hier veel stof tot je nemen, 
maar in eerste instantie gaat het om hoe jij in je vel zit. Ik zeg ook weleens tegen 
leerlingen: ‘De rest is allemaal bijzaak’.’ 

Ter illustratie haalt ze een meisje aan dat in één van haar klassen zit. ‘Het is een 
meisje uit Syrië. Die werkt kei- en keihard, ze wil dokter worden. Ze is non- stop 
alleen maar met school bezig. Dan zeg ik wel tegen zo’n meisje van: ‘Denk je er ook 
nog weleens aan dat je moet leven, dat je een leuk leven moet hebben’. Ik vind dat 
als docent absoluut je taak, je moet wel het kind zien. Het zijn in een klas dertig 
kinderen en die dertig kinderen moeten niet allemaal een negen halen. Sommigen 
moeten een zes halen omdat ze anders verzuipen in wat ze aan het doen zijn zeg 
maar. En sommigen kunnen niet hoger dan een zes, maar dat is ook goed.’  A
De leerlingen staan inmiddels te wachten voor de deur. Geen haast, genoeg te bele-
ven in die ietwat kale gang. Juf komt zo. We overleggen nog even over mijn plek 
in de klas – tweede rij van voren, linkerzijde, zodat ik zowel de juf als de klas kan 
zien – en dan is het tijd om te beginnen. Met het openen van de deur komt een 
xl- portie levendigheid de klasruimte binnen. De leerlingen, nu nog lawaaierig en 
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fysiek met elkaar in contact, tuimelen over elkaar heen. Danielle heeft haar plek bij 
de deurpost ingenomen. ’Goedemorgen!’ Rustig, vriendelijk glimlachend, zonder 
ze overigens de hand te schudden, heet ze de kinderen welkom. 

Nog voor alle plaatsen zijn ingenomen lijkt de rust zomaar plotseling weerge-
keerd. De leerlingen hebben hun boeken voor hun neus, weten klaarblijkelijk wat 
hen te wachten staat. Na een korte introductie over wie ik ben en wat ik kom doen 
– vragen stellen is niet aan de orde – begint de les. Danielle neemt plaats achter haar 
bureau, op een verhoging rechts voor in de klas. ‘Dames en heren, vandaag gaan we 
het hebben over het bijwoord van frequentie. De oefening op pagina x. Jesse, kun 
jij de eerste vraag beantwoorden?’ 

Vragen en antwoorden buitelen over elkaar heen en volgen elkaar in een vaste 
cadans op. De hele les kent een overduidelijke, blijkbaar bij de leerlingen bekende, 
structuur. Steeds een stapje theorie, een oefening voorbereiden en dan met de hele 
klas om beurten de voorbereide vragen beantwoorden. Met aan het eind van de 
les ruimte om huiswerk te maken. Danielle blijft op haar plaats voor in de klas, 
van waaruit ze de gehele groep overziet. Alleen tijdens het nadenken over de ant-
woorden op de oefenvragen wandelt ze door de ruimte. Daar waar onrust dreigt te 
ontstaan of de aandacht dreigt te verslappen, krijgt een kind een beurt of stelt ze 
een kind een vraag. Ze is vanuit rust voortdurend opmerkzaam en houdt daarmee 
de bewegingen in de groep haarfijn in de gaten. ‘Hebben we hier nog vragen over?’ 

Ik probeer wat ik zie te plaatsen. Dat lukt me niet meteen. Waar ben ik naar aan 
het kijken? Danielle zelf is rustig. Geen haast. Geen onrust. Er valt letterlijk geen 
onvertogen woord. Even schiet ik in paniek. Waar vind ik hier het pedagogische? 
En wat is het pedagogische in deze omgeving dan? 

Wat misschien opvalt, zo bedenk ik me even later, is dat de gehele groep volg-
zaam is. Geen opstand, en op af en toe een gapend kind na geen weerstand te 
bemerken. Het merendeel van de kinderen volgt zonder morren dat wat er voor-
geschoteld wordt. Vragen worden beantwoord, opdrachten worden gemaakt. Het 
is in zekere zin aangenaam om mee te gaan in de aanwezige cadans, zo merk ik bij 
mezelf. Een ritmiek die door de heldere structuur een grote mate van veiligheid 
biedt. De juf is vriendelijk en voorspelbaar. De les ook. 

Is dit wat we met onderwijs in pedagogische zin willen? Kan hier vorming 
plaatsvinden? Is het voldoende dat leerlingen via de relatief streng gevolgde 
methode- lijn stof tot zich nemen? Danielle, zelf naast haar werk als docent ver-
bonden aan uitgever Wolters- Noordhoff voor het schrijven van de methodes, is op 
zich fan van methodes. ‘Achter zo’n methode zit natuurlijk wel een idee. Ik vind 
het wel een mooi uitgebalanceerd product, al ben ik niet overal even enthousiast 
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over. De methode is mijn leidraad, maar het mag niet zo zijn dat de methode alles 
bepaalt en dat ik niks anders durf te doen.’  A
Later, in het nagesprek waarin ik nadat ze mij om feedback heeft gevraagd aangeef 
dat mijns inziens de methodische lijn wel erg strak wordt gevolgd, zal ze betogen dat 
juist ‘ruimte geven’ voor haar een punt van aandacht is. ‘Ik vind het interessant wat 
je zegt, ik merk dat het me tot nadenken aanzet. Ik heb heel erg graag de controle, 
ik ben bang dat ik de controle verlies. Voor mijn gevoel is het vaak chaotisch in mijn 
lessen. Ik heb begin december een keer de opdracht gegeven om een nieuwsitem 
te maken. Toen moest ik de controle loslaten. Oh mijn god, ik laat ze los en wat 
gebeurt er dan?’

Het bewustzijn waar Danielle het over heeft komt dan ook op meerdere momen-
ten in het gesprek naar voren. De veranderende rol van de docent in het onderwijs 
in combinatie met de huidige inrichting van het onderwijs, maken dat ze zich verder 
wil oriënteren dan uitsluitend het docentschap en dat ze zich nog meer bewust wil 
worden van wat ze wil doen en wie ze wil zijn. ‘Ik vind onderwijs superleuk, maar 
alles erom heen vind ik best wel heftig af en toe. Als je bijvoorbeeld mentor bent, 
ben je ook een stukje zorgleverancier. Je moet contact met ouders hebben, wat ook 
niet altijd even prettig is, en je hebt een directie die aan je trekt. Je wordt geclaimd. 
Je moet achter je eigen invaluren aan, maar ondertussen moet je ook een workshop 
volgen die de directie belangrijk vindt. Je hebt elke donderdag vergadering, je moet 
dit invullen en dat bijhouden. Er wordt zoveel aan ons getrokken. Er zijn weleens 
maandagen dan heb ik zo’n enorme to- do- lijst en dan denk ik, tja, het zou toch 
eigenlijk om lesgeven moeten gaan.’

Ik merk tijdens het nagesprek dat onze afspraak en ons gesprek niet alleen voor 
mij maar ook voor haar een functie heeft. Danielle maakt op verschillende momen-
ten en verschillende manieren haar belangstelling voor verbreding en verdieping 
van haar vak kenbaar en toont, zo ervaar ik het toch, een zekere honger naar peda-
gogische kennis. ‘Ik zie opvoeden als een van de meer gewichtige dingen van het 
leven’, zo geeft ze aan. Ze vervolgt door te zeggen dat ze leerlingen meer ‘op maat’ 
te willen bedienen dan ze nu binnen het huidige onderwijssysteem kan. Danielle: 
‘Wij houden heel erg vast aan die lessentabel. Ze moeten dit, ze moeten dat. Het zou 
natuurlijk veel fijner zijn als je wat meer die lessentabel kunt loslaten en kinderen 
meer kunt prikkelen met wat ze leuk, uitdagend, of juist heel moeilijk vinden. Dat 
mis ik wel. Ik benoem het ook, dat doen we allemaal. Maar er is gewoon zo weinig 
ruimte. Ik denk dat het de overheid is, de directie en ook een deel gewoonte. We 
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doen het al jaren zo hè. Ik zou zeggen: ‘Laat de gebaande paden los, ga meer pro-
jectmatig werken’. Maar daar staan ze hier niet echt voor open (stilte). Een aantal 
jaar geleden was er een meisje dat niet mee kwam. Die vond het niet zo interessant 
en werd vervelend. Die is de theateropleiding gaan doen. Toen dacht ik: ‘Ja, jij moet 
de theateropleiding doen, jij moet niet zeven uur per dag vast in een lokaal zitten’. 
Maar ja, ze moet hier wel zítten hè. Dat is de manco van dit onderwijs.’  A
Na brugklas havo/vwo jaar 1 volgt een les met havo 3. Ook dit keer zo’n achten-
twintig leerlingen. Een Engelse tekst over Australië. Het zelfde stramien. Tijdens 
het maken van de opgaven wandelt Danielle door de klas. Her en der een babbeltje, 
iedereen aan het werk. Ze dringt zich niet op. Ze laat, zoals ze zelf later ook zal 
aangeven, vanuit een open houding de leerlingen naar haar toe komen. ‘Ze kunnen 
naar me toe komen zonder dat ik claimerig wil zijn. Ik zeg: ‘Ik ben beschikbaar en 
je kunt altijd bij me terecht’. Ik denk dat ze zich veilig voelen als ze weten dat ze bij 
me terecht kunnen.’ 

Zonder dat Danielle het uiterlijk via taal of teken laat zien, ervaar ik een soort van 
overwicht. Een overwicht dat, zo vermoed ik, mede lijkt te worden ingegeven door 
haar immer aanwezige relaxt ogende opmerkzaamheid – ‘ja, ik ben wel een type die 
tegen mijn man in het restaurant kan vertellen wat er de tafels achter mij is gebeurd.’ 
De klas luistert en doet ook dit keer zonder morren wat er van ze gevraagd wordt. Aan 
het eind van de les is er zo’n vijftien minuten tijd voor huiswerk. De hele klas zucht. 

Voor het eerst merk ik iets van weerstand. Geen zin in huiswerk, meer zin om 
te spelen. Twee jongens gooien proppen naar elkaar. ‘Ruim op’, zegt Danielle tegen 
een van de twee. ‘Krijg de tering!’ blaft de jongen tegen Danielle. Danielle blikt of 
bloost niet. Geen stemverheffing, geen verandering in haar houding. ‘Zeg dat maar 
tegen Dylan, maar niet tegen mij.’ Daarmee is het incident afgedaan. Ik frons en 
vraag me stiekempjes af wat ik met een dergelijke opmerking gedaan zou hebben. 
De rust keert terug en er worden verder geen woorden aan vuil gemaakt.  A
Na nog een les aan havo jaar 1 – zelfde onderwerp, zelfde ritme, zelfde structuur – 
volgt in een ander lokaal op een hoger gelegen verdieping een les aan vwo jaar 2. 
De temperatuur buiten, maar ook in het lokaal, bereikt inmiddels een hoogzomers 
niveau. De kinderen zijn rumoerig, de onrust is voelbaar. Is het niet gewoon te 
warm om aan de slag te gaan? ‘Ik laat jullie zelfstandig werken, want jullie concen-
tratieboog is niet zo groot vandaag’, zo merkt Danielle al bij aanvang van de les op. 
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De leerlingen krijgen de keuze: of een luisteroefening via de BBC, of werken aan 
‘theme words’. Vlak bij me zit een jongen, Mohammed. Hij zit omgedraaid, met zijn 
rug naar de juf. Hij verveelt zich zichtbaar en probeert de andere kinderen, die zich 
waarneembaar met elan kwijten van hun taak, van het werk af te houden. Later zal 
Danielle me uitleggen dat ze onder andere aan Mohammed haar handen vol heeft. 
‘Zie ik hem als leerling, dan is hij heel bewerkelijk. We hebben onze momentjes 
gehad. Hij gaat behoorlijk over grenzen heen. Op een gegeven moment zaten we 
bijvoorbeeld een oefentoets te maken in de klas. Krijg ik ineens een mailtje van hem. 
Had hij iedereen in de hele school mijn toets gestuurd. Ik vroeg hem: ‘Wat doe je 
nou?’ Dan zegt hij: ‘Ja, ik wilde het even proberen’. Dat soort grensoverschrijdend 
gedrag. Hij weet niet: dit is buiten wat normaal is. Ik heb hem er al twee keer uit 
gestuurd.’ Tegelijkertijd ziet ze ook het mogelijk mooie en goede van Mohammed 
in. ‘Als kind kan ik hem behoorlijk loskoppelen van hoe hij is als leerling. Net als 
bij sommige anderen denk ik dan: ‘Oh mijn god, dat gaat hem niet worden hier op 
school, maar later wordt hij vast heel succesvol. Die gaat er wel komen’.’ 

De zomerkriebels in de klas worden ondertussen steeds meer voelbaar. Geen 
puf meer om te werken. Ook Danielle zelf niet. ‘Het is te warm, we gaan iets anders 
doen.’ Levend memory volgt. In koppels mogen de kinderen kiezen wie ze willen 
zijn. Twee leerlingen krijgen de opdracht om tegen elkaar te strijden. De kinderen 
lijken er zin in te hebben. Gesmoes volgt, koppels worden her en der verspreid 
over de klas gemaakt. Een enkel kind getroost zich geen moeite. Zelfs een spel als 
memory biedt blijkbaar onvoldoende positieve prikkels om in actie te komen. Er 
wordt voorzichtig gelachen en gedold. Toch blijft ook tijdens dit spelhalfuur het 
lawaainiveau netjes binnen de perken. Slecht een heel enkele keer ziet Danielle zich 
genoodzaakt de groep tot ietwat meer stilte te manen.  A
Na afloop van de lessen praten we nog geruime tijd na. Het duurt even voor het 
gesprek op gang komt. De oorzaak daarvoor ligt, zo vermoed ik, in ieder geval ten 
dele bij mij. In een poging een soort van evidence based aan de slag te gaan, volg ik 
in eerste instantie het door mij van te voren opgestelde vragenlijstje. Groot voor-
deel is dat ik een stramien heb waar ik me aan vast kan houden, een model dat ik 
naderhand toe kan lichten. Zeker in zo’n eerste gesprek, maar misschien wel voor 
alle gesprekken in het kader van mijn PhD. Op zijn minst handig. Toch voelt het, 
zonder dat ik dat meteen kan uitleggen, ongemakkelijk. Ik voel me niet ‘mezelf’ en 
bovendien: krijg ik zo wel boven water wat belangrijk is om te horen of te bespreken? 
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Licht verontrust constateer ik dat wat we aan het doen zijn wel op een gesprek 
líjkt, maar het zeker (nog) niet (echt) is. Het is het nabootsen van een gesprek. De 
bestaande gemeende belangstelling, die mogelijk tot een verdiepende kennisma-
king zou kunnen leiden, lijkt bij mijzelf in de kiem te worden gesmoord door het 
vasthouden aan mijn ‘lijstje’. Ook lijkt dat vasthouden iets met Danielle te doen. 
We praten wel, maar het stroomt (nog) niet. 

Wat blokkeert dan precíes dat stromen? Ben ik wel met mijn aandacht op de 
juiste plek, namelijk bij Danielle, of ben ik meer bezig met mijn eigen lijstje en wat 
dat zou moeten opleveren? Ben ik in die zin wel waarachtig geïnteresseerd? Zit ik 
daarnaast wel voldoende ín het gesprek, ben ik voldoende aanwezig? Of is het zo 
dat ik, door al mijn bijgedachten, onvoldoende in het moment ben om te kunnen 
aanhaken bij wat er zich voor mijn neus afspeelt. En waar gaat mijn betrokkenheid 
naar uit? Ben ik betrokken bij Danielle als leraar en haar manier van lesgeven? Of 
ben ik betrokken bij mijn eigen onderzoek en de resultaten die ik daar wil behalen?

Ik voel dat ik een keuze heb. Dat ik zelf kan bepalen hoe ik me tot deze realiteit 
verhoud. Ik voel dat het mogelijk helpt om de door mijzelf van te voren vastgestelde 
‘doelen’ – een mooi bruikbaar interview voor mijn PhD – als het ware los te laten, en 
me open te stellen voor waar het in essentie om zou moeten gaan: een waarachtig 
gesprek tussen Danielle en mij. 

Al snel neem ik een beslissing. Aangezien dit interview, zo denk ik op dat 
moment nog, tot de pilots behoort, kan ik een risico nemen en dat proberen. Niet 
al te veel meer ‘willen’, maar meegaan in het gesprek, in het moment, in de verbin-
ding en de vragen en antwoorden die zich daarin voordoen. Een gesprek zoals ik 
dat (ook) zou voeren indien er niets op het spel stond, maar ik gewoon waarachtig 
geïnteresseerd zou zijn in de ander. Daarbij mijn ‘zelf’ ook inbrengend, vanuit de 
redenering dat daar waar ontvangen wordt (door mij in dit geval) het ook belangrijk 
is te geven. Want hoe anders kun je van een ander verwachten dat hij zijn ziel en 
zaligheid blootlegt? 

In mijn beleving verandert door mijn keuze vrijwel onmiddellijk de sfeer. Er 
ontstaat ontspanning en ruimte. Ruimte om zelf in gesprek te komen. Ruimte voor 
kwetsbaarheid ook. Met eerlijke vragen en eerlijke antwoorden. Ik zucht. We zijn in 
gesprek! Gevoed door Danielle’s openheid en geborgd door mijn bereidheid om af 
te stappen van een zoektocht naar resultaat, ontstaat de ruimte om een palet aan 
thema’s de revue te laten passeren. 

We praten over de manier waarop Danielle naar leerlingen kijkt en over haar 
gevoeligheid voor leerlingen met problemen. Ze vertelt over het feit dat ze niet weet 
hoe goed ze de leerlingen écht kent. Ze ziet ze ‘maar’ drie uur per week en de stille 
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rustige leerling valt daarin een beetje weg, hoe hard ze ook haar best doet om hem of 
haar er bij te betrekken. En ook al krijgt ze in het begin van het jaar informatie over 
de thuissituatie van kinderen, het lijkt tijdtechnisch niet te doen om ze allemaal in 
hun thuissituatie te kennen. Bovendien, het zijn allemaal pubers. Zevenentwintig 
tot dertig individuen. Dat is nogal wat. Iedereen heeft eigenlijk een eigen aanpak 
nodig. Danielle: ‘Er speelt van alles hè.’ 

Ook betoogt ze, daarbij aansluitend op het verhaal over Mohammed, dat kin-
deren thuis en op school niet hetzelfde hoeven te zijn. ‘Ik probeer te kijken naar de 
mens die de leerling is, hoe ze zich kleden, hoe ze zich verhouden tot anderen. Ik 
kijk ook hoe ze als mens in de wereld staan, hoe ze op school als mens in de wereld 
staan. Thuis kan dat natuurlijk anders zijn. Ik spreek ook weleens ouders, dan zie 
ik een heel ander kind zitten.’ 

Op een gegeven moment in het gesprek vraagt Danielle om feedback op haar 
lessen. Ik merk ik dat ik het spannend vind om, ook al vraagt ze er zelf naar, daarop 
te reageren. Who am I to judge? Een groep van achtentwintig kinderen tussen de 
twaalf en zeventien jaar die niet uit eigen keuze in de klas en op school zitten…die 
uur in uur uit weten te boeien, te leiden, te monitoren, te volgen en ook nog op 
te voeden: het lijkt me zo’n majeure klus dat ik mezelf niet in de positie voel staan 
om een ander te beoordelen. Tegelijk merk ik dat Danielle gemeend geïnteresseerd 
is in wat ik heb te zeggen, niet in de laatste plaats door haar eigen behoefte aan/
belangstelling voor verdere ontwikkeling en groei. 

Ik besluit dan ook om eerlijk vanuit mijn binnenste aan te geven wat ik opge-
merkt meen te hebben. Naast meer positieve aspecten als haar aanwezige rust, 
stabiliteit, haar vriendelijkheid naar de kinderen en de didactische coherentie van 
haar lessen vertel ik haar over mijn eigen schrik. Dat ik op enig moment ergens in 
het begin van de tweede les me afvroeg of en wat ik in relatie tot het pedagogische 
zou gaan zien. Dat ik de neiging kreeg om me te gaan focussen op het didactische 
omdat ik twijfelde of er verder iets te zien zou zijn. 

Danielle reageert. Ze herkent wat ik benoem. Ze betoogt dat ‘de controle los-
laten’ een thema voor haar is. Niet alleen op school, maar ook privé bij haar eigen 
kinderen. En dat dat te maken heeft met het feit dat het voor haar vooral belangrijk 
is dat haar kinderen gelukkig worden, dat ze prettig in het leven staan. ‘Ze hoeven 
niet succesvol te worden. Ik wil veel met ze praten, veel kijken, ze niet teveel uit 
handen nemen. Da’s moeilijk, want ik neem nogal veel uit handen haha.’ 

Zoals vaker bij goede gesprekken vind ik het jammer dat onze conversatie tot 
een eind komt. We zouden in mijn beleving nog veel langer door kunnen praten. 
Hoe kan je een thema als ‘aandachtige betrokkenheid’ in een paar uur vangen? Met 
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een opgewekt gemoed over wat we samen in het gesprek bereikt hebben verlaat ik 
de school. Wat ik in ieder geval meeneem is het gegeven dat je ‘echte’ gesprekken 
niet volgens een lijstje kan voeren. Ook neem ik mee dat als ik iets te weten wil 
komen over ‘aandachtige betrokkenheid’, dat het bespreken van individuele kin-
deren of situaties dan tot verdieping in de uitwisseling lijkt te leiden. Daarnaast 
dringt ‘het systemische’ van het aandachtige betrokkenheidsvraagstuk in al zijn 
complexiteit tot mij door. Zit het vraagstuk van aandachtige betrokkenheid niet 
net zozeer in het curriculum, de ‘afrekencultuur’ als in de leraren zelf, zo vraag ik 
me het pand verlatend af. Al mijmerend loop ik naar huis.  A
5.6.3 Over cadans- eren

Een tweede kwestie die zich in relatie tot manifestaties van ‘aandachtige betrokken-
heid’ via dit portret laat zien betreft de vraag naar cadans, naar ritme en cadans- eren. 
Wat is de betekenis van cadans en ritme waar het gaat om hoe je aandachtig betrok-
ken met leerlingen omgaat? Wat ‘doet’ het al dan niet hebben van een ritme in 
pedagogische zin in dezen? 

Kijkend naar het portret ‘Voor- bij de voorkant’ komt in de lessen van Danielle 
een duidelijke, op het eerste oog didactische, cadans naar voren. Deze cadans lijkt 
op de voorgrond te bestaan uit een duidelijk ritme tussen theoretische overdracht, 
oefenen en plenair bespreken van de aangeboden lesstof. Tegelijk wordt, meer op 
de achtergrond, ook een ritme tussen rust en onrust zichtbaar. Deze cadans komt 
in al haar lessen terug en wordt, zo lijkt het, door de leerlingen herkend. Daarbij 
lijkt Danielle waar het gaat om het ritmische afwisselen tussen rust en (ruimte 
voor) onrust, bij voortduring in contact te zijn met de groep. Dit wordt bijvoorbeeld 
duidelijk op het moment dat ze de les stillegt om levend memory te gaan spelen. 
Zelf geeft ze daarnaast aan haar sensoren voor de (energetische?) stand van zaken 
in de klas voortdurend open te hebben staan. Ze lijkt vanuit ‘aanwezig zijn’ steeds 
te polsen hoe de klas er aan toe is. 

Cadans lijkt dus in dit portret in eerste instantie in didactische zin betekenis te 
hebben. Toch wordt op de achtergrond ook een meer pedagogische manifestatie 
zichtbaar. 

Zo lijkt het ritme tussen rust en onrust iets te doen met de manier waarop en 
de tijdsbestekken waarbinnen er meer of minder ruimte is voor de kinderen om te 
verschijnen. Daarbij lijkt het ritmische allereerst het al dan niet begrenzende van 
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het leven zélf binnen te brengen. Ook binnen het ‘gewone’ leven is er een voelbaar 
en soms zelfs waarneembaar eb- en- vloed evenwicht (gewenst). Dit gaat dan zowel 
over de balans tussen het zélf de ruimte (kunnen en mogen) innemen en de ruimte 
die ingenomen wordt c.q. toebedeeld is aan de ander/de wereld, als bijvoorbeeld 
het evenwicht tussen het blijven bij en/of (even) teruggaan naar ‘het bestaande’ 
en het beroerd raken door ‘het nieuwe’. Daarnaast komt ook de beweging in het 
open staan naar en voor de wereld en het je (weer) (even) afsluiten en naar binnen 
(kunnen) keren in beeld. 

Daarbij impliceert het ritmische een zekere omlijste ruimte tot verschijnen. En 
dat op zich brengt boven alles een zekere vrijheid met zich mee. Ruimte waar af 
en toe de vrijheid is tot bijvoorbeeld het ontladen van boventallig aanwezige voor-
waartse, afscheidende energie, waarna in de rust die volgt het kind opnieuw in zijn 
eigen lijf kan ‘zakken’ om van daaruit opnieuw tot aanwezigheid kan komen. Dit 
(pedagogisch) cadans- eren lijkt in een voortdurende wisselwerking tussen de leraar 
en de leerling vorm en inhoud te kunnen krijgen, waarbij de leraar, vanuit een staat 
van aanwezigheid, het voortouw lijkt te nemen. 

Ook in een aantal andere portretten komt cadans op verschillende manieren 

aan de orde en neemt het zoeken naar het juiste ritme een duidelijke plek in. 

Zo wordt in de lesdag van Inge (‘De Action- juf’, 5.4) een – op het eerste 

gezicht didactische – balans zichtbaar tussen actief zijn, stilzitten en luisteren 

en komt bij het portret met Yvonne (‘Onverwachte opklaringen’, 6.6) eveneens 

een op het eerste gezicht didactische ritmiek in relatie tot energizers tijdens de 

taalles aan de orde. In het geval van Yvonne gaat het om het moment waarop zij 

kritiek heeft op het door leraren niet aanvoelen van de balans tussen focussen 

en ontspannen. Ook hier lijkt achter ‘het didactische’ een meer pedagogische 

ritmiek kwestie naar voren te komen: of, wanneer en in hoeverre is er vrije 

ruimte voor leerlingen om zich (even) opnieuw tot zichzelf en de wereld te 

gaan verhouden? 

De portretten met de leerlingen Kavindu (‘Een (on)uitgesproken appel’, 7.5) 

en Joep (‘Krediet- waardig’, 7.6) tekenen zich eveneens door een zekere ritmiek. 

Joep laat zich daarbij als leerling zelf actief uit over de waarde die het school-

ritme voor hemzelf heeft. Het ritme van de schoolweek geeft hem balans en 

richting, zo geeft hij aan. 
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66 
Portretten van 

‘aandachtige betrokkenheid’ 
met leidinggevenden 

6.1  Inleiding

Dit hoofdstuk staat in het teken van het portretteren van manifestaties van ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ via het meelopen met leidinggevenden in verschillende 
sectoren van onderwijs. In paragraaf 6.2 zoom ik via de meeloopdag met Gerard, 
rector van een vo- school, via het portret ‘Tussen schuren en schaven’ in op de vraag 
hoe elkaar mensen elkaar in situaties van wrijving aandachtig betrokken kunnen 
blijven ontmoeten. Ook komt in dit portret het omgaan met onzekerheid als thema 
in beeld. Het portret ‘Met open vizier’, paragraaf 6.3, zoomt via de meeloopdag met 
vo- bestuurder Michiel in op waarachtigheid als bedding waarbinnen ‘aandachtige 
betrokkenheid’ gestalte kan krijgen. Daarnaast gaat de uitleiding bij dit portret over 
de vraag wat er voor nodig is om bij ‘aandachtige betrokkenheid’ iedereen in beeld te 
houden. Via het portret ‘Goudschaaltje’, paragraaf 6.4, waarvoor ik ben meegelopen 
met po- bestuurder Ria, bespreek ik het zoeken naar het vrije midden waarin twee 
personen elkaar vanuit hun andersheid kunnen ontmoeten. In paragraaf 6.5 ga ik 
in het portret ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’, waarvoor ik ben meegelopen met po- 
bestuurders Ruben en Maarten, in op wat het betekent om van binnen geraakt te 
worden en op wat het wel vasthouden maar niet vastgrijpen van aandacht behelst. 
Het portret ‘Onverwachte opklaringen’, waarvoor ik een dag ben opgetrokken met 
po- directeur Yvonne, komt aan de orde in paragraaf 6.6. In deze paragraaf ga ik in 
op wat ‘onbezette aandacht’ in relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ betekent en 
welke vragen de verhouding tussen ‘ik’ en ‘wij’ qua aandacht oproept. 
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6.2 Tussen schuren en schaven 

6.2.1 Over (on)gepantserde ontmoetingen 

Dit portret is tot stand gekomen via een meeloopdag met Gerard, rector op een 
school voor het voortgezet onderwijs.

Een eerste kwestie die in dit portret naar voren komt in relatie tot (manifesta-
ties van) ‘aandachtige betrokkenheid’ betreft de vraag of/hoe het in situaties van 
wrijving lukt om elkaar aandachtig betrokken te ontmoeten, en wat daar qua ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ bij komt kijken. 

In het portret ’Tussen schuren en schaven’ wordt een daadkrachtig voorwaarts 
gerichte rector zichtbaar, die zijn blik richt op het ombouwen van een politiek 
ambtelijk familiaire organisatie naar een goed lopend onderwijsbedrijf. Het lukt 
Gerard nog niet (meteen) om iedereen mee te krijgen. Een deel van het team weigert 
en traineert via ‘pocket- veto’s’ zichtbaar en onzichtbaar de in gang gezette route. 
Er volgt ruzie en weerstand. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de rector zélf, naar 
eigen zeggen, ‘niet koud of warm wordt’ van de wrijving die zich als gevolg van de 
ingezette koers voordoet. Zijns inziens is de gemiddelde docent teveel op zoek naar 
continuïteit en voorspelbaarheid en ‘grosso modo niet flexibel’. Daar zou wat hem 
betreft verandering in moeten komen. 

Wat in het portret opvalt is dat het deel van de teamleden dat Gerards koers niet 
ziet zitten, in het onderlinge contact met Gerard niet (langer) tot een waarachtige 
ontmoeting lijkt te kunnen komen. De teamleden verschuilen zich achter door hen 
zelf opgetrokken (gepantserde) ‘niet warm of koud’ dan wel ‘pocket- veto’ muurtjes. 

Kijkend naar manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’, komt hier vooral 
het spanningsveld tussen ‘schuren’ (onderling via een ontmoeting de wrijving aan-
gaan) en ‘schaven’ (het elkaar niet langer ontmoeten, maar het plaveien van de eigen 
route) in beeld. Wat daarbij zichtbaar wordt is dat daar waar de onderlinge (gepant-
serde) afgescheidenheid zodanig is dat men niet meer ‘met’, maar ‘tegenover’ elkaar 
lijkt te bestaan, men elkaar niet meer werkelijk lijkt te kunnen en willen ontmoeten. 
En precies dat, het ontbreken van de ontmoeting, lijkt de weg naar vernieuwing en 
verandering in de weg te staan. 

De vraag is vervolgens of/hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ er toe doet en/of 
kan doen, waar het er om gaat die ongepantserde ontmoeting (opnieuw) gestalte te 
kunnen geven. Wat hier pedagogisch gezien in beeld komt is de muurtjes- slechtende- 
kwaliteit van ‘aandachtige betrokkenheid’. Hierbij lijkt zowel een hoofdrol te zijn 
weggelegd voor ‘aandachtig zijn’ als voor ‘aanwezig zijn’. Het op verbinding gerichte 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   200Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   200 18/11/2021   14:00:3918/11/2021   14:00:39



 Portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’ met leidinggevenden 201

‘aandachtig zijn’ biedt de kans om voorbij te komen aan bestaande manieren van 
(oordelend) naar de ander kijken en maakt innerlijk ruimte voor een werkelijke 
ontmoeting. Het stille- maar- wakkere ‘aanwezig zijn’ nodigt de ander vervolgens 
uit om als mens daadwerkelijk te verschijnen.

Schuring laten ontstaan om vervolgens (samen) een nieuwe route te kunnen 

vinden, komt eveneens expliciet aan de orde en in beeld in het portret met 

bestuurder Michiel (‘Met open vizier’, 6.3), met leraar Anja (‘Kruimeltjes’, 5.1), 

en met de leerlingen Sam (‘Onbevangen (on)geduld’, 7.3), Kavindu (‘Een (on)

uitgesproken appel, 7.5) en Joep (‘Krediet- waardig’, 7.6). Wat hierbij naar voren 

komt is dat wrijving/schuring zich veelal gedoseerd en met een zekere gedo-

seerde zachtheid laat zien, maar dat die wrijving soms ook een wat hardere, 

zelfs letterlijk fysieke kant kent. 

In het portret met Sam (‘Onbevangen (on)geduld’, 7.3) zoeken verschillende 

leraren voorzichtigjes de wrijving met Sam op. Overigens betoogt Sam zelf 

dat het belangrijk is om elkaar op een schurende manier te ontmoeten. ‘De 

waarheid moet prikkelend en disturbant zijn’, zo geeft hij aan. Sam geeft aan 

dat leraren dat ook proberen, maar daar niet altijd de ruimte voor krijgen. In 

het portret met Kavindu (‘Een (on)uitgesproken appel’, 7.5) komt schuring en 

wrijving in kleine momenten, bijvoorbeeld gedurende de hele dag in relatie tot 

leerling Timo, in beeld. Wat daarbij in de situaties met Timo naar voren komt, 

is dat de wrijving (uiteindelijk) zelfs een fysiek karakter krijgt: Timo mag even 

het lokaal niet in bij de leraar Duits en later op de dag moet hij het lokaal uit 

bij de leraar Engels. Tegelijkertijd krijgt Timo (via ‘aandachtig zijn’ en ‘aanwezig 

zijn’) wel steeds opnieuw de kans om als persoon te verschijnen. 

Ook in de portretten met leidinggevenden zijn wat zacht- schurende 

momenten te ontdekken. In het geval van Ruben en Maarten (‘(Ver)anker(en)

de gastvrijheid’, 6.5) is dit vooral te ervaren in het gesprek tussen hen en de 

directeur en in het portret met Michiel (‘Met open vizier’, 6.3) komt het schu-

rende gedurende de hele vergadering in beeld. Daar wordt duidelijk dat de 

teamleden schuren en wrijven – inclusief de daarbij behorende licht chaotische 

vergaderstijl – in alles lijken te omarmen, onder andere in een poging zichzelf 

(bij voortduring) te vernieuwen en feedback te ontvangen aangaande de eigen 

manier van doen en laten. 
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6.2.2 Portret ‘Tussen schuren en schaven’ 

Zoals de manier waarop je waarneemt wordt beïnvloed door de mate waarin het je 
lukt om ‘leeg’ een onderzoekssituatie in te stappen, zo wordt ook het schrijven van 
een portret beïnvloed door de mate waarin en de manier waarop het je lukt om wat 
ik zou noemen ‘vrij’ aan het schrijven te gaan. 

Ben je te moe, zitten je andere dingen dwars, heb je de nacht ervoor niet goed 
geslapen, dan staat er druk op het schrijfproces. En dat op zichzelf is weer van 
invloed op hoe goed het genuanceerd in woorden trachten te vangen van wat je in 
een observatie hebt aangetroffen lukt. En dan heb ik het nog niet gehad over het 
feit dat je emotionele geraaktheid door het geobserveerde ook mede lijkt te bepa-
len wat, hoe, en vooral ook wanneer je achter de computer kruipt om woorden 
te geven aan wat je gemeend hebt te zien. Wat is vanuit dit perspectief trouwens 
überhaupt een goed moment om aan het schrijven te slaan? Vlak nadat je geobser-
veerd hebt, zodat je gemakkelijk taal kunt vinden voor wat je in de observatie zo 
raakte? Of juist veel later, als alles is geland, verwerkt en mogelijk meer op afstand 
en/of ‘objectiever’ kan worden beschreven? En wat doe je dan, als datgene wat je 
gezien hebt je zodanig heeft geraakt dat je er als persoon, als mens zelf écht iets 
van begint te vinden? 

Bij het uitwerken van het portret van Gerard houden die vragen – en in het 
vervolg daarvan de vraag ‘hoe de beginalinea te schrijven’– me meer dan tot nu toe 
bij de andere portretten bezig. In welke toon, in welke kleur kan ik vangen wat ik 
tijdens mijn bezoek aan Gerard met lijf en leden heb geregistreerd? Hoe kan ik mijn 
geraaktheid door wat ik gezien en gehoord heb de juiste woorden geven, zonder 
daarbij te oordelen? Hoe ‘vrij’ ben ik eigenlijk (nog) in mijn manier van kijken? 
Hoe kan ik de passie en gedrevenheid van Gerard als rector beschrijven, daarbij de 
complexe context waarbinnen hij werkt op de juiste waarde schattend? Hoe kan 
ik mijn haast shock–achtige ervaring woorden geven? Een ervaring van ‘werkelijk 
niet begrijpen hoe’, toen ik mezelf onderweg in de trein naar huis de vraag stelde 
wat er voor nodig is om in een werkgemeenschap als een school, waar zoveel paral-
lelle werelden, denkrichtingen, meningen en waarheden tegelijk aanwezig zijn, de 
neuzen één kant uit te krijgen. 

Misschien door bij een paar persoonlijke vragen te beginnen. Vragen die maar 
door mijn hoofd blijven spoken na het bezoek aan het X- College. Vragen als: hoe 
vind je elkaar in een route naar gezamenlijke verbetering van het onderwijsproces, 
hoe vind je elkaar wérkelijk? Of is dat niet nodig? Kan iedereen vanuit zijn eigen 
waarheid, zijn eigen betrokkenheid bij wat er volgens hem of haar gerealiseerd 
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moet worden aan de slag gaan en van daaruit hopen of denken de ander onderweg 
te treffen?  A
Uitgerust fit – een heerlijkheid als je een dag vanuit ‘aanwezigheid’ meelopen, 
observeren en noteren voor de boeg hebt – arriveer ik te voet op het plein waaraan 
het X- College moet liggen. Ik heb lopend dan al zo’n 20 minuten van het station 
naar de school achter de rug, onderweg de stad in ochtendhumeur ontmoetend. 
Druk, veel verkeer, toeterende auto’s. Bakkers en andere winkeltjes die voor dag en 
dauw hun zaakje openen. Ondanks het vroege tijdstip lijkt iedereen al uren wakker. 
The city never sleeps. 

Vanaf de drukke hoofdweg sla ik linksaf. Ik moet er nu toch wel bijna zijn? Plots 
tref ik een veel minder druk plein met links en rechts semi- hoogbouw in een voor 
de stad typische bouwstijl aan. De school, eveneens neergezet in dezelfde bouw-
stijl, kijkt me als een elegante dame frontaal aan. Engels sprekende, gehoofddoekte 
meisjes, passeren en lopen al kwebbelend richting het uitnodigende gebouw. Kom 
maar hier, hier wordt geleerd! 

Ik haal nog een paar keer bewust adem en maak mijn hoofd zo leeg als kan. 
Geen vooringenomen gedachten, geen privé- besognes, me even helemaal focussen 
op waar ik vandaag instap. Benieuwd wat ik nu weer aantreffen zal. 

Bij de ingang staan twee casual geklede heren de kinderen welkom te heten. 
De sfeer is ontspannen. Later zal de rector me weten te vertellen dat dit bij de deur 
staan een ‘moetje’ is, een verplichte dienst voor de teamleiders en hemzelf, door hem 
opgelegd en in gang gezet relatief kort nadat hij in dienst was getreden. Teveel te 
laat komende kinderen, kinderen die zich ongezien wisten. Naast meer procedurele 
maatregelen – 1 x te laat = melden, 2 x te laat, enzovoort – voerde hij dit goedemor-
genritueel in. Twee vliegen in een klap: niet alleen voelen de leerlingen zich gezien, 
ook is er vanuit de school veel meer zicht op het gedrag van (notoire) (te) laatkomers. 

Een jongetje meldt zich bij de receptie: ‘Waar moet ik me melden als ik te laat 
ben?’ Ik probeer te volgen wat de receptioniste antwoordt, maar slaag daar niet in. 
Vrijwel meteen daarna staat Gerard plots voor mijn neus. Lichtblauw pak, Italiaanse 
snit, kort gekapt kapsel, een open blik met sprekende ogen. Vlotte tred, wellicht 
een tikkeltje een brutale blik, de uitdaging zeker niet schuwend. ‘Welkom bij het 
X- College, loop je mee?’  A
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We lopen door een wirwar van op een doolhof lijkende gangetjes – ‘nee, dit is alleen 
hier, de rest van het gebouw heeft dit niet hoor’ – waarna we een hoge open ruimte, 
de personeelskamer, betreden. Het is er rustig, een enkeling die aanwezig is kijkt 
me met licht onderzoekende ogen aan. Vlak daarnaast ligt de kamer van de rector. 
Een plek die hij recent pas heeft ingenomen nadat aangegeven was dat hij ‘dichter 
bij de mensen’ wilde zitten. ‘Wil je wat drinken?’ A
Al snel vervolgen we onze tocht en lopen we zijn kamer in. Ik zit nauwelijks wanneer 
ik meen te moeten vragen hoe het voor hem is om mee te doen aan het onderzoek. 
‘Ik word er niet warm of koud van haha’, is zijn stellige en directe reactie. Ik reageer 
met een kort, ‘oh?’, frons vermoedelijk mijn wenkbrauwen en vraag me van binnen 
af wat hij me probeert te zeggen. ‘Je ziet het ook bij docenten. Het grappige is dat je 
het niet bij de nieuwere docenten ziet, die zijn er vanuit de opleiding aan gewend 
dat er altijd een paar ogen bij zitten en dat ze aan intervisie doen. Maar op de een of 
andere manier, als je dan een paar jaar in het onderwijs zit, dan vinden we het ver-
velend als er iemand in de klas komt kijken. Ik zie jouw bezoek op dezelfde manier. 
Kom maar lekker in mijn klas kijken, kom maar in mijn praktijk kijken.’ 

De dag is nog niet begonnen of we zijn al flink aan de babbel. Gerard vertelt over 
de school – ‘bijna honderd procent van de kinderen hier heeft migrantenachter-
grond, slechts één op de honderd kinderen is autochtoon’ – en laat me iets zien van 
zijn persoonlijke drijfveren. Na de helft van zijn werkzame leven als ondernemer 
in de ict- wereld te hebben doorgebracht, wilde hij terug naar zijn roots: het onder-
wijs. Ondanks zijn opleiding als docent Engels een lastige stap. Door zijn gebrek 
aan onderwijservaring zou hij eerst maar als docent moeten beginnen, zo kreeg hij 
keer op keer bij sollicitaties te horen. ‘Hoe vaak ik afgeserveerd ben op zaken als 
‘je hebt geen ervaring’. Wat wil je nou nog meer, ik heb twintig jaar leidinggevende 
ervaring!’

Al snel – ik stel hem de vraag of hij écht nooit ergens koud of warm van wordt, 
waarop hij reageert met ‘gisteren nog’ – komen we aan bij wat voor Gerard momen-
teel de grootste opdracht lijkt te zijn: het ombouwen van de politiek ambtelijk 
familiaire cultuur binnen de school tot een meer professioneel, zakelijk ingericht, 
goed lopend onderwijsbedrijf: ‘We hebben hier gewoon het product onderwijs en 
de klanten zijn hun leerlingen en hun ouders.’

Gerard geeft aan wat dat betreft, na het gedwongen afscheid van de vorige 
rector ruim een jaar geleden, op een ‘rijdende trein’ te zijn gesprongen. Veel werk 
voor de boeg, veel zaken die niet liepen. Tot op heden geen eenvoudige klus. Ter 
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illustratie noemt hij wat zaken. Een rooster dat alsmaar niet op orde komt, ‘wen-
sen die als eisen worden behandeld’, en ‘pocket- veto’s’. Pocket- veto’s? Wat zijn in 
hemelsnaam pocket- veto’s?

Gerard: ‘Ik trof een MT aan, we spraken dingen af en ik merkte dat het dan 
niet gebeurde. Dan zeggen ze ja en doen nee. Ik heb veel ruzie gehad. Ik heb het 
geluk gehad dat een aantal MT leden vertrok. Ik heb nu voor de helft een nieuw 
managementteam, met twee mensen van buiten.’ 

Met betrekking tot een aantal zaken, waaronder het steeds opnieuw niet goed 
tot stand komen van het rooster, heeft hij inmiddels verschillende keren ‘hard inge-
grepen’. Gerard: ‘Je komt steeds achter dingen, er popt elke keer iets op. Er is hier 
niemand die jou iets influistert met betrekking tot wat je kunt verwachten. Normaal 
ben ik een rustig type, maar als dit soort dingen gebeurt, dan word ik nijdig. Ik heb 
het gevoel dat het bewust gebeurt. Ik weet ook dat een aantal mensen mij inmiddels 
niet meer zo leuk vindt. Ik weet dat een aantal mensen doelbewust bezig is om mij 
zoveel mogelijk schade toe te brengen. Omdat ik veel van hen eis en veel van hen 
vraag. Waarom doe ik dat? Het zijn professionals!’ 

Gerard vertelt dat hij met zijn houding ook voorbeeldgedrag wil laten zien. 
Professioneel, verantwoordelijk, to the point, niet bang voor tegenwerking. Hij 
vertelt het monter, met een zekere flair, zonder merkbaar aanwezige boosheid 
of geraaktheid. Integendeel, op de voorgrond lijkt zelfs een soort van koersvast 
neutraal- positief gestemd elan zichtbaar. Het ziet er welhaast naar uit alsof Gerard 
juist daar, in het zich niet omver laten werpen door tegenwerking, zijn uitdaging 
vindt. Alsof hij de polariteit misschien zelfs een beetje opzoekt? In ieder geval lijkt 
het erop dat hij het kan hebben, die tegenwerkende saboterende energie. Zou dat 
het zijn? Vindt hij misschien ook juist in deze energetische omstandigheden zijn 
meer persoonlijke proeve van bekwaamheid? Hoe het ook zij – het antwoord blijf ik 
schuldig – de pocket- veto’s, de oordelen over hoe hij zijn taak oppakt en zijn werk 
aanvliegt: op de een of andere manier lijkt het hem niet, in ieder geval vooralsnog 
niet zichtbaar, te deren. 

Ik merk in mezelf dat ik niet goed weet hoe op deze haast ridderlijke onver-
schrokkenheid te reageren. Wat ervaar ik hier bij? Wat zegt het over aandachtige 
betrokkenheid? Waar is de aandacht van Gerard op gericht? En vooral ook: waar 
kijkt hij niet naar? Zijn route ‘recht vooruit’ doet iets, klaarblijkelijk, met de energie 
van de ander. Uitgaande van het idee dat ‘aandachtige betrokkenheid’ reciprook is 
– actie is reactie – lijkt de aanpak van Gerard in ieder geval wisselende bewegingen 
te veroorzaken. Enerzijds directe voortgang, het ziekteverzuim naar beneden, een 
verbeterd rooster, verminderd lesuitval en minder schoolverzuim. Maar anderzijds 
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dus ook een soort van ultieme ‘tegen’ reactie, in de vorm van zichtbaar maar vooral 
ook onzichtbaar verzet. Hoeveel boycotacties kan een schoolorganisatie hebben? 

Persoonlijk raakt Gerards energie een snaar in mij. Ik meen zijn energie in mijn 
eigen handelen bij tijd en wijle te herkennen. Eerlijk, onomwonden benoemen hoe 
je het ziet, daar ook voor durven gaan staan en vervolgens met open vizier ‘hup 
vooruit’. Grote voordeel van een dergelijke aanpak lijkt, in ieder geval voor het oog, 
vooruitgang. Immers, de koers is duidelijk. En hebben we in ons interpersoonlijke 
samenspel op deze wereld nu niet ook juist mensen nodig die openlijk staan voor 
wat ze vinden en die van daaruit recht op hun (eigen) doel afgaan? Of werkt het 
niet zo en kan het niet anders dan dat we eerst de vertraging van het meanderende 
relatieproces aangaan alvorens te kunnen versnellen? 

Tijdens het uitwerken van dit verslag vraag ik me daarnaast af of, uitgaande 
van het belang van evenwicht, Gerard in de organisatie waar hij werkt wellicht 
model staat voor een (broodnodige?) tegenbeweging tegen de heersende manier 
van samenwerken. Voor de stem van de minderheid, de ‘loner’ wellicht. Een stem 
die binnen de bestaande cultuur een nieuw, ander geluid inbrengt. Een stem die 
beweging wil creëren. 

Zijn aanvliegroute fascineert me. Ik kan het nog niet goed duiden, maar ik weet 
uit ervaring dat ‘dit soort conflicten’ vaak speelt in organisaties. Is dit niet precies 
dat aspect van ‘aandachtige betrokkenheid’ waar ik nog geen woorden aan heb 
kunnen geven? Bestaat ‘aandachtige betrokkenheid’ niet ook uit juist openlijk de 
strijd en het conflict aan durven gaan? Zit misschien precies daar de ruimte voor 
groei? Maar welke betekenis heeft een pocket- veto dan in dezen? Ik laat het nog 
even sudderen. 

Terug naar het gesprek. Ik realiseer me dat we door Gerards openheid in ieder 
geval meteen de diepte van een echt gesprek hebben weten te vinden. Zoals altijd, 
zo merk ik ook nu weer, lijkt het moment zélf de ingang te kunnen bieden tot dat-
gene waar het gesprek over zou moeten gaan. We zijn tijdens mijn meeloopdag nog 
geen twintig minuten onderweg en een paar razend cruciale thema’s in het kader 
van ‘aandachtige betrokkenheid’ liggen inmiddels midden op tafel. A
Dan is het tijd om naar de eerste vergadering te vertrekken. Net zo monter als hij 
spreekt, zet Gerard ook lichamelijk de pas erin richting eerste bijeenkomst. We gaan 
met de auto, kris kras door de stad, op weg naar een bespreking bij een van de in 
een achterstandswijk gevestigde basisscholen waar Gerard mee samenwerkt. Het 
thema: de kopklas, een klas met een jaar lang extra taalonderwijs voor leerlingen 
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met een hoge intelligentie maar wel een taalachterstand. Het doel: de kinderen na 
de basisschool op een hoger niveau laten instromen. Gerards school biedt ruimte 
aan zo’n kopklas. Vandaar ook dat hij bij het maandelijkse overleg betrokken is. A
Onderweg in de auto vervolgen we ons gesprek. Al snel gaat het over de flexibiliteit 
van de gemiddelde docent. Volgens Gerard werkt in het onderwijs het type mens 
dat op zoek is naar continuïteit en voorspelbaarheid. Grosso modo niet flexibel. ‘We 
hebben met de populatie op onze school te maken met een straatcultuur. Als ik dan 
kijk naar de beweeglijkheid van onze docenten om daar mee om te gaan, dan vind 
ik dat gemiddeld echt tegenvallen.’ Ik laat ook dit gegeven op me inwerken. Ook ik 
heb mezelf al meermalen vragen gesteld met betrekking tot de beweeglijkheid van 
mensen. Hoe zit dat met die balans tussen geborgenheid, veiligheid en de beweeg-
lijkheid naar het nieuwe, het onzekere? Wat hebben we nodig om die stap richting 
onzekerheid te durven maken? En, in het kader van dit bezoek niet onbelangrijk, 
wat vraagt het van een leidinggevende om die beweging voor elkaar te krijgen?  A
Buiten bij het enigszins armoedig ogende vaalgele stenen gebouwtje staan twee 
gehoofddoekte dames met elkaar in – vermoedelijk – Arabisch te kletsen. Her en 
der verfraait inmiddels vervaagde en vergrijsde graffiti de muren. Het geheel doet 
enigszins treurig aan. Niet de opbouwende, vrolijke, levendige energie die je bij een 
basisschool zou verwachten. Misschien is het omdat ik geen spelende kinderen zie? 

Even later gaat de vergadering van start. Naast Gerard is nog een rector aange-
schoven. Beide heren strak in het pak. De drie aanwezige dames lijken, evenals een 
vertegenwoordiger van de schoolbegeleidingsdienst, de directeur van de kopklas 
en de docente van diezelfde kopklas, gekozen te hebben voor een meer casual look. 

De bijeenkomst kent, in ieder geval voor mij, een warrig verloop. Ik kan niet 
goed volgen wat nou precies het doel van de vergadering is, noch wordt me helder 
wie wat precies wil inbrengen. Het lijkt meer een bijpraatuurtje zonder richting, 
dan dat er duidelijke doelen of bedoelingen op tafel liggen. Er wordt gesproken 
over geldstromen, over communicatie en over de vraag of het X- College nog extra 
kopklasleerlingen kan herbergen. ‘Er lopen bij mij X leerlingen rond, ik heb plek 
voor Y. Ik wil geen Geert Wilders zijn, maar vol is wel vol op dit moment’, stelt 
Gerard onomwonden. 

Hij zit met zijn armen over elkaar. Slechts een paar keer neemt hij het woord. 
Het is me op dat moment niet duidelijk of hij de rest van de tijd zit te luisteren, of 
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dat hij met zijn gedachten ergens anders is. Ik zie hier plots helemaal niks meer van 
zijn energieke strijdvaardigheid. Kiest hij zijn battles? Is dit voor hem niet relevant? 
Ik twijfel. Ik twijfel over Gerard zijn houding, maar ook over de waarde van deze ver-
gadering voor mijn project. Hoor ik hier iets nieuws? Ik meen van niet. De sfeer van 
de vergadering tekent zich in mijn perceptie door een soort van kabbelende opper-
vlakkigheid. Geen nieuwe elementen van ‘aandachtige betrokkenheid’ die het licht 
zien. Geen energie die raakt, of het moet de ‘leegheid’ van de vergadering zelf zijn. Ja 
dat laatste, zo bedenk ik me bij het schrijven, irriteert me. Hoe kan het zijn dat vijf 
mensen meer dan een uur bij elkaar zitten zonder dat het ergens heen lijkt te gaan, 
zonder dat er kruisbestuiving lijkt plaats te vinden. Wat is dan het doel van bij elkaar 
komen? Of zie ik het helemaal verkeerd en is mijn blik te zakelijk, te doelgericht?  A
Op de terugweg naar het X- College, toets ik mijn ervaring bij Gerard. Ik vraag hem 
op de man af wat hij eigenlijk van de vergadering vond. Onze ervaringen komen 
overeen. Gerard: ‘Ik zit mijn tijd uit. Het is omdat de gemeente wil dat we erbij zit-
ten dat ik er ben. Het is goed voor de standing van het project dat er ook rectoren 
aan tafel zitten. Daarnaast is het goed voor de instroom van het aantal leerlingen 
bij ons op school.’  A
Op het X- College is het inmiddels pauze. We nemen de gelegenheid te baat om even 
de school te verkennen. Voelen, zien en proeven werkt toch nog altijd anders dan 
praten óver, zo blijkt ook nu weer. We hebben de deur van Gerards kamer nauwe-
lijks achter ons dicht getrokken, of leerlinge Aziza, een leerlingen van Aziatische 
afkomst, spreekt hem aan. Ze is bij Nederlands de klas uitgestuurd omdat ze meneer 
Jansen geen hand wenste te geven. Ze weet niet wat ze nu moet doen. Gerard: 
‘Waarom heb je hem geen hand gegeven?’ Aziza: ‘Het voelde ongemakkelijk. Hij wil 
je recht in de ogen kijken. Als ik dat niet wil, heb ik het recht om dat niet te doen.’ 

Een gesprek over normen en waarden volgt. Gerard legt uit dat een ‘nette 
begroeting’ normaal is, maar dat het niet zo kan zijn dat ze zich er ongemakkelijk 
bij voelt. ‘Nou, niet perse ongemakkelijk’, repliceert het meisje. ‘Het is gewoon dat 
hij er zo’n big deal van maakt. Ik voel me daar gewoon niet lekker bij. Vorig jaar 
ben ik al blijven zitten, ik wil niet terug in een negatieve spiraal, ik wil niet dat dat 
door een docent weer gaat gebeuren.’ Gerard vertelt Aziza, die nog niet eerder in 
haar schoolcarrière de klas uit gestuurd is, dat ze zich bij de afdelingsleider van haar 
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jaarlaag moet melden. Op die manier kan voorkomen worden dat haar verwijdering 
uit de klas gezien wordt als een soort spijbelen. 

Aziza snelt vooruit, op zoek naar de afdelingsleider. Gerard besluit er even ach-
teraan te gaan, hij wil de afdelingsleider zelf even spreken. Onderweg vertelt hij over 
zijn twijfels over de betreffende docent: ‘Deze docent heeft al zo verschrikkelijk veel 
dingen gehad met leerlingen. Ik heb er een gevoel bij, maar ik kan de vinger er niet 
opleggen. Ik vind sowieso dat als er een conflict is tussen een docent en een leerling, 
dat de docent de primaire taak heeft om de relatie te herstellen. Maar bij deze man zie 
je dan dat hij zich ingraaft. Hij wordt heel hoekig. Vorig jaar heb ik hem een waarschu-
wing gegeven. Bij twee formele waarschuwingen kunnen we gelukkig tegenwoordig 
wel afscheid nemen. Maar ja, deze meneer is ook nooit echt goed begeleid hè.’ 

Al wandelend vraag ik hem hoe hij de situatie met Aziza meent te moeten 
gaan oplossen. Hij vertelt dat hij het op de afdeling neer wil leggen. ‘Als ik dit zelf 
oppak gaan afdelingsleiders nooit in hun rol zitten, namelijk die van gedeeld lei-
derschap. Dan ben ik straks de directieve directeur die vertelt hoe het moet. Dat 
ga ik niet doen.’

Plots treffen we, midden op een verder leeg leerplein, een bups kinderen half 
hangend en liggend op de beschikbare stoelen aan. Jassen en tassen bij de hand. 
Hè?, de lessen zijn toch overal al lang begonnen? Wat is hier aan de hand? De leraar 
blijkt er nog niet te zijn, een fenomeen dat naar de smaak van Gerard in het verle-
den ook te vaak voorkwam. ‘Pak even je spullen, ga aan de slag’, verordonneert hij 
de leerlingen vriendelijk. ‘Priscilla’, vervolgt Gerard, een toevallig voorbijkomende 
onderwijsassistent een opdracht gevend, ‘kun jij ze in de klas zetten?’ 

Ondertussen is de afdelingsleider gearriveerd. Aziza vertelt wat er is gebeurd. 
Vrijwel meteen daarna neemt Gerard het woord: ‘Een rode kaart voor Aziza gaat 
een hoop gedoe opleveren. Dat willen we niet. Mocht ze op absent gezet worden, 
wil je er dan voor zorgen dat het niet tot onnodig gedoe leidt. En in ieder geval moet 
er een gesprek met meneer Jansen gevoerd worden.’ De afdelingsleider houdt haar 
betoog kort: ‘Is goed, ik pak het op.’ 

Op de terugweg naar kantoor vertelt Gerard over de leerpleinen en de bijbe-
horende werkplekken voor docenten. Hij vertelt over het feit dat leraren ‘lang niet 
altijd’ van de geboden mogelijkheid gebruik maken om leerlingen hier wat extra 
begeleiding te bieden. Ook de eilandencultuur op de school komt ter sprake, afde-
lingen die elk hun eigen eiland hadden, leraren met een vast klaslokaal. ‘Ik heb dat 
ook doorbroken, dat leraren een vast klaslokaal hadden. Dat gaf ontzettend veel 
gedoe. ‘Het is mijn lokaal!’, zeiden ze. Néé, dat is het níet. Het is het lokaal van de 
school!’ 
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In alles wat Gerard vertelt over zijn (taak)opdracht op school, lijkt keer op keer 
het thema (het doorbreken van) weerstand naar boven te komen. Het ziet er naar 
uit dat het creëren van beweging eufemistisch gesteld niet ‘als vanzelf’ gaat in deze 
school. Behalve respect voor zijn strijdvaardigheid roept de sabotageachtige energie 
van sommige teamleden bij mij ook een zekere zwaarte op. Wat doe je als de ander 
niet vanuit open vizier, maar met een gesloten masker tegen je strijdt? De hakken 
in het zand is voor niemand constructief en, zo lijkt me, voor iedereen vermoeiend. 
Hoe zou ik hier uit willen komen, mocht het mijn toko zijn? Ik zoek in mijn hoofd 
de derde weg. Is er nog een route naast ‘mee’ of ‘tegen’? Ligt hier, in de weerstand, 
wellicht zelfs een kans? Uitgaande van de redenering dat zich datgene aanbiedt 
wat op dat moment belangrijk is, zou er, wellicht diep verstopt, wijsheid moeten 
zitten in het oppositionele. Want waarom anders zo in verzet blijven? En bovendien: 
wrijving zorgt voor glans, toch?  A
Dan is het tijd voor het volgende onderdeel van de dag, de bordsessie van Leer-
KRACHT. Zo blanco als mogelijk, het verhaal van Gerard kleurt inmiddels natuurlijk 
toch mijn waarneming, schuif ik aan. Aan tafel, of liever gezegd staande in de 
ruimte, ontmoet ik Paul, Karel en Annemarie. Ik ervaar afhoudendheid, afstand 
bij het handen schudden en bij het merendeel een wat gesloten, aarzelende blik. 
Gerard heeft mijn komst, zo meen ik te proeven, niet aangekondigd. ‘Collega’s, hier 
is Lisette, zij is mijn schaduw vandaag.’ 

Na een kort grapje uit de groep – ‘Lucky Luke schoot sneller dan zijn scha-
duw, moet ik dat bij jou ook zo zien?’ – gaat de vergadering van start. Nog steeds 
staande doen de managementteamleden, vanuit de LeerKRACHT aanpak, via het 
agendapunt ‘het sentiment’, om en om verslag van hun emotionele status quo. De 
gevoelsmatige insteek triggert mijn nieuwsgierigheid. Heeft het mogen delen van 
gevoelens en emoties zo aan het begin van een bijeenkomst zin, en zo ja, wat kan 
ik daar dan al dan niet van ervaren?

Karel maakt van de gelegenheid gebruik om zijn neutrale smiley toe te lichten. 
Staand naast het flipovervel vertelt hij over zijn start van de dag. Hij legt uit dat 
hij zin had om in alle vroegte (07.00 uur) flink aan het werk te gaan. Helaas, zijn 
kinderen hadden in het weekend, tijdens een kort bezoek aan de school, ongezien 
zijn whiteboard beklad. En dus was het vanochtend eerst poetsen geblazen. 

Annemarie neemt het stokje over. Ze vertelt dat ze niet verder komt dan een 
neutrale smiley vanwege de situatie van Henk, een van de medewerkers die inmid-
dels aan den lijve de veranderingen in de organisatie heeft mogen ondervinden. 
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Annemarie: ‘Ik heb het ergens toch wel met hem te doen. Hij zegt zelf: ‘Mijn hele 
leven is veranderd. Ik ben mijn kamer kwijt, mijn vrije dag kwijt, mijn vrijheid 
kwijt.’ In twee weken tijd staat zijn hele leven op zijn kop. Tja, daar heeft hij ook 
een punt.’ Annemaries korte betoog wordt opgevolgd door een stilte. Niemand gaat 
er echt op in. Ik vraag me af wat ik hier nou eigenlijk gehoord heb. Via het verhaal 
van Henk lijkt Annemarie een punt te willen droppen. Gaat het echt over Henk, of 
wil ze eigenlijk aangeven dat ze zélf iets van het door Gerard ingezette beleid vindt? 

Gerard staat bij de groep, maar loopt zo nu en dan ook even naar de plek achter 
zijn bureau, om op zijn laptop een en ander op te kunnen zoeken. Een plek die hij 
later in de vergadering meer permanent lijkt te bezetten. 

Door naar de volgende punten van de vergadering. Ook hier zorgt Leer-
KRACHT voor bewegwijzering. LeerKRACHT maakt vaart. Geen onnodig lange 
bijeenkomsten, maar puntsgewijs en vooral kort door de voor dat moment belang-
rijkste onderwerpen en thema’s heen gaan. Data van studiemiddagen, coördinatie 
van de alfa-, bèta- en gammavakken, fiets- alert, werkontbijt masterclass, een mail 
over de ‘gegarandeerd uitvalvrije school’. Het team overlegt. Zo aan de oppervlakte 
lijkt dat best aardig te gaan. Toch vallen er voor mijn gevoel teveel stiltes. Ergens 
loopt het stroef. De sfeer die ik bij de start van de vergadering meende te proeven 
is nog steeds aanwezig. Vooral Paul lijkt achterlangs een soort van tegengeluid te 
willen laten horen. Niet hardop aangeven dat je het niet ziet zitten, of dat je het 
er niet mee eens bent. Maar via de blik, de ogen afgewend, en via gebaar, door het 
laten vallen van een stilte, je stempel drukken. Geen antwoord geven op vragen. 
Indirect. Maar oh zo proefbaar. 

Gerard laat het tijdens de vergadering voor wat het is. Later zal ik van hem horen 
dat achter zowel Annemarie als Paul een verhaal schuilt. Annemarie – ‘het meubel-
stuk van school X, daar is een beetje mee gezeuld’ – werd op het X- College ‘gedropt’. 
Gerard: ‘Ik moest haar wel aannemen.’ Paul, – ‘qua ideeën wel vooruitstrevend, maar 
qua handelen niet’ – is een ‘luisteraar’. Gerard: ‘Ik krijg lastig hoogte van hem. Hij is 
een informeel leider. Hij is onder de vorige rector gepiepeld en gekleineerd.’ 

Oud zeer: het lijkt het thema waarmee de cultuur van de school geïmpreg-
neerd is. Volgens Gerard niet verwonderlijk, de vorige rector heeft volgens hem 
nogal ‘megalomaan’ gehandeld. Gerard: ‘Bepaalde dames op voorkeursposities, 
douceurtjes die niet te verantwoorden zijn en het kleineren van sommige mensen.’ 
Het ‘verdeel en heers’ principe van de oude rector blijkt nu nog altijd merkbaar. 
Gerard: ‘Er is de groep die vroeger tot inner circle van de vorige rector behoorde, 
waarbij ik nu allerlei dingen zoals een eigen kamer heb weggehaald. Dan is er de 
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middengroep, die het niet boeit wie of wat en de derde groep die nu de kans krijgt 
om zich te ontwikkelen.’ 

Gerard wijdt verder uit over alle perikelen die als gevolg van de eerder ont-
stane cultuur inmiddels op zijn pad zijn gekomen. Hij stelt dat het ‘nog een jaartje 
doorzetten’ is, om de cultuur te kunnen doorbreken. Over drie jaar moeten de 
veranderingen volgens hem zichtbaar zijn. Behalve bewondering voor het feit dat 
hij zich klaarblijkelijk zonder terughoudendheid in een wespennest durft te steken, 
ontstaat bij mij ook verwondering over het vertrouwen in zijn eigen koers. ‘Twijfel 
je nooit aan jezelf?’, vraag ik hem. Zijn antwoord is een stellig ‘nee’. ‘Maar voel je dan 
niet wat mensen doen, ook richting jou?’, vervolg ik, zoekend naar antwoorden op 
de vraag hoe hij in dezen met zijn gevoel dealt. 

Gerard: ‘Er is mij weleens verweten dat ik geen empathisch vermogen heb. 
Ik denk ook niet zo diep na. Ik heb zelden, ook als de shit in de fan zit, dat ik 
slecht slaap. Er is weinig dat mij van mijn stuk afbrengt.’ Ik frons mijn wenkbrau-
wen, benieuwd naar meer. Gerard vervolgt: ‘Wat misschien wel meetelt, is dat er 
in mijn vroege jeugd ontzettend veel veranderingen plaats hadden. Elk anderhalf 
jaar verhuisden we. Ik heb een alcoholistische vader gehad en een hele nare schei-
ding van mijn ouders meegemaakt. Die scheiding is best wel erg heftig geweest. 
Daar dealde je mee. Misschien is dat aangeleerd gedrag, misschien is het mijn 
overlevingsmechanisme.’

Zijn antwoord treft me. Ik merk bij mezelf een verlangen om dieper op het meer 
persoonlijke in te gaan. Wat dan, hoe dan? Wat hebben die existentiële jeugdkwes-
ties voor invloed? Doe je daar iets aan? Doe je daar iets mee? Welke voordelen en 
nadelen merk je? Allerlei vragen spoken door mijn hoofd. 

Tegelijkertijd voel ik echter ook dat het feit dat hij deze ontboezeming doet al 
erg bijzonder is. Nog dieper daar op in gaan lijkt een no go area. De toegang tot het 
(nog) meer persoonlijke wordt me woordeloos ontzegd. Of eigenlijk is ontzeggen 
niet eens het juiste woord. De barrière die geslecht moet worden om dit thema 
verder uit de verf te laten komen, is te groot. Te groot voor in ieder geval dit bezoek, 
zo voel ik. En dus laat ik het voor wat het is.  A
Later, bij het schrijven van dit verslag, bemerk ik bij mezelf een nog altijd aanwe-
zige behoefte om meer te begrijpen van de persoonlijke keuzes die Gerard in zijn 
leven heeft gemaakt. Ook proef ik de neiging om me verder in managementthe-
orieën en groepsdynamica te verdiepen. Wat zegt de theorie over het omgaan met 
weerstand bij mensen? Hoe krijg je een cultuuromslag in een organisatie? Is dat 
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anders dan het in beweging krijgen van een persoon? Waar zit het thema vrijheid 
in de managementliteratuur? Is het energetische van dergelijke processen weleens 
omschreven? In de hoop antwoorden te vinden zoek ik her en der naar wat the-
oretisch ondersteuning. Continuous participatory change, agile transformation 
– waarom allemaal in het Engels trouwens? – gedeeld leiderschap, dienend leider-
schap, eigenaar zijn. De vaktaal vliegt me onmiddellijk om de oren. 

Ook al wordt er veel taal en tekst aan alle mogelijke management- en lei-
derschapsstijlen gewijd, ik vind weinig bruikbare antwoorden. Temeer daar de 
deskundigen het op velerlei punten met elkaar volkomen oneens lijken te zijn. Het 
wel bespreken van de onderstroom, versus het niet bespreken van de onderstroom 
in de organisatie. Het als leider van je sokkel afkomen, of toch er af en toe op 
gaan zitten. Je gehele organisatie holistisch in energietermen bekijken of nee, toch 
beter je puur richten op de taak en al het andere er buiten laten. Veranderingen 
organiseren in de kern van je organisatie, versus het via de buitenkant voorzichtig-
jes implementeren van vernieuwingen. Voorlopers faciliteren of misschien beter 
tegenstanders mobiliseren? Het duizelt me… 

Hoe kan ik wat er in Gerard zijn organisatie al dan niet lijkt te lukken vanuit een 
pedagogisch perspectief begrijpen? Dat is de vraag die me het allermeest puzzelt. 
Een niet onbelangrijke vraag als je uitgaat van de redenering dat wat zich ‘bovenin’ 
qua leiderschapsstijl in het management afspeelt, zich ‘onderin’ op de een of andere 
manier ook lijkt te manifesteren in de manier waarop de (pedagogische) omgang 
tussen leraar en leerling plaatsvindt. 

Langzaam begint me iets te dagen. In alle literatuur die voorbijkomt lijkt in 
ieder geval één basisthema steeds opnieuw het licht te zien. Bij het in gang zet-
ten van veranderingen lijkt gezamenlijkheid voor wat betreft het grote verhaal, 
de ‘why’ van een organisatie, een soort van cruciaal element te zijn. Waarom doen 
we wat we doen? Wat is de aller, allermeest achterliggende gedachte? Zijn ze 
het binnen het X- College daar met elkaar over eens? Wanneer en hoe wordt dat 
gesprek gevoerd? En, minimaal zo belangrijk denk ik dan, weten ze elkaar daarin 
te bereiken en te raken? Komt het gesprek daarover verder dan de meer rationele 
uitwisseling, of staan de hakken inmiddels zo in het zand dat geen beweging meer 
mogelijk is? 

Mijn gedachten verplaatsen zich naar het meer handelend pedagogische. Waar 
in dit spel tussen Gerard en zijn team bevindt zich de pedagogische vrijheid? Is 
Gerards aanpak een manier van wrijving zoeken – en vinden – die leidt tot een 
volwassen vrijheid bij de ander? Het lijkt er haast wel op alsof hij daarop koerst…
In ieder geval is vrijheid en de begrenzing daarvan, wel een thema in zijn aanpak. 
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Gerard: ‘Er wordt hier gedacht dat het een democratie is. Ik heb de wet op de 
inspraak erbij gepakt: soms heb je inspraak, soms heb je adviesrecht’. 

Tja, bedenk ik me tijdens het schrijven van het portret, is het niet zo dat ook 
binnen een werkomgeving vrijheid van het individu alleen maar kan bestaan indien 
deze (ook) door de ‘ander’ wordt begrensd? Maar is dat voldoende? Of gaat het uit-
eindelijk toch ook om een (gezamenlijk) ontmoeten? En als dat zo is, waar ontmoet 
die ander Gerard dan? Is er in zijn koers voldoende ruimte voor een andere visie, 
voor andere standpunten? Of is dat nu juist hetgeen de organisatie op dit moment 
helemaal niet kan gebruiken?  A
Na de LeerKRACHT bordsessie – ‘het was de eerste keer dat we het zo deden 
vandaag, het werken met lijsten verzandde altijd in geneuzel’ – heeft Gerard een 
één- op- één afspraak met Karel. Karel, net op het X- College begonnen, neemt enkele 
lopende zaken met Gerard door: een leraar die begeleid wil worden bij klassenma-
nagement, een docent die extra lessen wil overnemen, een afdelingsondersteuner 
die halve dagen wil werken en een docent die mogelijk te handtastelijk richting 
leerlingen is. Het gesprek verloopt open, de bij het managementteamoverleg door 
mij ervaren ongemakkelijkheid is als sneeuw voor de zon verdwenen. 

Naast alle meer praktische werkzaken heeft Karel een meer persoonlijke vraag: 
hij zou graag gecoacht worden, of Gerard goede coaches weet? ‘Je bent de eerste 
die het vraagt’, reageert Gerard onverbloemd verheugd. Ze bespreken een aantal 
coaches die Karel mogelijk zouden kunnen begeleiden. Het sein staat op groen.  A
Na afloop van de afspraak praten Gerard en ik na. We kijken terug op de manage-
mentteamvergadering, we hebben het over de weerstand in het X- College en pakken 
de onderwerpen ‘pedagogiek’ en ‘de onderwijsopdracht’ nog even wat explicieter 
bij de kop. 

Volgens Gerard gaat het, vanuit een maatschappelijk perspectief kijkend naar 
de opdracht van de school, vooral over het feit dat je een maatschappij zou moeten 
willen hebben waarin mensen kunnen zijn wie ze willen, waarin ze hun talenten 
kunnen ontplooien. Ook zou er voorbij gegaan moeten kunnen worden aan het meer 
cognitieve aspect. De heelheid van de mens zou meer voorop moeten staan. Het zou 
volgens Gerard een maatschappij moeten worden waarin niemand achterblijft, een 
maatschappij waarin eenieder voor elkaar zorgt. Gerard: ‘Dicht bij huis maak ik mee 
dat een stiefdochter na een fantastische carrière op het gymnasium na drie jaar uitvalt 
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op wiskunde. Hoe gaan we met deze situatie om? Ze loopt tegen allerlei problemen 
in het autistische spectrum aan. Hoe probeer je zo’n kind op de rit te krijgen?’ 

Persoonlijk ligt zijn drive in relatie tot het pedagogische vooral bij het feit dat 
hij ziet dat ‘we talenten aan het verspillen zijn en alleen maar kijken naar cognitieve 
vaardigheden.’ Gerard: ‘Je moet als maatschappij breder kijken. Je moet oog hebben 
voor talent dat niet is aangeboord.’ 

In zijn beleving trekt het onderwijs momenteel te weinig tijd, maar vooral ook 
te weinig geld uit voor ‘het pedagogische’. ‘Teveel tijd gaat verloren aan geneuzel. Ik 
denk dat maar twintig procent van de tijd uit gaat naar onderwijsontwikkeling en 
van die twintig procent gaat maar een fractie naar pedagogiek. Op een begroting 
van zes miljoen hebben we het dan over, wat zal het zijn, 120.000 euro. Dat is veel 
te weinig.’ 

Tegelijkertijd realiseert hij zich dat lang niet iedere docent geïnteresseerd is in 
het pedagogische. ‘Die zien het niet als fulfilment, die zijn niet geïnteresseerd. Die 
willen gewoon hun kennis spuien. Ik heb ook echt wel mensen die voor ‘the wrong 
reason’ hier zitten. Ik heb een keer op een bijeenkomst gevraagd: waartoe ben jij 
hier op aarde als docent? Niemand had een antwoord. Wat me dan iedere keer 
verbaast, is dat de discussie zich ontwikkelt richting de belangen van de docent en 
niet richting de belangen van de leerlingen.’ 

Ook al zijn volgens Gerard nog onvoldoende leraren zich ‘pedagogisch bewust’ 
– volgens hem van de zevenentachtig slechts zo’n vijfentwintig tot dertig – toch 
krijgt het pedagogische in enige vorm langzaam maar zeker inbedding in de school. 
Weten wie je bent en wat je kunt en wil in relatie tot de maatschappij om je heen, 
staat in de vorm van het vak ‘persoonsvorming’ sinds enige tijd bij het X- College op 
de agenda. ‘Het gaat er over dat iemand de mogelijkheid krijgt zich te ontplooien 
als persoon. Wij merken hier op school dat pedagogiek en hoe je dat in de lessen 
inbrengt, een lastige vraag is. Door het vak persoonsvorming lijken we dat nu te 
kunnen kantelen.’ Na een eerste aarzelende start – ‘in de uitvoering ontstond veel 
weerstand’ – lijkt het vak nu definitief zijn plek in het curriculum te hebben ver-
overd. Gerard: ‘Persoonsvorming is gewoon heel erg belangrijk. Dan gaat het niet 
om vak- idioterie, maar om andere zaken die leerlingen nodig hebben om succesvol 
in de maatschappij te kunnen opereren.’ 

En die maatschappij verandert snel, zo stelt hij. ‘Het staat buiten kijf dat er 
gewoon echt megaveranderingen gaande zijn, die supersnel gaan. Dat vereist een 
basis- set aan skills om te kunnen overleven, om met die veranderingen om te kun-
nen gaan.’ Naast het durven loslaten van de kinderen – ‘ik zie brugklasdocenten 
die als een broedkip op hun leerlingen zitten, die kijken vooral naar kinderen die 
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zielig zijn en in een grote boze vo- wereld gedropt worden’ – vraagt het ook om het 
durven loslaten van de methode. Gerard: ‘Ik geloof helemaal niet in methodes. Als 
ik het kon zou ik niet eens meer een verzoek tot inkoop doen. Maar ja, dan lopen 
er van de zevenentachtig docenten zestig weg.’ 

Vanuit een meer holistische visie kijken naar het kind als ‘heel mens’, dat is 
volgens Gerard slechts voor een enkeling in zijn school weggelegd. ‘Een mentor 
kijkt al heel anders, meer naar het individu, gericht op de potentie, maar dan vooral 
cognitief. Kijken met een andere bril naar leerlingen, als mens, dat is misschien voor 
tien van de zevenentachtig docenten hier weggelegd.’  A
Na nog een klein intermezzo, de ontwikkelaar van het vak persoonsvorming komt 
even binnen om gedag te zeggen, is mijn meeloopdag nagenoeg voorbij. Ik vraag 
Gerard of er nog dingen ongezegd zijn. ‘Nee, ik denk dat alles wel aan bod is geko-
men. Wat ik nog wil toevoegen is dat ik ook niet alle antwoorden heb en dat ik ook 
zoekend blijf naar wat mijn bijdrage aan de samenleving zou kunnen zijn. Dat ik 
me soms ook realiseer dat ik ook maar een drop in the ocean ben, dat ik een vrij 
nederige rol heb in the greater scheme of things. Maar ja, veel drops maken uitein-
delijk ook wel weer een oceaan. Al zou ik soms wel een tsunami willen zijn, haha.’ 

Het is tijd om afscheid te nemen. Zoals steeds, ervaar ik ook nu na een dag meel-
open verbinding. Verbinding met Gerard zelf en met de opdracht waar hij zich voor 
gesteld ziet. Onder de indruk van alles wat is langs gekomen en van de haast boven-
menselijke eerlijkheid waarmee Gerard over zijn taak op school vertelt, verlaat ik 
het pand. Veel indrukken maar ook vele vragen rijker. Hoe? Hoe krijg je beweging in 
organisaties, in mensen? Als pedagogiek gaat over ‘raken en geraakt worden’, wat staat 
Gerard dan te doen? Gaat de door hem ingeslagen weg soelaas brengen? 

Al wandelend richting de trein dub ik nog even door op de door Gerard eerder 
die dag meermalen gemaakte ‘ik word er niet warm of koud van’ opmerking. Ergens 
daar zit iets cruciaals. Wat zegt deze basishouding over de manier waarop Gerard 
zijn pedagogische schilderij schildert? In mijn beleving kenschetst de door Gerard 
gekozen route zich door een sterk voorwaartse beweging, onderweg onverschrokken 
de nodige barrières slechtend. Al werkend aan de toekomst, lijkt Gerard de nodige 
mensen in positieve maar zeker ook negatieve zin te raken. Met dat raken zit het 
dus wel ‘goed’. Maar wat dan voor wat betreft het ‘geraakt worden’? Want is raken en 
geraakt worden niet altijd reciprook? Of vormt Gerard de uitzondering op de regel?  A
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6.2.3 Over onzekerheidscontreien 

Via het portret ‘Tussen schuren en schaven’ komt het al dan niet kunnen, willen en 
durven omgaan met onzekerheid in beeld. Hoe doe je dat, als mens onzekerheid 
(durven) aangaan? (Hoe) lukt het om die onzekerheid (tijdelijk) te durven laten 
bestaan? En wat vraagt het qua ‘aandachtige betrokkenheid’ om de route richting 
onzekerheidscontreien – daar waar niemand weet hoe verder, want een onbekende 
route – te durven lopen? 

In het portret betoogt Gerard dat hij zelf in en door zijn jeugd heeft leren 
omgaan met onvoorspelbaarheid en veranderingen. De vele grote ervaringen uit die 
tijd maken dat er weinig is dat hem ‘nog van zijn stuk afbrengt’. Hij geeft vervolgens 
ook aan dat veel leraren die onzekerheid niet aandurven. Dat ze behoefte hebben 
aan continuïteit en voorspelbaarheid en dat ze de beweeglijkheid en flexibiliteit 
missen om de onzekerheidscontreien te betreden. 

Kijkend naar ‘aandachtige betrokkenheid’ in relatie tot onzekerheid komt in 
beeld dat ‘aanwezig zijn’ de ruimte biedt om elkaar te ontmoeten zónder dat er 
zekerheid is over de te volgen route. Vanuit die gezamenlijke aanwezigheid kan de 
beweging vanuit het ‘nu’ richting het ‘onbekende’ gemaakt worden. Met andere 
woorden: daar waar ‘aandachtig zijn’ vanuit de geborgenheid die het impliceert 
het (veilige) bekende articuleert, lijken ‘aanwezig zijn’ en ‘betrokken zijn’ vooral 
een appel te doen op het (leren) verdragen van ‘niet weten’, van onzekerheid, van 
het onbekende. 

Ook in verschillende andere portretten komt het om durven omgaan met ‘niet 

weten’ en de daarin besloten liggende onzekerheid aan de orde. Bij leraren lijkt 

dit gerelateerd te kunnen worden aan het al dan niet durven/kunnen loslaten 

van controle (zie bijvoorbeeld ‘Aangrijpende aanwezigheid’, 5.3). 

Vanuit het perspectief van leidinggevenden komt omgaan met onzekerheid 

en niet- weten in relatie tot de meer bestuurlijke route naar de toekomst in 

beeld. Zo geven Ruben en Maarten (‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’, 6.5) aan ‘niet 

alle antwoorden te (willen) hebben’. Ruben relateert ‘niet- weten’ daarbij aan 

kwetsbaar durven zijn en maakt duidelijk dat ‘niet weten’ en ‘niet (meteen) 

bepalen’ best nog een grote opdracht is: ‘We zijn wel van die mannetjes hoor, 

we vinden het soms moeilijk om op onze handen te gaan zitten.’ 

In het portret met Yvonne (‘Onverwachte opklaringen’, 6.6) komt om kunnen 

gaan met onzekerheid, eveneens in relatie tot vernieuwing, aan de orde vanuit de 
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vraag of je als leraar in die vernieuwingsprocessen durft te falen. Daarnaast komt 

onzekerheid in beeld in relatie tot het – naar de toekomst toe gerichte – beoorde-

len van kinderen en situaties. Via het portret wordt zichtbaar dat de ruimte om 

onzekerheid en ‘niet weten’ te laten bestaan steeds kleiner lijkt te worden. 

6.3  Met open vizier 

6.3.1 Over waarachtigheid als bedding

Dit portret is tot stand gekomen via een meeloopdag met Michiel, bestuurder van 
vier scholen in het voortgezet onderwijs.

Een vraag die via dit portret naar boven komt is de vraag hoe ‘aandachtige 
betrokkenheid’ zich verhoudt tot waarachtigheid en of/hoe waarachtigheid in rela-
tie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ van betekenis is. 

In het portret ‘Met open vizier’ vertelt leidinggevende Michiel dat bestuurlijk 
leiderschap volgens hem draait om ‘de waarachtige dialoog’. Michiel wijst er op dat 
samen- werken verder gaat dan het uitwisselen van informatie en/of het delen van 
normen en waarden. Het gaat er volgens hem om dat je in zo’n waarachtige dialoog 
durft te laten zien ‘wie je ten diepste bent’, waarbij er volgens hem voor het ‘ego’ 
geen plek is en voor je eigen mindere en/of zwakke kanten juist wel. 

Deze houding lijkt zowel in de houding van Michiel zelf als het team zichtbaar 
te worden. Zo kent de bijgewoonde vergadering een open stijl waarin (nagenoeg) 
iedereen zijn eigen plek in kan en mag nemen en waarbinnen wrijving en feedback 
op ieders handelen een centrale plek krijgt. Op de achtergrond is steeds een over 
het algemeen ontspannen, ontvangende, vertrouwensvolle open sfeer merkbaar. 
De aan de vergadering deelnemende leden gaan in de basis respect- en liefdevol 
met elkaar om. 

Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat één van de deelnemers aan de vergadering 
een andere plek in de groep lijkt in te nemen. Het betreffende teamlid, Paul, heeft 
voelbaar een andere positie. Wat daarbij via het portret ook zichtbaar wordt is dat 
Paul zich in stilte tot mij als onderzoeker lijkt te richten, waarbij ik een onuitgespro-
ken appel ervaar om Paul als volwaardig teamlid te ‘zien’. De situatie leidt vervolgens 
tot vragen met betrekking tot waarachtig zijn. Deze vragen komen zowel bij mij als 
onderzoeker als bij Michiel in beeld en betreffen naast individuele introspectie ook 
een moment van waarachtige interactie tussen Michiel en mij. 
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Wat in en via dit portret zichtbaar wordt is dat ‘waarachtigheid als bedding’ als 
een soort van centrale ondertoon – waarbij harmonie en disharmonie samen lijken 
te kunnen bestaan – de aandachtig betrokken dialoog lijkt te (moeten?) kleuren. 
Deze ondertoon, die zich kenschetst door de intentie om dat wat in de buitenwereld 
in dialoog wordt gebracht in coherentie te laten zijn met wat zich in het innerlijk 
manifesteert (dus intentie en communicatie komen hier samen), maakt daarbij 
ruimte voor zowel de een als de ander om te verschijnen én geeft daarbij ruimte 
aan zowel het meer lichte, het meer positieve, als aan het donkere, het moeilijke, 
het lastige.

‘Het pedagogische’ lijkt hier gelegen te zijn in het kleuren van de grondstem-
ming waardoor/waarbinnen een open dialoog gestalte kan krijgen. Op deze manier 
lijkt er ruimte gemaakt te worden voor een ontmoeting waarbij een op en in de 
achtergrond aanwezige intermenselijke verbinding ruimte maakt om alteriteit op 
en in de voorgrond te laten verschijnen. 

Het thema ‘waarachtigheid’ komt ook binnen verschillende andere portretten 

aan de orde. Steeds lijkt het te gaan over een soort van bodem waarmee en 

waardoor een werkelijk aandachtig betrokken ontmoeting gestalte zou kun-

nen krijgen. Wat daarbij zichtbaar wordt is dat – vanuit een coherentie tussen 

‘binnen’ (het innerlijk) en ‘buiten’ (de houding, het gedrag) – naast het mooie 

en het lichte ook de donkerte er een plek lijkt te verdienen. 

Zo komt het thema ‘waarachtigheid’ bijvoorbeeld in het portret met Ruben 

en Maarten (‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’, 6.5) in beeld daar waar het gaat 

over ‘geïntegreerd geloven’. Hoe iemand het geloof (in de buitenwereld) prak-

tiseert zou ook van binnen daadwerkelijk gevoeld en ervaren moeten worden, 

zo geven Ruben en Maarten aan. Ter illustratie wordt een situatie met een kind 

besproken. Het gaat over een kind waarvan het team wilde dat het vanwege 

onbegrijpelijk gedrag niet langer op school bleef. Ruben is over het ontbreken 

van de coherentie tussen ‘binnen’ (het innerlijk) en ‘buiten’ (het gedrag in de 

wereld) met het team het gesprek aangegaan. Daarbij lag de nadruk op de ver-

binding tussen ‘belijden’ en ‘doen’. In het portret met Yvonne (‘Onverwachte 

opklaringen’, 6.6) komt waarachtigheid eveneens aan de orde. Hier gaat het 

over vragen tussen het samenkomen van het donkere en lichte, van yin en yang. 

Via het portret wordt op verschillende plekken de vraag gesteld of waarachtig-

heid gelegen zou kunnen zijn in het durven blootleggen van en het zichtbaar 

durven maken van dat wat minder mooi is.
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In het portret met leerling Nina (7.4) komt waarachtigheid, kijkend naar de 

coherentie tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, in beeld op het moment dat het gesprek 

aangegaan wordt met de vriendinnen van Nina. Hier wordt zichtbaar dat waar-

achtigheid een mogelijke sleutel kan zijn daar waar het gaat om het werkelijk 

in contact komen met jongeren. 

6.3.2 Portret ‘Met open vizier’ 

Dat ik een portret pas kan schrijven op het moment dat ik het kan schrijven heb ik 
inmiddels aan den lijve moge ondervinden. Er valt niks af te dwingen, niks versneld 
neer te schrijven. ‘Het’ heeft de tijd nodig die het nodig heeft en iedere poging om 
dat proces te versnellen voorkomt dat ik de essentie zoals ik die ervaren heb zuiver 
kan optekenen. Maar wat is ‘het’ dan? Ergens heeft het iets te maken met het in 
jezelf ontmoeten van datgene waar het in essentie om gaat. ‘Datgene’ laat zich niet 
altijd meteen zien, het vraagt om stilte, om een vorm van contemplatie wellicht, met 
als enige focus de bereidheid om ‘het’ in jezelf naar boven te laten komen. 

Zo was dat wat in mijzelf naar boven kwam in relatie tot mijn portret over 
Michiel, de bestuurder die ik ontmoette tijdens mijn bezoek aan scholenstichting 
X, de gedachte dat ‘aandachtige betrokkenheid’ zich mogelijk niet zozeer zicht-
baar op de voorgrond aftekent, maar veeleer op de achtergrond. Zou het misschien 
zo kunnen zijn, zo schreef ik in de vorige versie van dit portret, dat ‘aandachtige 
betrokkenheid’ – als het er überhaupt al is – op de achtergrond aanwezig is, als ware 
het een soort van klimatologische toonzetting die het gesprek of de vergadering en 
de daarin aanwezige onderlinge verbindingen precies de goede temperatuur geeft. 
Niet te warm, niet te koud. Aangenaam, maar niet verstikkend. Met voldoende 
vrije ruimte voor iedereen die er bij aanwezig is. Waardoor, of, beter gezegd, waarin 
deelnemers zich ten volle kunnen tonen. 

Voor mezelf een vernieuwend inzicht dat ik mee mocht nemen uit mijn meel-
oopdag bij Michiel. Maar hoe interessant wellicht ook, toch was ik ‘er’ nog niet. Ik 
voelde dat ik ‘het’ niet helemaal te pakken had. Waar wrong het dan? Wat miste er? 
Wat moest er gezegd worden, maar zat niet vóór in mijn bewustzijn? 

Plots, gisteren, daagde er iets. Tijdens mijn vrije weekend stoeiend met de vraag 
of ik een bepaald aspect van de meeloopdag wel zuiver had verwoord, waarbij ik alle 
betrokken personen ook ‘recht’ wilde doen, kwam ik tot de conclusie dat ik daarin 
mogelijk te weinig eerlijk naar mezelf was geweest. Zat daar de snaar die ik nog niet 
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geraakt had? Zat ‘het’ wellicht in die rücksichtslose eerlijkheid, die waarachtigheid 
– zoals Michiel verderop in dit verhaal zal betogen –, die in dit soort processen in 
ieder geval óók bij mij als ‘schrijver van’ het daglicht zou moeten zien?  A
Op een miezerige koude doordeweekse ochtend arriveer ik even voor achten op het 
station van de stad waar ik de scholen die ik vandaag ga bezoeken zal vinden. Enigszins 
nerveus zoek ik mijn weg naar de ov- fietsenkelder. Ik heb drie dagen ervoor gepoogd 
mijn ov- chipcard ‘ov- fiets proof’ te maken. Volgens een uiterst vriendelijke callcen-
termedewerker van de Nederlandse Spoorwegen zou dat, na enig digitaal geharrewar, 
moeten zijn gelukt. Maar toch, een onderbuikgevoel zegt me dat er zomaar een kink 
in de kabel zou kunnen komen. En wat ga ik doen als ik die fiets niet krijg? 

Dan ben ik in ieder geval te laat voor de eerste vergadering waarbij alle directeu-
ren van de scholengroep aan tafel zitten, zo bedenk ik me. En ook de tussentijdse 
ritjes van de ene naar de andere school komen dan in het gedrang. Ik loop vandaag 
namelijk mee met Michiel. Hij zal zich, zo heb ik eerder te horen gekregen, vandaag 
per fiets door de stad verplaatsen. Ik kan toch moeilijk vragen of ik achterop mag, 
mijmer ik in stilte nog even. Wat is de route naar de eerste school eigenlijk precies? 
Ik heb wel gekeken, maar weet de weg zeker niet. Onzekerheid maakt zich van mij 
meester. Het is hartstikke druk op en rond het station op dit tijdstip van de dag. 
Kris kras door elkaar lijkt iedereen nú de weg te willen vinden. En zoals traagheid 
soms besmettelijk werkt doet snelheid dat ook. Ik ieder geval bij mij. In plaats van 
mijn eigen tempo te kiezen, rustig te worden of zelfs mijn eigen tempo wat te ver-
tragen, ga ik mee in de haast. Rush hour, van binnen en van buiten. Half lopend, 
half rennend baan ik mij een weg naar de fietsen. 

Luttele minuten later overhandig ik de NS- medewerker mijn ov- chipcard. 
Helaas. Het scanapparaat weigert: ov- kaart niet herkend. Ik was er al bang voor. De 
medewerker stuurt me naar boven, naar de klantenservice. Behoorlijk geïrriteerd 
en voorbereid op ‘we kunnen u niet helpen, belt u maar met ons callcenter’ spoed 
ik me naar boven. Ik loop haastig naar de achter een open balie zittende mevrouw 
van de klantenservice. Het lukt me nog net op tijd om mezelf voor ik ‘in contact’ ga 
te corrigeren. Weg moeten die negatieve gedachten! Aannames helpen niet! Open 
het gesprek aangaan, niet beginnen met verwijten, deze mevrouw kan er niks aan 
doen! Ze wil je wellicht echt wel helpen! De slogan ‘verbeter de wereld begin bij 
jezelf’ geldt ook voor mij. Ik blijf het herhalen. 

Noor, stoer kort kapsel en dito houding – ik kom overigens pas later te weten 
dat Noor haar naam is – vraagt me wat ik wil en hoe ze me kan helpen. Ik leg uit 
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wat het probleem is, zij haalt mijn kaart door een scanner. Klopt, het is geregeld, 
mijn chipcard zou het moeten doen. Maar waarom doet hij het dan niet? Noor en 
haar collega, die inmiddels met grote betrokkenheid met haar meekijkt, komen er 
niet aan uit. Wat nu? Ik leg uit dat ik te laat ga komen, dat ik een probleem heb. 
En dan plots, onaangekondigd, kijkt Noor mij recht aan en zegt luid en duide-
lijk: ‘Mevrouw, bent u te vertrouwen?’ ‘Ehm’, antwoord ik enigszins stamelend, me 
vanbinnen afvragend wat ze er mee bedoelt en of ik dan dus ‘ja’ kan zeggen, ‘ehm, 
ja, tuurlijk, hoezo?’ ‘Dan ga ik met mijn pas die fiets voor u huren. Kom maar met 
me mee!’ 

Enigszins beduusd maar ook opgelucht, volg ik haar met gezwinde spoed. Niet 
alleen qua daden, ook qua looppas kent Noor een onmiskenbare kordaatheid. Hoe 
mooi is dit, iemand die mij zomaar vertrouwt en die me ‘om niet’ gaat helpen? Van-
uit een mengeling van bewondering, ongeloof en respect voor haar mijns inziens 
tegen de stroom van de tijd ingaande houding, vraag ik haar naam. ‘Noor, zeg maar 
de chef van station X’, repliceert ze ferm met lichte trots in haar stem. Ik vertel 
haar dat ik haar dankbaar ben, dat ik het feit dat ze me vertrouwt erg op prijs stel, 
dat ik haar vertrouwen niet zal beschamen. ‘Ach mevrouw, weet u, we worden hier 
allemaal ontslagen. Dus zolang ik nog iets kan betekenen voor iemand, wil ik dat 
zeker doen.’  A
Nog nauwelijks bijgekomen van deze wonderlijk rakende ervaring zoef ik drie 
minuten later op mijn in topconditie zijnde ov- fiets – waar is de tijd dat je op oude 
piepende fietswrakken door de stad trapte? – naar de school waar ik Michiel zal 
ontmoeten. Ruim op tijd arriveer ik in het smalle zijstraatje waar de school zich 
bevindt. Het eerste dat me opvalt is de opeenstapeling van de grote hoeveelheid 
fietsen op een paar vierkante meter. Het is echt zoeken naar een plekje om mijn fiets 
veilig te kunnen stallen. Ik moet er zuinig op zijn, dit keer zeker, want ik heb Noor 
plechtig beloofd hem aan het eind van de dag ook weer in te leveren! 

Zoals altijd doet ook nu het binnentreden van een schoolgebouw iets met mijn 
gemoed. De sfeer die zich achter de voordeuren bevindt raakt iedere keer weer 
een bepaalde snaar. Wat zal ik vandaag aantreffen? Hoe zal deze conceptschool 
– vanwege de anonimisering van het verhaal heb ik beloofd sommige details weg 
te laten – zich aan mij laten zien? 

Hip, druk, veel kleuren, eigentijds creatief, in de vorm van een soort vide hoog 
en tegelijkertijd toch ook erg krap. Dat zijn de eerste woorden die in me opko-
men nadat ik over de drempel stap. Later zal ik horen dat ruimtegebrek een van 
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de centrale thema’s is waar de school zich momenteel over buigt. Vanuit de foyer 
klinkt muziek, bij de receptie hangt een bierdopjesposter, een juf en een leerling 
raken er in gesprek. ‘Wat fijn dat je er bent!’, zegt de juf. ‘Ja, ik ben nog steeds ziek, 
twee weken al, maar ik ben er!’ antwoordt het meisje met een zucht van verlichting. 

Ik ben hier op het X- College, een school waarbij ‘creativiteit’ een van de kernthe-
ma’s is of zou moeten zijn. Mime, toneel, zang, dans; het staat allemaal hier op de 
agenda. Ik vraag me af, al wachtend op de uitleg over de route naar de vergaderka-
mer, hoe ik me in de basis verhoud tot conceptscholen. Ik kom uit op de gedachte 
dat ik wel een verwachting heb. Ik ben geen onbeschreven blad. Mijn verwachting 
is dat het concept op de één of andere manier voelbaar is of zou moeten kunnen 
zijn, zowel in de inrichting als in het curriculum en de houding van de betrokke-
nen. Maar of dat zo is? Hoe dan? En wat ik ervan ga zien of merken? Ik heb geen 
duidelijk beeld. 

Al snel wordt me de weg naar boven gewezen. Daar vergadert het team van 
scholengroep X. Naast vier directeuren zullen bestuurder Michiel, Maartje van het 
secretariaat, Martine als bestuurssecretaris en Paul als hoofd bedrijfsvoering aan-
wezig zijn. 

Ik, die dacht dat ik nog altijd ruim op tijd zou zijn, blijk een van de laatsten 
te zijn die de vergaderkamer betreedt. Alhoewel, vergaderkamer? Ook hier ver-
fraaien allerlei kleuren de achtergrond en tooien een soort van bikini–bh achtige 
kunstwerkjes de muur. Nog voor ik de deur helemaal heb geopend komen allerlei 
levendige kletsgeluiden op me toe. Er wordt gelachen en gebabbeld. Over de op 
tafel staande (bokkenpoot)koekjes van oma, over het dragen van stropdassen en wat 
dat wel of niet doet met je imago. Over SharePoint, OneDrive en over het feit dat 
een van de aanwezigen wel drie kwartier bezig is geweest met het uitprinten van 
de stukken. Gewoon, over die petieterige kleinmenselijke dingen die we allemaal 
in ons dagdagelijkse leven tegenkomen. 

De ontspannen sfeer biedt mij als buitenstaander ruimte. Ruimte om me er in 
te voegen, zonder er meteen bij te horen. Ruimte ook om als mezelf naar binnen 
te wandelen. Geen formaliteiten waar ik aan moet voldoen, geen starende blikken 
die míj onderzoeken. Zowel de inrichting van de ruimte als de relaxte toon in het 
ongeorganiseerde gebabbel doen in positieve zin iets met mijn gemoed. Ik heb zin 
in de dag. Mijn spieren ontspannen, ik kom, na de stress van eerder die ochtend, 
terug in het nu. Laat maar komen die vergadering! 

Michiel, oorbelletje, hip half achterover gekamd blond- grijzend kapsel, stadse 
tongval, diepliggende ogen en vriendelijke blik, geeft me een hand. Hij is degene 
met wie ik vandaag op pad ga. Er is geen tijd voor een officiële kennismaking, die 
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volgt later. Nog even snel een stoeltje erbij voor die ene persoon die nog moet 
komen – ‘anders is het ook zo naar’ – en de vergadering kan beginnen.  A
‘Goedemorgen lieve mensen. Het directie overleg is begonnen. Op deze mooie dag 
dat het X- College haar gebouw officieel geopend krijgt’, zo begint Michiel de bespre-
king. ‘Ik heb er zin in en verheug me er erg op, jij ook?’ Michiel kijkt Mehmet aan, 
de voor het X- College verantwoordelijke directeur, terwijl deze aangeeft ‘dat het wel 
een grote dag en een mooi moment is inderdaad, na tien nomaden jaren.’ 

Voor de vergadering verder gaat besluit Michiel mij voor te stellen. Een speedy 
voorstelrondje van de aan de iets te kleine vierkante tafel zittende deelnemers volgt. 
De informatie is teveel om allemaal meteen te laten beklijven. Maar wat me duide-
lijk wordt is dat naast natuurlijk Michiel, de bestuurssecretaris (Martine), het hoofd 
bedrijfsbureau (Paul) en de secretaresse (Meike) van de stichting waar de scholen 
onder vallen, drie directeuren (Aleid, Pieter, Mehmet) en een plaatsvervangend 
directeur (Maartje) aan tafel zitten. 

De sfeer is ontspannen, er wordt gelachen. Daar waar ik recent las dat humor 
een bedekte manier zou zijn om machtsrelaties te laten gelden voelt het hier op dit 
moment toch echt meer als een manier om in het hier en nu op elkaar af te stem-
men. In de aanloop naar de echte vergadering krijgt ook het thema waar ik voor 
langs kom even aandacht. Een van de tafelleden, er ontgaat me nog even wie precies, 
stelt voor om het portret dat ik beloof te schrijven integraal te laten voorlezen. 
De anderen lachen. Michiel betoogt dat hij de thematiek interessant en relevant 
vindt, dat ook zij ‘altijd wat te leren hebben’ en dat het mogelijk op de een of andere 
manier gelinkt kan worden aan de visitatie van het volgende jaar. Hij geeft aan dat 
er mogelijk een link is tussen het ‘besturen’ en wat er op de ‘werkvloer’ gebeurt. 

Op mijn openlijk geuite vrij directe vraag of ‘de link naar de vloer er misschien 
wel altijd is?’, reageert Michiel met een voor mij in eerste instantie cryptische 
omschrijving. ‘In elke organisatie heb je een Amarantis- kiem’, zo stelt hij. ‘Je kunt 
als je wil, als bestuur heel erg loszingen van waar het om gaat.’ Amarantis- kiem? 
Thuis luister ik de geluidsopname nog een paar keer na. Wat is een Amarantis- kiem? 
Heb ik op de middelbare school bij Nederlands iets gemist? Had ik deze uitdruk-
king moeten kennen? Even googelen brengt me al snel bij het antwoord. Het blijkt 
te gaan om Amarantis, de in 2012 bijna failliet gegane scholengigant in vo en mbo 
(30.000 leerlingen), waar bestuur en toezichthouders zich onvoldoende kweten van 
hun taak en niet goed op de hoogte waren van wat zich op de vloer afspeelde. Een 
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Amarantis- kiem. Mooie uitdrukking om het loszingen tussen bestuur en de mensen 
op de werkvloer mee te benoemen. Die houden we er in!  A
Tijdens het schrijven van het portret, later, realiseer ik me dat het beschrijven van 
de bijgewoonde vergadering, die bijna 2,5 uur duurde, en het vervolg van de dag, 
die in zijn totaliteit van 09.00 uur tot 17.00 uur duurde, vraagt om een bepaalde 
routing qua samenvatten. Hoe ga ik woorden geven aan wat ik deze dag gemeend 
heb te zien, zónder als gevolg van selecties de waarheid geweld aan te doen? Hoe 
doe ik recht aan hoe het was, aan wat ik ervaren heb, aan wat ik proefde? 

De vragen borrelen bij ieder portret opnieuw op. Iedere keer opnieuw vraagt 
de van- gewaarwordingen- tot- waarnemen- en- beschouwen- exercitie om geduld en 
openheid. Geduld in de zin van vertragen, maar ook in de zin van helemaal terug-
gaan naar en opgaan in het opgenomen materiaal. Met als kernwoord ‘luisteren’. 
Luisteren naar wat ik hoor en meen gehoord en gezien te hebben gezien, maar ook 
luisteren naar mijn eigen binnenste en de gewaarwordingen die zich daar voordoen.  A
En dan gaat de vergadering van start. Als eerste agendapunt wil Michiel wat ‘trots 
en inspiratie’ uitwisselen. ‘Heeft iemand iets in te brengen dat fantastisch gaat?’ 
Het blijft even stil. Ook Aleid, een fris ogende pittige dertiger met bijpassende 
kledingstijl – het appel richt zich tot haar zo lijkt het – lukt het niet iets ter tafel te 
brengen. Ze is een paar dagen ziek geweest en heeft voor dit moment geen inspi-
rerend bericht. 

Dan neemt Michiel zelf het woord. Hij wil qua inspiratie iets terugkoppelen 
over zijn deelname aan een, mede door Pieter opgezette, concept- tweedaagse met 
andere schoolleiders en bestuurders. Een volgens hem interessante exercitie, waar-
bij onderlinge schuring niet uit de weg werd gegaan. 

Pieter, bourgondisch type, vriendelijke pretogen, grijzend kapsel met licht 
terugtrekkende haarlijn, neemt het na Michiels korte toelichting vlotjes over. Hij 
benadrukt dat het risico bij conceptscholen is dat ‘ze wel heel erg de navel opzoeken, 
zeg maar.’ Volgens hem is het essentieel dat er meer oog is voor de behoeften van 
‘onze doelgroep’, zonder daarbij ‘onszelf te verliezen.’ Het tijdsgewricht maakt zijns 
inziens, ook Michiel zal er later nog iets over zeggen, dat waarden dus iedere keer 
weer opnieuw herijkt moeten worden. ‘Waarin zijn we nou nog onderscheidend 
ten opzichte van andere scholen, als die andere scholen datgene wat ons in het 
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verleden bijzonder maakte inmiddels ook standaard in hun onderwijs, didactiek 
en pedagogiek hebben zitten?’ 

Ook Mehmet, bescheiden ogend zuidelijk type met volle haardos en een klein 
donker baartje, mengt zich in het gesprek. Al snel komt naar voren dat het upgraden 
van de via dit concept werkende scholen naar de 21e eeuw niet in dit tempo voor 
iedere school lijkt te zijn weggelegd. Pieter: ‘Er waren wel een paar momentjes van 
wrijving.’ Mehmet: ‘Daar houden we wel van haha.’ 

Ik ben geboeid door het gesprek. Zowel inhoudelijk met betrekking tot de idee 
dat conceptscholen blijkbaar ook met zichzelf stoeien – het jezelf opnieuw uitvin-
den is dus geen opdracht die op dit moment alleen is weggelegd voor de ‘gewone’ 
scholen in dit land –, als door het feit dat men openlijk betuigt graag ‘de wrijving’ 
op te zoeken. Mehmets en Pieters opmerkingen lijken terloops te worden gemaakt, 
maar zeggen wellicht ook iets over de onderlinge cultuur? Over het instrumenta-
rium waarmee gewerkt wordt? Over de manier waarop men met elkaar het gesprek 
meent aan te kunnen en moeten gaan? Wat betekent wrijving en discussie eigenlijk 
voor hen? 

Na de intro volgen de mededelingen. Bestuurssecretaris Martine deelt mee dat 
de Raad van Toezicht van iedere school een ‘grondige analyse op vak- niveau’ zou 
willen ontvangen, zodat ze ‘op detailniveau kunnen kijken naar de resultaten.’ Wat 
in eerste instantie een korte mededeling lijkt, ontspint zich binnen no time tot een 
discussie over de bedoeling achter de vraag en of de cijfers zich daar wel voor lenen. 
Vrijwel meteen, we zijn pas net onderweg in de vergadering, laat Pieter zien dat 
hij ook in relatie tot dit thema niet schuwt de wrijving op te zoeken. Pieter: ‘Wat 
is het oogmerk, dat vind ik wel fijn om te weten. Cijfers, daar kan je ongelooflijk 
mee spelen. Ik heb een boekje leugens, grote leugens en statistieken. Wat willen 
ze ermee? Welk gesprek willen ze precies voeren? Ik wil niet heel veel tijd stoppen 
in iets waarvan ik denk: dan zitten we toch nog over het verkeerde te praten.’ Ook 
Mehmet geeft aan dat hij niet voornemens is om extra te gaan analyseren. ‘Anders 
is het analyseren om te analyseren.’ 

Aleid, het kwaliteitsbeleid van de scholenstichting is een van haar aandachts-
punten, repliceert dat dat wat Pieter en Mehmet aankaarten, inmiddels bij de Raad 
van Toezicht ook helder is. ‘We hebben dit punt ook gemaakt. Laten we kwali-
teit niet vernauwen tot een analyse van de examenresultaten. Ik denk dat we dat 
allemaal met elkaar delen, dat staat niet ter discussie. Wat ze willen is dat je per 
vak met je sectie in gesprek gaat over wat goed gaat, wat beter kan, wat je hebt 
ingezet om een goed resultaat te halen en wat daarvan is terecht gekomen. Dus 
dat je gewoon simpel een pdca–cyclusje per sectie hebt.’ Ook al begrijpt Pieter de 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   226Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   226 18/11/2021   14:00:4018/11/2021   14:00:40



 Portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’ met leidinggevenden 227

redenering zonder goede onderbouwing met achterliggende redenen, hij vindt het 
zonder nadere uitleg toch ‘zonde van zijn tijd’ en ‘erg hoog over.’ 

Voor mij blijft enigszins onduidelijk wat er precies wordt afgesproken. Voor 
mij is ook onduidelijk waar de weerstand uit voortkomt. Gaat het om inhoudelijke 
weerstand? Of willen de deelnemers graag hun eigen punt drukken op de bijeen-
komst? Of gaat het over beide misschien? 

Michiel zegt niet te schromen ‘het gesprek ook daar te voeren’, daarbij mijns 
inziens verwijzend naar een gesprek met de Raad van Toezicht. Hij rondt de discus-
sie af met de mededeling dat datgene wat directeuren gaan aanleveren aan de Raad 
van Toezicht, niet meer opnieuw in het directeurenoverleg hoeft te komen. ‘Dan 
gaan we alles dubbel controleren, dat hoeft niet.’ Hij besluit het onderdeel door te 
zeggen: ‘Dit was mededeling één. Leuk hè, dat mededelingen zo lang duren!’

Een aantal procedureel- administratief klinkende mededelingen volgen. Dat het 
lastig is om op SharePoint het verslag van de tweedaagse te vinden, hoe het er voor 
staat met het tweejarenplan van het X- College, en dat er een nieuwe managemen-
tassistente bij Aleid is aangenomen met eveneens de naam Aleid. Het laatste leidt 
meteen tot hilariteit.

Martine stelt een vraag over de procedure rond het administreren van het per-
soonlijke budget van leraren. Pieter neemt opnieuw het woord. Wat er aan de hand 
is weet ik niet, maar ik proef enige felheid in de erop volgende conversatie. De pro-
cedure zet leraren vast, in plaats van dat ze ruimte biedt, zo stelt Pieter. Een manier 
van werken die hij vooral bedrijfsvoering aanrekent. Paul, hoofd bedrijfsvoering, 
een wat gedrongen type met een kenmerkende tongval, lijkt degene te zijn die hier 
wordt aangesproken. Hij reageert: ‘Er staat zelfs in de zevende regel van het pro-
tocolletje hoe we het doen: een school kan hier van afwijken, maar dan moet je er 
wel zelf even een procedure van maken.’ 

Tijdens het reageren kijkt Paul mij direct aan. Ik ontvang zijn blik maar weet me 
er geen raad mee. Niet wetend welk appel Paul op me doet, probeer ik al luisterend 
– vooral luisterend naar klanken en toonzetting, meer dan kijkend naar gebaren 
of houding realiseer ik me tijdens op het opschrijven – grip te krijgen op wat ik 
in de onderlinge discussie hoor. Op wat ik écht hoor. Iets zegt me dat de discussie 
richting Paul en/of in ieder geval ‘het procedureel bedrijfsmatige’ geen incidenteel 
karakter kent. Wat is hier aan de hand? Welke plek neemt Paul aan deze tafel in? 
Wat vraagt hij van mij? Op de een of andere manier lijkt hij een andere positie in te 
nemen en/of toebedeeld te krijgen dan de anderen. Ik vraag het me gedurende de 
ochtend verschillende malen af. Pas later zal ik er iets meer over te weten komen. 
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Al snel wordt het gesprek tot een eind gebracht. Michiel wil dat de discussie 
verder buiten de vergadering gevoerd wordt en maakt dat in woord en klank duide-
lijk. Michiel: ‘Mensen hebben recht op vrijheid. Ga gewoon buiten deze vergadering 
om finetunen!’ 

Als volgend onderwerp staat de komende centrale studiedag van de stichting op 
de agenda. Na een ‘prachtige open space met veertig gespreksrondes over professi-
onalisering’ vorig jaar, peilt Michiel onder zijn team of zij zicht hebben op ideeën 
en behoeften van medewerkers voor de bijeenkomst van kómend jaar. Mehmet 
geeft aan dat de invulling van de jaarlijkse X- dag voor zijn docenten ‘een ver van 
hun bed show’ is, waarop Michiel in alle rust, zonder stemverheffing maar wel vrij 
kordaat, repliceert ‘dat we om die verbinding sterk en zichtbaar te maken inderdaad 
nog wel wat te doen hebben.’ Er wordt kort gesproken over de behoefte van secties 
om elkaar over de scholen heen te ontmoeten en Paul brengt de leercirkels en het 
met elkaar in gesprek gaan rondom functiebouwwerken in. Een idee dat meer op 
weerstand dan op enthousiasme kan rekenen, zo blijkt uit de reacties die volgen. 

En dan neemt Aleid het woord. Allereerst oppert ze om iets met ‘didactisch 
coachen’ te doen, een thema ‘dat op alle mogelijke manieren aansluit op het concept 
van de scholen.’ Nog voor de anderen kunnen reageren komt ze met een tweede 
suggestie, die ze zelf inleidt als zijnde ‘een beetje onorthodox.’ Aleid: ‘Bij mij in 
het team zou een ontzettende behoefte zijn om eens naar een aantal inspirerende 
scholen te gaan. Het lijkt me te gek om een expeditie- dag te organiseren, waarbij 
gemengde onderzoeksteams met een vraag vanuit de verschillende scholen samen 
in een bus onderweg gaan. Ik denk dat dat een energie- boost van hier tot Tokio zou 
geven. En het is ook een mooi signaal dat we naar buiten kijken.’ 

Aleids opmerking over energie, en de energie waarmee ze het brengt, lijkt de 
slagkracht aan de vergadertafel ter plekke een boost te geven. Iedereen praat en 
denkt mee. Ook al lijkt het een haast ondoenlijk plan – even rekenen maakt duide-
lijk dat er voor 500 medewerkers toch minimaal zo’n 20 bezoek- scholen gevonden 
zouden moeten worden – de inspiratie die alleen al het idee oplevert is ter plekke 
voelbaar. 

Michiel recapituleert en komt, voor mij onverwacht, nog even terug op Pauls 
idee over de leercirkels – ‘goed plan, maar omdat het net is opgestart nog wat vroeg, 
maar ik ben blij dat je het inbrengt’ – , waarna hij de feitelijke organisatie voor de 
komende jaarlijkse team- dag in gang zet.

En dan keert de rust weder. Inmiddels vormt zich bij mij door het vergader-
proces heen iets meer een beeld van de overlegstijl én de mensen die hier aan tafel 
samen opereren. In ieder geval lijkt zich op de voorgrond een licht chaotische, 
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informele vergaderstijl te manifesteren. Niemand schuwt om door de ander heen te 
praten, discussies lijken lang niet altijd direct ergens heen te (moeten) gaan, humor 
heeft een duidelijke plek, de energie is veranderlijk en beweegt zich naargelang het 
thema van de discussie van optimistisch energiek tot iets meer negatief kritisch. 
Iedereen lijkt op meer of minder voorspelbare momenten een eigen plek en rol te 
pakken. Wrijving wordt zeer zeker niet uit de weg gegaan en tegelijkertijd lijkt dit 
toch niet te leiden tot een onaangename sfeer. Integendeel. 

Maar wat zie ik hier dan écht? Zou het iets kunnen zeggen over bewegings-
ruimte, over vrijheid voor iedereen om op de eigen manier, in de eigen stijl zijn of 
haar zegje te doen? Of is het ‘gewoon’ een slecht georganiseerde vergadering die wat 
strakker gerund zou moeten worden? En wat dóet die ruimte met de deelnemers? 
Is het een actief aangeboden ruimte en is Michiel in die zin onzichtbaar, maar wel 
bewust sturend, in de zin van niet al te veel bemoeien, of is het iets ander? Is het 
niet juist in die plek van vrije ruimte dat zich een proces van steeds weer opnieuw 
verbinden en afscheiden op ínhoud kan manifesteren, zonder dat dit ten koste gaat 
van het team, het doel en de binnen het team werkende mensen? En zou dan in 
plaats van ‘chaotisch en informeel’, ‘vrij en met oog voor ieder mens aan tafel’ een 
niet veel betere omschrijving van dit vergadertafereel zijn? 

Ook Michiel lijkt in dit licht chaotisch ogende tafereel een eigen plek in te 
nemen. Al schrijvende realiseer ik me dat het nog niet zo eenvoudig is om te weer te 
geven wat ik in zijn stijl van leidinggeven meen te ervaren, zonder hier meteen een 
oordeel aan te koppelen. Het feit dat ik iets latends in zijn houding zie, met ruimte 
voor dat wat er is, waarbij anderen net zo gemakkelijk (even) de leiding overnemen 
zonder dat dat door hem zelf als vervelend lijkt te worden ervaren, is iets dat me 
opvalt. Tegelijkertijd is ook concreet waarneembaar dat hij zo weer uit die latende 
positie stapt en ferm en duidelijk de leiding pakt. 

Wat ik ook zie is dat hij zich zo nu en dan niet en zo nu en dan juist wél in de 
discussie mengt. Zichtbaar is daarnaast zeker ook dat hij de rust lijkt te kunnen 
bewaren zónder de vaart te verliezen, discussies uit te doven of de hele tijd tot rust 
te manen, integendeel. Maar ook humor, het niet schromen om positie in te nemen 
en die positie weer los te laten, het meer op de achtergrond dan op de voorgrond 
aanwezig zijn…het zijn allemaal beelden die ik meekrijg hier aan de vergadertafel. 
Maar wat heb ik daarmee eigenlijk in beeld? Zijn stijl van leidinggeven? Of zegt het 
ook iets over de mens achter dit vergader- leidinggeven- tafereel? Of misschien is 
het juíst in deze brede range van ‘stijlen’ – die mijns inziens nauwelijks onder één 
noemer c.q. éen dimensie te vangen zijn – dat Michiel zich ook als mens aftekent?  A
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Verderop in de vergadering, in de bijeenkomst die er op volgt en in het gesprek dat 
we ’s middags nog zullen hebben, krijg ik steeds iets meer van Michiel te zien. Dan 
wordt me bijvoorbeeld duidelijk dat hij inderdaad zijn ‘mens zijn’ lijkt te willen 
verenigen met zijn rol. Een bewuste keuze, gebaseerd op de gedachte dat volgens 
hem ‘succesvolle schoolleiders geworteld zijn in hun eigen identiteit.’ 

Hij vertelt dan dat het ‘je zelf laten zien’, om van daaruit te kunnen komen tot 
een ‘ware ontmoeting’, voor hem de kern is van bestuurlijk leiderschap. Michiel: 
‘Op het moment dat je als bestuurder het lef hebt om jezelf te laten zien in al je 
zwakte kun je iets bereiken, anders niet. Ik heb de diepste overtuiging dat als het 
er werkelijk toe doet, dat we dan niet meer te bieden hebben dan wie we zelf zijn. 
Dan kan ik een stropdas voordoen, daar verandert niks door, da’s allemaal imago. 
Ik laat mijzelf zien, ik gun jou dat jij jezelf mag zijn en van daaruit kan ik met jou 
een relatie aangaan.’ 

Op de een of andere manier raakt zowel wat hij zegt, als hóe hij het zegt – rustig, 
vanuit een soort van onbevreesd zeker zijn – mij. Van binnen licht geëmotioneerd, 
de tranen vinden stiekempjes hun weg naar mijn ooghoeken, voel ik dat hij hier 
bij mij persoonlijk een snaar raakt, welke snaar dat is, dat kan ik op dat moment 
(nog) niet precies benoemen. We hebben niet meer te bieden dan wie we zelf zijn. 
Zittend met Michiel aan tafel herhaal ik de zin in mijn hoofd om hem nog beter 
te kunnen ‘voelen’ en de betekenis ervan tot me door te laten dringen. Is dat zo? 
Is dat hoe wij in de wereld met elkaar (zouden moeten) omgaan? Is dat waar het 
primair over zou moeten gaan wellicht? En hoe doe je dat dan, je ‘zelf ’ laten zien? 
Wat is er voor nodig? En wat gebeurt er indien we deze gedachte of dit principe in 
de praktijk brengen? 

Hoe dan, hoe dan verder vanuit dit intermenselijk gegeven, zo vraag ik hem 
tijdens het gesprek dat op de vergaderingen volgt, geïnteresseerd in het vervolg 
van zijn betoog. Want ja, er moeten toch wel een paar scholen worden gerund? 
‘Dat gaat inderdaad niet vanzelf’, zo vervolgt hij zijn uiteenzetting. ‘Daar is een 
voortgaande dialoog voor nodig, maar wel een dialoog die er toe doet.’ Nu ben ik 
nog meer geprikkeld. Vertel, leg uit, licht toe? 

Habermas blijkt in dezen voor hem een inspiratiebron te zijn die woorden heeft 
gegeven aan het kunnen voeren van die benodigde waarachtige dialoog. Michiel: 
‘We blijven vaak hangen op de feiten. Dan maken we een rationele analyse of er wel 
voldoende markt is voor een havo/vwo richting op een school bijvoorbeeld. Maar 
daaronder ligt een discours over normen en waarden. Daar kom je met elkaar nog 
wel uit, want je kunt leren om te discussiëren en vervolgens leren om de dialoog er 
over te voeren. Maar nog weer daar onder ligt de dialoog over waarachtigheid. Als 
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je het lef hebt om met elkaar daarover het gesprek te voeren, oprecht geïnteresseerd 
te zijn in wie jij bent en wie ik ben, dan kom je verder met elkaar. Op dit niveau 
met elkaar tot verstaan te komen is veel moeilijker, dat kan alleen maar vanuit een 
enorm groot vertrouwen.’ 

Is dit ‘jij mag jezelf zijn en ik mag mezelf zijn’ wat ik tot nu toe in de vergade-
ring zie? Is dat ook wat Michiel met het ‘toestaan’ van het wat meer chaotische 
tijdens de vergadering beoogt? Dat eenieder zich mag tonen zoals hij of zij is? Lukt 
het eigenlijk überhaupt wel om binnen een vergadertafel met acht deelnemers tot 
waarachtigheid te komen, of is onderlinge waarachtigheid iets wat zich – zoals ook 
aan het begin van dit verhaal benoemd rondom ‘aandachtige betrokkenheid’ – in de 
achtergrond, meanderend, tussen ontmoetingsmomenten door ontwikkelt?  A
Terug naar de vergadering. Het volgende item op de agenda lijkt enige zwaarte in 
het vergaderklimaat met zich mee te brengen. Het betreft een ingewikkelde en voor 
mij als buitenstaander niet volgbare discussie onder het kopje ‘projectplan X havo’, 
een discussie die blijkbaar eerder ook al een plek in het directieoverleg heeft gehad. 
Wel wordt me vrij snel duidelijk dat het gaat over belangen, posities, draagvlak en 
afstemroutes en het al dan niet gezamenlijk met andere scholen (zowel binnen als 
buiten de stichting) willen of kunnen optrekken richting de toekomst. Een discussie 
over het verkrijgen van draagvlak voor de plannen volgt. Is er een beter plan nodig? 
Op welke manier kan draagvlak vorm krijgen? Inmiddels praat iedereen door elkaar 
heen en wordt ook de inhoudelijke discussie steeds gemengder van aard, of, wat 
meer direct gesteld: hij lijkt alle kanten uit te gaan. 

En ook al zijn de ins en outs mij onbekend en kan ik de discussielijnen zeker niet 
allemaal even goed volgen, voor mijn ogen en oren tekent zich hier een haast let-
terlijk voelbaar spanningsveld af. Enerzijds een Michiel die vooruit wil, anderzijds 
een school, of eigenlijk de medewerkers in de school vandaag vertegenwoordigd 
door Maartje, die (nog) niet helemaal mee gaan in die route. 

Uiteindelijk pakt Aleid de discussie op meta- niveau op. Ze kijkt Michiel aan 
terwijl ze zegt ‘je maakt je zorgen over het draagvlak in het team en daar moeten 
we nu wat mee. Volgens mij wil je iets harder dan dat de school er aan toe is. Dus ik 
denk dat je een werksessie moet plannen met het managementteam.’ 

Haar ogenschijnlijk terloopse opmerking doorbreekt, zo lijkt het toch, per 
onmiddellijk de op dat moment aanwezige teneur. Wat maakt dat dit gebeurt? Is het 
de via het oor waarneembare zuiverheid waarmee ze haar constatering in de wereld 
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brengt? Geen oordeel, geen belang? Is het de genegenheid die er ook in doorklinkt, 
zonder dat er iets klefs aan vastplakt? Wat gebeurt er hier precies?

Hoe het ook zij, haar opmerking lijkt een angel uit het gesprek te halen. In ieder 
geval maakt het ruimte voor Michiel om op een ander niveau dan op dat van de 
inhoud te reageren. Hij reageert op Aleid door aan te geven dat er wat hem betreft 
inderdaad ‘een groot urgentiebesef’ is, maar dat hij zeker niet te hard wil duwen 
– ‘als ik teveel dram moet je het ook zeggen’– en dat dus het plan wellicht nog een 
slag nodig heeft alvorens men ermee verder kan. En daarmee lijkt de druk van de 
ketel en de bespreking van het thema tot een eind gekomen. 

Plots is er weer ruimte. Voor koffie en voor een open houding ten aanzien van 
het volgende agendapunt. De lichte kramp die ik tijdens het vorige thema meende 
te proeven verdwijnt net zo snel als het volgende punt wordt ingezet. De vaart zit 
er in, ondanks de op het eerste gezicht ontspannen modus. Michiel: ‘We gaan iets 
leuks doen, de organisatiemodellen van de scholen doornemen. Hebben jullie tijd 
nodig? Gaat er iemand tekenen?’ 

Om en om nemen alle directeuren behalve Paul – op de vraag van Michiel of 
het bedrijfsbureau ook gepresenteerd zou moeten worden antwoordt Aleid met de 
reactie dat iedereen het bedrijfsbureau kent, dat het wat haar betreft niet nodig is en 
veel tijd kost – het woord. Ieder presenteert zijn eigen organisatie- indeling. Hoeveel 
leerlingen, hoe de leiding is opgebouwd, of er sprake is van teamleiders, aanvoer-
ders, jaarlagen, kernteams. Ook de woorden ‘gespreid leiderschap’ (de school van 
Pieter) en ‘gedeeld leiderschap’ (de school van Mehmet) vallen. 

Wie krijgt en neemt over welk deel van de onderwijsprocessen wanneer de lei-
ding? Dat lijkt de centrale vraag te zijn die als een rode draad door de presentaties 
heen loopt. Een kwestie waarbij niet alleen indeling en focus van belang zijn, maar 
ook het kiezen van de juiste woorden om taken te benoemen. Zo hebben Pieter en 
Aleid het over ‘aanvoerders’ in plaats van ‘teamleiders’, want ja, ‘een aanvoerders-
band kan je overdragen, die is niet in beton gegoten.’ 

De opmerking dat Paul niet gehoord hoeft te worden raakt me, Paul hoort er 
toch net zo goed bij? Zelf geeft hij aan dat hij ‘graag wil presenteren, maar dat niet 
presenteren ook prima is.’ Ik lijk, in ieder geval op het oog, de enige te zijn die er 
mee zit. De anderen aan tafel lijken er verder geen aandacht aan te besteden. Voor 
het eerst ervaar ik naast veel vrije ruimte voor iedereen ook het beperken van die 
ruimte voor sommigen. En waarom? Ik vraag het me, ook later, meermalen af. Is 
het puur op basis van inhoudelijke keuzes, of is hier een ander verhaal te vertellen? 

De vergadering gaat verder. Iedereen luistert en praat mee. Deze informatie 
wordt niet alleen uitgedeeld, maar ook weer opgenomen door de toehoorders, zo 
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meen ik te mogen bemerken. Uiteindelijk kijkt de groep op verzoek van Michiel 
samen naar ‘overeenkomsten en verschillen.’ 

Pieter concludeert dat de scholen qua structuur ‘heel erg overeenkomen’ en dat 
de intentie ‘heel erg’ hetzelfde is, maar dat de cultuur van de scholen desalniette-
min ‘erg verschillend’ is. Gevoed door een steunbetuiging vanuit de kant van Paul 
betoogt hij vervolgens dat juist de cultuur op een school ‘heel erg bepalend’ is voor 
hoe een school functioneert, waarna hij uitkomt op wat hij ‘de kern’ noemt: de mate 
waarin een docent (ook) teamlid is binnen de school. Pieter: ‘Dat staat eigenlijk in 
geen enkele functiebeschrijving. Het moet niet mogelijk zijn dat een docent zich in 
zijn lokaal terugtrekt en alleen maar zijn lessen geeft. Als je nu kijkt naar functiebe-
schrijvingen, dan zou dat wel kunnen.’ Michiel vult daarop aan dat het onmogelijk 
is om met x- aantal (deel)schoolleiders met een y- aantal mensen functioneringsge-
sprekken te voeren. ‘Daar zit een knelpunt. Hoe stuur je met die x–aantal leiders 
(schoolleiders en deelschoolleiders bij elkaar opgeteld) een organisatie aan?.’ 

Vervolgens legt hij de link naar een volgens hem aanpalend thema, dat van 
‘teacher leadership’. Michiel: ‘Dat is een beweging die sterk in opkomst is bij ons in 
de stichting. Het is een zoektocht, maar wel heel boeiend, omdat je leiderschap dan 
anders vormgeeft.’ Aleid haakt er op aan door aan te geven dat – ‘en da’s helemaal 
niet inspirerend wat ik nu zeg, verre van’ – het volgens haar heel erg essentieel is 
om steeds na te denken over de vraag wat je daadwerkelijk bij een teacher- leader 
kan neerleggen. ‘Want je geeft les als teacher- leader en alles wat je bij hen neerlegt 
heeft een lange doorlooptijd, dus die hoeveelheid tijd die nodig is smeert enorm uit.’ 

Michiel beëindigt het agendapunt met het voorstel om rond ‘dit soort thema-
tiek’ eens een studiebijeenkomst te organiseren. ‘Want ja, we stellen hier beleid vast, 
maar als het niet uitvoerbaar is omdat je bijvoorbeeld niet genoeg mensen hebt om 
het uit te voeren, dan zijn we niet zo constructief bezig. Dus die zoektocht zullen 
we voortdurend moeten aangaan. Ik geloof niet in gelijke monniken gelijke kappen, 
maar wel in gelijkwaardigheid in het verdelen van aandacht. Op het moment dat 
mensen lezen over functioneringsgesprekken en dan lachend zeggen: ‘Ik heb al drie 
jaar geen formeel functioneringsgesprek gehad’, dan gebeurt er ook iets.’ 

Wat wordt hier nu echt tegen elkaar gezegd, zo vraag ik me af? Is het eigenlijk 
niet eenvoudigweg zo dat áchter iedere gemaakte structuuropmerking een andere 
op samenwerken gerichte vraag lijkt schuil te gaan? Wie neemt en krijgt waar en 
wanneer welke vrijheid qua handelen? Hoe vind je elkaar in die verantwoordelijk-
heid in een organisatie? Wat mag je van wie verwachten, wanneer en waarom? 

Het appel om over te gaan naar een volgende agenda- onderwerp, wordt nog 
niet onmiddellijk door de anderen opgepakt. Zowel Pieter, Mehmet als Aleid 
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– Maartje is in dezen, evenals in de rest van de vergadering, opvallend stil – nemen 
nog even de ruimte om een aantal punten in te brengen. Mehmet benadrukt dat 
de functioneringsgesprekken in het verleden ‘heel erg slecht zijn uitgevoerd’, met 
alle problemen van dien. Mehmet: ‘Het gaat mis in het gesprek met mensen die 
niet functioneren. Vervolgens staat er niks op papier. Geen officiële gesprekken. 
Dat stukje zakelijke, dat is misschien jarenlang taboe geweest binnen onze wereld, 
maar kinderen hebben recht op kwaliteit.’ Pieter benadrukt dat functioneringsge-
sprekken geen afrekengesprekken moeten zijn. Aleid voegt daar aan toe dat ze zou 
willen dat leraren voortaan een onderzoeksplicht hebben ‘naar het rendement in 
hun eigen klas.’ 

Het volgende vergaderitem, de presentatie van de schoolplannen via een voor 
iedereen gelijk format, wordt na (wederom) enkele kritische vragen van Pieter en 
een korte reactie van Michiel doorgeschoven naar een volgende keer. Ook aan de 
agenda- onderwerpen ‘Experium’ en ‘privacy plan van aanpak’ wordt relatief kort 
aandacht besteed.

Inmiddels duizelt het me, het vergadertempo ligt hoog, de thema’s zijn groot 
en complex. Ik vraag me af of het een bewuste keuze is om op deze manier, in dit 
tempo, dit soort grote thema’s te bespreken. Waar is hier de stilte? Zit het werk 
dat hier verricht wordt aan de vergadertafel wellicht bewust in het met elkaar in 
gesprek komen rondom thema’s, zonder dat er concrete afspraken hoeven te wor-
den gemaakt of doelen hoeven te worden bereikt? Of loopt het meer per ongeluk 
zoals het loopt, en zou die door mij gemiste stilte juist wél een plekje verdienen? 
Waarom ‘de breedte’ en niet ‘de diepte’? Leidt hier het systeem met al zijn weer-
barstige dagelijks de agenda opeisende vraagstukken, of zijn Michiel en de zijnen 
leidend en het systeem volgend? En wie maakt eigenlijk de agenda?  A
Later tijdens het één op één gesprek met Michiel zal hij aangeven dat het ‘een heel 
complexe’ vergadering was. Wat hij daar precies mee bedoelt blijft onbesproken, 
eenvoudigweg omdat ik er op dat moment onvoldoende op doorvraag.  A
Terug naar de vergadering zelf. Michiel wil dóór, de vergadertijd is niet eindeloos, 
hij stelt voor het volgende punt op de agenda, een toelichting van Paul op het func-
tiebouwwerk OOP, door te schuiven naar een andere keer. Paul staat er echter op 
zijn verhaal toch toe te lichten, hij geeft aan advies van het team nodig te hebben. 
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Ook hier ontstaat wederom een discussie. In een voor mij niet helemaal te vol-
gen gesprek vallen termen als ‘oud denken’ en ‘nieuw denken’, waarna Michiel, licht 
geïrriteerd lijkend, de discussie beëindigt met een mededeling richting Paul. ‘Je kunt 
door, over twee weken hebben we een inhoudelijk debat. We hebben elkaar allemaal 
gehoord en het is ook lastig, maar ik ga niet in een discussie met vijf minuten tijd 
gesprekken herhalen die we al vijf maanden voeren!’ 

Wederom ervaar ik de verhouding tot Paul als opvallend. Ergens proef ik een 
soort van ‘alleenheid’ bij en rondom Paul tijdens een substantieel deel van de ver-
gadering. Een positie van ‘anders dan de rest’ waarvan me niet helemaal duidelijk 
is of hij die kiest of toebedeeld krijgt. Heeft het iets met zijn afwijkende rol of plek 
te maken? Of gaat het meer om de persoon Paul zelf? Klopt het überhaupt wat ik 
meen te ervaren? En hoe verhoudt Michiels idee over leiderschap en elkaar als mens 
ontmoeten zich tot wat ik in de groep in relatie tot Paul meen te proeven?

Ik besluit om er in het latere gesprek met Michiel, indien de ruimte zich aan-
dient, naar te vragen. Maar hoe dit te doen? Hoe het thema ‘Paul’ te verwoorden, 
me realiserend dat mijn waarneming per definitie subjectief is en het feit dat ik 
‘alleenheid’ meen te zien misschien allereerst iets over mij en mijn manier van 
waarnemen zegt? 

En dan lijkt het einde van de vergadering bijna in beeld. Als laatste verhaalt 
Aleid over een onvoorzien telefoontje van de onderwijsinspectie, bij wie als gevolg 
van een administratieve fout van de school een onterecht beeld was ontstaan van 
teruglopende opbrengsten. In het pleidooi dat volgt vraagt ze de aanwezigen mee te 
denken over de vraag of er om dit soort processen ‘een lus’ geplaatst kan worden, om 
zodoende via een soort ‘double of triple check’ soortgelijke situaties te voorkomen. 

Tot slot roept Michiel iedereen op naar de opening van Mehmets school te 
komen, waarna hij zich ter afsluiting plots tot mij richt met een verzoek om feed-
back op de bijeenkomst. Ik schrik een beetje van de vraag, ik ervaar een klein 
innerlijk adrenalinesprongetje en ik voel me een moment in het nauw. Ik ben niet 
voorbereid op deze reflectie. Tegelijkertijd begrijp ik natuurlijk onmiddellijk dat 
het niet meer dan eerlijk zou zijn om ze ook iets terug te geven. Het feit dat ik er 
aanwezig mag zijn getuigt van openheid en het je kwetsbaar durven opstellen. Dan 
mag er van mij wat dat betreft ook openheid gevraagd worden, hoe kwetsbaar dat 
voor mij dan mogelijk ook weer voelt. 

Ik probeer het verzoek eerst nog even te kantelen. Ik geef aan dat ik meestal 
pas wat langer ná de meeloopdag tot een beschouwing kom, dat ik op de dag zelf 
vooral heel erg aanwezig wil zijn. Maar Michiel doesn’t take no for an answer. Hij 
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wil graag iets terug horen. ‘Je zat op het puntje van je stoel. Wij geven jou de ruimte, 
daar willen we ook graag iets voor terug.’ 

Oké dan. Iedereen luistert en kijkt me aan. Ik zoek even naar de juiste for-
mulering, ik wil iedereen in zijn waarde laten, ik wil trouw blijven aan wat ik heb 
opgemerkt en voorkomen dat ik ongenuanceerde dingen zeg. Ik geef vervolgens aan 
veel organisatorische en procedurele en thema’s voorbij te hebben zien komen, wat 
bij mij tot een aantal, in mijn notitieblok neergeschreven, vragen heeft geleid. ‘Een 
van mijn vragen is: hoe zit het met de balans. Hoe vaak gaat het over de leerling 
en wat er in de klas gebeurt en hoe vaak over systemische en procedurele dingen 
waarvan ik echt wel zie dat die belangrijk zijn en dat jullie daar iets mee moeten, 
maar die in feite toch ondersteunend zijn. En als ik jullie zo hoor spreken denk ik 
soms wel even: het lijkt toch veel te gaan over controle op controle op controle.’  A
Later geeft Michiel me terug dat hij vindt dat ik mijn feedback op een prettige, 
passende manier weet te formuleren – ‘je snapte wat goed is om terug te geven aan 
mensen na zo’n bijeenkomst’ – en dat hetgeen ik zeg door de aanwezigen zeker 
wordt herkend: ‘Wat jij teruggeeft, je ziet mensen knikken, da’s toch fantastisch!’  A
De behoefte aan feedback is na mijn controle- opmerking nog niet gestild. Ook op 
interactieniveau wil Michiel graag horen wat ik er van vind. Ik betoog dat ik een 
‘mooie manier van vergaderen’ zie. ‘Iedereen is heel betrokken, ik ervaar daarbin-
nen eigengereidheid, met ieder een eigen stijl.’ Ook hier koppel ik er een vraag aan: 
‘Jullie hadden het tijdens de vergadering ook over de organisatorische indeling van 
leiderschap. Maar hoe zit het als het gaat om leiderschap qua inhoud? Is dat niet 
een vraag die misschien nog voor de vraag over de organisatorische indeling komt? 
En hoe zien jullie dat ten aanzien van jezelf? Zit leiderschap niet veel meer in jezelf, 
dan in alles wat jullie er met elkaar omheen organiseren?’ 

Of mijn opmerking rondom het leiderschap bij iemand beklijft…ik durf het 
niet goed te zeggen. Tijdens het geven van de feedback heb ik al mijn aandacht 
nodig voor het zo juist mogelijk verwoorden. Een exercitie die dit keer – want 
onverwacht – extra focus vraagt. Ik merk ook dat ik stoei met mijn rol en plek als 
onderzoeker. Waar houdt vragen op, waar begint het geven van feedback? Kan en 
mag ik dit eigenlijk wel zo doen? 

En dan is het officiële deel van de vergadering voorbij. Ik zie dat Aleid zit te 
peinzen en vraag haar wat er in haar omgaat. Ze geeft me terug dat ze over mijn 
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opmerking met betrekking tot controle zit na te denken. ‘Je zei controle op controle 
op controle. Maar in een situatie met geen enkele controle, is het wel belangrijk dat 
er bij iets wat heel erg essentieel is wel een vorm van controle komt!’ 

Ik beaam wat ze zegt, terwijl ik van binnen tegelijkertijd een beetje schrik van 
haar reactie. Klaarblijkelijk raakt mijn opmerking een snaar, meer wellicht dan ik 
verwacht had. Ik realiseer me per onmiddellijk voor de zoveelste keer dat iedere 
opmerking die ik maak pas in de ontvanger zijn ‘beslag’ krijgt, en dat ik dus nooit 
helemaal precies kan weten hoe hard of zacht die opmerking bij de ander aankomt. 
En dat stelt me iedere keer, iedere keer weer opnieuw, voor een nieuwe aftastings-
vraag: zoeken en vooral voelen wat kan, wat wenselijk is – voor beiden – en waar 
de ruimte en de grens ligt. 

Pieter is ook nog in de vergaderkamer aanwezig. Hij zoekt me actief op en we 
raken even, het volgende programmaonderdeel wacht, aan de praat. Sinds 1,5 jaar is 
hij directeur op een grote school met X leerlingen, zo vertelt hij. Daarvoor werkte hij 
een jaar of zeven voor een universiteit. Hij vraagt naar mijn promotieonderzoek en 
geeft aan zelf grote belangstelling te hebben voor ‘het pedagogische’. Ook dat thema 
lopen we in vogelvlucht nog even langs, waarbij hij betoogt leidinggeven ook als een 
pedagogisch proces te zien. Een stellingname die ik op zijn minst interessant vind, 
zo geef ik hem terug. Tot slot komt zijn weerstand tegen de dominantie van het 
huidige systeem aan bod. Pieter: ‘De magie van het onderwijs bij ons op school zit in 
de volwassen relatie tussen docent en leerling, oftewel gelijkwaardigheid. Wat je op 
heel veel scholen niet hebt. Maar vervolgens zie je dat die gelijkwaardigheid onder 
druk staat door al die externe factoren. Ik vind controle en schemaatjes belangrijk, 
maar uiteindelijk gaat het om wat er in die klas gebeurt. Wat daar beter kan moet 
op tafel komen, niet omgedraaid.’  A
Alvorens door te gaan naar de volgende bijeenkomst, een een- op- een gesprek tussen 
Michiel en Aleid, stelt Aleid me in de gelegenheid een stukje les volgen. Het wordt een 
les mime. Halverwege de les vallen Michiel en ik stilletjes binnen, om in de grote open 
ruimte leerlingen van een jaar of veertien, vijftien relatief gedisciplineerd – hoeveel 
concentratie mag je verlangen van een puber? – aan het werk te zien. 

De leerlingen, voor het overgrote deel meisjes en her en der een enkele jongen, 
staan in twee rijen tegenover elkaar. Het is de bedoeling dat ze zonder met elkaar te 
spreken gezamenlijk een stap naar voren maken. Wie leidt? Wie volgt? Hoe blijft de 
rij, zonder gebruik te maken van taal, gelijk? De juf: ‘Wat me opvalt is dat sommige 
mensen gaan bewegen zodra ze een geluid horen. Ik zei nog niet eens ‘go’ en toch 
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hangt er al één met haar been in de lucht. Jongens, dit is onwijs moeilijk.’ Ergens 
staat een meisje met haar handen voor haar mond te giechelen. Ook de juf barst 
op enig moment in lachen uit. 

Na nog een keer proberen wordt de opdracht nog ingewikkelder. In groepjes bij 
elkaar, het zelfde idee, maar nu als groepje samen door de ruimte. ‘Dit is een mime- 
les jongens. We gaan bewegen, als één persoon, jullie zijn samen een levensvorm.’ 

Een voor één komen de groepjes in beweging. Een jongen met een enorme kuif 
met roze haren streelt een blonde jongen met een grijs shirt. Groepjes dwarrelen, 
zweven of duwen elkaar onhandig door de ruimte. Armen en benen raken. Alles 
en iedereen beweegt door elkaar heen. Het lichamelijke lijkt behalve hilariteit ook 
enige onwennigheid met zich mee te brengen. Dan gaat de bel. Pauze. Iedereen rent 
weg, de juf huppelt mee.  A
En dan is het tijd voor het ‘bilaatje’ tussen Aleid en Michiel. De vers gemaakte toma-
tensoep en smakelijk uitziende broodjes staan op tafel. Aleid moet nog even iets 
pakken en Michiel neemt de gelegenheid te baat om even met een van zijn dochters 
te bellen. Nadat hij heeft opgehangen vertelt hij mij over zijn dochters, over wat ze 
doen, over waar ze wonen. 

Dan komt Aleid binnen. Na nog even doorgepraat te hebben over ‘haar’ school, 
– ‘een megaleuke school, ja dat is het ook echt’ – worden de agendapunten ‘voorbe-
reiding inspectieonderzoek’, ‘kwaliteitszorg’ en de ‘verbouwing van/aanpassingen 
aan het pand’ opgesomd. De school heeft inmiddels een wachtlijst. ‘Ja, je kan ineens 
het buzz- woord zijn en klaarblijkelijk waren wij dat afgelopen jaar’, stelt Aleid 
droogjes. Het concept zoals dat op het X- College vorm krijgt is immens populair. De 
intake van kinderen, die via een gesprek onder meer gescreend worden op onder-
zoekende houding, eigenheid en dynamiek, is uitgebreid en goed georganiseerd. 
Dat is belangrijk, zo weten Michiel en Aleid me te vertellen. 

Aleid, vorig jaar bij de school begonnen, is volgens Michiel ‘goud waard’. Hij 
vertelt over haar zodra ze even wegloopt om iets te halen. Dan ook bespreekt hij 
de andere teamleden. Aleid is volgens Michiel ‘analytisch heel sterk’ en Pieter, die 
nieuw is, ‘is conceptueel heel sterk’. Hij heeft volgens Michiel ‘een enorme schwung 
gebracht.’ En dan is er nog Mehmet. Michiel: ‘Mehmet, die ga ik straks bij de ope-
ning van zijn school eren. Hij is bestuurskundige, hij heeft een school uit de stront 
getrokken in tien jaar. Het gaat om de mens die hij is, anders was die school (daarbij 
doelend op de verbouwing) er nooit geweest. Hij is een voorbeeld van een prachtig, 
integer mens met een heldere missie.’ 
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Ook over zijn team als zodanig laat hij zich positief uit: ‘We werken met een 
fantastisch team. We zijn vorig jaar met elkaar de duinen in geweest. Dan denken 
we heel erg samen op. Ik geloof heel erg dat wij als schoolleiders een team zijn. 
Een team waarin alles besproken kan worden, zodat we samen de expeditie aan 
durven te gaan en we een exemplarisch voorbeeld kunnen zijn voor alle teams in 
de scholen.’ 

De focus tijdens de gezamenlijke zoektocht in de duinen lag voor Michiel op het 
manifest maken van relevante kernwaarden. ‘Het is belangrijk dat we er woorden 
aan geven, dat we weten vanuit welke kernwaarden we met elkaar opereren. Als we 
die zoektocht niet aangaan, de zoektocht naar identiteit en hoe geef ik betekenis, 
dan zijn we als conceptschool ons bestaansrecht op een gegeven moment kwijt. 
Alles wat we doen, moet ingebed zijn in de vraag: wat vinden we nou eigenlijk écht 
belangrijk?’ 

Aleid, inmiddels teruggekomen, vult aan: ‘Waarden worden heel snel normen. 
Voor je het weet word je geïdentificeerd met een aantal normen. Het risico bestaat 
dat die dan een eigen leven gaan leiden. Terwijl het gaat eigenlijk om de basis, om 
de mens doen groeien in verstandige vrijheid. Die discussies wil je terug hebben.’ 

Inmiddels wijkt het gesprek aardig af van de geplande ‘bila’ agenda. Ik realiseer 
me dat ik, met mijn vragen, daar zeker mede debet aan ben. Op mijn opmerking 
‘jullie hebben overleg, dus ik moet eigenlijk mijn mond houden’, reageert Michiel 
met de opmerking ‘maar het is wel leuk’, en dus babbelen we nog even verder.  A
Later, in het nagesprek dat we een paar weken na deze bezoekdag met elkaar heb-
ben, praten we over samenwerken en de rol van de bestuurder. Samenwerking 
moet gestoeld zijn op het principe van gelijkwaardigheid, zo vindt Michiel. ‘Ik wil 
niet de papa van het team zijn. Als ik dat zou zijn, dan gaat de ander op mij leunen, 
dan wordt de school van die betreffende directeur zwak, dat kan niet anders. Ik wil 
best af en toe een directeur coachen, maar ik heb ook het vermogen van hem of 
haar nodig om af en toe eens te doordenken of de stappen die ik zet wel juist zijn.’ 

Bij het vervullen van zijn rol – hij heeft het liever over een ‘rol’ dan een ‘taak’, 
want een taak ‘klinkt hem te zwaar’ – ligt volgens hem de nadruk op ‘inspiratie 
bieden’. Daarnaast is het zorgen voor een optimale balans tussen inhoud en reflectie 
essentieel, waarbij de continue basis gevonden moet worden in de interpersoonlijke 
verbinding. Michiel: ‘Je hebt een directieoverleg meegemaakt, met een volle agenda, 
allemaal punten waarvan sommigen van ons vinden dat we die allemaal moeten 
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door- akkeren. Er wordt dus wel degelijk hard gewerkt, maar ik creëer ook heel veel 
bezinningsmomenten.’ 

Tijdens die bezinningsmomenten staat iedere keer opnieuw (ook) het (her)ijken 
van de verbinding centraal: ‘Ik zit 34 jaar in het onderwijs en ik ben theoloog. Ik 
weet niet anders dan dat je steeds opnieuw de verbinding met elkaar moet aangaan. 
Op het moment dat je dat niet durft, kom je in systemen en patronen terecht die 
je heel erg afleiden van waar het in de leefwereld echt om gaat.’ Op mijn vraag wat 
hem persoonlijk drijft is zijn reactie ‘nou ja, dat is heel veel’, waarna hij aangeeft dat 
het in essentie gaat om ‘de wereld steeds een beetje mooier maken, te beginnen bij 
jezelf haha. Dat klinkt allemaal heel makkelijk maar is zo mooi complex.’ 

Michiel vertelt die middag ook over het feit dat hij zichzelf als ‘een gelukkig 
mens’ ziet. Een mens die veel aan opleidingen heeft mogen doen, en die ‘terdege 
geleerd heeft te reflecteren op zijn eigen levensloop.’ Een leven(sloop) waarin hij 
al vroeg het belang van het relationele, het verbindende, leerde kennen. ‘Ik ben de 
middelste uit een gezin. Dus de verbinding maken en weten wanneer dat écht nodig 
is, heb ik al heel vroeg geleerd. En we hebben allemaal life- events in ons leven. Bij 
mij begon dat toen mijn zusje overleed toen ik tien was. Zij was drie. Dat neem je 
altijd mee. Daar zit veel kwetsuur in, maar er zit ook heel veel leren in. Dus de the-
ma’s in mijn geval zijn: moeite hebben met afscheid, moeite met uit elkaar vallen, 
moeite met niet boos mogen zijn. Al dat soort thema’s spelen bij mij natuurlijk ook 
een rol in hoe ik me heb doorontwikkeld.’  A
Terug naar het overleg tussen Michiel en Aleid. Na het ‘waarden- intermezzo’ her-
neemt het ‘bila’-overleg zijn vorm. Aleid en Michiel praten met elkaar over een 
document dat in het kader van kwaliteitsbeleid verder wordt voorbereid, over 
ziektevervangingen, over wat de inspectie ter voorbereiding van het bezoek toe te 
sturen. Na een klein uurtje is het tijd om te vertrekken. Met de zin ‘verdorie Aleid, 
ik ben trots op je’, beëindigt Michiel de bijeenkomst. 

Na afscheid genomen te hebben gaat, zoals ik het heel direct zou benoemen, ‘de 
turbo’ erop. Al fietsend, in mijn beleving racend, verplaatsen we ons van het gebouw 
van Aleid naar een van de andere schoolgebouwen, daar waar Michiel zelf kantoor 
houdt. Hij heeft daar die middag een gesprek met een adviseur van een onderwijs-
bureau, waar ik eveneens bij mag aanschuiven. Kris kras door de stad snellend, voel 
ik me per onmiddellijk een wat oudere provinciaalse die zonder trapondersteuning 
niet meekan met de in de deze tijd vereiste 21e- eeuwse fietsvaardigheden. Ik zoek de 
blik van Michiel om even te checken, maar vind daar geen sporen van vermoeidheid 
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nóch van haast, het moet dus echt aan mij liggen. Overigens wordt me later, tijdens 
het tweede gesprek, wel duidelijk dat Michiel per definitie van voortgang houdt. In 
een gesprek over al dan niet aandachtig aanwezig zijn betoogt hij dat we van hem 
betreft ‘niet aan de mindfulness hoeven.’ Michiel: ‘Ik heb een beetje een allergie voor 
mindfulness. Daar worden mensen heel langzaam van haha.’ 

Binnengekomen in het X- gebouw zetelen we ons in de ruime directiekamer 
met bijpassend uitzicht. Her en der in de ruimte hangen posters met schemati-
sche aanzetten in relatie tot het schoolconcept. Later hoor ik dat ze mede ‘speciaal 
voor de inspectie haha’ zijn opgehangen. We babbelen wat over de school en het 
prachtige uitzicht en dan kondigt de bezoeker van die middag zich aan. Peter, van 
onderwijsbureau XYZ, komt langs om met Michiel te praten over diens deelname 
aan een bestuurdersnetwerk. Michiel introduceert me en vraagt Peter of hij akkoord 
is met het feit dat ik bij het gesprek zit. Geen enkel probleem. 

Daarna is het woord aan Peter. Allereerst legt hij kort uit waar hij voor komt, 
hoe het netwerk in elkaar steekt en wat er van de deelnemers aan inzet en bijdrage 
verwacht wordt. Daarna volgt, zo ervaar ik het toch, een soort van onderling ken-
nismakingsritueel. Om en om vertellen zowel Michiel als Peter een en ander over 
hun achtergrond, hun werkervaring en hun expertisegebieden. Behalve dat het 
inhoudelijk informatie geeft over de achtergrond en kwaliteiten van beide heren, 
heeft het hele proces op het eerste oog ook iets (ritueel) aftastends of misschien 
zelfs afmetends in zich. Waar lopen onze werelden parallel? Waar sta ik? Waar sta 
jij? Wie ken ik, wie ken jij? Netwerken passeren de revue, onderlinge relaties en 
verbindingen worden blootgelegd en ontkend dan wel bevestigd. 

Beiden schromen niet om in dit uitwisselingsritueel wat ik zou noemen ‘ik- 
sterkte’ naar voren te brengen. Zo betoogt Peter, sinds vijf jaar (senior) adviseur bij 
XYZ en voormalig bestuurder en inspecteur, dat hij ‘zichzelf wel durft te beschou-
wen als een van de grondleggers van…(omwille van het anonimiseren laat ik hier de 
concrete invulling weg).’ Ook Michiel laat een en ander van zijn professionele ‘ik’ 
zien. Hij loopt zijn onderwijscarrière langs, maakt duidelijk gevraagd te zijn voor 
de plek waar hij nu zit en geeft helder en onomwonden zijn visie op het versterken 
van professionaliteit van leraren. 

Met verwondering sla ik het geheel gade. Zie ik hier ‘aandachtige betrokken-
heid’ in een kennismakingsproces? Of heeft het met ‘aandachtige betrokkenheid’ 
niet zoveel te maken, en is dit ‘gewoon’ een wellicht zelfs cultureel getinte rituele 
dans waarin ego’s aan elkaar snuffelen om van daaruit positie te kunnen bepalen? 
Waar zit ik hier eigenlijk naar te kijken? 
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Op de klok kijkend realiseer ik me dat de kans groot is dat de aan mij van te voren 
toegezegde een- op- een tijd met Michiel er niet van zal komen. Dit gesprek is voorlo-
pig nog niet ten einde, zo proef ik, en de opening van de verbouwde school eind van 
de middag wacht. Ik besluit na even afwegen – durf ik dit? kan dit? hoe erg is het als ik 
geen een- op- een gesprek heb met Michiel? – tot een voor mijzelf redelijk onconven-
tionele interventie. ‘Mag ik iets onbeleefds doen?’, zo geef ik op een moment dat het 
even stil is aan. Ik vraag of het oké is dat ik af en toe gedurende het lopende gesprek 
een vraag stel. ‘Of is dat heel ongemakkelijk?’ Peter vindt het prima, ‘want het is wel 
interessante informatie’ en Michiel geeft aan ‘wel van het onorthodoxe te houden.’ We 
kijken nog even op de horloges. Hoe lang is het fietsen naar de andere school? ‘Tien 
minuten, vijf minuten?’ ‘Vijf minuten’ zegt Michiel. ‘Oh ja, met jouw tempo zeker 
haha’, repliceer ik glimlachend, waarna Peter verbaasd kijkt en Michiel moet lachen. 

Het kennismakingsritueel gaat nog even verder. Peter vertelt dat hij momenteel 
‘heel erg bezig is met besturingsvraagstukken, governance en bestuurlijke effectivi-
teit.’ Hij refereert aan een onderzoek dat hij recent gedaan heeft bij vestigingen in 
het X- onderwijs naar de relatie tussen besturen en datgene wat er in de klas gebeurt. 

Zijn opmerking prikkelt mijn geest en doet mijn wenkbrauwen fronsen. Echt? 
Is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen besturen en ‘de vloer’? Ik besluit de 
vraag ‘echt?’, zonder verdere omlijsting te uiten, in afwachting van een uitgebrei-
dere reactie. Peter reageert enthousiast en voorziet Michiel en mij van de nodige 
detailinformatie. Hij beëindigt zijn verhaal met het voorstel zijn onderzoek naar 
mij op te sturen. Een aanbod dat ik niet afsla. Peter: ‘Het gaat over wat je met elkaar 
bereikt. Werkt het ook? Haalt de bestuurskamer het klaslokaal?’ 

We praten er nog even over door. Peter: ‘Een van de bevindingen is dat bestuur-
ders vaak in termen van managementdrives, in ‘geel’ denken, dus in termen van wat 
werkt in systemen, helikopterblik enzovoort. Mensen in het primaire proces, het zal 
je niet verbazen, blijken meer ‘groen’ zijn. Zij kijken naar samenwerken en aandacht.’ 

Hoe dan op waarachtig samen- werken uit te komen?, zo vraag ik me ter plekke 
hardop af. En wat voor invloed hebben deze verschillende manieren van ‘zijn’, als 
je ze al zo kan definiëren en als het hier al in zit, op de manier waarop je als mens 
aandachtig bij elkaar betrokken kunt en wil zijn? 

Michiel reageert er op door op het belang van een gezamenlijke taal te wijzen, 
iets wat hij eerder ook al een paar keer deed. ‘Wil je elkaar verstaan, dan moet je 
met elkaar een taal ontwikkelen. Het gaat om de woorden die je gebruikt.’ Peter 
benadrukt dat ‘je het spannend moet durven maken.’ Peter: ‘Ik kom heel veel men-
sen tegen die zich comfortabel voelen binnen de status quo. Als dan het bestuur en 
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de maatschappij veranderingen toch nodig vinden, dan wordt het spannend. Dat 
vraagt een bepaalde professionaliteit van leraren waar we nog lang niet altijd zijn.’ 

En dan is het gesprek, na nog wat detailinformatie over de invulling van de 
netwerkbijeenkomsten te hebben uitgewisseld, al weer ten einde. Met de zin ‘ik heb 
een baan waarbij ik de randen van de dag snel opgevuld zie, ik denk er rustig even 
over na’, markeert Michiel vriendelijk edoch duidelijk de grens van de ontmoeting. 
Peter beaamt dat dat prima is, geeft een hand en neemt afscheid.  A
Na het vertrek van Peter hebben we, onverwacht, toch nog een kwartiertje om 
even een- op- een met elkaar te praten. Ik geef aan dat ik ‘rijp en groen’ wil vragen, 
waarbij ik enerzijds in zou willen gaan op wat ik gezien heb die dag en anderzijds 
graag nog in gesprek zou komen over thema’s waar ik in relatie tot ‘aandachtige 
betrokkenheid’ nog wat meer over zou willen weten. 

Na een ‘daar hou ik wel van’ reactie van Michiel gaan we van start. Ik vraag 
hem wat volgens hem ‘het pedagogische’ betreft. ‘Phoe- ee, doe nog eens even wat!’, 
reageert hij daarbij zijn stem verheffend, waarna hij al snel uitkomt op ‘de ware 
ontmoeting’. Hij vertelt over zijn start als leraar en hoe het hem met één van de 
drie klassen niet lukte om samen aan het werk te gaan. ‘Die kinderen hadden er 
gewoon echt geen zin in. Ik was beginnend docent, dus dat was gewoon vechten. 
Daar heb ik geleerd dat het begint met de ware ontmoeting.’ Michiel pleit daarbij, 
evenals eerder, voor gelijkwaardigheid: ‘Ik geloof niet in macht, niet in gezag, ik 
geloof alleen in gelijkwaardigheid.’  A
Later, bij het schrijven van dit verslag, meen ik te kunnen concluderen dat ik dat 
appel op gelijkwaardigheid ook in de onderlinge ontmoeting tussen hem en mij 
heb ervaren. Ergens, op de een of andere manier, sprak Michiel me tijdens onze 
ontmoetingen aan op mijn eigen ‘ik sterkte’, op een soort evenwicht ook tussen 
professional en mens, en op mijn eigen (professionele) volwassenheid. Maar waar, 
hoe en wanneer die dag heb ik dat dan ervaren? Ik denk nog even verder na. Is het 
de taal? Is het wat hij vertelt? Is het non- verbaal, bijvoorbeeld door zijn houding? 
Of zit het misschien in een mix van dat alles? Of, ingewikkelder nog, hoef je hele-
maal niks te ‘doen’, maar gaat het eerst en vooral over een innerlijke intentie die je 
vervolgens ‘als vanzelf’ uitstraalt?  A
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Ons gesprek die middag is in een zucht voorbij. Na een klein kwartiertje is het al 
weer tijd om richting de opening van de verbouwde school te vertrekken. In vlot 
tempo lopen we naar de uitgang. Zoals ook eerder houdt Michiel ook nu de vaart 
erin. Bij de uitgang zien we dat zich voor de school een groep van zeker twintig, 
dertig uit allerlei wereldstreken afkomstige jongeren heeft verzameld. Een beetje 
duwen en trekken, onrust, handgebaren, nieuwsgierige blikken, qua volume oplo-
pend geroezemoes. Er is iets te zien in het midden, maar wat? Het lijkt wel een soort 
opstootje. Ik ben benieuwd wat Michiel gaat doen. Of hij iets gaat doen. 

Gespeend van enig overbodig uiterlijk vertoon – noch zijn stem, noch zijn 
rijzige postuur lijkt hij al te opzichtig in te zetten –, treedt Michiel de kring binnen. 
In alle rust, grotendeels in stilte, baant hij zich vanuit de buitenring een weg naar 
het midden. Daar staan een jongen en een meisje op luttele centimeters afstand 
frontaal tegenover elkaar. Ze maken ruzie. Geboeid sla ik het geheel gade. Wat zal 
er volgen? Ik zie Michiel wat zeggen, maar hoor niet wat het is. 

Al snel keert de kalmte weer. Zonder dat er al te veel woorden zijn gesproken 
lost het opstootje op in het niets. En ook al gelooft Michiel in gelijkwaardigheid 
en niet in gezag, toch ervaar ik hier een vorm van gezag. En niet alleen ik, denk ik 
bij mezelf. Maar wat ervaar ik dan precies? Wat maakt dat een incident als zo- even 
haast woorden- en gebaarloos weer lijkt te verdwijnen, terwijl het explosieve van 
de situatie er óók voor had kunnen zorgen dat het compleet een andere kant uit 
zou gaan? Is het het feit dat Michiel bestuurder bij de scholenstichting is en dat de 
jongeren dat weten? Of heeft het toch te maken met wat ik ervaar als een stevige 
worteling van zijn ‘ik’ in zijn handelen, in zijn zijn? 

Samen fietsen we naar de school van Mehmet. En ja, ook dit keer ligt het tempo 
hoog. Maar toch lijkt het ietsiepietsie minder hoog te liggen dan eerst. Of is het 
dat ik hem inmiddels wat beter kan bijbenen? Zelfs het fietstempo kun je dus op 
elkaar leren afstemmen, denk ik bij mezelf. Onderweg babbelen we wat over het 
plezier van onverwachte gesprekken en ontmoetingen, over ouder worden en wat 
we gaan doen als we bejaard zijn. We hebben afgesproken elkaar bij binnenkomst 
in de school los te laten voor die dag. Michiel gaat zijns weegs en ik blijf nog even 
kijken naar de opening zelf. Over een week of twee zullen we elkaar nog even zien, 
om nog wat laatste vragen door te nemen.  A
Het is druk bij de opening. Of het er iets mee te maken heeft weet ik niet, maar 
er wordt een ‘special guest’ verwacht. Ik zoek een plekje in de mooie open ruimte 
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en maak van de gelegenheid gebruik om even in alle rust een heerlijke kop vers 
gemaakte cappuccino tot met te nemen. Wat een indrukken!

Bij het uitwerken van dit portret realiseer ik me dat ik nauwelijks iets over de 
opening noch de ‘special guest’ kan prijsgeven zónder de identiteit van de scholen-
groep bloot te geven. En hoe graag ik ook wil vertellen over de prachtige speeches 
van Michiel, van de betrokken architecte en van Mehmet zelf, ik besluit na even 
overwegen met mezelf dat het raadzamer is om dat maar heel beperkt doen. 

De opening ontroert me in ieder geval. Het gebeuren raakt me vanwege de 
bevlogen start van de bijeenkomst door een van de leerlingen en de bescheiden, 
betrokken speech van Mehmet, die in mijn beleving via zijn optreden – ‘s ochtends 
tijdens de vergadering maar ook tijdens de opening – zonder het te ‘willen’ aan mij 
laat zien dat trots, leiderschap en bescheidenheid heel mooi kunnen samen gaan 
of misschien zelfs wel samen moeten gaan. In zijn speech vertelt hij over dromen 
en hoe die droom via pieken en dalen gerealiseerd is. Het gaat over het overwinnen 
van hobbels, samen, en wat voor moois dat kan brengen. 

Ook de speech van de ‘special guest’ weet me te raken. Met veel liefde spreekt hij 
over de school die geopend wordt, een school waar hij zelf ooit op gezeten heeft, een 
school waar een aantal leraren hem heeft leren dromen. Dromen over de toekomst 
en wat daarin mogelijk zou kunnen zijn.  A
En dan is de dag voorbij. Na een volle, qua prikkels óvervolle dag, keer ik met een 
gerust gemoed en een gevuld hoofd huiswaarts. Richting station fietst een van de 
mede- bezoekers – hoe aardig! – nog even een stukje met me mee. Geen telefoon-
scherm nodig om me via ‘kaarten’ een weg naar de ov- fietsgarage te zoeken. Zoveel 
gezien, zoveel gehoord. Nog even de fiets bij Noor inleveren en dan naar huis! A
Een paar weken later ontmoeten Michiel en ik elkaar op verzoek van Michiel 
nogmaals. De aanleiding: het geschreven portret. Het portret was in zekere zin 
confronterend, hij ‘kreeg er af en toe rode wangen van.’ Daarom wil hij er nog even 
‘live’ over doorpraten. Durft hij zich zodanig kwetsbaar op te stellen dat het portret 
meekan in dit proefschrift? 

Ik bezoek zijn kantoor, we hebben een klein uur om te praten. We kijken terug 
op de opening en praten nog even verder over het concept van alle betrokken scho-
len. Wederom komt de ‘waarachtige ontmoeting’ in beeld. 
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Dan komen we uit bij een vraag die al een tijdje als een olifant in de kamer staat 
te wachten: de rol en plek van Paul, de door mij bij Paul waargenomen ‘alleenheid’ 
en mijn vraag hoe Michiel dit ziet. Ik kan het niet helemaal matchen met Michiels 
visie op de waarachtige ontmoeting en zijn beeld en ideeën over het samen optrek-
ken als team. Hoe moet ik dit zien? 

Ik vind het ter plekke lastig om er een vraag over te stellen, en later nog lastiger 
om het in mijn portret op een goede manier te beschrijven. Wat er over te zeggen en 
te vragen, hoe er over te schrijven? Hoe doe ik de realiteit ‘recht’? En als er niet één 
realiteit bestaat – immers we zijn allemaal ‘subjecten’ en dus is onze werkelijkheid 
per definitie subjectief – waarom kost het me dan toch zoveel moeite om te zoeken 
naar het juiste om hier in te doen? 

Ik kom er niet aan uit. In eerste instantie zitten mijn afwegingen ergens in de 
wens zowel Michiel, Paul als het hele team in zijn geheel recht willen doen. Vervol-
gens gaat het me ook over de vraag of ik dergelijke individuele situaties überhaupt 
in mijn portret kan beschrijven. Want waarom dan wel of niet? En waar ligt dan de 
(ethische) grens? Wat is wijs? Wat niet? En, last but not least, klopt het wel wat ik 
heb waargenomen? Of zit de beleving ervan meer in mij, in mijn oog voor ‘degene 
die alleen staat’, dan dat het in realiteit door de betrokkenen zelf zo ervaren wordt?

Doorvoelend en onderzoekend doorloop ik mijn geest. Ik realiseer me dat mijn 
afwegingen niet alleen als ethisch maar ook als pedagogisch geduid zouden kunnen 
worden. Wat zeg ik of schrijf ik over wie, waarom en vanuit welke intentie? Hoe geef 
ik er de goede woorden aan? Waar gaat ‘de aandacht’ dan eigenlijk naar uit? Waar 
gaat míjn aandacht naar uit? Wanneer ben ik pedagogisch bezig en kom ik, samen 
met de ander, verder op weg richting een volwassen vrijheid? En hoe volwassen ben 
ik daar zelf eigenlijk in? Of hoort pedagogisch redeneren helemaal niet in dit soort 
schrijfprocessen thuis?

Plots, onverwacht, kom ik een stapje verder. Waar ik mee worstel is niet zozeer 
de ander, ik worstel vooral met mezelf. Ik ontmoet innerlijke wrijving in mij, in 
mijn zoektocht naar….naar wat? Naar waarachtigheid in het optekenen van de voor 
mij op die dag zichtbare aandachtig betrokken realiteit? Zou dat het kunnen zijn? 

Ergens daar zit hij. Op de een of andere manier ervaar ik dat ik het erg las-
tig vind om naast het mooie en het lichte van mijn bezoek aan Michiel, in mijn 
beschrijving van ‘aandachtige betrokkenheid’ ook een plek te geven aan het stukje 
dat ik – in ieder geval voor mij zelf – als wat meer ‘donker’ of ‘schaduwrijk’ zou 
definiëren. Waarbij de donkerte dan in dit geval op het eerste gezicht lijkt te zitten 
in de bijzondere, afwijkende positie van Paul, maar in tweede instantie op een heel 
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andere laag zit, namelijk op de laag van waarachtigheid naar mezelf, en, wellicht 
meer nog, waarachtigheid vanuit mezelf naar de ander toe. 

Wil ik het volledige ‘aandachtige betrokkenheidskleurenpalet’ optekenen, wil 
ik het kleurenbeeld van mijn bezoek aan scholengroep X ‘heel’ maken, dan moet ik 
óók het gesprek over de donkerte, de schaduw, het ongemakkelijke aan kunnen en 
durven gaan. Met de ander, in dit geval Michiel, maar primair met mezelf. Want zit 
het niet gewoon bij míj dat ik dat stukje het liefst uit de weg ga? Is het niet gewoon 
zo dat ík het lastig vind, dat ík het liefst wegblijf bij datgene wat in de interactie 
met de ander mogelijk voor wrijving zou kunnen zorgen, tegelijkertijd wetend dat 
ook die andere kant van het kleurenpalet van ‘aandachtige betrokkenheid’ zijn plek 
in het schilderij verdient? 

Ik maak een keuze. Ik praat tijdens mijn gesprek met Michiel over Paul, ik 
vraag hem naar zijn visie en reactie, maar ik laat, later tijdens het optekenen van 
dit naschrift, zijn antwoorden er op weg. Het gaat mij in dezen namelijk niet zozeer 
om Paul of Michiel zelf, noch de individuele situatie bij de scholengroep, dan wel 
om wat ‘Paul’ voor vragen oproept rondom ‘aandachtige betrokkenheid.’ Vragen 
rondom donkerte, schaduwkanten, wrijving, en ook, in ieder geval als ik naar mezelf 
kijk, vragen rondom blinde vlekken in het eigen aandachtig betrokken handelen. 

Ik ga Michiel voorstellen om dit portret straks, als het helemaal af is, samen te 
bespreken. Daarbij wil ik hem, zijn collega directeuren en de scholengroep recht 
doen en de schoonheid en uitgebreidheid van het ‘aandachtige betrokkenheidspa-
let’ laten zien, ínclusief dus de schaduwkanten. Het vraagt, zo voel ik het in ieder 
geval, moed van hem én mij om hierover in gesprek te gaan. Zolang dat gesprek niet 
gevoerd is, is de tijd niet rijp om er op papier iets over te verwoorden. En daarna, 
wie weet. De tijd zal het me leren.  A
6.3.3 Over iedereen in- schepen 

Een tweede kwestie die via het portret ‘Met open vizier’ naar boven komt, betreft de 
vraag hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ zich manifesteert waar het gaat om het in 
beeld krijgen, hebben en houden van alle betrokken zijnde actoren. 

In het portret komt naar voren dat het in enige vorm oog houden voor alle bij 
het onderwijsproces betrokken mensen – in de binnen- en buitenkring – nog best 
een hele klus is. De vraag naar wie welke aandacht uitgaat én of deze aandacht ook 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   247Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   247 18/11/2021   14:00:4218/11/2021   14:00:42



248 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

zijn beslag krijgt in de ander, komt daarbij tijdens de teamvergadering op verschil-
lende manieren en momenten terug. 

Zo wordt tijdens de vergadering aangegeven dat conceptscholen al snel te 
weinig aandacht voor de buitenwereld hebben (ze hebben ‘nogal eens de neiging 
hebben om vooral de navel op te zoeken’) en dat daar op gelet moet worden. Daar-
naast geeft Mehmet aan dat de jaarlijkse stichtingsdag van de gehele organisatie 
voor docenten qua onderlinge aandacht en betrokkenheid niet als zodanig ervaren 
wordt (want ‘een ver van mijn bed show’). Ook wordt er tijdens de vergadering 
gesproken over wat het gevoelsmatig met een leraar doet als deze jaren geen func-
tioneringsgesprek heeft gehad. 

Bestuurder Michiel gebruikt in zijn pleidooi over het in beeld krijgen en houden 
van de werkvloer de term ‘Amarantis- kiem’. Hij betoogt dat er altijd een risico is 
dat een bestuur onvoldoende aandachtig betrokken is, en ‘los kan zingen’ van de 
werkvloer. 

Wat via deze voorbeelden in het portret ‘Met open vizier’ zichtbaar wordt, is dat 
‘aandachtige betrokkenheid’ vraagt om continue oplettendheid: Schepen we iedereen 
nog in? Enerzijds kent deze oplettendheid een in de breedte includerend perspectief: 
hebben we iedereen nog steeds in het vizier en krijgt iedereen daarbinnen gelijkwaar-
dig aandacht? Anderzijds kent het steeds opnieuw inschepen van alle betrokkenen 
een meer (in de diepte) op afstemmen gerichte dimensie: wordt de manier waarop 
‘de een’ aandachtig betrokken is bij de ander, door die ander ook als zodanig ervaren? 

Kijkend naar wat het iedereen in- schepen in relatie tot manifestaties van ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ betekent, komt in beeld dat ‘aandachtige betrokkenheid’ 
vraagt om een continue radar met betrekking tot het in de breedte en in de diepte 
in beeld houden van alle betrokkenen. 

Het (steeds opnieuw) onderzoeken of aandacht op zodanige manier wordt uit-

gedeeld dat iedereen aan boord van het schip is en blijft, én dat de ‘uitgedeelde’ 

aandacht ook daadwerkelijk doet wat het belooft te doen, komt ook aan de 

orde in verschillende andere portretten en (b)lijkt overal een kwestie te zijn die 

steeds opnieuw aandacht behoeft.

Zo komt het ‘iedereen in- schepen’ in het portret met bestuurder Ria (‘Goud-

schaaltje’, 6.4) aan de orde, met vragen en aandachtspunten over het includeren 

van ouders en ketenpartners om de school heen. Ook wil Ria (evenals haar team) 

actief vinger aan de pols houden waar het gaat om de al dan niet aandachtig 

betrokken verhouding tussen ‘de leiding’ en ‘de vloer’. Ook in het portret met 
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Ruben en Maarten (‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid, 6.5) komt aandacht voor (de 

kwantiteit en kwaliteit van) aandacht, en in het verlengde daarvan ook het steeds 

opnieuw onderzoeken of iedereen is dan wel wordt ingescheept, aan de orde via 

bijvoorbeeld het steeds opnieuw onderzoeken of de buitenwereld in beeld is. 

Het niet helemaal lukken om iedereen ingescheept te krijgen en het onge-

lijkwaardig verdelen van aandacht, komt (eveneens) in beeld, via verschillende 

portretten met leerlingen. Zo betogen Julia en Sophie (‘Stilletjes- aan’, 7.2) 

dat die gelijkwaardigheid in aandacht er lang niet altijd is. Ze merken dat er 

soms meer aandacht uitgaat naar leerlingen die een bijzondere prestatie heb-

ben geleverd of anderszins opvallen. Ze vinden dat een goede leraar juist niet 

vanuit bepaalde voorkeursbehandelingen aandacht geeft. Ieder kind moet het 

zelfde gegeven worden, ieder kind verdient een plekje, zo betogen ze. Ook Sam 

(‘Onbevangen (on)geduld’, 7.3) ziet ongelijkwaardigheid in het verdelen van 

aandacht. Sommige kinderen zijn bij leraren helemaal niet in beeld, zo geeft hij 

aan. Volgens hem zou dat niet moeten kunnen. Het is belangrijk dat ieder kind 

een eigen plekje krijgt. In het portret met Nina (‘Sjibbolet’, 7.4) komt via Nina 

zelf ongelijkwaardigheid in beeld. Zo wordt duidelijk dat Nina qua aandacht 

bij haar mentor een voorkeurspositie lijkt te hebben ten opzichte van andere 

kinderen. ‘Ik ben wel haar lievelingetje’, zo geeft Nina zelf aan. 

Wat in deze portretten dus eveneens zichtbaar wordt is dat ‘aandachtige 

betrokkenheid’ lijkt te vragen om het voortdurend bevragen en opnieuw onder-

zoeken van de vraag of en hoe iedereen ingescheept wordt. 

6.4  Goudschaaltje 

6.4.1 Over het vrije midden 

Dit portret is tot stand gekomen via een meeloopdag met Ria, bestuursvoorzitter 
van een scholenstichting in het primair onderwijs. 

Een eerste kwestie die via dit portret naar boven komt betreft de vraag hoe ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ zich manifesteert waar het gaat om het zoeken naar en het 
(steeds opnieuw proberen te) vinden van het vrije midden tussen twee personen.

Gedurende het gehele portret komen via verschillende interpersoonlijke inter-
acties (onder andere in de interactie tussen Ria en mij als onderzoeker, maar ook 
via inhoudelijke agendapunten op de bijgewoonde vergadering) momenten voorbij 
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waarbij het voorzichtige zoeken naar het ‘vrije midden’ centraal staat. Binnen dit 
‘vrije midden’ is de een niet afhankelijk van de ander, noch wordt de een onder-
gesneeuwd door die ander. Op die manier kan een ontmoeting vanuit werkelijke 
alteriteit gestalte krijgen. 

Zo komt tijdens de vergadering bijvoorbeeld via een door directeuren ingevuld 
feedbackformulier een verschil in visie ten aanzien van het gewenste ‘vrije mid-
den’ in beeld. De directeuren willen graag meer betrokkenheid dan de bestuurders 
lijken te willen geven. Ook komt de ingewikkelde weging qua vrij midden tussen 
‘afhankelijkheid’ en ‘onafhankelijkheid’ in de relatie tussen adviseurs en directeu-
ren tijdens de vergadering naar voren, en wordt via het portret helder dat het vrije 
midden tussen ‘verbinden met’ en ‘afscheiden van’ waar het gaat om de relatie 
bestuurskantoor- werkvloer, om de nodige precisie vraagt. Daarnaast betoogt Ria 
dat bestuurlijk leiderschap bestaat uit het zoeken naar en vinden van precies de 
juiste balans tussen op de achtergrond voorzichtigjes aandacht geven en af en toe 
het roer overnemen. Ook hier komt ‘het midden’ in beeld.

Via het portret wordt zichtbaar dat het steeds opnieuw vinden van dit ‘vrije 
midden’ vraagt om het voortdurend (gezamenlijk?) voorzichtig wikken en wegen 
van aandacht op verschillende niveaus. Daarbij lijkt zowel gekeken te moeten wor-
den naar het vinden van de juiste balans tussen afscheiden (betrokken zijn) en 
verbinden (aandachtig zijn), tussen (samen) stilstaan (aanwezig zijn) en juist voor-
uitgaan, tussen vasthouden en juist weer loslaten, tussen zelf bepalen en de ander 
de ruimte geven. 

Kijkend naar wat deze zoektocht naar evenwicht in relatie tot manifestaties van 
‘aandachtige betrokkenheid’ zegt, komt in beeld dat ‘aandachtige betrokkenheid’ 
vraagt om een (steeds opnieuw) (gezamenlijk) zoeken naar dit vrije midden. Hóe deze 
wegingen ‘gewogen’ worden is altijd situationeel en dus afhankelijk van tijd, plaats 
en van in de interactie betrokken personen. 

Of en hoe er innerlijk gewikt en gewogen wordt in de interacties tussen acto-

ren in de portretten, kan ik als onderzoeker niet waarnemen. Wel heb ik zicht 

op mijn eigen wikken en wegen in het zoeken naar ‘het vrije midden’. Een vrij 

midden dat niet alleen in conflictsituaties aan de orde is, maar steeds opnieuw 

speelt daar waar het contact/een gesprek met een ander mens wordt aangegaan. 

In hoeverre neem ik de ruimte in? Hoeveel ruimte is er voor de ander? In hoe-

verre ben ik afhankelijk of is die ander afhankelijk van mij? Ervaar ik die vrijheid 

in de wereld? En hoe zit het dan met die wik- en- weeg- vrijheid van binnen? 
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Dit wikken en wegen komt in alle portretten op verschillende momenten 

terug. Een voorbeeld is te vinden in Onbevangen (on)geduld, 7.3. Kort nadat ik 

Sam heb ontmoet stel ik mezelf van binnen verschillende vragen hieromtrent. 

Zonder het uit te spreken wik en weeg ik hier wat wel en wat juist niet in te 

brengen in het gesprek, daarbij zowel Sam’s eigenheid als die van mij proberend 

te respecteren. 

Een situatie waarbinnen dit wikken en wegen en zoeken naar het vrije mid-

den ook duidelijk in beeld komt, is in het (na)gesprek, en de periode die aan dit 

(na)gesprek vooraf ging, tussen mij en bestuurder Michiel (‘Met open vizier’, 6.3) 

in relatie tot de plek van een van de medewerkers, Paul, in zijn team. Durf ik de 

ruimte in te nemen en hem te zeggen hoe ik het zie, of laat ik hem de ruimte 

bepalen? Ben ik zelf wel ‘vrij’ van binnen, of voel ik me ‘afhankelijk’ van zijn 

goedkeuring? Welke (voor)oordelen zitten me in de weg, waardoor het zoeken 

naar en vinden van ‘het vrije midden’ lastig lijkt te worden? 

6.4.2 Portret ‘Goudschaaltje’

Op een doorsnee maandagochtend zo rond een uur of halfnegen arriveer ik in een 
parkeerkelder onder een gebouw ergens op een kantoren/industrieterrein aan de 
rand van een grote stad. Het is er stil. Behalve zo nu en dan een auto die zich een 
weg weet te banen naar een van de aan deze laan gelegen kantoren en her en der een 
enkele fietser, is er nauwelijks waarneembare activiteit. Terwijl er ín de gebouwen 
toch al wel genoeg te doen moet zijn. 

Ik heb nog even wat tijd over, mijn afspraak met Ria staat gepland om 08.45 
uur. Ik pak mijn telefoon en stuur een kort appje naar een betrokken vriendin. 
Onze gezamenlijke liefde voor onderwijs en pedagogiek maakt dat we rondom mijn 
onderzoek regelmatig elkaars nabijheid zoeken. Niet alleen weten we beiden wat 
het is om voor de klas te staan, mijn vriendin is docente NT2, we zijn ook beiden 
met een promotietraject gestart. We herkennen elkaars zoektocht naar antwoorden, 
naar het willen begrijpen wat zich in het interpersoonlijk pedagogische afspeelt. We 
weten hoe ‘alleen’ het promoveren kan voelen, en vooral ook hoe en hoe vaak je in 
zo’n traject je ‘zelf ’ tegen komt. Al is het alleen al bij de vólgende tekst die je meent 
niet te kunnen schrijven. 

‘Ik ga zo naar binnen’ app ik, gevolgd door ‘voor het eerst een beetje een onge-
makkelijk gevoel. Eens kijken wat ik met dat gevoel kan en wat het me zegt.’ We 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   251Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   251 18/11/2021   14:00:4218/11/2021   14:00:42



252 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

appen elkaar gedag. Ik pak mijn tas, haal een paar keer diep adem, stap uit en zoek 
langzaam mijn weg het kantoor in. Ik begrijp mijn eigen gevoel (nog) niet helemaal. 
Ik zal er nog een dag of twee voor nodig hebben voor het helder is wat er was en 
wat het me wilde zeggen. 

Het gebouw oogt nieuw. Helder, fris, licht gepolijst, stijlvol. Geen overdreven 
luxe, voldoende ademruimte en mogelijkheden tot inspiratie. Mits een kantoor-
gebouw je daartoe de lust niet ontneemt. Zelf mis ik in dit soort ruimtes altijd de 
levendige energie die een schoolomgeving in zich herbergt. Altijd reuring, immer 
lawaai, overal wat te beleven en te zien. In letterlijke zin een zinnenprikkelende 
omgeving, met de complexe energie van parallelle werelden van allerlei verschil-
lende kinderen, leraren, ouders en leidinggevenden, die door elkaar heen met elkaar 
(moeten leren) ‘bewegen’ haast letterlijk zichtbaar. 

Hier in dit kantoorpand lijkt bijna het tegenovergestelde het geval. De aan-
dacht hoeft en gaat niet naar de letterlijke omgeving, maar lijkt veeleer naar binnen 
gericht. Daarmee lijkt het ‘maakbaarheid’ en ‘rust’ in zich te herbergen. Plannen 
kunnen worden gemaakt, vooruitgang kan in beeld worden gebracht, vragen en 
problemen kunnen op een relatief geschikt moment worden aangepakt en opge-
lost. Met natuurlijk op de achtergrond wel die altijd en immer in beweging zijnde 
schoolrealiteit. Maar toch. 

Voorafgaand aan mijn bezoek heb ik een aantal keer contact gehad met Ria. 
Ze had zichzelf aangemeld voor mijn onderzoek, waarbij ze meteen in haar mail-
reactie haar team in de cc meenam. Op dat moment drong de betekenis van haar 
– bewuste – cc- actie nog niet helemaal tot me door. Later vandaag zal ik me realise-
ren dat het een voorteken was van hoe zij leidinggeven ziet. Op dat zelfde moment 
realiseer ik me ook dat ik me onvoldoende rekenschap heb gegeven van wat haar 
haar cc- aanpak over haar zei. Sterker nog, ik heb me er zelfs nauwelijks iets over 
afgevraagd. Ik zag het, las het, had een kort moment zoiets van ‘hè, waarom doet ze 
dit’, en liet het vervolgens weer los. Over (niet) waarnemen gesproken…

Zoals ieder bezoek anders is, zo is ook ieder mailcontact anders. Daar waar de 
ene bestuurder zelf reageert, is bij de andere vooral de secretaresse aan het woord 
– en nee, dit is niet per definitie afhankelijk van de grootte van de organisatie. Daar 
waar de één aangeeft dat het prima is dat ik gewoon meeloop, stelt de ander een uit-
gebreid programma voor. Ook Ria liet zo via de mail al meteen iets van zichzelf zien. 
Naast het feit dat mijn meeloopdag op aangeven van Ria al snel werd afgebakend tot 
een meeloopochtend, werd er ook meteen al vanuit de mail met me meegedacht. 
‘Hoi Lisette, je bent welkom. Wij bespraken maandag jongstleden wat je zou willen 
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zien/meemaken. Meelopen met een bestuurder betekent veel vergaderingen; maar 
misschien is dat niet wat je zoekt en loop je liever mee met een onderwijsadviseur?’

Haar meedenkactie stelde ik enerzijds op prijs, maar het bevreemdde me tege-
lijkertijd ook. Hè, als ik in mijn LinkedIn verzoek een oproep doe aan bestuurders, 
dan bedoel ik toch bestuurders? En hoezo, we bespraken je verzoek? Ik richt me toch 
tot Ria zelf, toch niet tot de hele organisatie? Ergens riep haar reactie dus vragen, 
maar ook een zekere weerstand in me op. Als je mij en mijn onderzoek op waarde 
schat, dan snáp je toch dat ik, als ik op zoek ben naar onderwijsbestuurders, ik niet 
op zoek ben naar onderwijsadviseurs? 

Ik realiseer me bij het naar binnenlopen van het pand dat ik haar opmerking 
heb geïnterpreteerd. Dat ik er een oordeel over heb geveld. Nog voor ik Ria ooit 
gezien heb. Het gevolg is, zo merk ik, dat ik me bijna niet meer kan laten leiden 
door verwondering. Ik voel me aangesproken. Aangesproken op wat ik interpreteer 
als een oordeel van haar kant. Een oordeel over het feit dat ik A vraag, maar in haar 
visie mogelijk B nodig heb. Ik ervaar behalve een oprecht enthousiasme om mee 
te doen in haar mail ook iets van ‘beter weten’. Bij het schrijven van mijn verslag, 
nu dus, probeer ik te achterhalen of het dat is wat me bij het binnentreden van het 
bestuurskantoor van Ria in de weg heeft gezeten. Stond ik wel écht open toen ik 
daar naar binnen wandelde? Of had ik inmiddels zo mijn ideeën over hoe het er 
zou kunnen zijn?  A
Een uiterst vriendelijke receptioniste, gezeten op een centraal punt in het gebouw 
met een half hoge kubusvormige afscheiding om haar heen, wijst me de weg. Ook 
hier, aan het hoofd van een aantal open kantoorplekken, ervaar ik rust en stilte. 
Maar ook afstand. Afstand tot de werkvloer. Hoe belangrijk is eigenlijk fysieke 
nabijheid? Zou daar al eens onderzoek naar zijn gedaan? Wat doet het met je manier 
van beleid maken en besturen als je niet als vanzelf in de nabijheid van onderwijs 
bent? Als je er op uit moet, bewust ergens moet gaan kijken? Wat levert die afstand 
op? Maar ook, wat kost het misschien? Ga ik trouwens vandaag überhaupt iets zien? 
Want, zoals Ria me ook heeft aangegeven: ‘er wordt hier vooral vergaderd.’ En wat 
is er eigenlijk te zien in een vergadering? 

Ik ben licht gespannen. Niet honderd procent bij mij, het niet weten wat er gaat 
komen lijkt me een beetje parten te spelen en me onzeker te maken. Toch voel ik me 
voldoende oké om rustig naar binnen te gaan. Wel vraagt het, meer dan anders, om 
me te concentreren op het hier en nu. Ria’s mailtjes, maar ook mijn eigen voorken-
nis en verwachtingen als gevolg van het samen leven met een onderwijsbestuurder, 
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spelen me misschien, zo realiseer ik me later, parten. Oké, diep ademhalen, leeg 
maken en dan maar zien wat er gebeurt.  A
Nog voor ik Ria ontmoet vallen me de raamstickers, bedoeld om de vergaderruimtes 
er achter iets meer privacy te geven, op de grote glazen wanden me op: ‘Twijfel is het 
begin van wijsheid – Descartes’. Zo, die houd ik voor vandaag maar even vast! Mooi, 
hoe woorden zo bedoeld en onbedoeld op soms magische momenten een functie 
hebben. ‘Welkom!’ Ria schudt me de hand, spreekt rustig en gedecideerd en kijkt 
me vriendelijk aan. Ranke dame, licht krullend halflang haar, jeugdige uitstraling. 
Evenwichtig en in relatieve zin, iedere wereld zijn eigen maatstaven, een tikkeltje 
zakelijk- vriendelijke uitstraling en handdruk. 

Voor aanvang van de eerste vergadering hebben we kort de tijd om even kennis 
te maken. Ik ervaar naast zakelijke vriendelijkheid (of misschien ín de zakelijke 
vriendelijkheid?) meteen al, zonder dat er in letterlijke zin iets over gezegd wordt, 
krapte in tijd. Ja, inderdaad, we hebben ook ‘maar’ een klein kwartiertje. Maar dat 
is het niet alleen. Er is iets in de energie. Iets dat mij maant tot voortgang. Ben ik 
het zelf? Of is er iets in haar wat me, zonder woorden, vraagt om de gebruikelijke 
tierlantijnen, zijstapjes en onbenulligheidjes van een kennismakingsproces te laten 
schieten. Wat is het dat me maant om to the point te komen?  A
Waar is hier de ruimte voor het trage, voor het snuffelen, zo schrijf ik later op. En 
wat doet het ontbreken van die trage snuffeltijd met de kwaliteit van een gesprek? 
Had ik zélf meer ruimte moeten proberen te maken voor het meanderende en 
daarin het aftastende dat – in mijn beleving – essentieel is bij het elkaar leren ken-
nen? Of is dat eigenlijk niet zo belangrijk? Kun je ook via de inhoud een route naar 
elkaar vinden? Maar, als dat al zo is, wie bepaalt de route dan?  A
Ria vertelt allereerst over de organisatiestructuur en de globale manier van werken 
binnen de stichting. Sinds 2010 vormt ze, na een razendsnelle carrière van kleuterjuf 
tot bovenschools manager, samen met Paul het college van bestuur van Stichting 
X. Stichting X heeft X scholen en kent een zeer platte organisatiestructuur. Direc-
teuren met grote autonomie, met er ‘boven’ een klein stafkantoor van X mensen. 
Geen bovenschoolse managers, geen getrapte aansturing, maar een grote nadruk 
op eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid. Een manier van werken, maar 
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vooral ook een ‘werkgemeenschap’, waar ze de afgelopen jaren aan heeft geprobeerd 
te bouwen. Ria: ‘Dat raakt precies mijn stukje trots op de organisatie. We hebben 
geprobeerd de voorbije jaren om weg te gaan van al die formele overleggen: geen 
boompjes, geen harkjes, geen structuurtjes, maar zorg dat je het gesprek faciliteert.’ 

Het faciliteren van het onderlinge gesprek van directeur tot directeur, van 
directeur tot medewerker en van directeur tot stafbureau: het lijkt in de bestu-
ringsfilosofie het centrale instrument. Ria: ‘Het is vooral veel praten. In allerlei 
samenstellingen goed samen nadenken over wat goed is in deze situatie. We kijken 
samen naar wat we willen bereiken, en dan zoekt iedere school samen met anderen 
antwoord op de vraag: hoe kom ik daar, wat is mijn positie en wat past bij mijn 
school?’  A
Later, terugluisterend naar het meteen maar even aangezette opnameapparaat, 
hoor ik dat we in het gesprek zelf behoorlijk snel op stoom komen. Dat wil zeggen: 
Ria voorziet me kordaat en ter zake van informatie. Pas veel later, aan het eind van 
het tweede gesprek na afloop van de vergaderingen, komt onze onderlinge uitwis-
seling op een ander niveau. Daar waar het in aanvang nog gaat over het over en 
weer informatie geven, lijkt het in het tweede gesprek te gaan over het delen van 
manieren waarop ieder van ons betekenis geeft aan ‘aandachtige betrokkenheid’ 
en ‘het pedagogische’. 

Ik realiseer me tijdens schrijven van het portret meteen ook dat het blanco 
proberen in een gesprek gaan, vanuit de intentie aandachtig te zijn bij wat zich 
voordoet, zowel voor- als nadelen in zich herbergt. Het voordeel is dat er ruimte 
is voor dat wat zich wil manifesteren, het nadeel zou kunnen zijn dat het als een 
koersloos geheel oogt. Hoe het midden te vinden tussen ‘aanwezig zijn’ in het hier 
en nu, en toch de lange termijn koers niet uit het oog te verliezen? Hoe de ander 
erop te laten vertrouwen dat de aanpak niet stuurloos is ook al lijkt het wellicht wel 
zo, zonder daarmee een soort voorschrift te deponeren? 

Evenals eerder bij andere meeloop- bezoeken, ervaar ik zelf, persoonlijk, ook 
bij de kennismaking met Ria, dat juist het loslaten van een concrete agenda samen 
met een in het hier en nu proberen te zijn, doet wat het beoogt. Ook al lijkt het 
in het gesprek in eerste instantie niet zo. Het maakt in dit geval zichtbaar dat Ria 
het bestuurskundig goed inrichten van de organisatie als een van de essenties ziet. 
Mogelijk zegt het dus iets over haar visie op professionaliteit. Mogelijk zegt het ook 
iets over hoe ze vanuit haar professionaliteit een interpersoonlijk gesprek aanvliegt, 
waarbij ze ‘de taak’ als ingang lijkt te kiezen. 
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En toch, nader doorvoelend en beschouwend realiseer ik me tijdens het uit-
werken van dit portret dat het ‘aandachtige betrokkenheidsproces’ met Ria niet 
helemaal vlekkeloos is gegaan. Zo ontstond aan het begin van de dag bij mij het 
gevoel en de gedachte dat ik me teveel zou gaan laten meenemen in wat ik (ver-
oordelend!) ‘abstract bestuurskundig bla bla’ noem. Terwijl ik me tegelijkertijd 
realiseerde dat een gesprek ergens moest beginnen. Wat miste ik dan in het gesprek? 
Waar was ik dan eigenlijk naar op zoek? 

Ik realiseer me tijdens het schrijven dat veroordelende gedachten de boel 
behoorlijk kunnen bederven. Misschien was dat het? Zoals een boeddhistische 
vriendin van me weleens pleegt te zeggen: ‘Een gedachte is ook een daad.’ Dat 
gedachten innerlijk leven, wil niet zeggen dat de ander ze niet ervaart. En staat dat 
dan niet juist een ontmoeting in de weg? En wat maakte trouwens dat ik zo snel 
een oordeel meende te moeten vellen? 

Het antwoord daarop is, na een tijdje graven in mijn eigen innerlijk, meerdui-
dig. Allereerst ontstond door de relatief abstract zakelijk ingang van het gesprek 
bij mij de angst ‘zonder data’ naar huis te zullen moeten keren. Want wat heb ik 
aan de door Ria gegeven abstracte informatie? Het gesprek moet qua ‘aandachtige 
betrokkenheid’ natuurlijk wel ergens toe leiden, anders kom ik straks met mijn 
onderzoek in de knoop! 

Daarnaast gebeurde nog iets anders. Ik besef bij het schrijven van het verslag 
dat Ria niet alleen mijn angst om zonder data naar huis te gaan wakker maakte. 
Ze raakte ook iets in mij dat heeft te maken met afstand en nabijheid, met ‘zelf ’ 
als persoon blijven verschijnen in situaties waarbinnen dat niet evident is. Daar 
waar hart- tot- hart contact, wat dat dan ook precies moge zijn, lijkt te ontbreken 
en het gesprek primair via de taak en de inhoud gaat, voel ik me sneller onzeker, 
onveiliger misschien. Verdwijn ik als persoon mogelijk zelfs een beetje. Wie ben ik 
om hier vragen te komen stellen? Wie ben ik dat ik denk dat dit een goede manier 
is om onderzoek te doen? Mag ik daarin wel zijn en doen zoals ik zelf ben? Of heb 
ik me te houden aan en te voegen naar de manier waarop de ander zich laat zien? 

Nog wat verder doordenkend kom ik op een volgende laag. Wat gebeurt er 
eigenlijk meer precies op zo’n moment dat mijn onzekerheid geraakt wordt? Is het 
zo dat Ria op dat moment iets onvolwassens in mijn ‘persoon zijn’ raakt? Heeft het 
wellicht te maken met het feit dat datgene wat Ria van zichzelf aan mij liet zien, 
bij mij onbedoeld de vraag opriep om datzélfde te laten zien? En vraagt dat dan 
weer van mij een beslissing met betrekking tot de vraag of ik mee beweeg of me ga 
afscheiden? Ik krijg het niet helemaal helder. In ieder geval lijkt het er op dat Ria 
in haar manier van zijn mij, wellicht onbedoeld, heeft gewezen op de thema’s die 
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voor mijn eigen volwassenheid onderwijzing behoeven. Of zou het nog complexer 
zijn en wees ik haar, wellicht eveneens onbedoeld, ook op iets in haar ‘zelf ’ en haar 
manier van zijn?  A
Terug naar de meeloopdag. In het kennismakingsgesprek met Ria ervaar ik inmid-
dels in lichamelijke zin stress en een lichte verkramping. Ook ben ik tegelijkertijd 
in mijn hoofd naast het luisteren naar Ria (meer) bezig met de vraag hoe me te ver-
houden tot de ander en waarheen het gesprek te leiden. Het hier- en- nu verdwijnt 
beetje bij beetje uit beeld. De onderlinge aandacht en betrokkenheid blijkt daarmee 
in ieder geval van mij uit ineens een stuk minder belangeloos te zijn geworden. 
Sterker nog: het lijkt erop dat ik in dergelijke situaties vooral bezig ben met mijn 
eigen gedachten. Hoe onaandachtig is dat! 

We zijn zo’n beetje tien minuten onderweg als de klok van zich laat horen en 
ons gesprek te vroeg, maar wel verwacht, een halt toe roept. Tijd voor de eerste 
vergadering!  A
De bijeenkomst met als titel ‘onderwijsoverleg’ gaat van start. Aan tafel zitten 
zes medewerkers van het stafbureau van stichting X: de directeur professionali-
sering, twee onderwijsadviseurs, de twee bestuurders en een bestuurssecretaris. 
Op bestuurscollega Paul na een team volledig bestaand uit dames. Ria heeft me 
uitgelegd dat het een zeer bewuste keuze is om de mensen die voor HR verantwoor-
delijk zijn samen met de mensen van onderwijsadvies en de bestuurders aan tafel 
te zetten. Zodoende kan er gezamenlijk aandacht geschonken worden aan wat Ria 
‘de staande praktijk’ noemt. 

Ik schud iedereen de hand. Een korte kennismaking volgt. De deelnemers delen 
in een kennismakingsrondje informatie met mij over hun functie en taak. Pas bij het 
opschrijven van dit verslag realiseer ik me dat ook in manieren van kennismaken 
een soort van aanname zit met betrekking tot wat iemand over de ander lijkt te 
willen weten. Daar waar ‘de taak’ centraal staat lijken we vooral, zonder dat bij de 
ander te toetsen, te beschrijven wat we dóen, en niet bijvoorbeeld in te gaan op waar 
onze (voor) liefde met betrekking tot kinderen naar uitgaat, of wie we ten diepste 
in ons wezen zijn of willen zijn. 

Wat maakt nou dat ik bij het beschrijven van dit moment de neiging heb om 
op te schrijven ‘aan tafel zitten twee onderwijsadviseurs, twee bestuurders, een 
bestuurssecretaris en de directeur professionalisering’, in plaats van ‘aan tafel zitten 
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Petra, Carla, Ria. Is dat omdat een taakgerichte omgeving dat qua professionaliteit 
verwacht? Of is het zo dat we gewoon bijna vergeten zijn dat het ook anders kan, 
dat we ook op een ander niveau elkaar zouden kunnen proberen te ontmoeten? Of, 
nog een stapje verder, is het pas dat we elkaar ‘echt’ ontmoeten zodra we hierin niet 
een automatische keuze, maar een eigen keuze maken? 

In ieder geval lijkt de keuze die hierin gemaakt wordt, welke dan ook, meteen 
iets met de scoop van ‘aandachtige betrokkenheid’, te doen. Meteen al vindt er een 
afbakening plaats van wat relevant is om te zien. Doen we elkaar en elkaars ‘pro-
fessionaliteit’ daarmee niet tekort? Zoals we vaak praten over ‘de leerling’, wat ook 
(slechts) een (afgescheiden) deel van het mens zijn van het betreffende kind betreft, 
zo praten we in het werk over ‘de bestuurder’ of ‘de onderwijsadviseur’ of ‘de onder-
zoeker’. Is dat wenselijk? Omdat het ons werk behapbaar en dus werkbaar houdt? 
Biedt het ons het juiste perspectief? Of missen we daarmee meteen al essenties die 
voor het aandachtig betrokken zijn bij de ander cruciaal zijn? 

De informatie over wie wat doet buitelt in het kennismakingsrondje zo snel 
over me heen dat ik het qua opschrijven niet kan bijbenen. Ik moet een keuze 
maken: het is óf opschrijven wat ik hoor óf ik probeer in contact te blijven en daad-
werkelijk te luisteren naar wat iemand zegt. 

Carla meldt me in een prachtige hoog- tempo volzin dat ze, zo hoor ik later dus 
terug op het bandje, adviseur onderwijskwaliteit is, met als taken passend onder-
wijs, bovenschoolse kwaliteitszorg en onderwijsachterstandsbeleid. De details 
ontgaan me deels, ik kan door het tempo niet goed volgen. Ik ervaar als gevolg 
daarvan handelingsverlegenheid om op het gezegde op de juiste manier in te gaan. 
‘Zo’, repliceer ik in een poging met humor wat ruimte te creëren, ‘die ging zo snel, 
die heb ik niet op kunnen schrijven hoor, haha, ik zoek het wel op op LinkedIn.’ Ik 
maak een grap, maar weet eigenlijk niet goed welke keuze te maken. Ben ik de vlieg 
op het behang die alleen maar komt luisteren, of zou ik de tijd kunnen ‘pakken’ 
om dieper in te gaan op wat Petra, Carla, Sietske, Alice, Paul en Ria zo gedurende 
een werkdag doen? Ik besluit tot het eerste, want ik voel me onvoldoende op mijn 
gemak om meer ruimte in te nemen. ‘Ik ga maar niet allerlei vragen stellen nu, dat 
is denk ik beter’, denk ik hardop, daarmee voor de anderen invullend wat wijs is 
en ook wellicht onvoldoende recht doend aan wat eenieder gedurende zijn of haar 
werkdag bezighoudt. 

Ook Alice stelt zich voor. Ze is verantwoordelijk voor het professionaliseren 
van de medewerkers van de stichting en heeft onder andere contact met alle pabo’s. 
Daarna is het woord aan Sietske. Ze vertelt dat zij zich vanuit haar adviseursrol qua 
thema’s bezighoudt met po- vo, de brede school, met het project ‘onderzoeken in 
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onderwijs’, en – oh ja – alles wat met de inspectie te maken heeft. Iedereen lacht. 
De inspectie. Een woord dat dagelijks in onderwijs valt, hoe kan het in het lijstje van 
werkzaamheden nou vergeten worden. ‘Dat is natuurlijk het leukste, de inspectie, 
haha’, zeg ik. De anderen lachen. ‘In ieder geval het meeste haha’, repliceert een van 
de aanwezigen. Iedereen begint door elkaar heen te babbelen. Blijkbaar maakt het 
woord inspectie, het feit dat Sietske haar taak in dezen bijna vergeet te benoemen 
én de suggestieve opmerking dat de inspectie ‘het leukste’ is, de tongen los. ‘Nou, 
vrijdagmiddag nog tópoverleg met de inspecteur gehad hè haha’, brengt Petra in 
semi- cynisch grappend in. 

Even is de sfeer totaal anders. Er lijkt een soort niet- taakgerichte ontspanning 
te ontstaan. Wat gebeurt er? Wat doet humor met ‘aandachtige betrokkenheid’? 
Het lijkt in ieder geval iets te doen met ‘aanwezig zijn’. In plaats van in onze rollen 
of taken verpakt te blijven, lijkt het wel haast of humor ervoor zorgt dat we ons 
zelf als het ware uitpakken. Strikjes er af, omwikkeling in de prullenbak. Daarmee 
voelt humor, mits gedeeld, als iets waardoor niet alleen aanwezigheid maar ook 
verbinding van mens tot mens tot stand kan komen. 

Paul, collega- bestuurder van Ria, houdt de humor er nog even in. ‘Ik ben Paul, 
ik ben bestuurder en verder kan ik niks eigenlijk. Ik vul de tafel aan haha.’ Ik ant-
woord: ‘Ik woon samen met een bestuurder, dus ik weet hoe weinig bestuurders 
kunnen inderdaad haha.’ 

Nadat de rust ietwat is weergekeerd introduceer ik mezelf en leg ik kort wat uit 
over mijn project. Dit leidt tot een geïnteresseerd gesprekje over de magie van het 
pedagogische, waarbij Carla de toverkunsten van de pedagogiek ter discussie durft 
te stellen. ‘Het lijkt soms alsof pedagogiek een soort magie is, zo van het gebeurt 
allemaal in het moment en vanuit de intuïtie, maar mijn vraag is of dat wel zo is, 
want volgens mij is het veel maakbaarder dan wij vermoeden. Is het niet gewoon 
een goed gevulde gereedschapskoffer?’ 

De anderen knikken instemmend. Ik probeer aan te geven dat ik het antwoord 
niet heb, maar dat ik haar vraag zeker herken. Ik vertel vervolgens dat ik op zoek ben 
naar woorden om dat magische mee te duiden en geef aan dat ook de vraag of en 
op welke manier professionaliteit op dit vlak verder kan worden vormgegeven tot 
mijn onderzoek behoort. De woorden bewust en onbewust handelen vallen. ‘Heel 
veel gedrag van kinderen overkomt leerkrachten. Dan schieten ze in paniek en dan 
weten ze niet wat ze er mee moeten, betoogt Carla. ‘Terwijl als je goed kijkt, je jezelf 
de vraag zou moeten stellen: wat kan ík doen, welke situatie kan ik creëren zodat 
dit kind de mogelijkheid krijgt om bepaald gedrag te leren. Dat is een stukje bewust 
handelen als het gaat om gedrag. Dat zie ik bijna niet’, zo besluit ze. 
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De vergadering begint. Ik val met mijn neus in de boter. Als eerste staat namelijk 
een onderwerp dat gerelateerd is aan het thema ‘aandachtige betrokkenheid’ op de 
agenda. Het gaat om een feedbackrapportage in het kader van betrokkenheid van de 
bestuurders richting directeuren. De directeuren hebben kunnen aangeven hoe zij 
die betrokkenheid ervaren. Voor het eerst is bij het onderzoekje naast ‘zie ik wel- zie 
ik niet’-vragen ook vrije ruimte meegenomen waarin de directeuren zelf opmerkin-
gen kunnen plaatsen. Juist dat laatste blijkt veel relevante informatie op te leveren. 

De scores zijn positief, enkele uitkomsten daargelaten. De door de directeuren 
ingevulde feedbackformulieren leveren desondanks genoeg stof tot discussie op. 
Verbeteren kan immers altijd. Iedereen krijgt de ruimte om zijn of haar beschou-
wingen over de resultaten met de groep te delen. Ria leidt de vergadering maar 
laat vooral, zonder daarbij zichtbaar te sturen, de anderen aan het woord. De sfeer 
is rustig, de gedachten beschouwend. Geen haast, geen rinkelende telefoons, geen 
tikkende laptops. Nergens een gevoel van beter weten. Vanuit de aanwezige vrije 
ruimte kan iedereen zijn zegje doen. 

Het gaat over afstand en nabijheid, over empathie, over autonomie, over de 
balans tussen sturen en ruimte geven, over al dan niet gedeeld eigenaarschap en 
over de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat je directeuren zo ver krijgt dat ze zelf 
verantwoordelijkheid nemen zonder onnodig te leunen op de besluitkracht van de 
bestuurder. Het gesprek lijkt, zeker in het begin voor mij, verschillende kanten op 
te gaan. Toch ontdek ik langzamerhand een rode draad. Allereerst lijkt het te gaan 
over de mate waarin directeuren vanuit zelfvertrouwen en professionaliteit in staat 
zouden moeten zijn om zelfstandig te handelen. 

Blijkbaar, zo wordt later ook wel hardop gezegd, heeft een aantal directeuren 
iets gezegd over de behoefte aan meer betrokkenheid. Maar wat is betrokkenheid 
dan eigenlijk? En waar heeft zo’n directeur dan precies behoefte aan? De termen 
zelfvertrouwen en zelfstandigheid vallen, vanuit de idee dat je als directeur op alle 
fronten over vakmanschap zou moeten beschikken. ‘Maar waar kunnen directeuren 
leiding ontvangen’, zo stelt Carla. ‘Want behoefte aan sturing zie ik bij veel direc-
teuren, waar halen ze dit?’ 

Het lijkt het te gaan over de afstemming tussen de bestuurders en de onderwijs-
adviseurs. Wie doet wat? Wie stuurt? Wie adviseert? Wie signaleert en beoordeelt? 
Het duurt even voor de indirecte boodschap, niet uitgesproken maar toch zichtbaar, 
vanuit Petra en Carla helder wordt. Ze lijken te stoeien met hun niet heel eenvou-
dige positie. Precies tussen de directeuren en het bestuur in hebben ze een dubbele 
pet op, enerzijds gericht op het adviseren van de directeur, anderzijds gericht op 
het informeren van de bestuurders. Petra: ‘Waar is het stimulerend en waar is het 
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signalerend. Wie is er in charge als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een 
school?’

Ik probeer zo goed als mogelijk te volgen. Ook al blijft iedereen vriendelijk en 
reageert iedereen aardig, toch lijkt de sfeer iets te veranderen. Petra en Carla willen 
iets van Ria en Paul. Meer nabijheid bij de directeuren, een helderdere afbakening 
van taken, ergens in die hoek moet het zitten. Beslissingen, ergens, in enige vorm. 
Ik voel het, maar begrijp het (nog) niet helemaal. Later praat ik hierover met Ria 
nog even door. Maar dat is later. 

Vooralsnog lijkt het erop dat Ria en Paul afstand houden. Figuurlijk, maar ook 
letterlijk. Ik zie Paul achterover gaan zitten. Dit komt niet op zijn bord! Op de 
opmerking van Petra dat het problemen geeft als directeuren qua vakmanschap 
onvoldoende toegerust zijn, reageert Paul met het antwoord dat het bestuur daarbij 
op de achtergrond staat. ‘Daar hebben we onderwijsspecialisten voor. Je ziet hier 
dat de staf een soort tussenstation is geworden. Als de staf er niet meer uitkomt, 
dan pas schaal je op.’

Later zal me duidelijk worden dat de keuze om als het ware achterover te leunen 
vanuit de bestuurders een bewuste is. Daar waar eigenaarschap centraal staat, mag 
het nemen van beslissingen niet te snel op het bordje van de allerhoogste worden 
gelegd. Ria: ‘Als je bestuurder bent, wordt daar altijd een appel op gedaan. We heb-
ben opgehaald wat opgehaald moet worden, nú moet er wel een besluit vallen. Nee, 
we nemen niet altijd meteen besluiten, ook al wordt daar om gevraagd. Dat moet 
je ook leren, dat het niet altijd wél of níet is.’ 

Langzaamaan begin ik zicht te krijgen op de manier waarop Ria ‘eigenaarschap’ 
centraal stelt in al haar handelen. De link naar ‘het pedagogische’ is onmiskenbaar 
daar. In haar bestuurlijk handelen staan, zo lijkt het toch, dezelfde afwegingen 
centraal. ‘Führen oder wachsen lassen’, om die beweging gaat het. Het gegeven dat 
je probeert toe te werken naar een volwassen omgang met vrijheid. Het feit dat je 
als opvoeder juist niet de beslissing van de ander wil overnemen. Maar ook de mate 
waarin je afstand of nabijheid betracht lijken naar ‘het pedagogische’ te wijzen. 
Spelen al deze afwegingen niet in eenzelfde mate bij leidinggeven aan medewerkers 
als bij het opvoeden van kinderen?  A
In het tweede gesprek zal Ria me uitleggen dat wat ik in de vergadering gezien heb 
niet zozeer een incident is, maar in feite de kern van haar visie op leiderschap en 
besturen. Een manier van handelen die ze ‘van huis uit’ heeft meegenomen en die 
ze terug zou willen zien in de gehele stichting, op alle niveaus. Ria: ‘Dat wat je doet 
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om een kind tot leren en ontwikkelen te brengen, heeft heel duidelijk een raakvlak 
met de professionele cultuur in de school. Daar moeten dezelfde processen spelen. 
In alle lagen. Dus een- op- een met kinderen, de leerkracht met zijn klas, de directeur 
met zijn team en wij hier met iedereen.’ 

Eigenaarschap kenschetst zich wat haar betreft door ‘niet- pamperen’ en het 
‘stellen van hoge verwachtingen’. Ria: ‘Ik hou zelf van autonomie en van ruimte 
geven, dat doet ook een appel op iemand, dat je zelf iets moet willen.’ Op mijn reac-
tie dat we in het onderwijs mogelijk te veel op kinderen ‘zitten’ reageert ze direct en 
in relatieve zin fel: ‘Dat is wat in het onderwijs erg veel gebeurt en dus ook impliciet 
naar kinderen die het niet vanzelf goed doen (…) Hoe meer labels, hoe meer gelegi-
timeerd gedrag dat je niet beïnvloedt (…) Al die kinderen die met een koptelefoon 
in de klas zitten, of met een wiebelkussen. Het is bedoeld als oplossing, maar toch.’ 

Op mijn vraag of het haar lukt om al die parallelle werelden qua eigenaarschap 
op één lijn te brengen, antwoordt ze bevestigend. ‘Als je zegt ‘kinderen hebben 
meer eigenaarschap’, dan zie je dat directeuren dat ook proberen te hebben. De 
ene is daar gevoelsmatig al beter in dan de andere, voor sommigen is het een echte 
struggle, maar ik zie wel dat door de tijd heen de teams wat dat betreft veel pro-
fessioneler zijn geworden. Het is echt niet meer zo dat de directeur aan het team 
vertelt: ‘Dit gaan we doen!’  A
Terug naar de vergadering. Het gesprek tussen de teamleden over de vraag hoe, hoe-
veel en welke aandacht aan de directeuren te geven, gaat nog even door. Ook al lijkt 
iedereen bijna op het puntje van zijn stoel te zitten, de sfeer is en blijft vriendelijk 
en rustig. De ratio heeft hier een duidelijke stem in het gesprek. Zaken lijken vanuit 
een gevoel van onderling begrip via het hoofd te worden geanalyseerd. Opvallend 
wel, zo realiseer ik me plots. Het lijken me niet de meest eenvoudige dilemma’s. Zo 
nu en dan zullen er zeker keuzes gemaakt worden waar de ander niet gelukkig mee 
is. Is het dan professionaliteit die gebiedt om hier op een relatief rationele en tege-
lijkertijd verbindende manier naar te blijven kijken? Of heeft het ook iets te maken 
met de cultuur binnen onderwijs, waar het conflict niet zo snel wordt aangegaan 
en aardig voor elkaar zijn de maat slaat?

Het team praat verder. De woorden ‘kwaliteit’ en ‘vertrouwen’ passeren de 
revue. Alice: ‘Nu heb je echt het meest schurende stuk van onze rol te pakken. 
Wij zitten daar te adviseren en wij denken soms ‘pff die kwaliteit’. Langzaam maar 
zeker kantel je dan naar het meer op scherp stellen, je moet het echt volgende keer 
zus of zo doen, je stelt dan een lat, die lat wordt dan niet gehaald en dan moet er 
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volgende keer een oordeel bij en dan ben je al geen adviseur meer. Dat is een heel 
ingewikkeld proces.’ 

Een kort moment van stilte volgt. Nog voor Paul de sfeer vanuit een grap 
– ‘meestal gaat het goed hier hoor haha, je gaat ons toch niet beoordelen op de 
schaal van Biesta’ – kantelt, bedenk ik me van binnen hoe ingewikkeld het moet 
zijn om beide rollen te kunnen scheiden. Ook hier lijkt de link naar het leraarschap 
overigens direct gemaakt te kunnen worden. Wanneer kantelt de aandacht van de 
leraar van het verder brengen van het kind naar ‘het beoordelende’? En hoe verhou-
den beide aandachtsvormen zich in de praktijk tot elkaar? Kan dat eigenlijk wel, 
die twee manieren van aandacht schenken in één persoon verenigen? En zo ja, wat 
vraagt het van een leraar om beide vormen te kunnen scheiden? 

Onderling wordt afgesproken de volgende keer aan de hand van een reële casus 
zaken wat explicieter door te nemen en er samen kritisch op te reflecteren. De 
proof of de pudding is in the eating. Of, zoals Sietske het iets scherper formuleert: 
‘Het venijn zit hem in de toepassing denk ik.’ Ria vult aan dat er ondertussen ook 
gewerkt wordt aan een nieuwe vragenlijst met betrekking tot 360 graden feedback 
over het functioneren van de bestuurder. Een vragenlijst gericht op de bestuurlijke 
taak is tot op heden onbestaand.  A
Het tweede vergaderonderwerp. Het onder de aandacht brengen van de uitkom-
sten uit het rapport Onderwijskansen. Iedereen is gefocust, alle deelnemers lijken 
vanuit een zekere vrije alertheid betrokken bij het proces. De sfeer laat zich nog 
het beste omschrijven als aanwezig. Verborgen agenda’s lijken afwezig, negatieve 
emoties ook. 

Centrale vraag rondom de notitie: hoe kan de stichting ervoor zorgen dat het 
rapport bij directeuren niet ongelezen in de prullenbak verdwijnt? Ook nu weer 
lijkt Ria meer een van de deelnemers in het gesprek, dan dat ze op de voorgrond de 
leiding neemt. Later zal ze betogen dat waarachtig leiderschap ook juist zit in het 
niet op de voorgrond staan, in het meer op de achtergrond aanwezige dienstbare. 
Ria: ‘Leidinggeven is niet overal voorop staan en grote missies verkondigen, nee 
dat is aan de zijkant voeding geven en af en toe even gaan staan als dat nodig is.’ 

Het is niet dat Ria niet intervenieert. Ook in deze vergadering niet. Op enig 
moment pakt ze het woord. Ze legt daarbij de link tussen het rapport, de (pedago-
gische) onderwijspraktijk en de toekomstvisie van de stichting. Ria: ‘Hoe zorg je 
voor gelijke kansen? Dat zit hem heel erg in gedrag, houding, hoge verwachtingen 
en dat past heel erg bij het pedagogisch vakmanschap in ons koersplan.’ Paul oppert 
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het idee een tiental vragen te verzinnen die in relatie tot het rapport belangrijk zijn 
voor de eigen organisatie. Nog wat andere ideeën passeren de revue. Uiteindelijk 
wordt er relatief snel voor gekozen om via de nieuwsbrief in de vorm van een inter-
view met een directeur alle betrokkenen te informeren. Daarnaast zal er, in het 
verlengde daarvan, een bijeenkomst worden georganiseerd om meer persoonlijk 
van gedachten te wisselen. 

Vanuit mijn eigen achtergrond als communicatie- vrouw realiseer ik me dat juist 
rondom het laten landen van informatie, zich meer en meer een nieuw krachtenspel 
lijkt te ontwikkelen. In een samenleving waar we bij voortduring een overdosis aan 
informatie tot ons kunnen en/of zelfs moeten nemen, leven vragen over toegang 
krijgen tot. Welke informatie laat ik nog binnen komen? Welke thema’s zijn dermate 
waardevol of relevant dat ik de moeite neem om die informatie te doorgronden en 
te laten beklijven? De kracht van de verleiding lijkt in dezen inmiddels de hoofdrol 
te spelen, immers we prefereren juist die informatie waartoe we ons het meest 
verleid voelen. Die verleiding lijkt zich te kenmerken door korte, snelle, prikkelende 
impulsen, vaak niet verder gaand dan de oppervlakte. Maar biedt die verleiding 
ook juist die informatie waar we iets mee kunnen? Informatie die van betekenis is? 

En hoe ligt dit thema pedagogisch gezien? Is het zo dat we ook leraren ‘overla-
den’ we als het gaat om informatie over leerlingen? En welke informatie(stroom) 
lijkt leraren dan het meest aan te spreken, waar gaat in zo’n geval hun aandacht naar 
uit? En wat doen al die prikkelende impulsen met het al dan niet aandachtig tot je 
nemen van (pedagogische) informatie over leerlingen? 

Ik noteer in mijn vergaderverslag voor mezelf de spreuk ‘choose your batt-
les’. Zou in dit informatie- overdosis- tijdperk het niet eenvoudig zo zijn dat het 
beter werkt om je pijlen te richten op een paar relevante thema’s waar je al je 
communicatie- effort en dus ook je aandacht in stopt, en het overige te laten? Want 
hoe waarde- loos is en wordt informatie indien deze niet meer wordt verwerkt noch 
wordt opgeslagen?  A
De vergadering loopt inmiddels qua planning iets uit. Bekeken wordt welke agenda-
punten kunnen worden verplaatst naar een volgende keer. De notitie Opbrengsten, 
die al meermalen onbesproken naar de volgende agenda is doorgeschoven, hoeft dit 
keer niet te wijken. Het onderwerp komt, al is het kort, aan de orde. Het is me niet 
geheel duidelijk wat de precieze inhoud is, ik beschik niet over notitie zelf. Wat me 
wel relatief snel helder wordt is dat het een notitie betreft met het nodige vakjargon. 
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Binnen de kortste keren buitelen termen als referentieniveaus, evaluatie cito- 
eindtoets, nieuwe gewichten, kwaliteitsgesprekken en p- gesprekken over elkaar heen. 

Daarmee lijkt er ook iets in de energie van de aanwezigen te veranderen. Het 
gesprek wordt op de een of andere manier koeler, ik kan het niet goed anders for-
muleren. Het gaat niet langer over ‘wij’ of ‘ik’, maar over, zoals Daniel Ofman zou 
zeggen, ‘het’, over systemen, procedures, het niet- menselijke. Het gevolg is een 
‘het’-gesprek. Een gesprek zonder warme ‘aandachtige betrokkenheid’ van mens 
tot mens. Het is een soort van koele, misschien zelfs onbezielde aandacht, waarbij 
de notitie als ware het letterlijk een ding midden op tafel ligt. Belangrijk om te 
bespreken, relevant voor iedereen, maar toch…Interessante vraag zou wellicht zijn 
om te onderzoeken wat deze abstractie doet met het beklijven van de er diep ver 
weg ingestopte menselijke informatie. Want uiteindelijk gaat het toch nog steeds 
over onderwijs van mens tot mens. Voor de gemiddelde directeur, zo is de overtui-
ging van Alice, bevat de notitie geen eenvoudige kost: ‘Het is niet een kwestie van 
ik stuur hem op en dan pakken ze het wel op.’ 

Uiteindelijk lijkt de discussie zich toe te spitsen op de vraag wat te verstaan 
onder (onderwijs)kwaliteit en hoe daar met elkaar, medewerkers op de onderwijs-
vloer en medewerkers op het stafbureau, eenduidigheid over te krijgen. Het woord 
‘kwaliteit’ triggert bij mij al mijn zintuigen. Is het woord onderwijskwaliteit, inmid-
dels niet al lang een even misbruikt als leeg begrip geworden? Wat bedoelen we 
eigenlijk als we het over kwaliteit hebben? Het proces, de inhoud, het resultaat? 
En is kwaliteit niet per definitie een subjectief fenomeen? Want wie of wat bepaalt 
uiteindelijk dat kwaliteit kwaliteit is? De zender of de ontvanger? De beheerder of 
de uitvoerder? De maatschappij of het onderwijsveld zelf? 

Binnen Stichting X wordt de discussie over wat kwaliteit is in ieder geval met 
regelmaat gevoerd. Ria vertelt later daar binnen de organisatie wel degelijk bij stil 
te staan. Ze stelt kwaliteit breder te willen zien dan alleen output. Ria: ‘We hebben 
ooit het INK–model gebruikt, niet om ontwikkeling te zien, maar wel om de ver-
schillende facetten van kwaliteit te benoemen. Kwaliteit zegt iets over je processen, 
je pedagogiek, hoe mensen samenwerken en hoe dat uitstraalt in de school.’  A
Na de notitie Opbrengsten is het de beurt aan het Plan voor de Toekomst. Voor 
de komende jaren staan bij Stichting X strategisch gezien drie thema’s centraal: 
‘het vakmanschap van de leraar’, ‘eigentijds onderwijs’ en ‘anders organiseren’. Het 
laatste betreft vooral de samenwerking met de ‘derde ring’, partijen zoals ouders en 
ketenpartners om de school heen. Voor medio september staat een avond gepland 
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waarvoor alle stakeholders uitgenodigd zijn. Opvallend afwezig bij de aangemelde 
geïnteresseerden: ouders en leraren. Het team gaat met elkaar in gesprek over hoe 
om te gaan met de onevenwichtigheid in de aanmeldingen (het aantal directeuren 
is bovenmaats vertegenwoordigd) en wat dit betekent voor de reeds uitgewerkte 
discussievorm. Het gesprek verloopt wederom rustig. Een aantal suggesties wordt 
aangedragen, het geheel wordt kalm en beheerst opnieuw in de steigers gezet. 

Ik ervaar tegelijkertijd in mezelf (wederom) raadselachtigheid met betrekking 
tot de afwezigheid van wat ik zou noemen ‘de kernstakeholders’, immers onderwijs 
wordt gegeven door leraren en ontvangen door kinderen, in dezen vertegenwoor-
digd door hun ouders. Hoe kan dat? Wat gebeurt er/of is er gebeurd waardoor 
leraren niet in gesprek gaan over wat hen te doen staat de komende jaren? Wat 
maakt dat ouders niet van zich laten horen? Gaat dit over eigenaarschap?  A
Mogelijk, zo bedenk ik me later, wordt in dit proces in directe en indirecte zin het 
spanningsveld tussen het gezamenlijke en het individuele zichtbaar. Wie is eigenaar 
van het gezamenlijke en waar begint de ruimte voor de individuele koers? Welke 
betekenis krijgt draagvlak in een dergelijke verhouding? Ria is er heel helder over: 
‘We formuleren een visie van wat we willen zien op alle scholen, maar we hebben 
het steeds zo geformuleerd dat het niets zegt over hóe je het doet. Omdat dat het 
domein van de leraar is.’ 

Er verder over nadenkend realiseer ik me dat de vraag áchter de vraag wellicht 
is of, in hoeverre en vooral hoe en wanneer een verbinding tussen ‘de leiding’ en 
‘de vloer’ van belang is. Op basis van welk al dan niet gedeeld belang krijgt die 
verbinding eigenlijk gestalte? Is die verbinding er sowieso? Of is hij er alleen als er 
iets heel goed of heel slecht gaat? Welke waarde wordt er aan toegekend? En wordt 
die waarde–toekenning op zichzelf ook weleens besproken? Zijn er ook momenten 
náást of na het visie- vormen dat die verbinding wordt uitgebouwd? En wellicht de 
meest belangrijke vraag: lukt het ook daadwerkelijk om elkaar te bereiken?  A
Vaak gaat dat bereiken van elkaar goed zegt Ria me tijdens het tweede gesprek, al 
voegt ze er meteen het zinnetje ‘maar zeker niet altijd’ aan toe. Juist daar waar het 
op school qua resultaten slechter gaat, blijkt het contact over de inhoud van het 
werk soms lastig. Ria: ‘Die teams zitten daar soms van ‘nou wat willen jullie met ons 
bespreken!’ Dan zeggen wij ‘wat willen jullie met ons bespreken’ (…) Het valt dan 
nog lang niet altijd mee om met elkaar tot een echt gesprek te komen over de vraag 
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hoe kijken jullie naar je werk en waarom werk je in het onderwijs? Het antwoord is 
dan: ‘Omdat ik iets leuks met kinderen wil doen.’ Ja, dan moet je hier niet komen 
werken. Dat is niet het doel, al moet je natuurlijk wel iets met kinderen hebben.’ 

In haar manier van betogen ervaar ik inmiddels naast ‘het evenwichtig ratio-
nele’ ook een iets meer gevoelsmatig geladen dimensie. Het thema raakt een snaar. 
Iets dat Ria belangrijk vindt. Krijg ik hier nu, heel indirect en voor het oog en oor 
nauwelijks zichtbaar, iets meer van haar diepere intenties en motivatie te zien? 
Zou ze zich bewust zijn van de manier waarop ze haar betoog kleurt, vraag ik me 
tegelijkertijd af? Zoekt ze bewust naar een evenwicht tussen ratio en gevoel? Of is 
het eenvoudigweg de manier waarop ze als mens in elkaar zit? En wat doet deze 
manier van manifesteren met de ander? Wat doet het met mij? 

Ik merk dat het mij in positieve zin raakt. Ik krijg het gevoel meer en meer echt 
in gesprek te komen, ergens sámen heen te gaan. Op de een of andere manier komt 
er meer vuur in het gesprek, bereiken we elkaar op een ander (ziels?)niveau. Op 
mijn vraag wat het dan precies zo ingewikkeld maakt om elkaar in het gesprek te 
bereiken, wijdt ze uit over Human Dynamics, een theorie over persoonlijkheidsdy-
namieken die inzicht geeft in manieren van interpersoonlijk communiceren. Ook 
hier proef ik in haar betoog passie en als ik het goed heb zelfs enig ongeduld. Ik 
hoor het aan haar stem, ik merk het aan de helderheid waarmee ze haar antwoord 
formuleert. Ze stelt dat leidinggevenden en leraren qua dynamiek lang niet altijd in 
hetzelfde spectrum vertoeven – de meer emotioneel fysieke dynamiek op de werk-
vloer versus de meer mentale dynamiek op het stafkantoor – wat contact krijgen 
er niet eenvoudiger op maakt. ‘Iedereen volgt bij ons Human Dynamics om zich 
ervan bewust te worden dat je de dingen doet op één manier, terwijl het eigenlijk 
rijker zou moeten zijn.’  A
Terug naar de vergadering. Na de meer gebrainstormde onderwerpen volgt het 
agendapunt ‘informeren’. Petra licht toe hoe de samenwerking tussen ‘povo’ en de 
uitvoeringsinstantie in de toekomst vorm zal krijgen, Alice gaat in op de nieuwe 
schoolleidersopleiding, het aantal aanmeldingen dat is toegelaten tot de eerste 
groep, en ook op een door een organisatiedeskundige gegeven aftrap. 

We zijn zo’n vijftien minuten voor het eind van de vergadering aanbeland als Ria 
voorstelt om over te gaan naar de situatie bij school X. Het gaat over het begeleiden 
van de daar werkende directeur. Iedereen, zowel de aan tafel zittende bestuur-
ders als de aanwezige adviseurs, geeft zijn mening en visie op hoe het traject aan 
te vliegen. Het is een zoeken naar het onbekende. Er is geen duidelijk antwoord 
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voorhanden. Vanwege privacy van de betrokkene vraagt Ria me na het lezen van 
dit portret dit gedeelte van het verhaal te verwijderen. 

Ik beperk me dus in dit portret in relatie tot bovenstaande situatie tot de opmer-
king dat ik bij mezelf merk dat ik me op basis van de gehoorde discussie zowel in 
de redeneringen van de adviseurs als in die van de bestuurders kan verplaatsen. 
Hoe ingewikkeld is het om bij dit soort processen, evenals overigens bij de primair 
pedagogische processen tussen leraar en leerling, de juiste keuze te maken? Weten 
wat je moet doen, wanneer je niet weet wat je moet doen, Max van Manen zei het 
al. En, zo is ook de vraag binnen mijn thesis, waar kijk je dan naar? Laat je je blik 
leiden door datgene wat er niet goed gaat, of durf je de aandacht te (blijven) houden 
bij dat wat je uiteindelijk bij die persoon, in die organisatie voor elkaar wil krijgen, 
vanuit het vertrouwen dat dat ook kan lukken? 

Het team bespreekt als laatste nog wat kleinere andere thema’s. Over segrega-
tie en de keuzes die de gemeente daarin niet altijd in positieve zin maakt, over het 
dreigende lerarentekort en hoe commerciële bedrijven daarop inspringen.  A
Na nog een korte bijeenkomst tussen de twee bestuurders onderling waar vooral de 
meer politieke thema’s – hoe om te gaan met een gemeente die cultuuronderwijs 
niet langer wil subsidiëren – en hrm- achtige zaken als het jaarlijkse cadeau in het 
kader van de dag van de leraar de revue passeren, is het tijd voor Ria en mij om 
samen even na te praten. 

In mijn beleving heb ik dan inmiddels enig inzicht in hoe Ria haar pedagogische 
schilderij schildert. Want ja, ook bestuurders lijken, zo durf ik op basis van dit por-
tret te poneren, een pedagogisch schilderij te schilderen. Voor Ria geldt, zo ervaar 
ik het toch, dat ze haar schilderij schildert op basis van een duidelijk kompas, dat 
van (volwassen) eigenaarschap van de ander. Daarbij zet ze de ratio, weliswaar met 
meer gevoelsmatig gedragen waarden als onderlegger, als centraal instrument in. 
Geen improvisatie en maar kijken waar we uitkomen, maar steeds een helder doel 
voor ogen. 

Nog voor we goed en wel op onze stoel zitten, deelt Ria mij vriendelijk doch 
zakelijk mede ‘dat we nog vijftien minuten hebben.’ Ik schrik. Bij het maken van de 
afspraak voor deze meeloopdag was afgesproken dat we een uur zouden hebben 
om na te praten. Het relatief terloops gebrachte zinnetje brengt me meer uit mijn 
evenwicht dan wenselijk is. Ik weet niet goed wat te doen. Aanwezig zijn, op de klok 
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kijken én zorgen dat ik al mijn vragen binnen vijftien minuten gesteld heb blijkt, zo 
merk ik vooral achteraf, voor mij een onmogelijke opgave.  A
Later, bij het uitwerken van het verslag, realiseer ik me dat ik bij het reageren op 
haar opmerking voor een halfslachtige route heb gekozen. In plaats van genoegen 
te nemen met die vijftien minuten en vanuit het hier- en- nu maar verder te zien, óf 
ervoor te kiezen het interview stil te leggen en te zeggen wat haar opmerking met 
me doet, kies ik ervoor om maar ‘gewoon’ door te gaan met vragen stellen en dan 
maar te zien na hoe lang het gesprek wordt afgekapt. 

Op de een of andere manier voel ik niet de vrijheid om dat wat haar relatief 
terloops geplaatste begrenzing met mij doet ter sprake te brengen. Daarnaast voel ik 
me meegezogen in en kan ik begrip opbrengen voor haar zakelijke aanpak. Daarmee 
mezelf en mijn eigen belang onderbelicht latend. Is het dat ik de confrontatie uit 
de weg wil gaan? Is het beleefdheid? Is het uit een vorm van dankbaarheid dat ik 
‘al’ de hele ochtend mee heb mogen lopen? Of ben ik zo op de ander gericht dat ik 
op het moment zelf niet eens precies doorheb wat er gebeurt? Ik weet het niet. Een 
combinatie van alles, wellicht. 

In ieder geval doet het ter plaatse wel iets met de rust in mijn binnenste én met 
de rust in het gesprek. Ik merk dat ik het moeilijk vind om met lijf en leden ‘bij mij’ 
te blijven. Ik ga haasten, zit in mijn hoofd, loop voor de troepen uit en praat zelfs 
geregeld door Ria heen. Van ‘aandachtige betrokkenheid’ is zo geen sprake! Daar-
naast maakt het dat ik uit mijzelf besluit om vragen van meer persoonlijke aard, 
zoals het biografische aspect van Ria’s werk, maar niet te stellen. De rust om op een 
wat dieper niveau hierover met elkaar in gesprek te gaan ontbreekt.  A
Uiteindelijk praten we toch nog zo’n klein uur. Na de tijdsdruk voor mezelf in 
zekere zin geparkeerd te hebben, lijkt het er ook op dat we inhoudelijk samen meer 
diepgang weten te vinden. We hebben het over de pedagogiek, het overbruggen van 
de afstand naar de werkvloer en over onderwijskwaliteit. Vanuit een meer mentaal 
perspectief weten we, zo ervaar ik toch, op een aantal grote thema’s mooi door te 
bomen. De angel van het ‘maar een kwartiertje hebben’, lijkt zich wat te verstoppen. 
Al is het zo dat hij, door een tussendoor komend telefoontje of een binnengekomen 
medewerker, wel een enkele keer de kop op steekt. 

En dan is het toch echt voorbij. Ria moet naar een volgende bijeenkomst en 
ik pak mijn spullen en vertrek richting huis. In de auto zucht ik een aantal keren 
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diep. Het was mooi, interessant, moeizaam en leerzaam tegelijkertijd. Ik heb 
prachtige aandachtige betrokkenheids- thema’s langs zien komen, en evenzovele 
relevante thema’s zelf ervaren. Want hoe ‘bij mij’ te blijven indien die ander mij 
daar niet als vanzelf de ruimte voor biedt. Hoe geest, lichaam en hart in verbinding 
te houden indien de gesprekspartner primair de meer zakelijk- vriendelijk- rationele 
insteek kiest?  A
Een week later kan ik het bezoek aan Ria pas echt achter me laten. Ik mail haar met 
een verontschuldiging. ‘Dank nog voor het feit dat ik een inkijkje heb mogen krijgen in 
jullie praktijk. Erg waardevol! Dank ook voor het gesprek. Ik wilde in dat kader ook even 
mijn excuses aanbieden. Je gaf aan een kwartier tijd voor me te hebben. Daarmee overviel 
je me wel een beetje, als ik eerlijk mag zijn. Ik was uit gegaan van een uurtje, volgens mij 
hadden we dat eerder ook zo besproken. Ik wist dus niet goed wat te doen, want in een 
kwartier kon ik onmogelijk doen wat ik had voorbereid. Daarmee kwam voor mijn gevoel 
mijn project een beetje in de knel. Bij het terugluisteren van de tapes realiseer ik me dat ik 
anders op jouw opmerking had kunnen reageren. Wellicht had ik niet moeten proberen 
vast te houden aan dat uur en had ik het ‘mislopen’ van antwoorden op vragen voor lief 
moeten nemen. Mijn excuses mocht je ervaren hebben dat ik te lang ben doorgegaan.’ 

Een week later komt haar antwoord: ‘Excuus niet nodig hoor. We zaten langer 
in de vergaderzaal na het bestuursoverleg en daardoor liepen we in op de tijd voor het 
gesprek. Hoop dat je voldoende input hebt. Succes met het vervolg!’ A
6.4.3 Over andersheid (toe) laten 

Een tweede manifestatie van ‘aandachtige betrokkenheid die het licht ziet via het 
portret ‘Goudschaaltje’, betreft het (werkelijk) (toe)laten van de andersheid van de 
ander. Wat vraagt het qua aandachtige betrokkenheid om die andersheid tegemoet 
te (kunnen en willen) treden, zonder deze te fragmenteren, via groepen te willen 
identificeren en/of via oordelen te objectiveren? 

Het thema ‘andersheid (toe) laten’ komt op verschillende manieren in het portret 
terug. Zo wordt in de ontmoeting tussen mij en de bestuurder helder dat die anders-
heid van de ander tegemoet treden en/of toelaten niet ‘als vanzelf’ gaat. Behalve dat 
het om een fysiek toelaten en tegemoet treden vraagt – in het geval van dit portret 
bevindt het bestuurskantoor zich op grote afstand van de werkvloer, waarbij die 
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andersheid dus in concrete zin grotendeels buiten beeld blijft –, vraagt het om een 
manier van ‘aandachtige betrokkenheid’ die voorbij gaat aan verschil. 

In het portret komt dit al- dan- niet- voorbij kunnen en willen komen aan de 
ander als ‘verschil’ aan de orde daar waar Ria aangeeft dat er een verschil ervaren 
wordt tussen de volgens Ria meer fysiek- emotioneel georiënteerde mensen op de 
werkvloer en de meer rationeel opererende medewerkers op het bestuurskantoor. 
Wat hier zichtbaar wordt is dat, in een poging grip te krijgen op soms wat moei-
zamer verlopende ontmoetingen, oordelen- van- verschil als hulptroepen lijken te 
worden ingezet. Iemand is zus of zo en het komen tot een meer werkelijke, exis-
tentiële ontmoeting, gaat dan over het overkómen van dat verschil. Zo geeft Ria aan 
dat het belangrijk zou zijn om ‘rijker’ te leren functioneren en van daaruit de ander 
meer op een op elkaar aansluitende golflengte te kunnen ontmoeten. 

Wat via ‘andersheid (toe) laten’ in beeld komt, is de vraag of en hoe (pedagogische) 
‘aandachtige betrokkenheid’ er toe kan doen waar het gaat om het voorbijkomen 
aan het in beeld brengen en ontmoeten van de ander als verschil. Hoe kunnen we 
de ander werkelijk ontmoeten vanuit zijn unieke anders- zijn? 

Wat hier zichtbaar wordt is dat een ontmoeting die voorbij gaat aan ‘verschil’, 
lijkt te vragen om de onzekerheid van het niet- oordelen te kunnen, durven en 
willen verdragen. De drie in ‘aandachtige betrokkenheid’ besloten liggende aan-
dachtsbewegingen lijken er daarbij vanuit gezamenlijkheid én met ‘gebruikmaking’ 
van zowel hoofd, hart als lichaam, toe te doen: ‘aandachtig zijn’ maakt ruimte om de 
ander te ontvangen zoals hij is, binnen ‘aanwezig zijn’ lijkt andersheid zowel opge-
heven te worden als dat het mag blijven bestaan en vanuit ‘betrokken zijn’ wordt 
– via het afscheidende karakter ervan – de andersheid van de ‘een’ ten opzichte van 
‘de ander’ manifest. 

De ander werkelijk als ander ontmoeten komt op verschillende manieren en 

momenten terug in verschillende portretten. Daarbij komt allereerst in beeld 

dat het bij het ontmoeten van de ander- als- ander aan de ene kant lijkt te gaan 

om het ‘vergewonen’ van geprotocolleerde en/of ervaren ‘bijzonderheden’. Op 

die manier kan voorbij gekomen worden aan de ander als ‘verschil’. Hier wordt 

uniciteit dus juist zichtbaar in het ont- labelen, in het ontmoeten van een gelijk-

waardig, ‘gewoon’, medemens. 

Tegelijkertijd komt dus in beeld dat het ‘gewone’ ook in zekere zin het unieke 

impliceert. Kijkend naar het ‘vergewonen- en- toch- uniek- zijn’ komt de uniciteit 

van ieder kind als gelijkwaardig mens in beeld via onder andere het portret 
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met Johan (‘Leerlingen in- lijven’, 5.5). In het portret is te zien dat men op het 

domeinplein probeert voorbij te komen aan het (al te veel) bestempelen van 

leerlingen. Ook via het portret met Yvonne (‘Onverwachte opklaringen’, 6.6) 

wordt zichtbaar hoe dit balancerend zoeken tussen ‘gewoon’ en ‘anders’ zijn 

gestalte krijgt. Op de school van Yvonne zitten naast ‘gewone’ kinderen ook 

kinderen die doof zijn. Ieder kind in zijn uniciteit erkennend en tegelijker-

tijd alle kinderen, dus ook de dove kinderen, even ‘gewoon’ vindend, probeert 

Yvonne op school niet alleen de leerlingen onderling vanuit deze gedachte met 

elkaar om te laten gaan, maar ook de ouders zover te krijgen dat ze dove kin-

deren niet langer als ‘verschillend’ zien. 

In het portret met leidinggevende Michiel (‘Met open vizier’, 6.3) wordt het 

anders zijn van eenieder verbonden aan het ontmoeten via de intermenselijke 

interactie. Het komt in beeld daar waar bestuurder Michiel vertelt over ‘de 

ware ontmoeting’. Volgens hem kan zo’n ontmoeting alleen gestalte krijgen als 

zowel de een als de ander zichzelf in een ontmoeting werkelijk kan laten zien. 

Dan ook kan de ander pas bereikt en geraakt worden en dan ook kan er zijns 

inziens pas écht bestuurd worden. Het elkaar als ‘ander’ bereiken gaat volgens 

Michiel voorbij aan het feitelijk met elkaar samenwerken en ook aan het al dan 

niet hebben van gedeelde normen en waarden. Het gaat wat hem betreft om 

het elkaar waarachtig tegemoet treden, waarbij kwetsbaar durven zijn en open 

durven staan een prominente rol speelt. ‘Op het moment dat je als bestuurder 

het lef hebt om jezelf te laten zien in al je zwakte, kun je iets bereiken’ zo stelt 

hij, daarbij aangevend dat als het er werkelijk toe doet, dat ‘we dan niet meer 

te bieden hebben dan wie we zelf zijn.’

6.5  (Ver)anker(en)de gastvrijheid 

6.5.1 Over het vasthouden van aandacht 

Dit portret is tot stand gekomen via een meeloopdag met Ruben en Maarten, 
bestuurders van een christelijke scholenstichting in het po. 

De vraag die in ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’ in relatie tot manifestaties van ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ naar boven komt, betreft de vraag of en hoe de intentie en 
het (iedere keer opnieuw) praktiseren van ‘aandachtige betrokkenheid’ kunnen en/
of zouden moeten blijven samengaan. 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   272Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   272 18/11/2021   14:00:4318/11/2021   14:00:43



 Portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’ met leidinggevenden 273

Wat zichtbaar wordt in het portret is een – op het christelijke geloof gebouwde – 
gastvrijheid. Een met hoofd hart en handen beleden gastvrijheid, waarbinnen alle 
ruimte wordt gemaakt om als mens te verschijnen. Of het nu gaat om de manier 
waarop ik als onverwachte gast welkom geheten word, de manier waarop de verga-
dering geleid wordt, of de bedding waarbinnen feedback op een binnen de stichting 
werkende directeur gestalte krijgt: in alles voert het samen- vanuit- verbondenheid- 
als- mens- bestaan de boventoon. Het christelijke geloof lijkt hiervoor houvast te 
bieden, zowel waar het gaat om het ankerpunt van waaruit deze geborgenheid 
biedende gastvrijheid gestalte krijgt, als de koers waarop steeds opnieuw geva-
ren wordt. 

Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat het hebben van deze (binnen het geloof) ver-
ankerde intentie en koers nog niet (meteen) betekent dat intentie en handelen 
(altijd) coherent zijn. Zo wordt via het portret zichtbaar dat het risico aanwezig is 
dat een intentie – in dit geval ‘gastvrijheid’ – een normerend karakter krijgt. Wat 
via het portret daarbij ook naar voren komt is dat daar waar ‘het normerende’ de 
bovenhand krijgt, de intentie ook van karakter verandert. Sterker nog, daar waar 
gastvrijheid als waarachtige intentie uitnodigt om mensen te laten verschijnen, 
lijkt een normerend opgelegde gastvrijheid precies het tegenovergestelde te doen. 

Wat via het portret ook zichtbaar wordt, is dat Ruben en Maarten permanent 
kritisch de vinger aan de (eigen) pols lijken te willen houden waar het gaat om de 
vraag of de oorspronkelijke intentie ook (nog steeds) daadwerkelijk wordt geleefd 
en/of dat de er in besloten gelegen ‘aandachtige betrokkenheid’ inmiddels uit koers 
is geraakt. 

Wat hier in relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ naar voren komt, is dat de 
stap van bedoeling/intentie naar praktiseren om een steeds opnieuw ‘vasthouden 
van aandacht’, in de zin van (kritisch)-durven- kijken- naar vraagt, juist omdat ‘inten-
tie’ en ‘praktiseren’ niet als vanzelf simultaan op lijken te hoeven trekken. 

In verschillende andere portretten komt het (ver)ankeren van de intentie tot 

aandachtig betrokken zijn en het van daaruit steeds opnieuw onderzoeken en 

vasthouden ervan, aan de orde. 

Zo kleurt het portret met leerling Sam (‘Onbevangen (on)geduld’, 7.3) zich 

door een in het christelijk geloof verankerde liefdevolle ‘aandachtige betrok-

kenheid’. Het betreft een grondtoon van ‘aandachtige betrokkenheid’, die 

gedurende de hele dag tussen de regels door merkbaar is. Deze grondtoon 

wordt zo nu en dan manifest gemaakt en wordt daarmee, ook al gebeurt het 
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deels impliciet, ook opnieuw tegen het licht gehouden. Een voorbeeld daarvan 

is te vinden in de dagopening van docent meneer Peters. 

In de portretten wordt ook zichtbaar dat een aantal leraren en leiding-

gevenden het anker van hun ‘aandachtige betrokkenheid’ vinden in hun eigen 

biografie. Daarbij komt ook naar voren dat men ‘aandachtige betrokkenheid’ 

met enige regelmaat opnieuw vasthoudt en onder de loep neemt. Zo komt 

bijvoorbeeld in het portret met leidinggevende Yvonne (‘Onverwachte opkla-

ringen’, 6.6.) in beeld hoe zij ‘aandachtige betrokkenheid’ dagelijks opnieuw 

her- innert door ’s ochtends met zichzelf een ‘een intentie voor de dag’ uit te 

spreken. In het portret met Anja (‘Kruimeltjes’, 5.2) laat Anja aan het eind van 

het portret zien op haar eigen ‘aandachtige betrokkenheid’ te reflecteren, waar-

bij ze beaamt dat het belangrijk zou zijn om de manier waarop ze dit gestalte 

geeft (opnieuw) onder de loep te nemen. 

Dat verankering via intenties niet altijd een garantie op praktiseren biedt, 

komt onder meer in het portret met Julia en Sophie (‘Stilletjes- aan’, 7.2) in beeld 

waar ik als onderzoeker zélf zodanig afgeleid raak door het concept van de 

school dat ik neig mijn eigen intenties te vergeten. Pas na een gezamenlijke 

reflectie, na het gezamenlijk opnieuw vasthouden van, lukte het me om terug 

te gaan naar waar het me om te doen was: aandachtig betrokken zijn bij Julia 

en Sophie. 

Ook in het portret ‘Met open vizier’ (6.3) komt het wankele evenwicht tus-

sen intenties, waarden en normen een aantal keren aan de orde. Zo betoogt 

bestuurder Michiel dat de vraag ‘wat vinden we nou echt belangrijk’ steeds 

opnieuw gesteld moet worden, waarna directeur Aleid beaamt dat het belang-

rijk is om steeds opnieuw naar die waarden te kijken, omdat ‘waarden heel 

snel normen worden’. Om te voorkomen dat normen maar al te snel een eigen 

leven gaan leiden, moet je terug naar de basis, zo stelt ze. ‘Die discussies wil je 

hebben’, geeft ze aan. 

6.5.2 Portret ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’

Als er zoiets bestaat als krassen op je ziel, dan heb je wat mij betreft ook zoiets als 
poetsdoekjes voor je ziel. Doekjes die dat wat diep binnen in jou soms verborgen 
aanwezig is, opwrijven en opnieuw glans geven. Zodat dat binnenste ook voor jezelf 
(weer) meer zichtbaar wordt. Zodat je weer (meer) contact maakt met dat deel van 
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jezelf waarvan je weet dat het in het dagelijkse leven, in de aan de buitenkant aan-
wezige oppervlakte, lang niet altijd mag of kan verschijnen. 

Al dagen ben ik aan het zoeken naar wat mijn bezoek aan Ruben en Maarten 
en hun scholenstichting X met mij als onderzoeker hebben gedaan. Welke ervarin-
gen voor wat betreft ‘aandachtige betrokkenheid’ ze me hebben meegegeven. En 
misschien komen bovenstaande bewoordingen nog wel het dichtste bij hoe ik mijn 
bezoek ervaren heb. 

Aangezien dit portret niet over mij gaat, maar over Ruben, en ‘on the sideline’ 
bestuurscollega Maarten, zou je je kunnen afvragen waarom ik deze bespiegeling 
maak. Dat doe ik omdat het op zielsniveau door de ander geraakt worden misschien 
wel is waar het in het pedagogische om gaat. Want misschien ontstaat juist dáár 
de beweging naar het worden van een eigenstandig ‘zelf’, naar een ‘ik’ die verant-
woordelijkheid kan nemen voor zichzelf en voor de wereld. Of zou het toch nog 
anders liggen? 

Hoe het ook zij, vanuit het perspectief van ‘geraakt worden’ heb ik via mijn 
bezoek aan de bestuurders van Scholenstichting X in ieder geval een bijzondere 
ervaring achter de rug. Ik ben zodanig geraakt door de ontmoeting, dat de erva-
ring ‘in mijn systeem’ is gaan zitten. Soms heb je dat hè, van die gebeurtenissen of 
momenten die de vezels van je ‘zijn’ raken, zodanig dat ze weken, maanden, jaren 
later nog voelbaar en oproepbaar zijn. En aangezien ik niet het raken van de ander 
zijn binnenkant kan beschrijven, want ja, ik zit niet in die ander, neem ik in dit 
geval mijn eigen binnenkant maar mee. Wat gebeurt er als iemand je raakt? Wan-
neer gebeurt dat? Wat is er voor nodig om het te kunnen laten gebeuren wellicht?  A
Op een donkere met mist doordrenkte donderdagochtend parkeer ik zo’n beetje een 
half uur te vroeg mijn auto voor een aantal licht vervallen winkeltjes tegenover het 
eveneens door ouderdom getekende schoolgebouw. Ik ben door Ruben en Maarten 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een schoolbezoek aan één van de scholen van 
hun gereformeerde scholenstichting. De agenda is door een uiterst behulpzame 
secretaresse aan mij doorgemaild. Ik ben allereerst aanwezig bij een ontmoeting 
met ouders, gevolgd door een bijeenkomst met leerlingen, waarna tijdens een derde 
gesprek het team ‘gehoord’ zal worden. Ook zullen we – Ruben, Maarten en ik – 
gezamenlijk een kort moment bij enkele lessen aanwezig zijn. Kortom: ik heb een 
globaal beeld van wat me te wachten staat. 

Buiten is het koud en nattig. Ik aarzel met uitstappen, de school lijkt nog 
gesloten. Ik heb net een lange door ochtendstondfiles getekende autorit achter de 
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rug. De rode remlichten van parallel voortschuivende auto’s verdwijnen maar met 
moeite van mijn netvlies. Het is vroeg en in mijn beleving te koud om buiten voor 
de school te wachten. Wat te doen? Op straat zijn nog nauwelijks mensen. Wel 
brandt er in een van de lokalen van de school licht. Felle tl- lampen verlichten een 
vanaf de straat zichtbaar klaslokaal, waar een jonge vrouw zich voorbereidt op de 
dag. Teachers never sleep, zo lijkt het. Altijd in de weer, nog even zorgen dat alles 
klaarstaat, voordat de kinderen om 08.30 het lokaal binnen rennen. 

Ik besluit om mijn geluk via de aanwezige juf te beproeven. Zou ze mij, een voor 
haar onbekende reiziger, op dit tijdstip al binnenlaten? Ik haal diep adem, pak mijn 
tas, steek de straat over en bel aan. De jonge vrouw doet inderdaad open. Ik geef 
aan wat ik kom doen en dat ik me bij Monique, de directeur, zou moeten melden. 
Ze neemt het met een vriendelijk knikje voor waar aan en draait zich om, mij in de 
hal van de school achterlatend. De school oogt oud, maar voelt warm. Geen reden 
tot stress, zo ervaar ik, gewoon er mogen zijn. Vanuit mijn ooghoeken neem ik 
een herfsttafel waar. Althans, ik vermoed dat het een herfsttafel is. Veel later op de 
dag zal ik vernemen dat het om een tafeltje gaat waar een bijbels gebedje boven is 
gehangen. Niks herfsttafel! Maar dat weet ik dan nog niet. En dus denk ik: mooi, 
die aandacht voor de seizoenen! 

Al snel komt Monique naar me toe. Ze zal die dag een hoofdrol gaan spelen, 
maar ook dat heb ik op dat moment nog niet in beeld. Het licht warrige jong aan-
doende bruine golvende kapsel en de vlotte kledingstijl lijken op het eerste gezicht 
niet te matchen met de oudere leeftijd die ik via een blik op haar gelaat meen te 
mogen optekenen. Dit is een directeur ‘op leeftijd’, ik vermoed zo ergens in de vijf-
tig. Toch wordt ook het jeugdige in haar gelaat meteen zichtbaar. Als je namelijk 
even beter kijkt, zie je een soort van sprankelende ondeugendheid in haar ogen. 
Daardoor oogt ze ‘op leeftijd’ en ‘jong’ tegelijk. Interessant, hoe dat kan samengaan. 

Monique kijkt me open en vriendelijk aan terwijl ik haar vertel wat ik kom doen. 
Haar mimiek, die een luttele seconde verwarring laat zien, maakt me duidelijk dat 
mijn komst niet is aangekondigd. ‘Klopt’, antwoordt ze als ik er naar vraag. Ze wist 
niet dat ik kwam, maar geen punt, ik ben welkom. Ik verbaas me in positieve zin 
over het gemak waarmee ze deze u- turn neemt. Weet zij wat ik kom doen? Ik zou 
zelf misschien wel even langer stil willen staan bij het idee dat een onderzoeker een 
hele ochtend mee komt lopen. 

Tijd om te dralen is er niet. Misschien dat dat ook meespeelt. Binnen een half 
uur moet er namelijk een school open! Tijdens het lopen naar de koffiekamer vertelt 
ze me dat ze pas sinds kort directeur is. Ze kent de school op haar duimpje, ze is er 
sinds 1997 werkzaam. Per toeval, of eigenlijk vanuit het verzoek van de leerkrachten 
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en de stichting, is haar recent gevraagd om directeur te worden. Een hele uitdaging 
gezien haar leeftijd en gebrek aan ervaring, maar ach, ze heeft er zin in. 

In haar doen en laten ervaar ik vrijwel onmiddellijk een open gastvrijheid. Niet 
speciaal nabijheid, maar wel gewoon de ruimte om open te staan voor dat wat komt. 
Nog voor het koffiekopje gevuld is vertelt ze me over het feit dat ‘ouders’ dit jaar 
een bijzonder thema vormen, ‘maar ja, dat zijn ook golfbewegingen hè.’ Ze gaan de 
oudergesprekken voor het eerst anders doen. Niet meer standaard, maar op maat, 
en alleen dan wanneer er om gevraagd wordt of wanneer het nodig is. Het is een 
verzoek vanuit de school, op die manier kan de werkdruk wat omlaag en kan er in 
het contact met de ouders ook ruimte zijn voor dat wat speelt. In meer zakelijke 
taal gezegd: op die manier kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afge-
stemd. Monique: ‘Tja, ouders boden eerst wat weerstand, maar nu heb ik ze niet 
meer gehoord haha.’ 

We babbelen nog even door. Over hoe moeilijk veranderingen zijn als het er op 
aan komt. Dat iedereen wel zegt te willen, maar dat als puntje bij paaltje komt…‘Ja’, 
zo stelt ze, ‘ouders houden niet van veranderingen.’ ‘Nee’, beaam ik, ‘maar volgens 
mij leraren ook niet.’ We lachen samen. Ook al is het nog vroeg en kennen we elkaar 
nauwelijks, via humor constateren we dat we allemáál een soort van menselijke 
weigerachtigheid in ons lijken te kunnen hebben als het over het aangaan van het 
nieuwe gaat.  A
Even later druppelt een achttal ouders – twee vaders en zes moeders, uitgenodigd 
op verzoek van de directeur – in verband met geplande bijeenkomst de koffiekamer 
binnen. De bij een onderwijsomgeving horende bekende levendigheid en drukte is 
op de achtergrond inmiddels merkbaar. Deuren klapperen, de stemmen van kin-
deren vullen de gang, de juffen pakken nog even koffie voordat de dag losbarst, 
iedereen lijkt (bijna) klaar voor de start van de dag. 

Ik ben erg benieuwd naar wat komen gaat. Voor mij is het vertoeven in een chris-
telijke onderwijsomgeving nieuw. Ja oké, mijn kinderen hebben op een katholieke 
school gezeten, maar behalve de viering van het kerstfeest merkten we nauwelijks 
iets van de achterliggende identiteit. En als persoon heb ik de officiële versies van 
het geloof reeds lang achter me gelaten. Voorafgaand aan het bezoek heb ik me 
er bewust niet al te veel op georiënteerd in een poging mijn oordeel niet van te 
voren al te vormen. Nu ik binnen sta merk ik dat mijn nieuwsgierigheid naar ‘het 
pedagogische’ in een door de bijbel gestuurde onderwijssetting zich meer opdringt. 
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Hoe gaan ze met geloven om in onderwijs? Ga ik het überhaupt merken? Wordt er 
gebeden? Waar zit ‘vrijheid’ in zo’n setting? 

Ik schud iedereen die binnenkomt de hand, zo ook Ruben, vanuit de veronder-
stelling dat het een van de ouders is. ‘Oh nee hoor, dit is de big boss’, zegt Monique 
grappend, op het moment dat ze ontdekt dat ik het bij het verkeerde eind heb. Nog 
even neemt iedereen de tijd om zich te settelen. Ondertussen gaat de schooltele-
foon. Een van de aanwezige ouders neemt op. ‘Mooi’, zegt Ruben, ‘er wordt hier 
door ouders opgenomen, teken van een goede ouderparticipatie haha.’ 

Tijd om van te voren met Ruben kennis te maken is er nauwelijks. Daar is later 
op de dag een moment voor ingepland. Ik leg zo kort als me lukt uit wat ik kom 
doen en zeg dat ik het fijn vind dat ik mee mag lopen. In een bijzinnetje vertel ik iets 
over mijn persoonlijke motivatie. Dat ik opgegroeid ben met een langdurig zieke 
vader. Dat aandacht als thema daardoor bij mij persoonlijk al vroeg in het vizier 
kwam. Pas later, onderweg terug naar huis, realiseer ik me dat ik ergens onderweg 
in zo’n gesprekje beslis of ik wel of niet iets zeg over mijn persoonlijke achtergrond. 
Boeiend, want wat maakt dat ik daar de ruimte voor voel of vraag? 

Alle ouders zitten inmiddels. De sfeer voelt gezellig, voorzichtig vertrouwd. Ik 
ervaar geen ongemakkelijkheid rondom het aanwezig zijn van mij als onderzoeker, 
al zal Ruben later betogen dat hij mijn bezoek in het begin toch wel even spannend 
vond. Ruben: ‘Ik had geen beeld. Ik zei tegen Maarten: ‘Volgens mij is het best wel 
een strenge vrouw die we vandaag gaan zien’. En wij zijn natuurlijk wel een beetje 
losjes. Maar goed, ik dacht: ik heb geen beeld, we gaan gewoon de uitdaging aan, 
we laten het maar gewoon gebeuren.’ 

De bijeenkomst, zonder de aanwezigheid van Monique, gaat van start. De sfeer 
kenschetst zich door een soort ontspannen alerte rust. Iedereen is gefocust maar 
kalm aanwezig. Ruben, blauw jasje met pochet, stevige bos grijs opstekend haar, 
leeftijd moeilijk te schatten – later hoor ik dat hij inmiddels opa is –, warme lage 
sonore stem en een licht accent, trapt af. Een krantenartikel over een nieuw ver-
schenen boek ‘Schoolpleinmoeders’ vormt de opmaat naar het eerste deel van het 
gesprek. Ik ken het boek niet, maar wat ik er van begrijp gaat het over hoe ouders 
betrokken zijn bij de school. Even kan ik niet volgen waar hij heen wil, maar het 
wordt me snel duidelijk. De school heeft een moeilijke tijd achter de rug. Ruben: 
‘We zien dat de rust is weergekeerd. De basis is op orde. Als we naar landelijke 
resultaten kijken gaat het goed. De uitdaging voor vandaag: zorgen dat we wéér 
een goed jaar hebben en samen kijken hoe we verder door kunnen ontwikkelen.’ 

Nadat hij heeft uitgelegd dat ze onder de noemer ‘anders vasthouden’ de 
komende maanden gaan gebruiken om met ouders en leerkrachten in gesprek te 
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gaan over de lange termijn toekomst – ‘een hele uitdaging want ja we weten dat we 
gas- loos worden enzo’ – legt hij de eerste vraag aan de ouders op tafel: ‘Wat is jullie 
onderbuikgevoel bij school X?’ 

Nu, maar ook later op de dag, valt me naast de specifieke richting van zijn vra-
gen ook zijn woordkeuze op. Het lijkt er haast op alsof hij via vragen als ‘waar zit 
jouw grootste verlangen’ en ‘wat is je onderbuikgevoel’ een ander register probeert 
aan te boren bij zijn gespreksgenoten dan gebruikelijk. Een register dat meer naar 
de hoofd- hart verbinding lijkt te zoeken, dan dat het afstevent op puur cognitief 
gedreven antwoorden. Bij het schrijven van dit verslag vraag ik me af of dit een 
bewuste keuze is. Ik heb het die dag niet gevraagd, het antwoord zal dus op zich 
laten wachten.

Na een stilte, die door een fris en zakelijk ogende bestuurscollega Maarten 
wordt opgevuld met een korte lach, nemen de ouders om en om het woord. Het 
gesprek lijkt zich toe te spitsen op twee thema’s. Wat als positief wordt ervaren is 
de kleinschaligheid van de school. Wel met de kanttekening dat ‘klein’ niet mag 
betekenen ‘naar binnen gekeerd en niet van de wereld’, want dan zou het ook als 
zwakte gezien kunnen worden. ‘Het is een school waar iedereen elkaar kent. De 
enige school waar gedag gezegd wordt. Dat vind ik heel bijzonder’, zegt een moeder. 
De anderen beamen. Het christelijke, de algemene sfeer: het is voor alle ouders een 
belangrijke reden om hun kind juist hier op school te doen. 

Toch zijn er ook zorgen. Vooral het onderkennen van de ontwikkelingsfase van 
een kind en het via beleid planmatig én professioneel opereren met betrekking tot 
die ontwikkeling, is volgens de ouders op dit moment binnen de school onvol-
doende geborgd. Het is te afhankelijk van een toevallige leerkracht. ‘Ik wil echt geen 
zeurouder zijn, maar ik voel me wel gedwongen me er meer mee te bemoeien’, stelt 
een moeder wier kind het voorbije jaar nooit haar toetsen af bleek te hebben. Een 
gegeven waarover door de juf niet met moeder was gecommuniceerd. Een andere 
moeder vervolgt: ‘Ja, mijn kind is wat dromerig, wat langzamer, ik ben me er nu 
al van bewust dat ik moet opletten: weet de leerkracht wel hoe ze mijn kind moet 
begeleiden?’ Ook een moeder wiens vijf hoogbegaafde kinderen vanuit een dorp 
twintig kilometer verderop hier naar school komen, neemt de ruimte om te pleiten 
voor meer vakmatige professionaliteit. ‘Mijn kinderen zijn allemaal als hoogbegaafd 
getest. Die kinderen zwemmen, nee, verdrinken hier. Er is daarover nog steeds geen 
beleid gemaakt.’ 

In de voorzichtig geuite zorgen en onderbuikgevoelens tekent zich wezenlijke 
kritiek af. Kritiek die zich lijkt te richten op de onderwijskundige aanpak van de 
school. Oei, denk ik van binnen. En nu? Desalniettemin blijft mijn gevoel dat hier 
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ménsen met elkaar in gesprek zijn overeind. Een gevoel dat ik zou definiëren als 
naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar. Wat neem ik hier waar? Hoe 
kan ik ervaren dat hier niet (alleen) wordt vergaderd, niet zakelijk rationeel wordt 
geëvalueerd, maar dat hier vanuit een haast voelbare onderlinge gastvrijheid met 
elkaar wordt gesproken? Zit dat in de kernwaarden die mensen mee het gesprek in 
nemen? Zit het in het feit dat hoofd en hart zich lijken te verbinden? Of zit het in 
mij en denk ik iets te proeven wat er wellicht helemaal niet is? 

Ruben en Maarten luisteren. De houding van Ruben spreekt haast voor zich. 
Licht voorover geleund richting de tafel, de handen gevouwen en een open blik, laat 
hij, zo lijkt het althans, volledig binnenkomen wat er wordt gezegd. Geen muurtjes, 
maar deuren. Geen gelijk halen, maar daadwerkelijk ontvangen. Een houding die 
deels, zo ervaar ik in de loop van de dag zelf, zijn manier van doen en laten ken-
merkt, maar waar daarnaast bewust, zo blijkt eveneens uit het latere gesprek, voor 
gekozen wordt. Ruben: ‘Deze school heeft alle ruimte gekregen om de basis op orde 
te krijgen. Nu zie je dat het op orde is, maar, en dat hebben we ook met Monique 
afgesproken, er moet nog wel wat gebeuren. Al een jaar of twee, drie kabbelt het 
voort. Dan worstelen wij ook met de vraag hoe. We hebben niet alle antwoorden. 
Daarom willen we bevragen, bevragen, bevragen.’ 

Deze manier van doen en laten, die ik de rest van de dag nog meermalen te zien 
zal krijgen, lijkt ruimte te bieden. Ruimte voor onzekerheid, voor niet weten waar-
heen (nog), met als gevolg ruimte voor de ander om daadwerkelijk te verschijnen. 
En ook al behoort bevragen en ontvangen wellicht niet tot de primaire aard van ‘het 
beestje’ – ‘wij zijn wel van die mannetjes hoor haha, we vinden het soms moeilijk 
om op onze handen te gaan zitten’ – het bevalt wel. Maarten: ‘Het is echt zoals we 
het willen doen. Ook op een andere school, waar het helemaal niet goed gaat, zijn 
we heel bewust op onze handen gaan zitten. Pas de laatste tien minuten niet meer. 
Dat hebben ze heel erg gewaardeerd. Terwijl wij er voorheen vol in gingen.’ 

In de gekozen aanpak – die in mijn perceptie veel minder alléén een rationeel 
bewuste vergaderkeuze is dan Ruben en Maarten mij willen doen geloven; per-
soonlijk ervaar ik gedurende de hele dag dat hun dieper liggende waarden met 
betrekking tot God en het bijbehorende mensbeeld hen in al hun vezels karakteri-
seert – tekent zich ook een zekere gedeelde kwetsbaarheid af. Het gaat niet alleen 
om, zoals ze zelf zeggen, ‘er een klap op te kunnen geven.’ Het lijkt te gaan om 
wezenlijk delen, samen zoeken, vanuit gedeelde waarden, zonder precies te weten 
waarheen. 

Ruben bevestigt de ouders in hun onderbuikgevoel. ‘Jullie geven precies de 
angel in het verhaal aan. Zie je het kind? Ja, we vinden het heel belangrijk om het 
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te zien als kind van God. Maar zie je het kind ook in zijn ontwikkeling? Dat hoor ik 
terug in het rondje. De basis is nu op orde. Als de boel in brand staat levert dat ook 
stagnatie op. Maar nu willen we leerkrachten heel erg uitdagen om een stap verder 
te gaan. We vinden de school niet uitblinken in innovatief denken. De basis is er, 
maar er moet nog wel een slag gemaakt worden.’ 

Hij vervolgt zijn verhaal door zijn eigen gedachten over de toekomst met de aan-
wezige ouders te delen, gedachten die mede worden ingegeven door het dreigende 
lerarentekort. ‘We zijn met directeuren bezig rondom de vraag wat de bedoeling van 
onderwijs is. De gaven en talenten van de kinderen ontwikkelen we nu niet opti-
maal. We willen op een andere manier naar de inzet van mensen kijken. We hebben 
het onderwijs jarenlang te afhankelijk gemaakt van de individuele leerkracht. Een 
kind is een geschenk van God. Zo’n kind willen we zo goed mogelijk ontwikkelen. 
Het is terecht dat jullie de vinger op de zere plek leggen.’ 

Dan is het tijd voor de tweede grote vraag: de identiteit van de school. Ruben 
legt de vraag hoe ouders tegen onderwijs- met- de- bijbel- als- basis vanuit identiteits-
belevingsperspectief aankijken open en bloot op tafel. Daar waar zo- even, bij het 
vorige thema, kritiek een duidelijke plek innam, lijken op dit thema’s de ouders 
elkaar eenvoudig te vinden. Positief, blij met de identiteit, een veilige omgeving, 
een duidelijk aanwezige christelijke beleving, goed dat iedereen naar elkaar omziet, 
zo kleuren zich de reacties. ‘Het is belangrijk dat ze leren om naar elkaar om te 
kijken. God houdt van jou, en ook van die ander. Dat geven we ze de hele dag mee’, 
zo stelt een moeder. 

Ruben besluit om toch nog even door te vragen. Hoe is het contact vanuit de 
school met de wereld om hen heen? Is er contact met de wijk? Want vanuit het 
geloof zou ook de wereld, de ander, er een plekje in moeten hebben. Ruben: ‘In het 
verleden waren we meer naar binnen gericht. De verbinding met de wereld waarin 
we leven vinden we wel een aandachtspunt. Hoe gaat een kind om met zwart- wit, 
met homofilie, hoe breng je naastenliefde in de praktijk? Hoe vorm je je als burger 
in gemeente X? Voor ons is burgerschap echt een issue.’ De ouders knikken, het blijft 
relatief stil. Beaamd wordt dat de school relatief weinig contact heeft met de directe 
omgeving. Toch lijkt niemand er zich over op te winden of druk over te maken. Het 
is een gegeven. Veel meer dan dat lijkt het vooralsnog niet te zijn.  A
Later, tijdens het een- op- een (of eigenlijk een- op- twee) gesprek, praten Ruben, 
Maarten en ik naar aanleiding van de identiteitsvraag door over de vraag hoe de 
bijbel zijn plek vindt in de pedagogische opdracht en wat die pedagogische opdracht 
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dan precies is. Ruben: ‘Je leert en vormt je leerlingen op weg naar de toekomst. 
We vertalen dat misschien ook wel vanuit onze visie op het kind vanuit de bijbel: 
een geliefd kind van God met gaven en talenten die op weg is naar een toekomst. 
Wij kennen die toekomst niet, maar we willen dat kind onderweg wel toerusten.’ 
Maarten vult aan: ‘Om dat kind straks in die samenleving een menswaardige plek 
in te kunnen laten nemen, vol verwondering over wat God in deze wereld gescha-
pen heeft.’ 

Ik merk dat hun zichtbare overgave aan het geloof en de bijbel me in positieve 
zin raakt, ze lijken volledig te staan voor wie ze willen zijn. Geen twijfel, geen zoeken, 
maar een duidelijke koersvastheid. Ook al is binnen het geloof – zo brengt Ruben 
gedurende de dag meermalen in – ook niet alles zeker, de zekerheid van het geloof is 
er wel. Daardoor lijkt zich, hoe tegenstrijdig het mogelijk ook klinkt, een soort van 
vrijheid in hun doen en laten te manifesteren. Een vrijheid die voor en bij mij vervol-
gens ook voelbaar is. Zou het zo zijn dat de existentiële vragen en angsten die bij een 
niet- gelovig persoon toch vaak ook voor verwarring en onzekerheid zorgen, hier van 
tafel geveegd zijn? Is het een ‘je geborgen weten’, dat ervoor zorgt dat je de wereld 
meer open tegemoet treedt? Ik heb het nog niet helemaal helder. Hoe het ook zij, hun 
hele doen en laten lijkt zich te kenmerken door een soort van ‘vertrouwen in’. Een 
vertrouwen dat – wederom een schijnbare tegenstelling – júist ruimte lijkt te bieden 
aan twijfel, aan onzeker zijn, aan mens zijn en dus ook aan de ander. 

Daar waar hun reactie bij mij aan de ene kant respect oproept heb ik aan de 
andere kant ook vragen. Vragen met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn 
van vrijheid in de keuze om te geloven. Vragen dus ook met betrekking tot hoe zij 
zelf hun pedagogische opdracht invullen. Ruben geeft in antwoord hierop aan dat 
er aan de ene kant een socialiserende dimensie aan het geloven zit – ‘het is ook een 
stuk socialisatie, het is een bewuste keuze van ouders om hun kind hier op school 
te plaatsen, wij zijn wie we zijn en iedereen is welkom’ – terwijl er anderzijds steeds 
de ruimte zou moeten blijven voor kinderen om zich af te vragen hoe zij zich zelf 
tot het geloof verhouden. En juist daar tekent zich een spanningsveld af. Ruben: 
‘Ik vind dat wij daar vanuit het geloof wel fouten in hebben gemaakt. Geloof is heel 
gauw neergezet vanuit hiërarchie. Dan ga je het opleggen. Als je niet oppast ga je 
normerend geloven. Daar geloof ik niet in.’ 

Zowel Ruben als Maarten benadrukken dat vanuit het geloof gelijkwaardigheid 
in de interpersoonlijke interactie een centraal element is. En precies dát wordt, ook 
binnen de omgeving van de school, soms nog weleens uit het oog verloren. Ter 
illustratie haalt Ruben een ouderavond aan waar ouders aangaven vanuit controle 
hun kind een bepaalde kant uit te willen sturen. ‘Daar zaten ouders van: ‘Ik wil dat 
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mijn kind dít niet doet, ik zal er voor zorgen dan mijn kind dàt niet doet!’ Dan ga 
je heel erg vanuit de norm bepalen waar een kind wel of niet mag kijken, ja daar 
geloof ik niet in. Zo’n ouderavond heeft ook voor ons als doel om mensen bewust 
te maken van het feit dat we in een grotere wereld leven.’ 

De term ‘geïntegreerd geloven’ valt. Geloof moet niet zozeer iets zijn dat vanuit 
normen wordt opgelegd, het zou veeleer van binnen daadwerkelijk zo gevoeld en 
ervaren moeten worden. Een taak waar ook de leraar zich zélf voor gesteld ziet. 
Ruben: ‘Ik heb een keer meegemaakt in een team, dat er een kind was met heel 
extreem onbegrijpelijk gedrag. Dan wordt gezegd: ‘Dat kind kan niet blijven’. Maar 
dat kind kan niet weg, want waar moet het naar toe? Dat heeft mijn pedagogische 
hart geraakt. Ik ben toen de confrontatie met het hele team aangegaan en heb 
gezegd: ‘Jongens als we dít (het geloof) met elkaar belijden en dát (het wegsturen) 
is wat we doen, dan matcht dat volgens mij niet’. Toen zijn zij teruggegaan naar de 
vraag wie ben ik dan eigenlijk? Hoe heb ik mijn (levens) route tot nu toe gelopen? 
Daar zou iedereen naar terug moeten. Want van daaruit laat je je pedagogische 
hart aan kinderen zien. Ik denk dat dat stuk bij ons niet goed genoeg ontwikkeld is.’  A
Na nog een korte vraag over de onverwachte groei van de school met twintig leer-
lingen sluit Ruben met de vraag naar aanbevelingen – ouders meenemen in de 
denkprocessen, ict en innovatie in beeld houden en het vieren van successen – de 
vergadering af. 

Nog voor de ouders goed en wel de vergaderkamer hebben verlaten stroomt de 
leerlingenraad naar binnen. Acht kinderen, de blik op serieus, klaar om hun beste 
beentje voor te zetten. ‘We hebben maar één spelregel’, stelt Ruben, ‘en dat is dat 
we elkaar uit laten praten.’ Iedereen knikt. ‘Wat is een goed gebaar?’, vervolgt hij. 
‘Oké, ja, de hand omhoog als je iets wil zeggen.’ 

De kinderen zitten op het puntje van hun stoel. Uit antwoorden op de vraag wat 
nou het mooiste aan de school is blijkt dat ieder kind een duidelijk eigen beleving 
heeft. ‘Dat we gewoon christelijk onderwijs krijgen’, begint een van de aanwezige 
jongens, gevolgd door een zucht van een andere jongen die het gras voor de voeten 
weggemaaid ziet worden. ‘Dat we dingen samen doen en dat niemand er buiten 
staat’, vervolgt een van de meisjes. ‘Dat we DaVinci gebruiken, je doet heel veel 
vakken tegelijk.’ ‘Lekker spelen op het plein’, sluit een van de andere meiden af. 

Ik frons mijn wenkbrauwen en voel twijfel. Voor mij is het volkomen nieuw 
dat je, als je aan kinderen vraagt wat ze het mooiste vinden aan school, er dan 
opmerkingen volgen die te maken hebben met het geloof. Wat zouden ze precies 
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bedoelen? Hebben ze inmiddels aan den lijve ervaren wat geloven in God hen kan 
brengen, bijvoorbeeld kijkend naar veiligheid en geborgenheid? Of praten ze hier 
hun ouders na? Het kan toch haast niet dat dit uit hen zélf komt? Lang heb ik niet 
de tijd om bij mijn bedenkingen stil te staan, Ruben houdt de vaart erin en gaat 
meteen door vraag twee. 

 ‘Als je iets zou kunnen veranderen hier, wat zou je dan veranderen?’ Vingers 
in de lucht, iedereen wil het woord. Een van de jongens, stekelig haar, heeft zich 
opgeworpen als notulist en poogt driftig mee te schrijven met wat er gezegd wordt. 
Een paar van de reacties die volgen zijn op zijn minst verrassend. Zo vinden twee 
van de meisjes dat de veiligheid op het schoolplein omhoog moet. ‘Sommige palen 
bij het klimrek zitten los en de tegels moeten platter liggen.’ ‘En ja, we moeten een 
beetje meer speeltijd hebben. We hebben veel speelgoed, maar daar doen we niks 
mee’, vult een van de jongens aan. Te weinig ruimte op de gang blijkt ook een issue. 
‘Ja, ja, ja’, roepen de kinderen in koor op het moment dat een van de jongens dit 
thema op tafel legt: ‘Meer ruimte en meer kapstokken!’ 

Ruben en Maarten noteren op hun iPad de essentie van wat er gezegd wordt. 
Net als bij het gesprek met de ouders lijken ze waarachtig geïnteresseerd in wat de 
kinderen hen vertellen, hun houding kenmerkt zich door ontvangen. Zelf merk ik 
vooral gefascineerd te zijn door de manier waarop en de mate waarin de leerlingen 
zich van hun taak kwijten: door en door serieus, doordrongen, zo lijkt het, van de 
bijdrage die zij vanuit hun positie in de leerlingenraad aan de verbetering van de 
school kunnen leveren. 

Ruben wil graag weten of er binnen de leerlingenraad ook over ‘leren’ met elkaar 
gesproken wordt. Uit het gesprek dat volgt concludeert hij dat er twee thema’s spe-
len: de leerlingen willen meer uitdaging – ‘het is niet fijn als kinderen denken: dat 
weet ik allemaal al’ – en ze willen beter leren omgaan met verschillen – ‘hoe ga je 
met elkaar om als iemand zich minder voelt dan de ander.’ 

‘Hebben jullie ooit gesprekken over dat er verschillen zijn en dat je daar ver-
schillend mee om kunt gaan’, vraagt Ruben vervolgens. Een klein asblond meisje 
helpt hem uit de droom: ‘We hebben ieder jaar weer het thema talent. We hebben 
nooit een ander thema.’ Pesten, de volgende vraag van Ruben gaat erover, is op 
school nagenoeg niet aanwezig. Behalve het online pesten dan. ‘We hebben een 
groepsapp, daar wordt heel irritant tegen elkaar gedaan.’ Maarten brengt in dat 
juist het online pesten een mooi thema voor de leerlingenraad zou zijn om zich 
verder in te verdiepen. 

In de keuze van zijn vragen lijkt Ruben de nadruk meer op de identiteit en de 
vormende kant van het onderwijs te leggen, dan op de kwalificerende taak. Ook 
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zijn laatste vraag betreft een vormingsaspect van de school. Ruben: ‘Jullie zeiden dat 
jullie het fijn vinden dat het een christelijke school is. Waaraan merk je nou bij je juf 
of meester dat deze heel erg van de here Jezus houdt?’ Alle vingers gaan omhoog. 
Bijbelverhalen vertellen, Jezus die ingezet wordt op het moment dat er een thema 
in de klas speelt als ‘buiten sluiten’, en…zingen. De notulist: ‘De juf zingt heel hoog 
en dan zegt ze: kom op jongens, zing eens wat harder.’ 

Later, tijdens de nabespreking met Monique, gaat Ruben in op het ‘zenden’ van 
bijbelverhalen en liederen door leraren richting kinderen. Het woord kwetsbaar-
heid valt wederom. Ruben: ‘De activiteiten die gebeuren zijn goed. Maar hoe voer 
je nou het goede gesprek hierover? Hoe stel je je kwetsbaar op? Voor je het weet 
ga je het kind een ideaalmodel voorhouden en ik geloof niet in ideaalmodellen. Ik 
heb gezien, ook toen ik directeur was, dat kinderen het geloof vaarwel zeggen. Wat 
zou daar de oorzaak van zijn? Ergens denk ik dat het je als volwassene kwetsbaar 
opstellen en zeggen dat je het ook allemaal niet weet, er wel bij zou kunnen helpen.’  A
Na het gesprek met de kinderen is het tijd voor een bliksembezoek aan enkele 
klassen in de school. De school laat ons via dat bezoek, zo hoor ik later van Ruben, 
‘iets zien van waar ze trots op zijn.’ Getooid met een notitieblok en onder leiding 
van Monique komen we groep zes binnen. Daar gaat de juf juist van start met een 
door de leerlingen zelf bedachte Kahoot- quiz. Waarmee kan je een bacterie zien? 
Met een telescoop of microscoop? De leerlingen stemmen. Wat betekent ‘door de 
bomen het bos niet meer zien?’ 

Nog voor we ons goed en wel achter in de klas hebben gesetteld, gaan we door 
naar de volgende les, die bij groep 3. Daar is de fruithappauze bijna voorbij. Her en 
der gaat één van de kinderen als een ervaren schoonmaker met de Glassex- spuit aan 
de slag, want ja, de tafel moet schoon. Hup, even sprayen, doekje erover, en klaar is 
Kees. Aandoenlijk. Even later is het tijd voor de taalles. De kinderen krijgen op het 
digibord woordjes voorgetoverd. ‘Wat staat hier m…aaa…ttt, hier staat maat.’ Alle 
kinderen luisteren en kijken geboeid. 

En dan zijn we al weer onderweg naar groep 8. Lopend naar het klaslokaal 
boven in de school vraag ik me af wat ik nou zo- even gezien heb. Of ik eigenlijk 
wel iets gezien heb. Wat maakt dat de beelden uit de klas me maar beperkt bijblij-
ven? Waarom heb ik het gevoel dat zo een bliksembezoek mij qua informatie ‘niks’ 
oplevert? Ik wijt het aan het tempo en het feit dat ik mijn blik tegelijkertijd op de 
klas, de juf en op Ruben heb geprobeerd te richten. Dat blijkt teveel van het goede. 
En als je overal kijkt, zie je niks, zo merk ik. Bovendien heb ik, zo concludeer ik, om 
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goed te kunnen waarnemen meer tijd nodig. Is het ‘tijd’, of is het ‘gelegenheid om 
te aarden’? Want waarom lukte het wél tijdens de voorafgaande vergaderingen om 
me een beeld te vormen van wat zich voor mijn neus afspeelde en lijk ik dat beeld 
nu niet te kunnen vullen? 

Bij groep acht vindt een Cambridge- debat plaats. De stelling ‘op school mogen 
alleen gezonde traktaties getrakteerd worden’ vormt de leidraad voor een geani-
meerd debat tussen twee frontaal tegenover elkaar gezeten groepen kinderen. 
Opstaan betekent het woord willen. De juf bepaalt wie het woord krijgt en per 
groep is er een maximale spreektijd ingesteld. Iedereen doet welwillend mee. ‘Als 
iedereen appels trakteert, eet je teveel appels’ stelt een van de deelnemers. ‘Wat 
maakt dat kleine beetje suiker nou uit, in fruit zit ook suiker’, repliceert de ander.  A
Beneden aangekomen is het tijd voor een gesprek met directeur Monique, leer-
kracht Babette en Carla, de binnen de school werkende ib- er. Monique, die al 
grappend – ‘het lijkt hier wel een tribunaal haha’ – binnenkomt, lijkt het allemaal 
relatief ontspannen te ondergaan. Wel spreekt uit haar ogen tegelijk een soort van 
‘nu krijg ik het te horen, maar wil ik het wel horen’ blik. Ruben neemt meteen het 
woord. Hij geeft aan heel erg trots te zijn op de school. ‘We komen uit een hele 
instabiele periode. We zien dat de school nu stabiel is. De basis is op orde. Hoe nu 
verder? Aan jullie de ruimte om je verhaal te doen.’ 

Monique vertelt aan de slag te zijn met het hoogbegaafdenvraagstuk. ‘We doen 
best veel, het heeft de aandacht, maar het is voor ouders niet altijd inzichtelijk.’ Ook 
alle aanpalende thema’s passeren de revue: de samenwerkingsrelatie met ouders, 
de resultaten in verhouding tot de populatie. 

Ruben en Maarten, gebroederlijk naast elkaar gezeten, vertonen nog altijd hun 
open, luisterende houding. En tóch is er iets anders dan bij de eerste twee gesprek-
ken. Er is meer afstand, zo schrijf ik voor mezelf op. De vragen, met enige regelmaat 
iets kritischer van aard, evenals het woordgebruik – Ruben heeft het over ‘jullie’ – 
verraden dat het even niet om ‘wij’ maar om ‘jullie’ lijkt te gaan. 

Ook het plaatsgevonden bliksembezoek aan de klassen krijgt even de aandacht. 
Ruben bekritiseert de geziene klassikale aanpak. ‘Ik zie een vrij bewuste klassikale 
aanpak. In de taalles zie ik ook weinig differentiatie. Is dit het reguliere beeld en 
wat vinden jullie daar van?’ Later spreek ik hem op deze reactie aan. Waarom is het 
juist dát wat hij benoemt? Er waren toch ook nog heel veel andere dingen te zien? 
Mijn opmerking mag bij hem binnen komen. Hij vraagt wat ik dan gezien heb? Ik 
geef aan dat ik gemotiveerde leerlingen zag, een evenwichtig klimaat, leraren die op 
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een volwassen, gelijkwaardige toon de kinderen aanspraken, en, zeker in de laatste 
situatie, een geanimeerde discussie waar iedere leerling zich bij betrokken voelde. 
Hij laat mijn reactie op zich inwerken…

Terug naar het overleg. Babette neemt het woord in een poging op Ruben te rea-
geren. De sfeer is inmiddels meer ontspannen Ze benadrukt dat ze in de klas met de 
groep start en eindigt, maar dat er tussenin wordt gedifferentieerd. Ze beaamt tege-
lijkertijd dat er vaker gewerkt zou kunnen en moeten worden met korte instructies, 
gevolgd door zelfstandig werken. Ook Monique bevestigt wat Ruben en Maarten 
gezien hebben: ‘Ja, leerkrachten hebben moeite met loslaten. Ze willen de controle 
graag houden.’

Er ontstaat een gesprek over vasthouden en loslaten. Hoe kan de school daarin 
een stapje – of een stap – verder komen? Wat is er nodig om een stap te maken, 
welke blokkades zijn er? Welk verlangen hebben ze op dit gebied? ‘Ik denk dat je 
moet durven’, stelt Carla. ‘Je moet gewoon een knoop durven doorhakken’, vult 
Babette aan. Ook Monique beaamt dat ‘je het lef moet hebben om het gewoon 
eens te doen.’ 

Ruben probeert niet alleen de school maar ook het gesprek inmiddels overdui-
delijk een stap verder te krijgen. Ruben: ‘Wanneer gaat dat dan gebeuren? Waarin 
zouden wij kunnen ondersteunen? We houden ons nog vast aan het systeem zoals 
het geweest is. Leraren zijn teveel volgers van het systeem. Ik heb nog geen ant-
woord. Wat hebben jullie nódig?’ 

En ook al wordt het met zachtheid en liefde gezegd, iedereen lijkt het persoon-
lijke appel tot zich door te laten dringen. Hier zijn antwoorden gewenst! Monique 
heeft inmiddels verhitte wangen, haar blik blijft zoekend, wat zou ze denken? Ook 
Carla zit alert maar stil in het gesprek. Babette zegt weinig, maar laat een grote 
glimlach zien. Is dit wat zij al lang graag zou willen? Wat zegt die glimlach? Ik 
voel in mijn binnenste de elders aan tafel onuitgesproken emoties en trek me de 
oproep van Ruben plaatsvervangend aan. Het antwoord op de aan hen gestelde 
vraag brandt op mijn lippen. Wat hebben ze nodig? Vertrouwen dat ze een fout 
mogen maken! Zeker weten dat ze niet afgerekend worden! 

Later, in het trio- gesprek dat volgt, zal ik mijn gedachten aan Ruben en Maarten 
kenbaar maken. Daar is nu, hier in deze ‘pressure- cooker’ geen plaats voor. Ruben 
heeft, zo ervaar ik het toch, inmiddels een meer sturende rol aangenomen. Hij wil 
iets! Hij zoekt beweging! Hoe? Ik vraag het me bijna hardop af. Ik merk dat hij dát 
nog niet in beeld heeft, noch lijkt hij het te willen hebben. 

Hij vertelt over de pilot die hij, versneld door en onder druk van het dreigende 
lerarentekort, wil ondernemen. ‘Nu is iedereen baas in eigen klaslokaal, maar dan 
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worden jullie echt mét elkaar verantwoordelijk voor een grote groep met kinderen. 
Samen lessen voorbereiden, samen evaluaties doen. We gaan vier projecten starten 
om te onderzoeken of het zou kunnen werken. We willen jullie ook budget geven.’ 
Half stellend, half vragend legt hij zijn ideeën op tafel. 

En dan laat Carla, relatief plots, vrij onomwonden van zich horen. ‘Ik vind dat 
er reuze veel verschil is met vijf jaar geleden. Er wordt meer gekeken naar het kind, 
minder klassikaal.’ Ruben is nog niet overtuigd. Op zijn vraag hoe de school checkt 
of de school inderdaad anders is dan vijf jaar geleden, neemt Monique het woord. 
Via ouders, via de regiegroep ouderbetrokkenheid, via schoolpleingesprekjes. 

Hoe hard Ruben ook probeert, het gevoel dat hij een laag poogt te bereiken die 
hij (vooralsnog) niet bereikt, kan ik niet loslaten. Voor mezelf noteer ik dat er wordt 
gesproken via de bovenlaag. Van binnen – via de onderlaag – worden er dingen 
gedacht, gevonden, die niet worden geuit. Anders gezegd: Rubens appel wordt wel 
gehoord, maar raakt (nog) niet. Wat is het dat hier geen antwoord gegeven wordt? 
Wat maakt dat de terughoudendheid zelfs zichtbaar is? Heeft het iets te maken met 
verantwoordelijkheid nemen? Ik kom er niet aan uit. De zaken van het gemoed 
laten zich niet altijd in denken vangen, zo blijkt toch ook nu maar weer. 

En dan probeert Ruben het nog een laatste keer. ‘Wat is nou het punt in de 
verte? Hoe past dat binnen de bedoeling van onderwijs?’ ‘Is het punt in de verte hel-
der?’, vraagt ook Maarten. ‘Zeker’, stelt Monique: ‘Wat we willen zien is dat kinderen 
op het puntje van hun stoel zitten, dat ze gemotiveerd zijn, dat ze geoutilleerd zijn 
voor het leven. Daar heb je handvatten voor nodig.’

Na nog een aantal korte punten met betrekking tot de aanschaf van metho-
den te hebben besproken, is het tijd voor een afronding. ‘Even een korte reflectie?’ 
vraagt Ruben. Monique geeft aan ‘dat we nog een hoop werk te doen hebben.’ Carla 
zegt te willen nadenken over de eerste kleine stap, richting de stip op de horizon. 
Ruben kan het niet laten: ‘Misschien wel een hele grote stap?’ hij stelt het vragend, 
waarna Babette het stokje overneemt. ‘Ja, maak ze maar warm voor de grote stappen 
hahaha.’  A
En dan is er voor Ruben en Maarten een moment ruimte voor gezamenlijke reflec-
tie. Het maken van stappen of stapjes – wat kan en wat is wenselijk? – vormt het 
kernelement van het gesprek. Ruben betoogt dat de één, Babette, een stap wil 
maken, terwijl de anderen, Monique en Carla, het via stapjes zouden willen doen. 

Na mijn verzoek of ik mag reageren op wat ik gezien heb, word ik als derde part-
ner volledig en onvoorwaardelijk, zo voelt het althans, betrokken in het gesprek. 
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Ik geef aan wat ik gezien heb en dat het volgens mij voor Monique misschien wel 
te moeilijk is, teveel tegelijk om te doen. ‘Wat doe je, als het geen vraag van de wil, 
maar een vraag naar behapbaarheid is? Een dergelijke grote voorwaartse beweging 
vraagt om lef, een energievorm die misschien minder in vrouwen aanwezig is?’, zo 
poneer ik vragend, ondertussen stiekem onderzoekend of ze open staan voor een 
dergelijke benadering. Ik merk dat mijn visie evenzeer tot nadenken aanzet als dat 
het hilariteit oproept. De school bestaat inderdaad volledig uit vrouwen. Zou het 
kunnen dat deze energie minder in vrouwen aanwezig is? Ik zie het ze bijna denken. 
‘Ja, we hebben hier op school één man gehad, maar dat zette ook geen zoden aan 
de dijk haha’, reageert Ruben ten slotte. 

Ruben voegt er aan toe dat er mogelijk ook ‘iets in onze identiteit zit’. Ruben: 
‘We zijn een club die altijd houvast zoekt. Het mooie is dat we houvast zoeken in het 
geloof. Geloof is ook niet altijd zekerheid, er zijn veel onzekerheden in het geloof. 
Maar je ziet wel in ons hele systeem terug dat wij moeite hebben om te innoveren, ik 
denk dat dat ook met onze genen te maken heeft.’ Gezamenlijk zoeken we nog even 
door naar een antwoord op de vraag waar, wanneer en hoe de school in beweging 
te krijgen, zónder al precies te bepalen waar het heen moet. Ruben: ‘Wij hebben 
gezegd: ‘We hebben zelf ook wel beelden, maar we willen de school en de directie 
de ruimte gunnen om die ontdekkingstocht zelf te lopen’.’ 

Het gesprek gaat verder over Monique en Carla. Kan een van hen de ‘grote 
animator en stimulator’ achter de vernieuwing zijn? Ruben en Maarten hebben 
hun twijfels, kijkend naar hoe beiden als mens, persoon in elkaar zitten. Ruben: 
‘Monique houdt verbinding met de mensen, maar ze werkt ook staccato. Ze heeft 
tussenstapjes nodig, van basisstation naar basisstation. Ik vraag me af, kom je dan 
wel boven?’ 

Al pratend met elkaar bedenk ik me dat zich hier wederom een pedagogische 
dimensie aftekent. Ik stel de vraag hardop: ‘Als de pedagogische opdracht is om de 
ander zijn vrijheid op een volwassen manier te laten oppakken, hoe zien jullie dat dan 
bij haar, hoe krijg je haar zo ver dat ze die volwassenheid oppakt?’ Ruben: ‘Ze heeft wel 
een sterk verlangen om dingen te ontdekken, maar is nog wel steeds een startende 
directeur. Misschien heeft ze goede voorbeelden nodig, je zou ook kunnen zeggen, 
mannelijke energie. Maar ja, die is er op dit moment niet. Ik heb ook niet alle ant-
woorden. Het is een worsteling. Ik zou ook tegen Monique willen zeggen: ‘Gun jezelf 
die worsteling’. Ik denk dat soms vertraging in dit soort processen ook belangrijk is.’ 

Het woord vertraging resoneert. Meer nog dan dat we er hardop over door-
denken, trilt het door in ieder geval mijn binnenste. Ruben verwijst naar een boek 
‘De vertraagde tijd’. Thuisgekomen zoek ik het even op. Het gaat over het idee dat 
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we als moderne 21e- eeuwse burger gevangen zitten tussen twee definities van tijd: 
de tijd van de externe sociale klok en de tijd van de interne klok gekoppeld aan de 
persoonlijke ontwikkeling van ieder afzonderlijk mens. Volgens de auteur is het 
belangrijk om júist in tijden van snelle veranderingen onze eigen interne klok te 
vertragen. Zo niet, dan verliezen we ons zelfsturend vermogen en ontwikkelen we 
angst, boosheid en verdriet. 

Zou het zo zijn? Zou het zo zijn dat we ons ‘zelf ’ te weinig tijd gunnen? Heb-
ben we meer vertraging nodig? Niet alleen voor wat betreft het vertragen van onze 
eigen innerlijke klok, maar misschien ook in het helpen vertragen van de klok van 
de ander? En wat betekent dat dan voor pedagogische processen? Welke plek neemt 
tijd daar eigenlijk in in? Nemen we daarin eigenlijk de tijd, of is het een kwestie van 
sneller, vlugger, hoger, meer? Zelfs op het pedagogisch handelen zou je deze vraag 
kunnen loslaten. Als het een weg is die je wil gaan, als je betrokkenheid uitgaat naar 
wie een kind zou kunnen worden, per definitie dus in de toekomst gelegen, welke 
tijdsbeleving koppel je daar dan aan?  A
Het moment van terugkoppeling is daar. Monique krijgt feedback op wat Ruben 
en Maarten die ochtend hebben gehoord en gezien. Het gesprek is positief. Ruben 
en Maarten herhalen wat ze al eerder hebben gezegd: complimenten, rust in de 
toko, stabiliteit. Maar ze zien ook thema’s die aandacht behoeven: de worsteling 
als het gaat om vernieuwen en veranderen, de aanpassingen die kinderen aan het 
schoolplein willen en de kritische feedback van ouders. Wederom plopt dezelfde 
vraag op: wat heb je nodig om verder te kunnen? 

Monique vertelt dat ze graag van andere scholen wil leren. Dat ze zich breed 
oriënteert, filmpjes kijkt, artikelen leest, maar nu ook de verandering in de praktijk 
heel graag wil zién. Ze geeft aan dat ze nog niet weet welke kant ze uit wil. Ruben 
geeft aan dat hij daar spanning ervaart. Spanning tussen de kleine stapjes en de 
grote stap. ‘Wij denken meer: maak een grote stap, ga het gewoon doen, neem 
risico.’ Hij betoogt, mits zij het wil, haar gids te willen zijn: ‘De uitdaging van jou 
naar ons toe is om te zeggen: ‘Wat heb ik nodig?’ Misschien zijn onze openheid, 
liefde en vertrouwen ook belangrijke woorden in dit proces. Schroom niet om ons 
te bellen. Je hoeft het niet alleen te doen.’  A
Na het gesprek is het tijd voor een gezamenlijke teamlunch. De sfeer in de volge-
propte en dus warme teamkamer is alert maar ontspannen. Eerst wordt er gebeden, 
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dan neemt Ruben het woord. Hij haalt de kou uit de lucht door te zeggen ‘jullie 
verwachten van alles, zo van nu gaat het gebeuren toch haha?’ Hij geeft aan het 
fijn te hebben gevonden een stuk van de reis van de school mee hebben te mogen 
maken. ‘Complimenten, we zijn trots, ook op hoe Monique de school leidt.’ 

Dan krijgt Monique het woord. Ze koppelt terug wat er zo- even is besproken. 
Kort, staccato en voorzichtig vertelt ze dat er ‘grote en kleine stapjes’ gezet zullen 
gaan worden. Dat ook de ouders positief kritisch waren en dat online pesten op de 
agenda komt. 

Nog voor ze goed en wel klaar is vult Ruben haar aan door te zeggen dat hij de 
school ‘daarnaast wel een paar mannen gunt.’ Iedereen lacht. De sfeer is ontspan-
nen. Plots rinkelt een iPad. De eigenaresse, een van de leerkrachten op school, krijgt 
een rood hoofd. Ten overvloede legt ze uit dat ze haar telefoon wel op stil kan zet-
ten, maar haar iPad niet. Er worden grapjes gemaakt. Zeker op het moment dat ze 
vertelt dat Siri via de iPad in haar tas plots, geheel onverwacht, van zich liet horen 
tijdens een kerkdienst. Juist op het moment dat de voorganger het woord ‘God’ 
in de mond nam begon Siri spontaan over spiritualiteit te oreren. Iedereen lacht.  A
En dan is het voorbij. Althans voor wat betreft het meelopen en meekijken. We 
hebben nog ruim een half uur de tijd om even na te praten, alvorens de agenda 
roept. Ik merk dat ik een soort van rust over me heb. Het gastvrije klimaat heeft 
mij en mijn lichaam de ruimte gegeven te ontspannen. Niet nodig om op je hoede 
te zijn, alle ruimte om als mens elkaar te ontmoeten. 

Nog voor het gesprek officieel van start is, vertelt Maarten dat hij zo’n der-
tien jaar geleden, na een periode van ziekte, zeer bewust voor het onderwijs heeft 
gekozen. Afkomstig uit de commerciële sector zat hij als gevolg van kanker ruim 
anderhalf jaar thuis op de bank. Tijd genoeg om vanuit deze voor hem existentiële 
ervaring zich af te vragen waar het in het leven nou écht om draaide, wat nou écht 
de bedoeling was. Hij wachtte op signalen van boven om te weten welke kant hij 
uit zou moeten gaan. ‘Ik was ineens heel betrokken bij de wereld om me heen, man 
ik sloeg helemaal door. Ik zat de hele tijd mensen te helpen. Ik had op een gegeven 
moment het gevoel: ik zit hier allemaal gesprekken te voeren met dertigers die in 
een identiteitscrisis zitten, omdat ze op de lagere school gepest zijn, of omdat ze 
in hun vorming iets gemist hebben. Dat was voor mij de bevestiging dat ik in het 
onderwijs aan de slag moest. Om dát mee te helpen voorkomen, om mee te helpen 
voorkomen dat er zoveel schade opgelopen wordt.’ 
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Zijn openheid raakt mij. De stilte die ermee gepaard gaat doet een appel op iets 
in mijn binnenste. Naast dat ik wil luisteren en ontvangen voel ik mij ook geroepen 
iets te zéggen, iets te délen eigenlijk. Maar waarop richt dat appel zich dan? Me 
van binnen een beeld voor de geest halend hoe hij er op die bank moet hebben bij 
gezeten, probeer ik tot me door te laten dringen waar hij doorheen is gegaan. 

Zijn openbaring creëert een soort van onverwachte intimiteit. Hoe vaak wordt 
dit zo door mensen met elkaar gedeeld? Wat voel ik hierbij? Welke betekenis geef ik 
er aan? Naast dat zijn verhaal de gevoelszenuwen in mijn buik lijkt te bereiken, doet 
het ook iets met mijn beeld van Maarten. Door zijn ontboezeming ga ik hem nóg 
meer als mens zien. Behalve het feit dat hij zijn verhaal durft en meent te kunnen 
delen, wat op zich al indrukwekkend is, doet de bijzondere draai die hij voor zichzelf 
aan het gebeuren heeft weten te geven ook iets. 

Tegelijkertijd voel ik me ook als Lisette aangesproken. Ik heb ook zo’n soort 
verhaal, ik heb ook moeilijke keuzes gemaakt. Ik zeg er tegen anderen weleens iets 
over, maar zelden pakt het dan de essentie. Of nee, dat formuleer ik niet juist. Zel-
den heb ik het idee dat er gezamenlijk betekenis gegeven wordt aan de existentiële 
dimensie ervan. Ik vertel, maar het komt niet aan. En nu dan? 

In de luttele seconden waarin ik moet beslissen hoe hier mee om te gaan, besluit 
ik iets meer van mezelf te laten zien. Ik vertel gehaast, altijd bang dat anderen er 
niet mee overweg kunnen nóch geïnteresseerd zullen zijn, een erfenisje uit het 
verleden, over mijn ziektegeschiedenis. Over het (existentiële) zoeken, de radeloos-
heid, het bijna opgeven en over hoe het mooie van het leven zich plots toch weer 
aandiende. 

Het voelt vreemd en fijn tegelijk. Vreemd, want ik ben daar als onderzoeker en 
niet als onderzochte, en moet ik niet als de wiedeweerga zorgen dat het gesprek 
weer kantelt? Fijn, want het delen doet iets in de verbinding. Ruben vraagt nog 
even door. Ben ik nu wel gezond? Hoe zit dat met mijn vader, die was toch ook 
ziek geweest? 

De gemeende belangstelling, de échte aandacht voor het existentiële zou je 
kunnen zeggen, roert me. Hoe kan het dat er hier voor mij, als onderzoeker maar 
dus ook als mens, belangstelling is? Ergens legt het een fundament onder het con-
tact, zo proef ik toch. Alsof we niet alleen, maar sámen zoeken naar antwoorden 
rondom de meest wezenlijke dimensies van ons mens zijn. Cognitief, maar ook op 
gevoelsniveau. Een soort van belichaamde wederzijdse ontvankelijkheid. 

Als Ruben even later op mijn vraag reageert over wanneer en hoe voor hem ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ in onderwijs van belang is, kleurt zijn reactie zich wederom 
door wat ik zou willen noemen ‘existentiële openheid’. ‘Ik heb in mijn leven voldoende 
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meegemaakt waardoor ik heel erg getriggerd ben rondom de vraag: hoe gaat het 
met de ander? Mijn moeder is vroeg overleden, dat heeft mijn hele leven op zijn kop 
gegooid. Het heeft me niet alleen negatief, maar ook positief gevormd. Een niet- 
geëffend pad vormt je ook in je leven. Ik vind het mooi om van betekenis te zijn in het 
leven van anderen. Dat is begonnen bij jongeren en mijn zwak ligt daar nog steeds.’ 

Hij vertelt over zijn achtergrond – ‘gewoon een boerenpummel ergens uit Zee-
land’ – zijn bescheidenheid – ‘ik dacht op die lerarenopleiding hoor ik niet thuis, 
laat mij maar naar de pedagogische academie gaan’ – en over zijn karakter – ‘ik heb 
in mijn jeugd tegen de stroom in geroeid, en nu doe ik dat ook; ook de wrijving 
zoeken zit in mijn bloed zeg maar.’ 

Ook zijn overstap van het leraarschap naar het leidinggeven komt ter sprake. 
‘Je moet wel goede dingen doen, maar je moet jezelf niet belangrijker maken dan 
het is. Toen ik hier als jong broekie begon zat ik tussen mannen in blauwe pakken. 
Het ging alleen maar over financiën en mobiliteit. Ik had het over het kind en 
onderwijs. Dan werd ik aangekeken zo van ‘spoor jij wel.’ Ik vind de wereld van 
besturen heel erg bla bla. Ik heb heel lang gedacht: ben ik dan zo anders, of doe ik 
het dan niet goed?’

Inmiddels is volgens hem het tij gekeerd. Terug naar de basis: het kind. Datgene 
waar het volgens hem om zou moeten gaan. Belangrijk wel in de huidige tijd: alles 
niet complexer maken dan het al is en ook onafhankelijk en nuchter – ‘gewoon via 
boerenverstand’– blijven denken. Ruben: ‘Ik was vroeger een heel onzeker jochie, 
maar ik heb geleerd, ook door wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik ben gegroeid 
in een soort van onafhankelijkheid denk ik. Kijk, al die geledingen, de Raad van 
Toezicht enzovoort, die kunnen je helemaal gek maken. Dan denk ik: het enige 
wat ze kunnen doen is me de laan uitsturen. Nou, als ze daar een goede reden voor 
hebben, dan moeten ze dat maar doen. Dan ga ik ergens anders naar toe.’ 

Behalve de kracht van nuchterheid zijn volgens Ruben ook de eigenschappen 
verbinden, doorzetten, ‘een beetje spirit’ en focus op de bedóeling van onderwijs 
van belang om in deze tijd een goede onderwijsorganisatie op poten te zetten en 
te houden. ‘Ik heb altijd veel in de buitenwereld rondgelopen. Dat houdt je scherp 
en je gaat het gesprek er over aan. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen. 
Waar gaat het nou echt om?’

Op mijn vraag wat in het pedagogisch proces van aansturen het aller- aller- 
moeilijkst is krijg ik bijna in koor – Ruben en Maarten reageren simultaan – een 
antwoord: ‘Loslaten.’ Ruben: ‘Het moeilijkst is een balans vinden tussen inspireren 
en iedereen de ruimte geven om de eigen koers op de eigen manier in het eigen 
tempo te lopen. Soms wil je door levenswijsheid, door ervaring, iemand ten diepste 
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voor een doodlopende weg behoeden, maar eigenlijk is het dan beter dan iemand 
zelf ervaart dat die weg doodloopt.’ Wederom komt kwetsbaarheid als thema op 
tafel. Volgens Ruben is kwetsbaarheid essentieel in het samen optrekken. Ruben: 
‘Het voorbeeld geven van je kwetsbaarheid laten zien, echt, niet in de vorm van een 
verhaaltje, maakt dat je dichter bij de ander komt.’ 

Aan het eind geeft Ruben me mee dat hij het leuk vindt me ontmoet te hebben. 
Naast het feit dat we blijkbaar een klik hebben – ‘ja weet jij waarom?’ – spiegelt 
het gesprek hem ook in het feit dat ze het pedagogische veld niet altijd even goed 
in beeld hebben. Hij nodigt me uit om het portret nog een keer live met elkaar te 
bespreken. Wie weet komen er nog nieuwe dingen naar boven? 

Ik bedank hem voor de uitnodiging en reageer op zijn opmerking met betrek-
king tot het spiegelen met de woorden dat ik ‘gevraagd en ongevraagd’ als reflector 
lijk te werken. In lijn met het eerdere gesprek over het hebben van een taak of 
opdracht in deze wereld geef ik aan dat die van mij klaarblijkelijk ergens in ‘de 
spiegelhoek’ ligt. Terwijl ik het vertel richt ik mijn blik naar boven. Voor mij geheel 
onverwacht reageert Maarten met de vraag waarom ik nu naar boven kijk? ‘Ehm, 
tja.’ ‘Ook al ben ik niet gelovig, ik ervaar en waardeer sommige zaken toch wel als 
een godsgeschenk’, beaam ik met een lichte glimlach. 

Ruben vertrekt naar zijn volgende afspraak. Maarten en ik praten tijdens het 
inpakken van mijn spullen nog even na. Op de een of andere manier wil hij me 
graag iets laten ervaren van wat God voor hem, maar dus ook voor mij, zou kun-
nen betekenen. Een aantal keer herhaalt hij het zinnetje ‘als je voor je gevoel tot je 
bestemming bent gekomen, accepteer dan volledig wie je bent.’ Hij wijst er op dat 
er één is die dat altijd doet en dat bijvoorbeeld Henri Nouwen daar mooie dingen 
over zegt. Of ik weleens het boek ‘Van binnenuit’ van hem gelezen heb? 

Tot slot verdiept ons gesprek zich nog even rondom het thema de ziel. Zowel bij 
de kinderen in school als bij het contact met jezelf, is het volgens Maarten belangrijk 
om oog voor de ziel te houden. ‘Mijn ervaring is dat als je op zielsniveau met iemand 
in contact bent, dat iemand anders dan alleen maar mooier wordt.’ Ik luister en 
probeer te proeven. En ook al zwaait de scepticus in mijn binnenste nog altijd de 
scepter, ik ervaar bij mezelf wel een soort van ontvankelijkheid voor de boodschap. 
Er komen – ‘me niet laten huilen hè’ – tranen in mijn ogen. De ziel. Een begrip 
waar nog niemand helemaal vat op heeft kunnen krijgen. Een thema dat sommige 
onderzoekers oproept tot grote scepsis. Een ziel? Die bestaat toch helemaal niet?  A
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Onderweg in de auto naar huis, in de stilte van het alleen zijn, huil ik. Ik kan niet 
goed definiëren waarom. Ergens heeft het in ieder geval te maken met de ervaring 
mensen ontmoet te hebben die vanuit een zeer diepe intentie ‘het goede’ menen te 
moeten doen. Die waarachtig betrokken zijn bij de mens en bij datgene waar het 
in onderwijs over gaat. Enerzijds voorwaarts gericht op een (nog betere) toekomst; 
anderzijds volledig aanwezig het hier en nu. Waarbij ze hun taak volledig met hun 
mens- zijn te lijken verenigen. Niks rol aannemen en de mens achterhouden. Hoezo 
óf óf? Gewoon én én! Kracht én kwetsbaarheid, vasthouden én loslaten. Steeds 
gebouwd op dat oneindige vertrouwen in God. 

Maar is dat het? Is dat wat maakt dat het voelt alsof mijn ziel gepoetst is? Of is 
er nog meer nodig? Ik merk dat er meer en meer vragen komen bovendrijven in een 
poging het magische te duiden. Is het misschien juist de interactie zélf – het reci-
proke daarin – die maakt dat we ons ‘zelf’ (even) aan de wereld konden tonen? En 
waar komt die behoefte om je diepste zelf te kunnen laten zien eigenlijk vandaan? 
Hebben we dat als mens niet allemaal nodig? Om van daaruit zin en betekenis te 
kunnen geven aan het bestaan wellicht? 

In een poging de ongrijpbare magie van ‘aandachtige betrokkenheid’ te grijpen 
schrijf ik in mijn memoblokje op dat het iets te maken heeft met ‘niks hoeven’, met 
‘de ruimte ervaren om je gezien te laten worden in al je twijfels in al je zoeken.’ Een 
existentiële ervaring om jezelf met de hulp van de ander – in dit geval Ruben en 
Maarten – te mogen, willen en durven laten zien. Geen noodzaak (meer) voelend 
tot een mooi opgepoetste, gepimpte buitenkant. Geen behoefte ervaren om je af te 
schermen, want, zo voelde het toch, hier wordt geen ‘kwaad’ gedaan. Om vervol-
gens ‘gewoon’ dat dieper gelegen ‘ik’, dat stuk voorbij het ego, de ziel, of hoe je het 
ook wil noemen, aan het daglicht te tonen. En ook al leek het aan de buitenkant 
misschien heel gewoon, dat was het voor mij van binnen niet. Ze komen ook niet 
zo vaak voorbij, die momentjes. Maar als ze er dan zijn, dan beroeren ze je. Mij in 
ieder geval wel. Ten diepste.  A
Thuis bekijk ik via een door Maarten doorgestuurde link een filmpje van Henri Nou-
wen. Je bent niet wat je doet, niet wat je hebt, noch wat anderen over je zeggen, is 
zijn boodschap. Je bent een kind van God, van wie gehouden wordt, no matter what. 

Kwetsbaarheid, raakbaarheid, mogen zijn en laten zien wie je ten diepste bent. 
De woorden ijlen nog lang na in mijn hoofd.  A
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6.5.3 Over (samen) ergens (ge)raken 

Een tweede kwestie in relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ die via het portret 
met Ruben en Maarten het licht ziet, betreft het (al dan niet) kunnen bereiken van 
iemands innerlijk. De vraag die het raken van de ander oproept is wat de beteke-
nis van ‘raken en geraakt worden’ is, kijkend naar de aandachtig betrokken relatie 
tussen leraar en leerling.

Geraakt (kunnen, durven en willen) worden komt in het portret op verschillende 
manieren langs. Wat daarbij zichtbaar wordt is dat het raken, via de ongemakke-
lijkheid die het qua gemoedstoestand bij de geraakte persoon in kwestie met zich 
meebrengt, een innerlijk gesprek op gang lijkt te brengen met betrekking tot exis-
tentiële kwesties. Het geraakt worden brengt beweging daar waar het gaat om de 
vraag hoe je je tot jezelf, de ander en de wereld wil verhouden en welke bestaans-
keuzes je wil maken. Daarbij lijkt het raken los te maken wat vast zit en zichtbaar 
te maken wat eerder onzichtbaar bleef.

Zo wordt in het portret helder dat zowel Ruben als Maarten vanuit het in exis-
tentiële zin geraakt zijn keuzes hebben gemaakt in relatie tot hoe ze (als mens) 
willen bestaan. Ook ik als onderzoeker word – op het moment dat we met elkaar 
onze levensgeschiedenissen kort delen – van binnen geraakt. Verder komt het ‘raken 
en geraakt worden’ in beeld daar waar Ruben aangeeft een kwetsbare opstelling te 
vragen van leraren waar het gaat over het voeren van een werkelijk gesprek over 
geloof met de leerlingen in de klas. Ook wordt in en via het feedbackgesprek tus-
sen Ruben, Maarten en het team helder dat de ander raken, de ander van binnen 
bereiken, niet altijd meteen plaatsheeft zodra je als aandachtigbetrokken- zijnde 
probéért om die ander van binnen te bereiken. 

Kijkend naar ‘aandachtige betrokkenheid’ wordt via dit portret zichtbaar dat 
raken beweging in het innerlijk brengt. Daarbij wordt ook zichtbaar dat samen 
ergens (ge)raken mogelijk is daar waar de drie bewegingen ‘aandachtigheid’ (wer-
kelijk, kwetsbaar, open staan voor de ander), ‘aanwezigheid’ (er daadwerkelijk 
zijn in het gesprek) en ‘betrokkenheid’ (het articuleren van dat wat in beweging 
zou kunnen komen) samen lijken te komen. Tegelijkertijd vormt ‘aandachtige 
betrokkenheid’ als zodanig geen ‘garantie op succes’: of de uitnodiging om in 
gesprek te gaan met het eigen innerlijk wordt aangenomen en opgepakt is aan 
de ander. 
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Ook in het portret met Yvonne (‘Onverwachte opklaringen’, 6.6) komt ‘raken en 

beweging brengen’ als thema langs. Enerzijds vanuit de persoonlijke behoefte 

van Yvonne – ‘ik laat me nogal gauw raken’ – om meer professionele afstand te 

kunnen bewaren, anderzijds in relatie tot het in beweging krijgen van kinderen 

en leraren op weg naar het nieuwe. 

In het laatste geval koppelt Yvonne het al dan niet geraakt worden en in bewe-

ging kunnen komen aan welbevinden. Volgens haar staat welbevinden voorop en 

kan raken en van daaruit beweging brengen alleen daar ontstaan waar welbevin-

den zijn plek heeft. Via haar betoog wordt inzichtelijk dat het bij welbevinden lijkt 

te gaan om een soort van innerlijk en uiterlijk ‘aanwezig’ evenwicht. Ter illustratie 

haalt ze het voorbeeld van een vechtscheiding aan: een kind kan alleen maar ver-

der komen als de rust is weergekeerd, aldus Yvonne. Ook bespreekt ze in dezen de 

manier waarop ze de leraren verder wil krijgen v.w.b. hun didactische aanpak. Het 

bereiken en raken van leraren in dezen dient volgens haar aandachtig betrokken te 

gebeuren. Niet te snel, maar wel snel genoeg. Vanuit precies de juiste balans tussen 

hier- en- nu en de beweging naar de toekomst. Met voldoende aandachtigheid en 

betrokken beschutheid. ‘Ik kan hier wel lean and mean gaan worden, waardoor 

een niet of minder functionerende collega van voor naar achter niet meer weet 

hoe het te doen, maar dat gaat zelden goed, zo stelt ze’. ‘De situatie wordt dan zo 

onveilig voor mensen’. 

In het portret met Gerard (‘Tussen schuren en schaven’, 6.2) is raken en 

geraakt worden een van de rode draden doorheen het hele portret. Daar betreft 

het het zoeken naar een gebied waarbinnen de ander wel geraakt kan worden 

zonder dat deze zich – vervolgens – afsluit en/of terugtrekt uit de samenwer-

king. Wat hier ook zichtbaar wordt is dat raken en geraakt worden niet altijd 

(meteen) positief hoeft te zijn. Raken kan, in eerste instantie, ook juist als heel 

ongemakkelijk ervaren worden. De kwestie die in dit portret naar voren komt is 

de vraag hoe het raken van iemands binnenste gestalte kan krijgen, zonder dat 

het er in besloten liggende ‘schurende’ uitpakt als een ‘schaven’. Daarbij komt 

ook de vraag in beeld of raken- zonder- uit- relatie- te- gaan gestalte kan krijgen 

daar waar reciprociteit uitblijft. Anders gezegd: kun je iemand van binnen raken 

als jij zelf niet open staat om innerlijk geraakt te worden? 
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6.6 Onverwachte opklaringen 

6.6.1 Over onbezette aandacht 

Dit portret is tot stand gekomen via een meeloopdag met Yvonne, directeur van 
een school in het primair onderwijs. 

Een eerste kwestie die via het portret ‘Onverwachte opklaringen’ met Yvonne het 
licht ziet, betreft de manifestatie van onbezette aandacht. Hoe verhoudt ‘aandach-
tige betrokkenheid’ zich tot oningevulde, onbezette tijd en ruimte waarin nog niet 
geweten, gevonden, beoordeeld, bepaald of anderszins ingevuld is? 

In het portret ‘Onverwachte opklaringen’ komt via verschillende interacties tussen 
school en ouders in beeld dat de tijd en ruimte waarin aandacht en betrokkenheid 
die (nog) niet door oordelen, standpunten, of andere vooraf vastgestelde routes is (in)
gevuld, lijkt af te nemen. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar rondom het ‘voorzichtig 
voorlopige advies’, maar ook bij de casussen die besproken worden tijdens het ib- 
overleg. Met elkaar in gesprek gaan zonder vooraf bepaalde agenda of mening, met 
elkaar onzekerheid en het (nog even) ‘niet weten’ verdragen: het is, zo geven Yvonne 
en Johan aan, in het huidige klimaat blijkbaar nog moeilijk te verdragen. 

Tegelijkertijd komt op verschillende plekken in het portret in beeld dat onbezette 
tijd en ruimte, waarin dus (nog) niet iets ‘gevonden’ hoeft te worden nóch de agenda 
al vastligt, juist van belang kunnen zijn, zowel waar het gaat om elkaar (opnieuw) 
vinden in de relatie, als waar het gaat om het voorkomen van een al te snel oordeel en 
het verkrijgen van nieuwe, andere inzichten. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar via wat 
Johan vertelt over het informele, onbezette, overleg dat gestalte krijgt op momenten 
dat ouders samen met leerkrachten de school gaan verven en/of schoonmaken.

Verder inzoomend op deze onbezette aandacht in relatie tot ‘aandachtige betrok-
kenheid’, lijkt de betekenis ervan vooral te liggen in het mogelijk maken van een 
aandachtig betrokken ontmoeting: een ontmoeting waarbij niet (voor)oordelen en/
of bepalingen de hoofdrol spelen, maar de samen onderweg zijnde mens. 

In verschillende andere portretten komt onbezette aandacht, tijd en ruimte in 

relatie tot het elkaar en jezelf werkelijk kunnen ontmoeten in beeld. 

Zo komt het thema in het portret met Ruben en Maarten (‘(Ver)anker(en)

de gastvrijheid’, 6.5) in de vorm van een gesprek over oningevulde tijd aan de 

orde. Het is juist vertraagde tijd, tijd die ingezet wordt om de interne klok te 
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vertragen om tot jezelf te komen, die in tijden van snelle veranderingen het 

belangrijk is, zo geven ze aan. En die tijd en ruimte lijken soms te ontbreken.

Ook in het portret met Julia en Sophie (‘Stilletjes- aan’, 7.2) komt het thema 

onbezette aandacht in de vorm van lege tijd langs. In dit portret wordt op ver-

schillende manieren de link gelegd naar lege tijd en ruimte die wel nodig is voor 

een ontmoeting, maar die juist lijkt te ontbreken. 

In het portret met Sam (‘Onbevangen (on)geduld’, 7.3) komt onbezette aan-

dacht aan de orde daar waar Sam vertelt dat er ‘ineens’ met leraren een echt 

gesprek gevoerd kan worden, zodra de cijfers worden losgelaten. En dat gebeurt 

niet zo heel vaak geeft Sam aan, want iedereen zit opgesloten in het op pres-

taties gerichte systeem. 

6.6.2 Portret ‘Onverwachte opklaringen’ 

De tijd is na mijn bezoek aan Yvonne via een gesprek tussen mij en mezelf in mijn 
innerlijk gekropen. Dwingend – ‘heb je je verslag nu nog niet af!’ – maar tegelijk ook 
liefdevol bevrijdend – ‘dat wat je op te schrijven hebt laat zich toch niet in (duur) 
tijd omsluiten, en tijd zorgt vanuit de vertraging die het met zich meebrengt ook 
voor (onverwachte) nieuwe inzichten, dat weet je zelf ook!’ 

Een gemengde ervaring dus, waarbij ik mezelf meermalen meer en minder lief-
devol heb toegesproken over de al dan niet benodigde en gewenste voortgang van 
het schrijfproces. Waarbij haast en vertraging bijna met elkaar op voet van oorlog 
leken te staan. Om moe van te worden…en hoe langer het duurde, hoe bezwaarder 
mijn gemoed. Wat op zich weer niet bevorderlijk bleek voor vrije ruimte in mijn 
hoofd, laat staan voor de liefde waarmee en van waaruit ik het portret zou willen 
optekenen. 

Misschien dat deze gebeurtenis, als ik hem positief zou duiden, nog het best 
zou passen binnen wat keizer Augustus de ‘haast u langzaam’ ervaring zou noemen. 
Wel vooruit gaan, maar niet te snel. Met ergens een continu spanningsveld en een 
zekere alertheid ten aanzien van dat wat moet gebeuren en tegelijkertijd voldoende 
rust en vertrouwen om het zo lang als nodig te laten liggen. Een volgens Augustus 
ideaal recept om te komen tot nieuwe inzichten. Dat moge dan misschien zo zijn, 
de frustratie die er mee gepaard ging voelde allesbehalve ideaal. 

In ieder geval was ‘tijd’ in het geval van Yvonne, zo weet ik nu bij het schrij-
ven van het portret, alom als element aanwezig. Op de bezoekdag zelf zorgde tijd 
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allereerst voor verbinding en verdieping in de vorm van lange gesprekken met 
Yvonne. Daarna bracht tijd, in ieder geval tijdelijk, vervlakking, vervaging én frus-
tratie door de lange niet- schrijfperiode die er op volgde. Heb ik nog wel de juiste 
herinneringen? Kan ik nog wel terug komen bij mijn beleving van toen? Doe ik 
Yvonne eigenlijk wel recht, door pas vier maanden na dato een portret van haar te 
schrijven, of moet ik me diep en diep schamen voor het feit dat het me niet gelukt is 
om iemand die me qua tijd en aandacht zo ruimhartig tegemoet is getreden eerder 
met een verslag van de dag te kunnen verblijden? 

Maar uiteindelijk bracht tijd me in het geval van Yvonne ook iets cruciaals. 
Namelijk het fundamentele inzicht dat, met dank aan Augustus, tijd en ruimte, 
hoe moeilijk te doorgronden en hoe complex wellicht ook, factoren zijn waar je je 
vanuit ‘aandachtige betrokkenheid’ toe te verhouden hebt.  A
Kort na de zomervakantie meld ik me ’s ochtends in alle vroegte op een gemid-
deld ogende dorpsbasisschool ergens in Nederland. Ik ben te vroeg. Ik blijf nog 
even in de auto zitten en heb dus alle tijd en ruimte om me voor te bereiden op 
de dag die komen gaat. Ik merk dat ergens in mij een frisse tegenzin haast op een 
fysieke manier van zich laat horen. Mijn lichaam slaapt nog, ligt nog te luieren in 
de Spaanse zomerzon. Geen zin in de drukte en het tempo van de werkdag. Zeker 
een drukke omgeving als een basisschool zal daarin een en ander van me vragen. 
‘Even nog? Heel even nog dan?’, zo spreek ik met mezelf. Heel even lummelen en 
luieren nog voor ik naar binnen ga en met al mijn aandacht bij de ander en de dag 
zal moeten en mogen zijn. 

Na tien minuten is het zover. Ik zet mezelf er toe de stap naar de school te 
ondernemen en loop het inmiddels geopende schoolgebouw binnen. Eenmaal bin-
nen verandert mijn stemming spoorslags. Een prachtig wildboeket straalt evenals 
de fris geschilderde muren van het gebouw een voorjaarsachtige energie uit die 
besmettelijk lijkt te werken. Later hoor ik dat de directeur het voor haar verjaardag 
gekregen bloemenabonnement op school laat bezorgen ‘want ja ik ben overdag 
toch nooit thuis.’ Voorwaarts is de energie! Deze school is klaar voor het nieuwe 
schooljaar! Laat maar komen die dag! 

Enthousiast heet Yvonne, casual gekleed, donkere lange haardos, wat voller 
type, me in accentloos Nederlands welkom. Van te voren heeft ze me gewaar-
schuwd: ze heeft vandaag alleen ’s middags een korte afspraak op het programma 
staan. De rest van de dag kent een lege agenda. En hoe zeker ik van te voren ook 
was – ‘nee hoor, je hoeft voor mij geen speciaal programma in elkaar te draaien, ik 
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kom graag kijken wat een gewone dag brengt’ – toch maakt enige onzekerheid zich 
een fractie van een seconde van mij meester. Hoe gaan we dit doen? Wat gaan we 
zien? Wat of wie kom ik vandaag tegen? 

Na een speedy eerste kennismaking, later zullen we nog alle tijd hebben voor 
verdieping, werp ik een korte blik op haar werkkamer. Opgeruimd, computer aan 
de zijkant, één groot op de speelplaats uitkijkend raam afgedekt met raamgedich-
ten, een glazen toegangsdeur met eveneens raamgedicht. Zijn woorden en tekst 
belangrijk voor Yvonne? 

‘Wat we willen
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote 
Klaarheid

Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen
Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel

De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt
Die klaarheid, af en toe’ (Martin Bril: Kunst)

Ik laat het gedicht even tot me doordringen. Yvonne brengt me echter al weer snel 
terug in het heden. Ze stelt voor om meteen maar even samen de school door te 
lopen, iets wat ze iedere dag rond voor aanvang van de les doet. 

Nog nauwelijks onderweg zijnde, treffen we in een van de open ruimtes een 
groepje juffen. Als marktvrouwen op een marktplaats zijn ze druk in de weer. Ze 
heten me allervriendelijkst en open welkom. Gek hoe je zo’n welkom op het ene 
moment bij de ene groep of persoon wel ervaart, en op een ander moment bij 
anderen niet. ‘Iets’ maakt dat je bij zo’n eerste ontmoeting de ruimte voelt om er 
als het ware ‘bij’ te komen. Het is – zo ervaar ik het toch – vaak niet eens (meteen) 
zichtbaar in de uiterlijke communicatie. Het moet dus ergens iets zijn dat zich op 
een ander niveau afspeelt. Gaat het om intenties? 
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Het welkome gevoel fysiek ervarend kijk ik ondertussen nog iets beter naar wat 
er hier voor me gebeurt. Wat zíe ik eigenlijk? De vrouwen staan, zo blijkt uit nadere 
inspectie, samen de op een grote stapel liggende schoongewassen handdoekjes voor 
de komende week te vouwen. En ja, dat hoort ook bij de taken van een basisschool-
juf, zo weet een van de aanwezige dames me enigszins lacherig te vertellen. Het 
ritueel roept gemengde gevoelens en een aantal vragen bij me op. Het gedeelde 
ervan ontroert me, het roept het gevoel op van een informele ontmoetingsplek, 
een gemeenschapsplek, waar ‘aandachtige betrokkenheid’ bij de ander tussen de 
regels door, of beter gezegd, tussen het vouwen door, gestalte zou kunnen krijgen. 
Tegelijkertijd vraag ik me ook af in hoeverre dit iets met onderwijs geven te maken 
heeft en waarom ik hier geen enkele man tref. Het lijkt toch meer op (ver)zorgen 
dan op onderwijs. Of mis ik hier iets? 

Het antwoord schuldig blijvend wandelen we verder. Via de taalklasruimte, waar 
Syrische vluchtelingen taal krijgen, en het talentlokaal, waar zich de logopediste een 
aantal keren per week vestigt, lopen we naar het schoolplein. Hier bevindt zich de rest 
van de leerkrachten. ‘Vanaf 08.15 uur is iedereen buiten, zodat leerkrachten ouders 
kunnen spreken en iedereen ziet dat de kinderen welkom zijn’, zo weet Yvonne 
me te vertellen. De sfeer is levendig, alert en in die zin contrasterend met het wat 
sombere weer. Volwassenen en kinderen lijken hier samen via spelen en praten de 
maandagochtend- blues om te zetten in een frisse start van een nieuwe schoolweek. 
De vakantietraagte van zich afschuddend rennen de kinderen elkaar, vanuit een voor 
mij immer onnavolgbare logica, achterna. De kinderen zelf lijken de spelregels ove-
rigens prima te snappen. Of zit de fun gewoon in het ongeorganiseerd rennen zelf? 

Dan vertelt Yvonne me al wandelend over het schoolplein – ze kent alle kin-
deren bij naam – over de dove kinderen op haar school. ‘We hebben hier een 
bijzondere setting met die dove kinderen. Omdat we zo duidelijk in de weer zijn 
met passend onderwijs hebben we in het verlengde daarvan wel wat meer kinderen 
waar iets mee is. ‘Met ieder kind is wel iets’, zeggen we altijd. We hebben heel veel 
verschillende kinderen binnen, je krijgt dan ook kinderen van andere scholen die 
daar spaak lopen.’ 

Ieder doof kind heeft in zijn of haar klas fulltime een gebarentolk. Op deze 
manier kunnen de tweeëntwintig bij de school ingeschreven dove kinderen ‘gewoon’ 
onderwijs volgen. Aan de school zijn per klas zo’n twee tot drie doventolken ver-
bonden. Op het schoolplein loopt inmiddels een handjevol dove kinderen rond, de 
meesten duidelijk herkenbaar via het achter het oor geplaatste gehoorimplantaat. 
Een enkel doof kind komt met een taxi aan, niemand kijkt op of om. 
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Yvonne vertelt me er rustig en respectvol over. Geen bijklank, geen medelijden 
met ‘zielige’ dove kinderen, geen hoorbaar medeleven zelfs. Ook geen op- de- 
borstklopperij. Geen: kijk eens wat wij hier doen! Deze dove leerlingen lijken 
‘gewoon’ leerlingen te zijn. Later zal ik van haar vernemen dat het feit dat deze dove 
kinderen een duidelijke plek in de school hebben wel degelijk van alles betekent en 
in beweging zet. Niet in de laatste plaats waar het gaat om een stukje bewustwor-
ding onder ouders en kinderen, waar het gaat om de dagelijkse omgang met dove 
kinderen en wat dat van de ander’ vraagt. Maaike vertelt over het uitnodigen van 
dove kinderen bij dagdagelijkse zaken als feestjes en overblijven. Yvonne: ‘Dove 
kinderen moeten vaak de hele week overblijven. We hebben andere ouders ervan 
doordrongen dat dat best wel vervelend is en dat het leuk is als je ze een keer uitno-
digt thuis, als vriendje van zoon of dochter. Op die manier kunnen ze in een gewone 
gezinssituatie eten. Dat wordt gelukkig steeds normaler. Maar dat zijn dingen die 
niet vanzelf gaan. Het is best spannend voor veel ouders hoe hier mee om te gaan.’ 

Nadat Yvonne nog even met een op het plein aanwezig kind gesproken heeft, 
hoor ik her en der mensen in de handen klappen. Het is tijd, de lessen gaan begin-
nen! Ook wij lopen terug de school in. Het kinderlawaai met ons mee naar binnen 
nemend, laat ik de heerlijke levenslust die er in besloten lijkt te liggen nog even tot 
me doordringen. Een nieuw schooljaar, een nieuwe dag, een nieuw moment: laat 
maar komen dat leven! 

Onderweg naar Yvonnes kamer moet ik even glimlachen. Zit ‘aandachtige 
betrokkenheid’ soms misschien in het kleine, het minimalistische, voor de buiten-
staander nauwelijks waarneembare? Net buiten een klaslokaal zie ik een juf samen 
met een moeder heel geïnteresseerd in gesprek met een meisje over haar voeten. 
‘Goh, jouw voeten zijn gegroeid!’, gedrieën staren ze naar de grond. ‘Misschien wel 
twee maten!’  A
Terug in Yvonnes kantoor beginnen we ons gesprek, een gesprek dat, afgewisseld 
met een aantal onderbrekingen en één officiële vergadering, een schooldag in beslag 
zal nemen. Zoals wel vaker in ontmoetingen met vrouwen ervaar ik ook nu in dit 
gesprek dat we vrij snel de diepte en ‘het persoonlijke’ induiken. Hoe dat precies 
werkt is me nog altijd niet helemaal helder, het lijkt haast wel alsof in de intimiteit 
van de uitwisseling zelf de kennismaking plaatsvindt. Een specifiek soort rituele 
dans, waarbij je elkaar niet zozeer verkent op het uiterlijke handelen, maar meer op 
de innerlijke bewogenheid. Vaak ook lijkt zo’n beweging gepaard te gaan met wat 
ik ‘kritische zelfreflectie’ zou willen noemen. Niet alleen het mooie, gelukte, goede, 
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passeert de revue, ook de eigen schoonheidsfoutjes, het onzekere, de minder posi-
tieve of zelfs donkere kanten krijgen aandacht. Is het misschien dat je hierdoor ook 
zicht krijgt op de betrouwbaarheid van de gesprekspartner? Zou het zo kunnen zijn 
dat in die combinatie van wit en zwart, van yin en yang, waarachtigheid te vinden is? 

Allereerst vertelt Yvonne over haar persoonlijke route naar deze functie. Over 
hoe ze vanuit haar achtergrond als bestuurskundige en rijks- trainee aan de slag ging 
bij het Ministerie van Onderwijs – ‘ik miste daar dat er vooral veel mensen waren 
die wel te maken hadden met onderwijs, maar zelf nog nooit in de praktijk hadden 
gewerkt. Ik dacht we hebben het over mensen, terwijl we er geen deel van uitma-
ken’ – waarna ze via het werk van haar man in het buitenland belandde. Daar koos 
ze er al snel voor om, tegen het advies van haar ouders in, de deeltijd- op- afstand 
variant van de pabo te gaan volgen. ‘Mijn ouders, allebei onderwijzers, zeiden: ‘Nee 
joh, je moet niet het onderwijs in. Doe iets anders. Je hebt de hersens. Die kinderen, 
die zijn harstikke leuk, maar die ouders…dat wil je gewoon niet!’’ 

Ouders…het zal vandaag een vaak terugkerend thema worden. Een thema dat 
de school in al haar poriën lijkt bezig te houden. Een thema waarbij het adagium 
‘voorzichtigheid is de moeder der wijsheid’ misschien nog het meest precies ver-
woordt hoe men op basisschool X probeert om met de precisie van een koorddanser 
te balanceren tussen de wensen van ouders, het welbevinden van het kind en dat 
wat de school meent dat er ten aanzien van het kind in kwestie te doen staat c.q. te 
leren valt. Die balans lijkt iedere keer, bij ieder kind, met iedere ouder, in steeds weer 
nieuwe situaties, opnieuw te mogen worden uitgevonden. Daarbij lijkt naast de ‘wat 
en hoe’ vraag ook de ‘wie’ vraag een grote rol te spelen: wie neemt (pedagogisch) 
verantwoordelijkheid voor wat op welk moment? Alleen al dit aftastingstraject lijkt 
om ‘op eieren lopen’ te vragen. Over ruimte (bepalen) gesproken…

Ter illustratie haalt Yvonne het ‘voorlopig voorzichtig advies’ – ‘ja zo noemen 
we het echt!’ – in groep 7 aan, in relatie tot een situatie waarbij de vader van het 
gezin vond dat het kind ‘gemakkelijk’ havo zou kunnen doen. Yvonne: ‘We hebben 
in groep 7 dat heel voorlopige advies en dan zijn er nog ouders die gaan hyperven-
tileren. Ik had een gesprek met een vader die zei: ‘Nu zit de ‘t’ (vmbo- theoretische 
leerweg) erbij. Onze dochter is er helemaal gedemotiveerd door geraakt, ze zei: 
doe ik zo mijn best, krijg ik toch die ‘t’ erbij’. Dan denk ik: dat is ook helemaal hoe 
jullie het aanpakken thuis. Want je zou er ook op een heel andere manier mee om 
kunnen gaan. Deze ouders zitten heel erg op de prestatie. Ik weet dus niet of het 
van het kind komt. De leerkracht zei: ‘Door dat ‘t’-advies is de druk voor haar weg’. 
En vader zegt vervolgens: ‘Dat is niet zo’. Dat zijn van die dingen…Wat is nou de 
waarheid? Dat zijn van die momenten dat ik op drie borden tegelijk moet spelen. 
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Moeder is de meegaande partij, die zegt: ‘Het is allemaal niet zo dramatisch, ik ben 
hier omdat mijn man zich heel erg opwindt’. Vader daarentegen die windt zich dan 
ook nog eens op over de leerkracht. Hij zei tegen die leerkracht: ‘Wat doe jij hier, je 
komt net kijken!’ Dan denk ik: nou, hij weet meer over je kind dan je denkt… Maar 
goed, als het van invloed is op de motivatie, dan halen wij die ‘t’ weg. Maar dan wel 
na een gesprek met het meisje en niet omdat vader dat nodig vindt.’

Het is de eerste van de vele keren vandaag dat de complexiteit rondom de voor 
een kind te kiezen route duidelijk wordt. Keuzes waarbij persoonlijke gevoelens 
en gedachten van ouders, kinderen, leerkrachten, zich lijken te vermengen met 
uitslagen, richtlijnen en protocollen. Hoe vind je hier houvast? Vanuit welke basis 
kies je de route? Waar haal je de antwoorden vandaan? Wat is je kompas? Welke 
plek heeft ‘aandachtige betrokkenheid’ hier in?  A
De telefoon gaat. Yvonne: ‘Basisschool X, met Yvonne…eh, we don’t have an it- 
manager. We are a school. What is your question? Oh, no, that’s no use, oké, bye.’ A
Terug naar de carrière van Yvonne. Teruggekomen in Nederland ontstond de kans 
om op basisschool X haar lio- stage te doen, waarna ze er vol overtuiging is blijven 
hangen. Na een aantal jaren leerkracht te zijn geweest droeg het personeel, door 
haar ook liefdevol haar ‘tweede familie’ genoemd – ‘met een rare tante, een oom die 
niks uitvoert en waar af en toe dingen worden bedekt die moeten worden uitge-
sproken’ – haar bij vertrek van de vorige directeur unaniem voor als opvolger. Niet 
zonder discussie – de stichtingsdirecteur was in eerste instantie tegen – veroverde 
ze uiteindelijk die plek. Voor Yvonne was de reactie van de stichtingsdirecteur een 
signaal dat ze zelf nog meer in haar kracht moest gaan staan. Yvonne: ‘Ik dacht toen: 
dit gebeurt niet voor niks. Op het moment dat ik volmondig zeg: dit is mijn kans 
en vervolgens is er iemand helemaal tegen, dan is er een reden waarom dit gebeurt. 
Dan moet ik zelf dus ook iets.’ 

Later op de dag zal ze deze wat meer holistische kijk op het leven een aantal 
keren aan me laten zien. Zo ook bijvoorbeeld waar het gaat om welke leerling bij 
welke leraar in de klas zit. ‘Ik denk dat hier kinderen soms bij een leerkracht zitten 
omdat ze daar gewoon moeten zijn. Omdat die leerkracht iets heeft wat op dat 
moment resoneert met wat het kind nodig heeft.’ 

Als snel in het gesprek komt Yvonne uit bij het idee dat school verschillende 
taken heeft waarbij leren centraal staat: ‘Ik zou het fijn vinden als een kind zich 
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ervan bewust is, dat hij of zij ook iets komt leren hier, dat zo’n kind aan het eind van 
groep 8 zicht heeft op het feit dat hij zelf onderdeel is van zo’n proces.’ 

De magie van het raken en het in beweging brengen van de ander lijkt daarbij 
volgens Yvonne in de delicate balans tussen aandacht voor welbevinden, aandacht 
voor iemands behoefte en aandacht voor prikkels richting het nieuwe te liggen. Een 
balanceerkwestie die overigens niet alleen bij kinderen opgeld doet, maar evenzeer 
speelt tussen directeur en leerkrachten. Ook hier staat volgens Yvonne welbevin-
den voorop. Yvonne: ‘In de kern gaat het om welbevinden bij kinderen. Maar dat is 
een parallel proces met welbevinden van jou als leerkracht, ons als team en mij als 
directeur. Als dat welbevinden er niet is, dan gaat het niet zo lekker. Dat zie je ook 
bij kinderen: die komen niet tot leren als hun ouders in een vechtscheiding zitten. 
Dat moet je dan gewoon accepteren. Dan moet je zorgen dat er eerst rust komt, en 
dan kun je je weer richten op rekenen, taal en dat soort dingen.’ 

Het in beweging brengen van haar team is een taak waar Yvonne zich vanuit 
het motto ‘bewust, betrokken en betekenisvol onderwijs’ toe gezet heeft. Vanuit 
een focus op het ‘didactisch DNA’ van leraren én vanuit de reflectie op de vraag 
‘wie ben ik voor de klas?’, wil ze inzetten op een breder en vooral bewuster gebruik 
van werkvormen. Yvonne: ‘Het heeft geen zin dat je een boek openslaat en begint 
met een thema, alleen omdat Malmberg het bedacht heeft. Daar krijg ik jeuk van 
in al mijn poriën. Van oudsher was het hier wel zo dat leerkrachten zelf thema’s 
bedachten en dat er geleide chaos was, maar dat is er een beetje uit geslopen. Je 
ziet dat er een afhankelijkheid van de methode is gekomen. Dat is niet fijn voor de 
leerkracht zelf, maar het hoort ook niet bij de essentie van je vak om te zeggen: het 
boek is nog niet uit. Je moet weten wat kinderen aan het leren zijn, wat ze nodig 
hebben. En dat wéét je ook hè. Als hier iemand blij binnen komt, dan heeft hij of 
zij net iets uitgeprobeerd waar de klas enthousiast over was en dat wil hij of zij dan 
met me delen. Op die momenten zijn ze blij, betrokken. Heel bewust hebben ze iets 
bedacht of gevonden. En dan zie je dat dat betekenis heeft, ook voor de kinderen.’ 

De beweging die nodig is richt zich volgens haar daarbij meer op het didactische 
dan op het pedagogische, ook al loopt dat door elkaar heen. Yvonne: ‘Als ik kijk wat 
leerkrachten doen om kinderen het gevoel te geven: jij hoort hier thuis, ik help jou, 
ik zie en ik hoor jou, dan zit dat heel snor. Ik ben nu benieuwd wat er gebeurt als 
we zeggen: ‘Hé, dat is de derde keer dat jij die som niet begrijpt. Ik denk dat je daar 
en daar wat extra’s nodig hebt’. Dat gaat meer over onderwijsinhoud.’ 

Dat het beantwoorden van de vraag wat er al dan niet bijdraagt aan een ver-
dere groei of volwassenwording van een kind afhankelijk is van wie de vraag stelt 
en hoe deze kijkt, bleek onder meer uit wat de inspectie de school vanuit enkele 
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klassenbezoeken teruggaf. Daarbij bleek de visie van de school, na over het alge-
meen een prima score, op enkele punten toch behoorlijk te verschillen van die van 
de inspecteurs. ‘Het was een prima bezoek, ze gingen echt in gesprek over hoe wij 
het hier doen en over de observaties die ze hadden. Maar daar kan je niet alles in 
vatten. Bij een van de klassenbezoeken wezen ze op een kind dat zat te praten met 
een ander kind. Nou is dat een heel bijzonder kind, een kind dat hier ook gewoon 
een plek heeft en waar we al van alles mee hebben geprobeerd. Ik durf mijn hand er 
voor in het vuur te steken dat hij op iedere andere school was uitgekotst. De inspec-
tie vond dat dat praten niet kon. Terwijl ik een trots kind zag zitten. Ja, potverdorie 
hij praatte met zijn buren, dus hij deed niet mee met wat hem didactisch werd 
aangeboden. Ik dacht toen: jullie gaan wel een beetje voorbij aan al die processen 
die je niet ziet. Die kinderen die in een bepaalde dynamiek samenwerken. Wat jullie 
ruis noemen, daar zie ik betrokken kinderen. Dat soort dingen, snap je, die ruimte 
moet er zijn voor kinderen. Dat kind in zijn waarde laten.’ 

We zoeken gezamenlijk door naar het antwoord op de vraag waarom het rele-
vant zou zijn voor leerkrachten om te veranderen. Want is dat nodig op een school 
waar alles goed lijkt te draaien? Yvonne: ‘Ja, het is belangrijk, want voor je het weet 
zit je vast in een stramien, wij doen dit zo omdat…wij hebben dit al eens gepro-
beerd...Nou, dan probeer je het nog een keer! Ik denk dat het te maken heeft met 
om kunnen gaan met onzekerheden, met het nog allemaal niet weten, dat dat ook 
mag. Dat je daarin mag falen, dat je tegen de kinderen mag zeggen: ‘Joh, dit is ook 
voor mij het voor het eerst groep vier’, of ‘ik ken de stof nog niet zo goed’. Ik denk 
dat als je als leerkracht niet genoeg in beweging bent, dan gaat het gewoon niet 
lekker meer met je. Lang niet voor iedereen geldt dat trouwens hè, je hebt ook heel 
erg zichzelf vernieuwende mensen.’ 

Een deel van haar plan om leerkrachten te bewegen tot andere, meer coöpe-
ratieve werkvormen en een beter doordachte didactische aanpak bestaat bij Yvonne 
uit het inzetten van het kind. Yvonne: ‘Zodra een leerling kritischer wordt en vraagt 
om bepaalde dingen ga je als leerkracht aan de bak. Daar geloof ik heilig in. Die 
leerkrachten zijn alleen maar begonnen voor die kinderen. Stuk voor stuk. Daarom 
zijn ze ook wars van al die andere dingen. Het kind is de kern.’  A
Frank, een van de leerkrachten, komt binnen met de vraag of de nieuwe schriftjes 
ook in blauw zijn meegekomen. Yvonne geeft aan dat ze dat zo niet weet. ‘Ik heb 
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niet gekeken naar welke voorkantjes ik heb haha. Ook niet gekeken of het schriftjes 
met een hondenvoorkant of dierenvoorkant zijn. Het leven is ingewikkeld Frank!’  A
Ondertussen mijmer ik over Yvonnes eigen rol en plek in dit geheel. Uitgaande van de 
idee van parallelle processen en op elkaar inwerkende delen, ligt er mogelijk ook een 
‘hoe doe ík dit’ vraag en opdracht op het bordje van Yvonne zelf, zo bedenk ik me in 
stilte. Maar welke opdracht dan? Zo op het eerste gezicht lijkt ze over alle benodigde 
munitie te beschikken om een school in beweging te krijgen. Gekozen door haar eigen 
team, beschikkend over een visie, theoretisch onderlegd én met de nodige praktijker-
varing. Niets lijkt beweging in de weg te staan. Hoe staat zij zelf in dit proces? 

Allereerst vertelt ze me dat voor haar de intentie waarmee je aan de slag gaat 
belangrijk is. ‘Het is idioot om te denken dat dat niet zo is. Ik sta ’s ochtends op 
en spreek een intentie voor de dag uit, gewoon onder de douche. Wat ga ik doen? 
Hoe ga ik er in zitten? Vandaag maar eens de rust bewaren, of even met liefde naar 
die en die collega stappen. Gewoon even nadenken. Dat helpt al, want dan kom ik 
anders binnen. Het is belangrijk om even tot je ‘zelf ’ te komen voor je de school 
binnenkomt of de groep tegemoet treedt. Aan de deur staan en een hand geven, 
of juist niet. Daarin een keuze maken. Je neemt jezelf constant mee. Alleen maar. 
Dan kun je nog zo hard roepen dat een kind iets moet doen, als jíj het niet doet 
gaan ze het niet leren.’ 

Als ik haar vraag waar haar persoonlijke uitdagingen zitten op dit vlak, krijg ik 
nog voor de vraag goed en wel gesteld is een antwoord. ‘In bijna alles zitten leermo-
menten’, zegt ze, waarna het thema ‘professionele afstand’ bijna als vanzelf uit haar 
mond rolt. ‘Ik laat me nogal gauw raken door dingen, dan denk ik, oh, dat hebben 
we niet goed gedaan, dat heb ík niet goed gedaan. Daar kan ik behoorlijk van slag 
van raken. Ik denk dat ik nog meer kan werken aan het laten liggen van de verant-
woordelijkheid waar hij zou moeten liggen. Op die manier kan ik de leerkracht 
daadwerkelijk het gevoel geven: jij bent ervoor en jij mag het gaan doen. Dus niet 
weer terughalen naar mezelf op het moment dat ik denk: dat gaat niet goed, of dat 
gaat niet snel genoeg. Vooral dat laatste. Alles gaat me te langzaam.’

De balans tussen het initiëren van een meer voorwaartse beweging en de zo nu 
en dan gewenste of benodigde vertraging blijkt ook rondom het didactisch- DNA- 
traject een thema. Yvonne: ‘Toen ik de offerte over de studiedagen besprak hoorde 
ik mezelf zeggen: als het niet lukt in één jaar, dan moeten we ook tegen elkaar 
kunnen zeggen dat we er langer over gaan doen. Toen dacht ik jeetje, ik geef nu al 
toe dat het misschien teveel tijd van mijn mensen gaat vergen. Tegelijkertijd wil ik 
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niet voortdurend vanuit mezelf op de rem gaan staan. Maar ja, ik kan hier nu wel 
‘lean and mean’ gaan worden, waardoor een niet of minder functionerende collega 
van voor naar achter niet meer weet hoe het te doen, maar dat gaat zelden goed. 
De situatie wordt dan zo onveilig voor mensen. Je moet er dus goed over nadenken 
hoe je het aanpakt.’  A
Na het halen van een kop koffie gaan we ter afwisseling even op bezoek in de klas 
van juf Carla. We vallen binnen in de taalles. Zoals ook eerder lijk ik eerst te moeten 
acclimatiseren alvorens tot waarnemen te kunnen komen. Op de een of andere 
manier valt het me moeilijk om het geheel vanaf minuut één in alle omvang te 
overzien. 

Het eerste dat me opvalt is de doventolk. Een blonde mevrouw, felrode sweater 
met hippe spijkerbroek, zit met een kaarsrechte rug midden voor in de klas in stilte 
druk te gebaren. ‘We gaan rijmwoorden doen’ zegt de juf. De tolk doet mee. ‘Je mag 
gewoon je eigen woord opschrijven.’ 

Wat me verder opvalt, naast de geconcentreerde gezichten van de kinderen en 
de stilte in de groep, is in dit geval een voorkeur van de juf voor het woordje ‘je’. 
Potloodje, stoeltje, fietsje. Zo ook na afloop van de oefening. ‘Met je groepje mag je 
een stapeltje maken van je boekje en dan leg je ze in het kastje.’ Wat is dat toch, die 
verkleindrang? Heeft het met afstemmen te maken? Verzachten? Angst weghalen? 
Heeft iemand dit al weleens onderzocht? Ik weet het niet. 

Dan gaat de juf over op wat ze zelf introduceert als een energizer: ‘Beweeg als 
een spiegel tegenover elkaar.’ De kinderen gaan staan. Nog altijd is de sfeer kalm. 
Dat blijft tijdens de oefening ook zo. Overal in de groep maken tweetallen tegen-
over elkaar, in stilte, bewegingen met hun armen. Ondertussen zie ik vanuit mijn 
ooghoeken twee dove kinderen met elkaar kletsen. Ze zijn druk in gesprek, zo meen 
ik uit de handgebaren te kunnen aflezen. 

Vlak voor mijn neus staan een doof meisje en niet- doof meisje tegenover elkaar. 
‘Eerst ben ik en dan ben jij’, zegt het niet- dove meisje tegen het dove meisje. Ze lij-
ken elkaar niet te begrijpen. Het niet- dove meisje buigt zich voorover en herhaalt de 
boodschap, nu dicht bij het oor van het dove meisje. ‘Aha’, zie ik het andere meisje 
knikken. Nu lukt het wel.  A
Teruggekomen in het kantoor van Yvonne praten we even na. ‘De sfeer in deze 
groep is goed. Deze leerkracht houdt goed in de gaten of de kinderen in haar groep 
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het goed maken. Ik vond het wel een gemist moment dat ze niet helemaal los gin-
gen op die rijmwoorden’, zo stelt Yvonne, die meteen nog wat verder analyseert. 
‘En ik denk ook: er zitten hier weer zeven kinderen uit hun neus te vreten omdat 
het veel te simpel is. Dan denk ik bij mezelf: ga ik haar dat nu al vertellen, of laat 
ik haar nog een paar dagen. Want als ze de overdracht gelezen heeft, dan zou ze 
moeten weten dat deze kinderen dat niet meer hoeven doen. Vervolgens kiest ze 
een energizer waarvan ik denk: dit is niet de energizer die je nu zou moeten doen. 
Ze deden zo goed mee met de rijmoefening en dan moeten ze nu weer focussen. Ik 
snap haar idee niet. Als ze hier langer over nagedacht had, dan had ze bedacht dat 
ze nu juist hun energie kwijt zouden moeten kunnen. Dat soort dingen. Daar wil 
ik dat de leraren verder in komen.’ 

Ik probeer haar reactie binnen te laten komen. Tijdens het opschrijven van deze 
frase realiseer ik me dat ik zelf in eerste instantie eigenlijk niet goed weet wat ik met 
‘binnen laten komen’ bedoel. Wat is ‘binnen laten komen’ eigenlijk? Heeft het iets 
te maken met een gecombineerd ontvangen, met een verbinding tussen hoofd en 
lichaam tijdens het tot je nemen van informatie? Of gaat het over het meer manifest 
krijgen van datgene wat je pre- reflectief wellicht al gewaar bent geworden, maar 
waarbij je er via je denken alleen woorden aan kunt geven indien je daar ook de 
tijd voor neemt? 

Ook hier, zo realiseer ik me tijdens het opschrijven van het verslag, lijkt tijd 
een factor van belang. Zou het zo kunnen zijn dat in de gesprekken tussen Yvonne 
en mij het tempo soms, mogelijk als gevolg van snel denken, zo hoog ligt dat de 
tijd voor het verwerken van de meer zintuigelijke informatie, binnenkomend via 
ons lichaam, ons gevoel, (deels) ontbreekt? En als dat al zo is, is dat dan iets wat 
ik ter sprake had kunnen of moeten brengen? Ervaart Yvonne dat zelf ook zo? En, 
interessanter in het kader van ‘aandachtige betrokkenheid’ wellicht nog, wat doet 
het al dan niet missen van deze laag qua ‘aandachtige betrokkenheid’? Wat betekent 
het voor de ontmoeting? 

Hoe het ook zij, ik voel na dit klassenbezoekje een soort van expliciete behoefte 
om me ook te vergewissen van mijn eigen lichamelijke gewaarwordingen in en 
na de bijgewoonde les. Tegelijkertijd merk ik dat ik er zelf niet de ruimte voor 
neem, dat in mij de drang om samen met Yvonne gericht te blijven op die meer 
voorwaartse beweging, gericht op de uitwisseling van nog meer informatie – maar 
eigenlijk dus misschien naar mínder informatie –, overheerst. Waar zit hier míjn 
verantwoordelijkheid, bedenk ik me bij het schrijven van dit verhaal? Waar, wan-
neer en hoe had ik misschien kunnen aangeven dat ik die behoefte voelde? En 
waarom heb ik dat niet gedaan? 
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Ik zeg Yvonne dat ik me afvraag waarom deze leerkracht voor deze route kiest. 
Is dat een bewust iets? ‘Ja, dat weet ik wel’, zegt Yvonne. ‘Ze heeft er gewoon niet 
over nagedacht. Ze heeft gedacht: ik moet een energizer doen, want ja, daar zeiden 
ze iets over. Ik heb daar moeite mee en ik vecht daar al acht jaar tegen. Tegen het 
niet nadenken. Het thema hier vorig jaar was ‘denken’. Daar moest iedereen een 
beetje om lachen, zo van dat is jóuw thema. Maar toch. We zijn heel hard bezig met 
de werking van de hersenen enzo.’ 

Yvonne vertelt vervolgens dat nadenken over jezelf datgene is waar ze nu voor 
wil gaan staan. Dat ze wil dat leerkrachten, uitgaande van de uniciteit van iedere 
leerkracht en ieder kind, zichzelf onder de loep gaan nemen. Yvonne: ‘Ik kan wel 
aanbieden wat ze nodig hebben, maar ze moeten het zelf ook zien. Dat proces gaan 
we nu in: ik wil reflectie, diepere reflectie. Echt de diepte in.’

Ergens, achter de reflectie- laag, lijkt het hier te gaan over verantwoordelijkheid. 
Wie neemt verantwoordelijkheid voor wat? Waar ‘kijk’ je bij je zelf vanuit jezelf 
naar? Wanneer heb je ‘de ander’ nodig om je bewust te worden van delen in je eigen 
manier van zijn, die voor jezelf misschien anders verborgen blijven? 

Yvonne licht toe dat reflecteren op dat ‘zelf ’ ook voor haar geldt. Ze geeft aan 
dat zìj vooral gericht is op het zien van wat anderen nodig hebben en anderen moei-
lijk vinden. Met daarbij de neiging om het ook voor anderen te willen oplossen. ‘Dat 
is wat ik moet leren. Ik heb een collega die tegen me zegt: ‘Zolang jij niet tegen mij 
zegt ‘dat kan je rustig zelf’, hoop ik dat jij het doet’.’ 

Een eigenschap met een duidelijke voedingsbodem in haar eigen jeugd. ‘Mijn 
ouders hebben mij altijd opgevoed met de uitspraak ‘je moet loeren of je iets voor 
een ander kan doen’. Mijn moeder had zware rugklachten, dus die kon niet zo 
heel veel en ik was een meisje dat dan als vanzelf de tafel ging dekken. Tuurlijk 
was ik ook een gewoon kind, maar ik hield ook anderen in de gaten. Da’s inte-
ressant hè, want daar kun je in doorschieten. Waar blijf je dan zélf in het mens 
worden?’ 

Waar blijf je dan zelf in dat mens worden? Hoe vaker ik de vraag lees, hoe mooier 
en moeilijker ik hem vind. Is dat niet precies waar het allemaal om draait? Gaat het 
uiteindelijk niet steeds om de vraag wie jij als mens op welk moment ‘bent’, zonder 
daarmee te willen aangeven dat dat ‘zijn’ een soort van vaststaand gegeven is. En 
hoe verhoudt dat ‘iemand zijn’ zich dan tot er ‘voor de ander zijn’? Of gaan die twee 
altijd en immer samen?  A
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Johan, de ib- er die we later op de dag nog zullen spreken, komt om een wachtwoord 
vragen. Het wachtwoord ‘Yvonne is de liefste’ blijkt inmiddels te zijn omgewisseld 
voor ‘Daihatsu’.  A
Nog voor Johan goed en wel weg is pakken we samen het thema ‘aandacht’ bij de 
kop. Aandacht, die volgens Yvonne op haar school vooral aangevlogen zou moeten 
worden vanuit ‘onderwijsbehoeften en kindkenmerken’ en niet vanuit welke diag-
nose dan ook. Yvonne: ‘Dat daar een diagnose bij hoort kan soms heel handig zijn 
in een weg naar het vervolgonderwijs, of om een arrangement aan te vragen. Soms 
helpt het ouders heel erg, vinden ze het heerlijk dat er een stempel op komt, zo van 
ja, uw kind heeft kenmerken van autisme, dat betekent dat wij dit en dit aanbieden. 
Dat is dan wel weer bijzonder.’  A
Er wordt op de deur geklopt. Kleuterjuf Minke, een moderne, fris ogende kordate 
vrouw met hippe kledingstijl en opvallende bril die, naar ik later begrijp, bijna de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, vraagt om hulp. ‘Kan je even helpen, 
want ik heb twee kinderen die zich nat hebben geplast en Pieter zorgt bij het buiten 
spelen voor problemen.’  A
We spoeden ons naar buiten. Blijkbaar valt Pieter buiten andere kinderen lastig. Al 
snel zien we hem lopen, of eigenlijk is het meer dralen. Hij benadert twee meisjes 
die met een fietsje in de weer zijn. In gebaar, door te rukken aan het stuurtje, maakt 
hij duidelijk dat hij het fietsje wil. De twee meisjes houden het fietsje angstvallig 
vast. No way dat zij het fietsje aan Pieter geven! 

Yvonne loopt naar hem toe. Ik hoor niet wat ze zegt, maar afleiden lijkt het 
devies. Ze wandelen samen naar de plek waar meer speelgoed ligt. Of hij een vracht-
wagen wil, zo lijkt de vraag. De ‘interventie’ lijkt een kort moment te werken. Toch 
is hij ook alweer snel zijn belangstelling voor de bolide kwijt. Wat nu? Hij draalt 
verder. Hij speurt opnieuw naar een fietsje. Even later lijkt het dan toch te lukken. 
Nog voor een ander kind de boel heeft kunnen kapen, heeft Pieter eindelijk een 
onbemand fietsje te pakken. Maar ook dit keer is de pret van korte duur. Luttele 
momenten fietst hij rond en dan is de sjeu er af. Zijn er nog andere wegen naar 
vertier? De broekspijpen inmiddels helemaal nat en vies, het heeft geregend en op 
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het speelpleintje staan plassen, loopt hij opnieuw richting een plas. Wat zal ik doen? 
Je ziet hem aarzelen. Nog een keer door de blubber…of. . .

Al die tijd is de blik van Yvonne, evenals die van een van de op het pleintje aanwe-
zige leerkrachten, op Pieter zijn handelingen gericht. ‘Je ziet dat ie in zijn ego- fase zit’, 
hoor ik Yvonne zeggen. Ik wil nog even vragen waaraan dat te zien valt, maar houd uit 
angst de situatie te verstoren mijn mond. Ik ben benieuwd naar wat er komen gaat. 
Inderdaad, Pieter is nog niet klaar met ‘spelen’. Waarnaar hij op zoek is, is me niet 
duidelijk. Dat hij de ander op een niet al te positieve manier wil ontmoeten inmiddels 
wel. Zodra hij even later vanuit de zichtbare bedoeling te raken vrij hardhandig een 
blok naar een meisje gooit, wordt er ingegrepen. En dan is het klaar. Pieter wordt 
zonder al te veel woorden weggehaald en mee naar binnen genomen.  A
Na het intermezzo nemen we opnieuw onze intrek in Yvonnes werkkamer. Naar 
aanleiding van wat er zich rondom Pieter op het schoolplein zojuist heeft afgespeeld 
tuimelen verschillende vragen door mijn hoofd. Waar heb je naar gekeken? Hoe zie 
je zo’n situatie? Wanneer grijp je in, en hoe dan? Wanneer is iets een probleem en 
wanneer láát je de kinderen? Anders gezegd: welke beweging maak je in dezen als 
leraar in de begeleiding van Pieter naar zijn eigen volwassen omgang met vrijheid? 

We komen uit bij de gedachte dat het belangrijk is om kinderen niet alleen 
te leren zelf iemand te zijn, maar ook om ze te leren rekening te houden met een 
ander. We bespreken dat er geen algemeen recept bestaat voor hoe je dat doet. Maar 
hoe help je als school een kind dan in het geven van de juiste ondersteuning bij het 
leren zoeken naar die balans tussen die ik en de ander? 

In een maatschappij waar het ‘ik’ voorop staat is dat niet altijd even gemakkelijk, 
weet Yvonne. ‘Het is verschrikkelijk. Als je kijkt naar veilig leren lezen is het eerste 
woord dat ze leren ‘ik’. Het collectieve zijn we een beetje kwijt. Ik heb het idee dat 
we nog sterker dan vroeger moeten voorleven dat je niet alleen op de wereld bent. 
Kinderen zijn niet meer gewend dat ze onderdeel uitmaken van een groter geheel, 
van een wereld, waarin je iets voor de ander kunt doen zonder er iets voor terug 
te verwachten. Het zou fijn zijn als mensen zich weer kunnen herinneren dat we 
allemaal trillen op dezelfde oer- energie. Dat kan je liefde of God noemen. Dat het 
van daaruit gaat, dat wordt vergeten.’

Later in het gesprek verwijst ze in relatie tot ‘ik- in- wij’ naar een opmerking die 
de inspectie maakte. De vraag werd gesteld of het arrangement nivellerend zou 
kunnen werken op de andere kinderen in de school? Een bijzondere vraag, aange-
zien het volgens Yvonne in deze tijd juist belangrijk is om de voordelen te benoemen 
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van het samen op school zitten met kinderen die anders zijn. Yvonne: ‘Wat ze in 
feite vroegen was: zijn onze scores achteruit gegaan als gevolg van het opnemen van 
dove kinderen in de school? Ik draai hem om. Onze resultaten zijn op alle vlakken 
gegroeid doordat we deze kinderen hier op school hebben. En niet alleen op school, 
ook bij ouders werkt het door omdat ze ineens een stuk socialer moeten worden 
en rekening moeten houden met, en dan ook inzien dat het verdomd fijn is dat ze 
zelf een gezond kind hebben thuis dat wel alles meekrijgt.’  A
Een groepje kleuters klopt samen met de juf op de deur van Yvonnes kamer. Of ze 
mogen storen, of er een postzegel is, want ze gaan een ‘pief postu’ (een brief pos-
ten). ‘Wat zit er in de envelop?’, vraagt Yvonne. De juf geeft het antwoord. Het is 
een envelop met een ballon die gevonden is door Pompom. Die envelop moet nu 
terug moet naar de uitgever. Yvonne: ‘Heeft Pompom de ballon gevonden?’ De juf: 
‘Ja, en er zat een kaartje aan dat je terug moet sturen hè.’ De kinderen staan er wat 
onbeholpen bij, ik heb niet het beeld dat ze echt meekrijgen wat het idee is en zelf 
begrijp ik het trouwens ook niet helemaal. Maar een brief posten is wel spannend, 
blijkt uit de snoetjes. ‘Daag, dankjewel en sorry voor het storen’, besluit de juf met 
een enigszins verhoogde stem, nadat de postzegel is geplakt. En weg zijn ze.  A
En dan brengen we Klaas, de conciërge, een kort bezoek. In de kleine gymzaal wordt 
een nieuw klimrek geplaatst. Nadat Yvonne en Klaas even samen gekeken hebben 
wat de exacte plaatsing van het rek moet worden, is het tijd voor de lunch.  A
In een aparte open ruimte in het gebouw nemen we plaats. Tijd voor de lunch! Zo 
nu en dan schuiven mensen aan om hun brood of salade te nuttigen. Tegenover ons 
zit een lio- stagiaire. De sfeer is rustig, ontspannen. Yvonne vraagt de lio- stagiaire 
hoe het gaat. ‘Prima’, antwoordt ze. Ze geeft momenteel met de juf een les Engels. 
Die les zou ze overigens wel wat willen aanpassen. ‘Waarom’, vraagt Yvonne. ‘Hij 
doet zo oubollig aan, hij is al acht jaar oud.’ 

Vervolgens wandelt Frank, ict- er in opleiding, binnen. Hij probeert via een kort 
gesprek Yvonnes goedkeuring voor een digitaal ouderportaal te krijgen. Er zijn twee 
opties, of het oké is dat hij er mee aan de slag gaat. Yvonne is streng. ‘Laat eerst 
maar eens de voordelen van beide mogelijkheden zien.’ Een beetje mopperend en 
zichtbaar irritatie uitstralend, zit hij op zijn stoel. Iets zint hem niet, het is me niet 
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duidelijk wat. Even later volgt een vraag over salarisverhoging. Er zou voor leraren 
een periodiek bijkomen, weet Yvonne daar iets van?  A
Na de lunch, terug in Yvonnes kamer, hebben we het even over Frank. Ik merk op 
dat hij een bepaalde negatieve energie lijkt uit te stralen die ik niet kan duiden, 
maar die voor mij in ieder geval duidelijk voelbaar was. Yvonne: ‘Hij heeft ergens 
last van, maar ik weet niet wat. Ga ik dat uitzoeken? Ik weet het niet. Iedereen mag 
zijn momenten hebben hè. Soms laat ik het bewust gaan omdat ik het zelf niet trek. 
Soms geef ik het bij mensen aan.’  A
En dan is het tijd voor een gesprek met Johan, de warmte uitstralende wat oudere 
lang op de X- school gewerkt hebbende intern begeleider die binnenkort een over-
stap maakt naar een andere school. In het gesprek dat volgt, waarbij Yvonne en 
Johan elkaar tijdens het gesprek naadloos lijken aan te vullen, krijg ik langzaam 
maar zeker een nog wat beter beeld van de complexe dynamiek tussen kind, opvoed-
vraagstukken, ouders en leerkracht. Een dynamiek die in de loop van de tijd van 
karakter lijkt te zijn veranderd en waarbij de verschillende ‘soorten’ ouders ook 
nog eens om verschillende manieren van omgang lijken te vragen. Johan: ‘Bij zeer 
hoog opgeleide ouders heb je een heel andere manier van overleg, dan bijvoorbeeld 
met de vader van Max die in de bouw werkt, die helemaal getatoeëerd is, die een 
hanenkam heeft en echt kolossaal aanwezig is.’ 

Allereerst lijken de verwachtingen vanuit de ouders naar de school als ‘expert’ 
en ‘probleemoplosser’ veranderd. De school lijkt niet alleen steeds meer op te moe-
ten lossen waar het gaat om ‘onvolkomenheden’ of opvoedvraagstukken bij een 
kind, ook het tempo waarin vragen en problemen opgelost lijken te moeten worden, 
is omhoog gegaan. Onzekerheid, niet weten of het wel ‘goed’ komt, acceptatie dat 
dingen zijn zoals ze zijn: het lijkt nog moeilijk te verdragen. 

Ter illustratie vertelt Johan over Thijn. ‘Soms denk je ouders te hebben meege-
nomen in een traject. Je denkt dan dat ouders vol begrip zijn dat Thijn niet kan leren, 
dat hij moeite heeft met opnemen. Deze ouders hadden een expert, die kwam dan 
mee. Die expert kon heel mooi, samen met ouders, relativeren. Nu is die expert met 
pensioen en nu zie je ouders ineens weer meer eisend worden, hogere verwachtingen 
hebben en zeggen dat we als school nog meer inzet moeten plegen.’ Yvonne vult aan: 
‘Ouders hopen dat wij het allemaal weten. En als wij dan een keer aangeven van ‘we 
weten het ook niet, mede omdat jullie niet delen hoe het bij jullie thuis gaat’, dan zie 
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je…ja, dat niet!…want de school is de expert en de probleemoplosser. School moet 
het echt weten. En wij mogen als expert dan niet zeggen ‘dit hoort bij jouw kind’.’ 

Vooral het zinnetje ‘mede omdat jullie niet delen hoe het bij jullie thuis gaat’ 
triggert me. Is het belangrijk om te weten hoe het thuis gaat? Is het juist in die 
afstemming dat een beter beeld gekregen kan worden van kinderen misschien? Of 
gaat het om iets anders, gaat het om het delen van wat je misschien opvoedstra-
tegieën zou kunnen noemen? Maar zitten er niet juist ook voordelen aan om die 
twee – thuis en school – niet met elkaar te verbinden? En wat houdt een expertrol 
eigenlijk in? Expert qua wat? 

Wat Johan en Yvonne vooral opvalt, is dat naast het niet willen of kunnen 
accepteren van een bepaalde uitkomst, ouders ook moeite lijken te hebben met 
het kijken naar de eigen verantwoordelijkheid. Johan: ‘Ouders zeggen heel wei-
nig ‘het ligt ook aan ons’. Dat toegeven gebeurt heel weinig. Vroeger haalden we 
ouders binnen voor allerlei activiteiten en dan leerden we ze kennen. We bouwden 
een zandbak, of we gingen de school schilderen of samen schoonmaken. Dat was 
onofficieel en dan waren er soep en broodjes en dan kon je met ouders praten. Dan 
gaven ze toe: ‘Luister eens Johan, ik krijg het thuis ook niet voor elkaar’.’

Ik zoek naar wat ik in het verhaal van Yvonne en Johan hoor. Ik kan het nog 
niet helemaal duiden. Ergens gaat het over het relationele, over informeel contact, 
maar het lijkt ook te gaan over waarachtigheid, over eerlijk zijn. Is daar een ander 
soort tijd en ruimte bij nodig? Biedt ‘het formele’ daar misschien niet de goede 
bedding voor? Hoe het ook zij: in ieder geval lijkt er een soort van meer algemene 
ouder- school discussie te zijn ontstaan, over wie nou qua opvoeding verantwoor-
delijk is voor wat. De nadruk lijkt, zo klinkt het in ieder geval, in plaats van op ‘wij’ 
meer te zijn komen liggen op ‘wij’ en ‘zij.’ Alsof er wel gesproken wordt, maar geen 
ontmoeting plaatsvindt? 

Johan geeft aan: ‘Ja, die onverschilligheid, ik en mijn kind en júllie gaan het 
maar oplossen.’ Ter illustratie vertelt hij over de WhatsApp- groepjes waarin ouders 
over andermans kinderen roddelen, iets wat volgens Johan in sommige groepen 
gebeurt. Vervolgens wordt het in de WhatsApp- groep spelende vraagstuk op het 
bord van de school gelegd. Ouders lijken daarbij vooral het belang van hun eigen 
kind voor ogen te hebben en de school als probleemoplosser aan te wijzen. Johan: 
‘Misschien moeten we terug naar de klassenavond. Gewoon twintig minuten infor-
matie en dan wat kanjeroefeningen met ouders doen. En dan bewust maken dat 
‘wij’, dat ‘jullie’ dat ook zijn. Als andere ouders moeilijk doen over jouw zoon, dan 
hebben we allemaal een probleem, de ouders én de school, maar niet alleen de school.’
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Aan het aantal gesprekken per kind dat met ouders gehouden wordt, ligt het 
zo op het eerste gezicht in ieder geval niet. Johan vertelt me uitgebreider over zijn 
taken. Naast het ib- schap was Johan tot het verschijnen van de nieuwe conciërge 
– ‘waar ik ontzettend blij mee ben’ – ook degene die aangesproken werd als er iets 
met iemands fiets was en als er bijvoorbeeld een wc kapot ging. Dat is nu achter de 
rug. Op dit moment begeleidt hij zo’n vijfendertig zorgleerlingen met een arrange-
ment, waaronder vijftien dove kinderen. Zo’n zes tot zeven gesprekken per jaar per 
kind. Samen goed voor zo’n 240 tot 250 officiële gesprekken met ouders, derden en 
leerkrachten per jaar dus. En dan hebben we het nog niet gehad over de gesprekken 
die los staan van arrangementen, of die horen bij kinderen waar er mogelijk een 
arrangement zit aan te komen. Johan: ‘Ik schrok daar zelf van. Ik weet dat ik veel in 
gesprek ben, dat ik teveel misschien met ouders praat. De andere kant van het ver-
haal is dat ik wel merk dat juist door het contact, juist door de deur open te zetten, 
er dingen kunnen gebeuren. Dat juist op die manier kinderen geholpen kunnen 
worden en ouders geholpen kunnen worden. Want ja, we hebben ook steeds meer 
situaties waarin ook óuders ondersteuning krijgen.’ 

Ouders ondersteuning? Nog een nieuwe dimensie. Heel even kan ik niet zo 
goed volgen. Ouders ondersteunen bij de opvoeding, is dat een taak van school? En 
is er dan behoefte onder ouders zelf om te horen hoe ze hun opvoedtaak zouden 
kunnen oppakken, of is het meer de school die graag wil dat ouders beter zouden 
kunnen opvoeden? Gaat het hier over de kinderen met speciale opvoedvragen of is 
het ook een meer algemeen verschijnsel? Beide misschien? 

Johan: ‘Als je vraagt aan de juffen van de onderbouw, dan zeggen ze: ‘Wij zijn het 
kind aan het leren om in een groep te functioneren en wij zijn ouders aan het leren om 
hun kind op te voeden zodat het in een groep kan functioneren’. Heel veel adviezen, 
heel veel dingen die jaren geleden echt nooit speelden...Ach, misschien chargeer ik 
een beetje en speelden ze toen ook wel, maar nu spelen ze bij hoog en laag.’ 

Ook Yvonne vertelt over hoe ze ouders soms opvoedadvies geven, vaak het 
advies om het kind wat meer los te laten. Geef het kind de tijd en de ruimte. Yvonne: 
‘Soms heb je een gesprek met ouders waarin we zeggen: ‘Laat jouw kind de ruimte 
om te groeien’. Dat zijn lastige gesprekken, want ze hebben soms het gevoel dat ze 
dat al doen. Dat zijn bijna ook altijd emotionele gesprekken. Johan is daar een held 
in.’ Johan vult aan: ‘Vaak zie je in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet 
onderwijs dat ouders dan wel móeten loslaten. Ze kunnen de kinderen niet meer 
brengen, de school is te ver weg om iedere dag te gaan zeuren en het kind laat zich 
niks meer aanleunen. Je ziet dan dat op het moment dat ouders loslaten en het kind 
de ruimte krijgt, dat dat kind die ruimte wel goed invult.’ 
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Meteen daarna voegt hij er aan toe dat deze dimensie van opvoeden ook bij 
leerkrachten enige aandacht zou behoeven. ‘Collega’s hier mogen wel wat meer 
vertrouwen hebben in kinderen.’ Ik vraag hem of hij bedoelt dat ze het minder zelf 
zouden moeten overnemen, meer zouden moeten loslaten? ‘Nog een keer uitleggen, 
nog een keer uitleggen, nog een keer uitleggen’, reageert hij. Nog voor ik iets kan 
zeggen neemt Yvonne het woord: ‘Ehm, maar als ik die parallel trek, dan stop ik 
ook met uitleggen?’

Wat een complexe situatie, denk ik bij mezelf. Al die parallelle processen, zoveel 
verschillende spelers op het speelveld, ieder kind anders, iedere betrokkene een 
eigen achtergrond, visie en mening. Leerkrachten, intern begeleiders, vader, moe-
der, kind en soms ook nog een of meerdere gespecialiseerde hulpverleners. En dan 
hebben we het nog niet gehad over de groepsprocessen die boven en tussen die 
individuen ook hun invloed uitoefenen. Hoe geef je het oefenen met een volwassen 
omgang met vrijheid hier vorm? Waar, wanneer en bij wie ligt hier verantwoorde-
lijkheid? En hoe creëer je in deze wirwar van gevoelens, gedachten en belangen 
daarvoor de tijd en ruimte? 

Het lijkt welhaast een onmogelijke opdracht om bij al die bewegende op elkaar 
inwerkende delen de neuzen één kant uit te krijgen, welke kant dan ook. Hoe bepaal 
je in zo’n speelveld eigenlijk het richting? Het klimaat? Het tempo? Welke plek heeft 
vertrouwen in dezen? En wat staat de school te doen in een tijd waarin ‘samen’ – it 
takes a village to raise a child – niet meer vanzelfsprekend is? 

In het hele verhaal ervaar ik een grote betrokkenheid, zowel vanuit Yvonne 
als vanuit Johan. Bij Johan in het bijzonder proef ik een intensiteit in het ‘zor-
gen voor’ die spreekwoordelijk uit al zijn poriën lijkt te stromen. Een soort van 
persoonlijke betrokkenheid die (veel) verder gaat dan het puur professionele. Ik 
hoor het aan de klank in zijn stem, ik zie het in zijn ogen, maar vooral, ik meen 
het te voelen. Ik besluit, ook al zijn we in onze kennismaking nog niet zo heel lang 
onderweg, mijn gevoel bij hem te checken. Wat is zijn persoonlijke beweegreden? 
Is er ook een persoonlijke betekenis voor hemzelf? Hoe is zijn verhouding tot ‘zor-
gen voor’? 

Johan: ‘Ik ben heel erg betrokken, ik voel me heel erg verantwoordelijk. Zorgen 
voor de ander heb ik van huis uit meegekregen. Het geeft mij een goed gevoel als ik 
iets bereikt heb. Vanaf de kleutergroep ben je er soms mee bezig en in groep acht 
zeggen ouders dan: ‘Ik denk toch wel dat die van ons autisme heeft’, zo van, we gaan 
toch in die en die richting. Dan denk ik: nou, in ieder geval een opening, wat rust 
gecreëerd. Dat geeft mij een goed gevoel.’ 
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Even later vult hij aan: ‘De levenslijn die je meekrijgt, we hebben allemaal din-
gen die iedere keer terugkomen. Bij mij komt iedere keer terug het zorgen voor de 
ander. Of het nou mijn relatie is, mijn kinderen, of het is hier. Het blijft terugko-
men. Is dat van mij? Dat is niet van mij, dat is van mijn vader. Is het van mijn vader? 
Waarschijnlijk ook niet…dan krijg je die familie- opstelling weer.’ 

Ik neem wat Johan zegt in me op, geraakt door zijn verhaal. Naast wat hij zegt 
is het vooral ook hóe hij het zegt – ik proef een soort van bezielde waarachtig-
heid – wat me beroert. Hebben we niet allemaal thema’s die we meenemen in ons 
handelen? Waar we in dit leven in ieder geval niet meer van loskomen? Is dat niet 
juist ook iets moois, want zit daar misschien tegelijk onze kracht en onze zwakte. 
Hoe zet je zoiets om in een instrument waarmee je kan ‘werken’? En maakt dat ons 
nou juist niet tot de mens die we zijn?  A
Na deze wellicht wat ongebruikelijke vergader- intro is het tijd voor het meer offi-
ciële gedeelte van het overleg. Er zullen een aantal begeleidingscasussen worden 
doorgenomen. Johan en Yvonne gaan als eerste in gesprek over Dirk, een jongen 
wiens zus een tijd ernstig ziek is geweest. De kern van het vraagstuk lijkt zich af te 
spelen rondom het zorgelijke gedrag van Dirk in de klas. Niet alleen ‘zoekt hij sinds 
geruime tijd drama’ door noch van de vorige noch van de huidige leerkracht leiding 
te accepteren, ook is hij onlangs tijdens het overblijven weggelopen en vertelt hij 
op school verhalen over ruzies thuis. 

Al snel wordt me duidelijk dat de ouders van Dirk in ieder geval in de beleving 
van Yvonne en Johan bepaald niet eenvoudig in de omgang zijn. Johan: ‘Vader is het 
beste voorbeeld. Kwam ik hem tegen en vroeg ik hoe het ging, dan was hij over zijn 
toeren omdat ik vroeg hoe het ging. Zei ik niks, dan was hij over zijn toeren, want 
‘ze vragen daar ook niks op school!’.’ Yvonne: ‘Het was nooit goed.’ Johan: ‘Gingen 
wij linksom, dan wilde hij rechtsom.’ 

Een uitgebreide toelichting volgt. Samengevat bleek Dirk, zo merkten ze op 
school al snel, thuis verhalen te vertellen over school die niet klopten. Johan: ‘Dan 
verdraaide hij dingen zo dat hij supergoed wist dat ouders binnen no time weer op 
de stoep stonden. En ouders hadden zoiets van: het is waar wat hij zegt. Dat was 
echt verschrikkelijk.’ 

Ook de onderlinge communicatie tussen ouders en school kende en kent een 
zekere stroefheid. Kort voor de zomer zou op verzoek van ouders een afspraak 
worden ingepland. Johan: ‘Dan wilden zij een afspraak en dan werd deze ingepland 
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en dan hoefde het van hen uiteindelijk niet en dan waren ze vervolgens geïrriteerd 
dat wij die afspraak niet lieten doorgaan.’ 

Ik hoor het verhaal met stijgende bevreemding aan, het ene na het ander detail 
komt boven tafel. Wat een moeilijke situatie! Een situatie die op zijn minst een 
multidimensionaal perspectief behoeft, zo bedenk ik me, aangezien het gedrag van 
Dirk ook zijn weerslag op de groep heeft. Later bevestigen Johan en Yvonne dat dit 
inderdaad zo is. Johan: ‘Als hij er twee dagen niet is, is de groep echt anders’. ‘Hij 
zorgt echt voor veel onrust’, vult Yvonne aan. 

Hoe hier mee om te gaan? Welke route te kiezen? Hoe als school je tot de ouders 
te verhouden? Wat is er nodig om hier samen verder in te kunnen komen? Gaat het 
hier om een moment in de tijd? Hoe ontwikkelen dit soort verhoudingen zich? De 
bijna niet te voorkomen tegenstellingen zijn voelbaar: de groep versus het individu, 
de ouders versus de school, de leerkracht versus het kind. Is hier tijd en ruimte voor 
emoties?, zo schrijf ik op. Emoties die, zo proef ik, inmiddels in het geheel zeker een 
rol spelen. En wat doe je als school, als professional met ‘oordelen over’? Wat doe 
je met oordelen die je misschien niet wil hebben, maar waar je niet aan ontkomt, 
aangezien er mogelijk ergens toch íets gedaan moet worden? 

‘In het hele circuit van zijn zus zijn de ouders van Dirk hem gewoon vergeten’, zo 
stelt Johan. ‘Maar dat vinden ze zelf absoluut niet.’ Volgens Johan is er één element dat 
iedere keer weer terugkomt, ook in andere situaties, met andere ouders. Johan: ‘Het 
gaat om aandacht. Iemand zei ooit tegen mij: ‘Kinderen willen altijd aandacht, willen 
altijd gezien worden’. Maar dat geldt ook voor volwassenen en ouders. Ouders willen 
ook gezien worden. Moeder huilt en huilt, daar zit een pijn op van vroeger.’ ‘Ja’, vult 
Yvonne aan, ‘zelfs als je de vraag stelt: ‘Wil je dit doorgeven aan je kind?’, dan zeggen ze: 
‘Nee natuurlijk niet’. Maar ze zijn vaak ook niet bij machte om het te doorbreken. Soms 
kunnen moeders ook wel therapie gebruiken.’ 

Therapie voor ouders, het verwerken van eigen oude sores. In hoeverre ligt deze 
taak, maar ook het geven van deze boodschap, op het bord van de school? Maar lukt 
het eigenlijk wel om hem van je bord af te halen, vervolg ik mijn gedachten, want ja, 
het zijn allemaal krachten die van invloed zijn op het functioneren van het kind in 
kwestie? En hoeveel energie en tijd gaat in dit soort zaken wel niet zitten? Ik vraag 
het me tijdens het schrijven van dit verslag meermalen af, me realiserend dat dit 
soort casussen zich natuurlijk niet alleen bij X, maar bij alle basisscholen afspeelt. 
Waar ligt de focus van ‘aandachtige betrokkenheid’ in dezen? 

Wat me in ieder geval opvalt is dat zowel Johan, Yvonne als de leerkracht waar 
Dirk bij in de klas zit klaarblijkelijk tot op detailniveau op de hoogte zijn van wat er 
zich met en rondom Dirk afspeelt. In hoeverre dat functioneel is, of dat zich alleen 
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bij de extreem ‘lastige’ situaties afspeelt, of dat het bij alle casussen het geval is: ik 
kan het niet beoordelen, ik vergeet het namelijk te vragen. In ieder geval ervaar ik 
tussen Yvonne en Johan een vorm van eensgezindheid: samen staan voor het kind, 
vanuit liefde voor dat kind. Yvonne: ‘Hij is eigenlijk nog een heel klein pupje hè. 
Net tien. Hij is heel erg zoekend, zichzelf echt kwijt, het is zielig, echt zielig.’ Johan: 
‘Wij zien een kind lijden, wat gaan we er aan doen om dat te verminderen? Maar 
daar hebben we wel ouders bij nodig hè, wij zijn ook maar onderwijs. We kunnen 
misschien veel als school, maar we zijn ook maar onderwijs.’ 

Ik laat het allemaal zo goed als mogelijk tot me doordringen. Op mijn vraag 
waarom deze casus in dit overleg besproken wordt, geeft Johan aan het relevant te 
vinden Yvonne op de hoogte te stellen van de stappen die genomen zullen worden. 
Ook de positie van Carina, de nieuwe leerkracht van Dirk, hoort daarbij. Johan 
vat het kort en krachtig samen: ‘Die positie zal zijn: ‘Je doet wat ik zeg.’ Yvonne 
geeft aan best mee te willen denken indien Johan en Carina er niet aan uitkomen. 
Yvonne: ‘Dat is omdat dit ouderpaar steeds draait. Die kunnen bijna niet meer 
helder denken.’ 

Net voor Johan met de woorden ‘genoeg erover’ dit onderdeel van de verga-
dering wil afsluiten, meen ik er nog een vraag over te moeten stellen. ‘Waarom 
kiezen jullie er niet voor om gewoon niks te doen aan en met die ouders. Om het 
gewoon hier te laten, binnen school en verder niet?’ Johan geeft aan dat dit vooral 
met het feit te maken heeft dat ouders naar aanleiding van verhalen van Dirk iedere 
keer opnieuw op de stoep staan, dat Dirk daar een bepaalde slimmigheid in heeft 
ontwikkeld, en dat hij de ouders van mee wil krijgen in de ontwikkeling van Dirk.’ 

Yvonne zie ik nadenken over wat ik zeg. Misschien dat de optie niks doen ook 
een optie is…We praten er gezamenlijk nog even over door. Over hoe moeilijk het 
is om de knip tussen school en thuis te maken. Over hoe fijn het voor sommige 
kinderen wellicht zou kunnen zijn als school een vrije plek is, een plek waar thuis 
er even niet toe doet. Ingewikkeld, maar misschien wel de moeite van het onder-
zoeken waard. Met die gedachte ronden we het thema ‘Dirk’ af en stappen Yvonne 
en Johan over naar het doornemen van de volgende agendapunt.  A
Na nog een paar andere casussen – Jesse uit groep acht met een cognitieve ontwik-
keling op het niveau van het gymnasium en een emotionele ontwikkeling van een 
klein kind, Pieter bij wie thuis gezinstherapie komt en Theo, die beter thuis zou zijn 
geweest op een zorgboerderij dan dat hij op school is aangezien hij de hele dag in 
zijn hoofd ‘zichzelf vast zit te denken’ –, is de bijeenkomst bijna afgerond. 
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Maar niet voordat we nog even doorgepraat hebben over Johans ideeën over 
een soort van school- zorgboerderij voor kinderen. Een plek die er volgens hem en 
mij – ook ik heb ooit thuis met mijn man onder de noemer ‘De Natuurlijke School’ 
over een dergelijk idee uitgebreid nagedacht – hoognodig moet komen. Johan: ‘Wij 
als school merken dat er steeds meer kinderen tussen wal en schip vallen. Het 
speciaal basisonderwijs verdwijnt en de vorm van speciaal basisonderwijs past ook 
niet meer goed. Die is teveel gericht op leren, dat is niet wat kinderen nodig heb-
ben. Kinderen hebben nodig: uit hun hoofd, met hun handen, met de voeten in de 
aarde, in de tuin werken, koken, met de paarden werken, de stal uitmesten, aan een 
auto sleutelen, timmeren. We zijn nogal wat kinderen tegen gekomen die hebben 
we aan het speciaal onderwijs gegeven, maar daar horen ze ook niet. Ik zie steeds 
meer terug dat er voor deze kinderen geen plek is.’ 

Ook hier voel ik bij Johan bevlogenheid en liefde. En ik herken in mezelf zijn 
verlangen om kinderen in het leven meer tijd en ruimte te geven waar het gaat om 
het voeden van de niet- cognitieve aspecten van het leven, vanuit een zoeken naar 
balans tussen lichaam, geest, hoofd en hart. We wisselen wat informatie uit over 
mogelijk geïnteresseerde partijen, over stichtingen die goede doelen ondersteunen. 
Enthousiast, want ja, het is altijd fijn als bezieling gedeeld wordt, en een tikkeltje 
mismoedig tegelijk, want ja, hoe moeilijk is het wel niet om zoiets van de grond te 
krijgen, beëindigen we na een tijdje ook dit onderwerp. Johans bevlogenheid nog 
even in me opnemend, realiseer ik me dat het misschien toch echt wel dáár is, in 
die uit het diepe innerlijk voorkomende bezieling, dat ‘het nieuwe’ geboren kan 
worden. Als het aan Johan zijn gedrevenheid ligt gaat die school- zorgboerderij er 
in ieder geval zeker komen!  A
Geïnspireerd en geprikkeld door alles wat ik gehoord heb loop ik met Yvonne terug 
naar haar werkkamer. Het is genoeg, geest en lichaam zitten vol, er kan geen infor-
matie meer bij. Maar, zoals dat vaker met vrouwen gaat, een onderling gesprek een 
halt toe roepen is nog niet zo eenvoudig. Want er valt altijd nóg meer te bespreken. 
Heel even babbelen we nog door dus over hoe het voor haar is om als directeur uit 
de groep te komen, over de potentie van kinderen en over die immer aanwezige vra-
gen rondom samenwerking met ouders. We besluiten ons gesprek met de vraag wat 
de betekenis van wrijving binnen onderwijs is. Het antwoord blijven we schuldig. 
Eigenlijk zouden we nog wel dágen verder kunnen praten. Maar genoeg is genoeg 
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of misschien zelfs teveel. We gaan de antwoorden vandaag niet bedenken, maar de 
vragen in ieder geval deels wel.  A
6.6.3 Over ik- in- wij verschilligheid 

Via het portret komt een tweede kwestie in relatie tot manifestaties van ‘aandach-
tige betrokkenheid’ naar voren, namelijk de vraag naar ik- in- wij aandacht: Hoe 
verhoudt binnen ‘aandachtige betrokkenheid’ aandacht voor het ‘ik’ zich tot aan-
dacht voor het ‘wij’?

In het portret wordt zichtbaar dat de school van Yvonne vanuit betrokkenheid 
bij het anders- en- toch- van- gelijke- waarde- zijn- van- ieder- kind, steeds opnieuw 
zoekt naar een passende balans tussen aandacht voor het kind als individu (ik) 
en aandacht voor de groep (wij). Daarbij lijkt de school enerzijds zélf deze (pre-
caire) balans steeds opnieuw te zoeken, maar daarnaast ook, indien volgens henzelf 
nodig/wenselijk, het benodigde contragewicht richting actoren als ouders en/of 
inspectie in de schaal te leggen. 

Het steeds opnieuw zoeken van de balans tussen ‘ik’ en ‘wij’ wordt bijvoorbeeld 
zichtbaar in de discussie waarin de inspectie aangeeft dat het arrangement van de 
school nivellerend ten aanzien van de individuele prestaties zou kunnen werken. 
Yvonne richt in reactie hierop de aandacht op het ‘samen in de wereld bestaan’ en 
zegt dat er vele voordelen te benoemen zijn van het in huis hebben van kinderen 
die allemaal anders zijn. Ook in de contacten met ouders articuleert de school 
daar waar nodig/wenselijk het ‘ik- in- wij’ bestaan naast de meer maatschappelijk 
geldende ‘ik eerst’ route. Zo prikkelt de school ouders tot het uitnodigen van dove 
kinderen voor lunches en wijzen ze in begeleidingsgesprekken waar ouders al te 
gemakkelijk (alleen) naar het belang van hun eigen kind kijken, op het ‘wij’ perspec-
tief. Tegelijkertijd komt via het portret naar voren dat ieder kind, ieder individu, er 
op de school toe doet. 

Wat hier zichtbaar wordt is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ vraagt om het 
– samen met alle bij de opvoeding van kinderen betrokken actoren – iedere keer 
opnieuw zoeken naar een (precaire) balans tussen aandacht voor ‘ik’ en aandacht 
voor ‘wij’. Daarbij lijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ vanuit de er in besloten liggende 
ik- in- wij verschilligheid – zowel ‘ik’ als ‘wij’ doen er toe – te kunnen fungeren als een 
balansbeheerder ten aanzien van het steeds weer opnieuw te zoeken vrije midden. 
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Ook in verschillende andere portretten komt (het zoeken naar) balans tussen ‘ik’ 

en ‘wij’ aan de orde. Hierbij lijkt de keuze met betrekking tot waar de nadruk op 

te leggen en hoe te balanceren over het algemeen impliciet te worden gemaakt. 

Er wordt dus niet expliciet op gewezen, maar krijgt vorm in en via het handelen 

van leraren en/of de meer conceptuele en curriculaire keuzes. 

Kijkend naar het individuele handelen komt dit impliciete (oefenen met) 

balanceren bijvoorbeeld in het portret met Peter (‘Aangrijpende aanwezigheid’, 

5.3.) in beeld op het moment dat Peter vertelt dat hij het belangrijk vindt om 

zijn mentorleerlingen mee te geven dat ze er ook voor elkaar moeten zijn. Hij 

zegt daartoe een ‘open sfeer’ in de klas te willen creëren. 

In de portretten ‘Stilletjes- aan’ (7.2) en ‘Sjibbolet’ (7.4) lijkt in conceptuele 

zin bij het evenwicht tussen ‘ik’ en ‘wij’ de nadruk te leggen op het ‘ik’. Vanuit 

‘gepersonaliseerd werken aan eigen leerdoelen’ (7.4) en/of persoonlijke, intrin-

sieke motivatie (7.2) maken de leerlingen door de dag heen bij voortduring 

keuzes ten aanzien van wat zij zelf willen en/of hoe zij het zelf denken hun 

leertraject in te kunnen/moeten vullen. Het ‘ik- in- wij’ perspectief lijkt daar-

door, in ieder geval vanuit conceptueel perspectief, meer naar de achtergrond 

te verdwijnen. 

Ook binnen de portretten met leidinggevenden komt het balanceren tussen 

‘ik’ en ‘wij’ en hoe vrijheid zich daarbinnen al dan niet kan manifesteren in 

beeld. Een voorbeeld van een portret waar ‘wij’ in relatie tot ‘ik’ meer expliciet 

aan de orde komt betreft het portret met Ruben en Maarten (‘(Ver)anker(en)de 

gastvrijheid’, 6.5). Hier betreft het de plek van de bestuurder ten opzichte van 

de leraren en de leerlingen. Ruben betoogt dat het, als bestuurder, van belang 

is om je zelf niet belangrijker te maken dan het is. Dat het vooropstellen van 

het eigen ‘ego’ niet de bedoeling is en dat het (vooral) gaat om de vraag: hoe 

gaat het met de ander? 

Binnen het portret met Gerard (‘Tussen schuren en schaven’, 6.2) komt de 

vraag naar het balanceren in beeld in relatie tot de verstoorde verhouding tus-

sen Gerard en een deel van zijn team. Is het niet zo dat de vrijheid van de ene 

persoon stopt, daar waar die van de ander begint?, is de vraag die op verschil-

lende momenten ex- en impliciet in beeld komt. Ook hier lijkt de ik- in- wij 

balans als thema, impliciet, te spelen. 
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77 
Portretten van 

‘aandachtige betrokkenheid’ 
met leerlingen

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de portretten aan de orde die opgetekend zijn naar aan-
leiding van meeloopdagen met verschillende leerlingen. Paragraaf 7.2 staat in het 
teken van het portret ‘Stilletjes aan’. Binnen dit portret gaat het, via een meeloop-
dag met Julia en Sophie, over de vraag hoe vrijheid zich verhoudt tot ‘aandachtige 
betrokkenheid’. Daarnaast komt via dit portret de plek van de stilte in het aandach-
tig betrokken bij leerlingen zijn in beeld. Het portret ‘Onbevangen (on)geduld’ komt 
aan de orde in paragraaf 7.3. Dit portret van ‘aandachtige betrokkenheid’ is opge-
tekend via een meeloopdag met Sam, leerling uit VWO jaar 5. In het portret komt 
het onzichtbare geduld dat leraren in hun ‘aandachtige betrokkenheid’ beoefenen 
in beeld. Daarnaast komt ook de vraag aan de orde hoe ‘oud’ zich tot ‘nieuw’ ver-
houdt binnen een aandachtig betrokken relatie. ‘Sjibbolet’, het portret dat te lezen 
is in paragraaf 7.4, is tot stand gekomen na de meeloopdag met Nina, een leerlinge 
vmbo- kader jaar 4. In het portret komt het toegang krijgen tot de leefwereld van 
jongeren aan de orde, evenals de vraag naar de pedagogische liefde. In paragraaf 7.5 
komt via het portret ‘Een (on)uitgesproken appel’ in beeld dat ‘aandachtige betrok-
kenheid’ een grote variëteit aan grondstemmingen kent. Daarnaast komt in dit met 
hulp van Kavindu opgetekende portret de relatie tussen ‘gezag’ en ‘aandachtige 
betrokkenheid’ in beeld. Paragraaf 7.6, het portret ‘Krediet- waardig’, is tot stand 
gekomen via een meeloopdag met Joep, leerling havo jaar 4. In dit portret gaat het 
over vertrouwen als fundament voor een aandachtig betrokken relatie. Daarnaast 
komt de inzet van de inrichting van gebouwen in relatie tot ‘aandachtige betrok-
kenheid’ in beeld. 
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7.2 Stilletjes- aan 

7.2.1 Over frontale vrijheid

Dit portret is tot stand gekomen via een meeloopdag met Julia en Sophie, twee 
leerlingen uit groep zeven van het primair onderwijs.

De eerste vraag die via ‘Stilletjes- aan’ aan de orde komt, betreft een vraag naar 
het evenwicht tussen de drie binnen ‘aandachtige betrokkenheid’ besloten liggende 
aandachtsbewegingen, in relatie tot het elkaar werkelijk ontmoeten. 

In het portret ‘Stilletjes- aan’ is te zien dat de school werkt met een tot in detail 
uitgewerkt concept waarbinnen ‘aandachtige betrokkenheid’ bij de leerling op een 
geheel eigen manier wordt ingevuld. Vanuit een bij het concept passende idee staat 
de vrijheid om zelf te kunnen (en moeten?) kiezen centraal. Die vrijheid wordt 
steeds opnieuw, in alles, gearticuleerd. Zo kleurt een gewone schooldag zich door 
met grote regelmaat terugkomende keuzemomenten, waarbij leerlingen zowel qua 
vorm als inhoud eigen routes inslaan. ‘Aandachtige betrokkenheid’ bij de leerling 
krijgt, naast het geordend digitaal bijhouden van de dagelijkse gang van zaken en 
monitoring via contactmomentjes gedurende de ‘les’, vorm via een drietal jaarlijkse 
coachgesprekken in aanwezigheid van ouders. 

Kijkend naar de manier waarop ‘aandachtige betrokkenheid’ binnen de school 
gestalte krijgt, lijkt vooral het articulerende ‘betrokken zijn’, waarbij de leerling zijn 
vrijheid mag (en moet) opnemen, qua aandachtsbeweging op de voorgrond te staan. 
Het liefdevolle ‘aandachtig zijn’ en (stil) bij en met elkaar ‘aanwezig zijn’ komen, zo 
geven onder andere Julia en Sophie zelf aan, veel minder in beeld. Daarmee lijkt 
de vrijheid die in beeld komt in zekere zin een ‘frontale vrijheid’. Het betreft dan 
een vrijheid die relatief direct steeds opnieuw op het bordje van de leerling gelegd 
wordt, waarbij de ruimte om je als ‘zelf ’ tot die vrijheid te verhouden beperkt is. 

Wat hier zichtbaar wordt is dat ‘aandachtige betrokkenheid’, waar het gaat om 
het leren oppakken van de eigen vrijheid, gebouwd lijkt te zijn op een precaire 
balans tussen elkaar wel en (even) niet ontmoeten, tussen ‘aandachtig zijn’, ‘aanwe-
zig zijn’ en ‘betrokken zijn’. De vraag of de ‘aangeboden’ vrijheid passend is of dat de 
balans teveel naar één van de bewegingen lijkt te kantelen, lijkt daarbij iedere keer 
opnieuw gesteld en in beeld gebracht te moeten worden. 

Ook in de portretten met Sam (‘Onbevangen (on)geduld, 7.3), Nina (‘Sjibbo-

let’, 7.4) en Joep (‘Krediet- waardig’, 7.6) komt het elkaar wel en/of niet kunnen 
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ontmoeten in relatie tot zelfwerktijd in beeld. In alle gevallen komt naar voren dat 

zelfwerktijd een stevige plek in de dagelijkse onderwijspraktijk lijkt in te nemen. 

In het portret met Nina (‘Sjibbolet’, 7.4), waar de school werkt vanuit het 

principe ‘gepersonaliseerd werken aan eigen leerdoelen’, komt naar voren dat 

dit zelf- werk- principe voor wat betreft het elkaar aandachtige betrokken ont-

moeten, nog wel nog wat haken en ogen lijkt te hebben. 

Zo betoogt Nina in de leerlingenraad dat er de voorbije periode te weinig 

interactie met leraren heeft plaatsgevonden en dat leerlingen (te) snel zelf aan 

het werk worden gezet. Andere vertegenwoordigers van de leerlingenraad geven 

in relatie tot de zelfwerk- flexuren aan dat er te weinig stilte is en dat er te weinig 

stilteruimtes in de school zijn waar daadwerkelijk gewerkt wordt. De vriendin-

nen van Nina betogen dat teveel als zelfwerkende de gang op gestuurd worden 

zonder duidelijke opdracht en zonder duidelijke grenzen niet goed werkt. Ze 

geven aan dat het zelfs zo lijkt dat sommige leraren blij zijn dat leerlingen met 

enige regelmaat buiten in plaats van in het klaslokaal aan het werk zijn. 

7.2.2 Portret ‘Stilletjes- aan’ 

Niet tevreden na het schrijven van de eerste versie van dit portret ging ik bij mezelf 
te rade waar wat was mis gegaan. Wat maakte dat Julia en Sophie, twee elfjarige 
leerlingen op basisschool X die ik een dagje had mogen volgen, op de een of andere 
manier leken te verdwijnen in een meer op het concept georiënteerde beschrij-
ving van de dag? Wat was er aan de hand waardoor het perspectief op ‘aandachtige 
betrokkenheid’ naar de achtergrond gedrongen was door een perspectief op de 
curriculaire inrichting van de school? 

Enig graven bij mezelf bracht me bij de gedachte dat ‘aandachtige betrokken-
heid’, in dit geval van mij uit naar Julia en Sophie, op de een of andere manier om 
een ankerpunt qua ‘aandachtsgerichtheid’ vraagt. Een ankerpunt dat als zodanig 
ook het startpunt voor de dag vormt. Waar heb je oog voor? Waar sta je voor open? 
Wat wil en kun je zien? Maar vooral ook: lukt het je om vanuit dat ankerpunt te 
blijven waarnemen? 

En daar was op de een of andere manier iets mis gegaan. Ergens in mijn route 
bij het beschrijven van de dag leek mijn focus zich verlegd te hebben van (mijn 
ankerpunt) aandachtig betrokken zijn bij Julia en Sophie, naar het concept van de 
school als zodanig. Een concept dat fascineerde, inspireerde, maar dus ook afleidde. 
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Hoe vervelend die afleiding ten aanzien van het schrijven van dit portret ook 
bleek – een nieuwe versie zou het licht moeten zien – het legde tegelijkertijd ook 
een op zijn minst relevante vraag bloot, namelijk die van de relatie tussen de con-
ceptuele inrichting van de school en de mate waarin/ manier waarop je binnen zo’n 
concept al dan niet aandachtig betrokken bij leerlingen kunt zijn. Hoe werkt dat? 
Biedt het ene concept daar meer ruimte voor dan het andere? Zijn er ook concepten 
die voor ruis in dezen zorgen, of is ‘aandachtige betrokkenheid’ iets dat je los zou 
moeten (kunnen) zien van welk concept of welke inrichting dan ook?  A
De van binnenuit beschenen gekleurde ramen van de school – ze doen nog het 
meest aan een glas in lood kunstwerk denken –, geven de strak opgetrokken muren 
op deze overigens grijze, nog donkere vroege maandagochtend iets betoverends. 
‘Mooi’, denk ik bij mezelf. ‘Anders’, is de gedachte die er meteen op volgt, om mijn 
overpeinzing over de uitstraling van het pand te beëindigen met de vraag of de 
school zelf net zo feeëriek zal zijn als de uitstraling mij lijkt te willen vertellen. 

Zoals met al het magische in het leven, lijkt ook de school haar geheimen niet 
meteen prijs te geven. Het duurt namelijk best even voor ik de toegangsdeur van 
de school vind. Zit ik hier wel goed? Waarom zijn er (nog) geen kinderen? Het lijkt 
wel een appartementengebouw, waar is de deur? 

Al snel komt verlossing. Daar is de deur! Twee tellen en een paar trappen later 
sta ik licht hijgend met lijf en leden vrijwel onmiddellijk in wat het hart is van unit 
X, een bovenbouwafdeling van groep 5 tot en met 8 van school X. Ik heb even nodig 
om te begrijpen waar ik in terecht ben gekomen. Het is 07.45 uur, best nog aardig 
vroeg, zo vind ik zelf. Pal voor mijn neus tref ik vier mensen, drie mannen (later 
hoor ik dat ze Wilfried, Anton en Maarten heten) en een vrouw. Ze zijn aan een 
lage ronde tafeltjes met hun laptop in de weer. Om hen heen in allerhande hoeken 
spullen, tafeltjes, knutselmateriaal en nog veel meer kleur- en vormrijke impressies 
waar het oog niet meteen woorden voor heeft. Als waren die tafeltjes een soort van 
commandocentrum van waaruit de gehele unit bestuurd wordt. Hè, wat zie ik hier? 
Wie zijn dit? En werkelijk, is iedereen hier nu al aan het werk? 

Al snel springt de dame van haar tafeltje op. ‘Jij moet Lisette zijn’, zegt ze opge-
wekt en vriendelijk, me met een open oogopslag aankijkend. ‘Dan ben jij Ellen’, 
repliceer ik glimlachend, blij dat ik kan constateren dat ik op tijd op plaats van 
bestemming ben aangekomen. Ze vraagt of ik wat wil drinken, en biedt aan mijn jas 
op te hangen. Samen lopen we naar de garderobe, of beter, de bezemkast. Onder-
weg vallen me de dode plantjes in de met uitgedroogde potaarde gevulde vierkante 
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blokvormige bakken op. Waarom is het toch altijd dat plantjes in een school het 
leven lijken te laten? Is er dan niemand die er liefdevol voor zorgt? 

Ik weet van Ellen, we hebben elkaar op voorhand enkele keren gesproken, dat 
ik vandaag niet op een ‘gemiddelde’ school meedraai. In de mail waarmee ze me 
uitnodigde een dag met twee leerlingen mee te komen lopen, lichtte ze al een tipje 
van de sluier op. De X- school is een school gebaseerd op het werken vanuit de 
intrinsieke motivatie van kinderen. De school is onderverdeeld in units (onder-
bouw, bovenbouw), in een soort van minischooltjes. Als kind start en eindig je 
binnen zo’n unit in je vaste groep. Overdag zie je meerdere leraren in verschillende 
instructiemomenten (rekenen, taal, spelling) en gedurende de dag ga je als leerling 
alleen of samen met zelf gekozen projecten aan de slag.  A
De werkdag is inmiddels begonnen. Zoals iedere dag volgt ook nu om 08.00 uur 
een groepsoverleg tussen de op de unit werkende leerkrachten. Tijdens dit overleg 
worden actuele zaken besproken en worden de puntjes qua organisatie en invulling 
nog even op de i gezet. Het overleg, waar ik bij mag aanschuiven, is voor mij lastig te 
volgen. Ik ken de situaties en betreffende kinderen niet. Ook is me op dat moment 
nog niet duidelijk wie wie is en hoe het nou allemaal precies werkt. Wat ik zie zijn 
vijf mensen, druk in de weer om via de schema’s op hun laptop met elkaar er aan uit 
te komen wie wat met welke leerlingen op welke plek door de dag heen gaat doen. 

Eén voor één passeren de ‘lesblokken’ – ik weet even geen beter woord, me tij-
dens het schrijven van dit portret realiserend dat het woord ‘les’ maar zeer beperkt 
past bij wat er tijdens de blokken wordt aangeboden – de revue. ‘Is blok vier helder’, 
vraagt Ellen, meteen vervolgend met de mededeling dat dat blok vandaag dus gaat 
over de vraag: hoe kun je onderzoek doen? Meteen daarna richt ze zich tot mij: ‘De 
moeder van Sophie heeft me nog gemaild met de vraag of er tijdens jouw meeloop-
dag ook ruimte is voor Sophie om aan jou vragen te stellen, want Sophie zelf wil 
graag onderzoeker worden.’  A
En dan is het inlooptijd. Iedereen verblijft in de centrale unit- ruimte. De ‘lokalen’ 
er om heen – ruimtes die via glazen deuren in ieder geval qua geluid min of meer 
kunnen worden afgesloten –, blijven nog even onbemand. Het wordt snel druk-
ker. Kinderen roepen door elkaar heen, ouders schudden leerkrachten de hand, 
her en der hoor ik de stem van een volwassene. Julia en Sophie zijn nog even niet 
in zicht… 
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En dan komen ze binnen: Julia, hoofdzakelijk in het zwart gekleed, tenger, grote 
open ogen, donkere paardenstaart en een licht getinte huidskleur en Sophie, blok-
jesbeugel, minimaal een kop groter, eveneens in een zwarte sweater met de tekst 
‘all is love’ gekleed en eveneens een paardenstaart. Dit worden mijn kompanen voor 
de dag. Ik heb er zin in!

Ze kijken mij beiden aan met wat ik interpreteer als een mengeling van nieuws-
gierige en voorzichtige afwachting. Julia met grote ontspannen open ogen, Sophie 
met een ietwat voorzichtigere onderzoekende blik. Wie ben jij? Hoe zal het gaan 
vandaag? Ogen spreken, maar handen ook, zo merk ik tijdens het handen schudden. 

Met mezelf afgesproken hebbend om ook bij kinderen van elf gewoon mezelf 
proberen te zijn – aangezien het niet mijn dagelijkse habitat is om met 11-jarigen op 
te trekken kwam van te voren even de gedachte in me op dat het me misschien niet 
zou lukken om helemaal goed af te stemmen – zoek ik even naar de juiste woorden. 
Ik kijk hen aan. Ze kijken terug. Voorzichtigheid is gewenst wil deze kennismaking 
tot een verdere ontmoeting komen, zo proef ik. ‘Hebben jullie er zin in? Vinden 
jullie het spannend?’ Ze vinden het niet spannend maar toch ook wel, zo geven 
ze aan. Ik zeg het fijn te vinden dat ik vandaag met hen mag optrekken, waarna 
we afspreken om meteen na de groepsopening in de stamgroep even samen op de 
centrale gang te gaan zitten voor een eerste gesprekje. 

Heel even nemen we plaats op één van de drie in een vierkant geplaatste bankjes 
in een hoek van de centrale open ruimte. Daar zal Meester Maarten de dag openen. 
De hoek doet gezellig aan, al zijn de bankjes hard en hoogst oncomfortabel, zo voel 
ik. De inrichting lijkt in niets op een traditioneel klaslokaal. In het midden een kus-
sen waarop, zo zal ik gedurende de dag merken, leerlingen te pas en te onpas gaan 
liggen en zitten. Om ons heen een grote open ruimte met boeken, materialen, tafel-
tjes en werkhoeken. Veel te zien, veel door de dag heen te beleven. Veel prikkels ook. 

Wat doet zo een inrichting met je gevoel bij het starten van een dag? Wat is de 
boodschap die je hiermee richting leerlingen afgeeft? Wat betekent het pedagogisch 
gezien dat hier niet de protocollen, noch de formaliteiten de boventoon lijken te 
voeren, maar dat het juist ‘het informele’ is dat de klok lijkt te slaan? En hoe zou je 
dat moeten zien, kijkend naar de hoeveelheid prikkels die er tegelijkertijd binnen 
lijken te kunnen komen? 

Nog voor Meester Maarten van start is gegaan verplaatsen we ons op initiatief 
van Julia en Sophie – ‘kom maar, we kunnen gewoon hier gaan zitten hoor, we hoe-
ven niet bij de dagopening te zijn’ – naar de trappenhal buiten de open unitruimte. 
Het valt me op, op dat moment maar ook later, dat zowel Julia als Sophie als ook 
de andere kinderen binnen de unit in hun handelen met grote regelmaat het heft 
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in eigen hand nemen. Of, om het anders te formuleren, het lijkt hier alsof er vaker 
iets niet dan wél aan de leraar, hier ‘de meester’ genoemd, gevraagd wordt.

Meteen nadat we de toegangsdeur van de unit achter ons hebben gesloten, 
komen we terecht in de trappenhal waarlangs bijna alle kinderen van de school 
ook deze ochtend hun weg naar hun eigen unit hebben weten te vinden. De 
schooldag is inmiddels gestart, er heerst op dit moment een relatieve rust. We 
settelen ons aan een tafeltje aan de zijkant. Twee paar ogen kijken mij verwach-
tingsvol aan. 

Ik vraag me af hoe het ijs te breken. Ook ik vind het spannend. Meer dan eer-
der ervaar ik een soort van dubbel gevoel. Enerzijds wil ik Julia en Sophie gewoon 
graag ontmoeten, ben ik als mens geïnteresseerd in ze als mens. Anderzijds ben ik 
me tegelijkertijd erg bewust van mijn rol en plek als onderzoeker. Ik kom hier iets 
‘halen’ en in de omgeving van beide dames voelt dat op de een of andere manier, 
hoe legitiem ook, tegelijk ongepast. Daarnaast ervaar ik een onzekerheid in relatie 
tot ‘tijd’. Een onzekerheid die tegelijk misschien ook wel een druk legt op die tijd, 
waardoor dat wat ik zou willen, Julia en Sophie ontmoeten, misschien zelfs gaat 
mislukken. 

Tijdens het schrijven van dit portret bedenk ik me wederom dat kennismaken 
en elkaar werkelijk ontmoeten zich niet laten dwingen. Juist niet. Het vraagt om 
beschikbare tijd die zich niet in duurtijd laat duwen, om tijd die meer weg heeft 
van een soort geduldige ‘lege’ tijd. Een vorm van tijd die iets te maken heeft met 
het scheppen van ruimte waarin een haast ondefinieerbaar optimum in interne en 
externe omstandigheden – zowel in het binnenste van de mensen die elkaar willen 
ontmoeten zelf, als in de werkelijkheid om hen heen – gestalte kan krijgen. Het 
is in dat optimum dat een waarachtige ontmoeting mogelijk (gemaakt) wordt? Is 
een onderwijsconcept dan één van die externe omstandigheden die van invloed is?

Terug naar het gesprek. Ik besluit Julia en Sophie eerst maar eens wat over hen 
zelf te vragen. Wie zijn ze? Hoe is hun onderlinge relatie? Waar mogen ze ’s nachts 
voor wakker gemaakt worden? Wat denken ze dat ik kom doen?

Sophie valt meteen met de deur in huis en vertelt onderzoeken erg leuk te 
vinden. Ze wil iets met geneeskunde gaan doen, ‘misschien een dokter die in het 
laboratorium werkt.’ Hockey, twee zussen en als het kan een pretpark: dat zijn de 
zaken waar ze zich in haar vrije tijd mee bezig houdt. Daarnaast is bakken favoriet. 
Appeltaarten en cup cakejes. Samen met Julia. ‘Maar ik mag niet altijd van mijn 
ouders, want anders krijg ik teveel suiker binnen’, zo besluit ze, een aantal opvoed-
wijsheden inmiddels geïnternaliseerd hebbend. Zonder dat ik er om vraag voegt 
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ze er aan toe, ik vermoed omdat ze denkt dat ik daar iets over wil horen, dat het 
programma op school ‘heel fijn’ is. Want ja, ‘je bent heel vrij om te kiezen.’

Heel vrij om te kiezen? Ik laat de woorden even tot me doordringen. Over wat 
voor vrijheid gaat dit? Heeft dit iets te maken met de vrijheid om, via contact met 
en keuzes in de wereld, te worden wie je bent of wil zijn? Is het daadwerkelijk een 
vrijheid, of impliceert deze opdracht tot vrijheid – je móet immers kiezen – tegelijk 
een zekere onvrijheid? 

Ik reageer niet direct op Sophies opmerking en laat de school nog even voor 
wat het is. In het gesprek richt ik me voor een eerste vraag tot Julia, die rustig maar 
wel verwachtingsvol op het puntje van haar stoel zit tot zij ook het woord krijgt. 
Met een helder stemmetje, voorzichtig maar koersvast formulerend, vertelt ze dat 
ze nog niet goed weet wat ze wil worden, maar dat modeontwerpen wel een van 
haar passies is. Ondersteund door Sophie – ‘ja dat kan ze ook heel goed’– vervolgt 
ze haar betoog door aan te geven dat ze op naailes zit. Waarna Sophie over Julia 
aangeeft ‘dat ze ook heel goed kan zingen.’ Julia: ‘Ja, ik wil ook wel zangeres worden, 
maar ik denk dat me dat niet gaat lukken, want er is ook niet echt een school voor.’ 
Na even nadenken vervolgt ze: ‘Ik weet het nog niet zo, ik wil twee dingen worden, 
ook iets om mensen beter te maken.’ 

Over wat ik kom doen en waarom zij de ‘uitverkorenen’ zijn waarmee ik deze 
dag zal meelopen, hebben ze aan mij ook vragen. Ze weten dat ik onderzoek doe, 
maar hebben geen idee waarom ik nou precies met ze meeloop. Later hoor ik van 
Ellen dat, nadat vele kinderen zich vrijwillig hadden gemeld, Julia en Sophie zijn 
uitgekozen omdat ze ‘erg taalvaardig’ zijn en het ‘een boost’ zou kunnen geven aan 
hun zelfvertrouwen. Ik vertel ze een en ander en geef aan dat ik vandaag vooral 
van hen wil horen wat een leraar nou een goede leraar maakt als het gaat om hoe 
hij met hen omgaat. Ze schuiven beiden wat naar voren, klaar om hun visie op het 
geheel te geven. Wanneer is een leraar nou een goede leraar? 

Sophie: ‘Als hij niet te snel boos wordt, maar als hij wel kan zeggen: nou moet 
je even stil zijn.’

Julia: ‘Ik vind dat ook, maar ook dat je aan een leraar dingen moet kunnen 
vertellen. Je moet hem kunnen vertrouwen, niet dat als je iets aan hem vertelt, dat 
er dan iets mee gebeurt.’ 

Sophie: ‘Ja, dat je kan zeggen: ‘Ik voel me niet zo fijn, en dit en dat is er gebeurd’. 
Dat hij dan niet boos wordt of er dingen mee gaat doen. Soms heb je zoiets van: ik 
wil het niet aan mijn ouders vertellen. Dan vertel je het tegen je coach. Ik heb één 
keer gehad dat hij het dan toch in een coachgesprek aan mijn ouders vertelde. Dat 
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ging over een soort van ruzie die ik had gehad met iemand. Ik wilde dat niet. Ik had 
het wel aan mijn ouders willen vertellen, maar anders, het gewoon zelf vertellen.’ 

Julia: ‘Bij mij gebeurt dat niet hoor. Als ik iets aan mijn meester vertel, gaat hij 
dat niet aan mijn ouders vertellen.’ 

Later verneem ik via Ellen dat op basisschool X ieder kind zo’n drie keer per 
jaar gedurende een half uur een coachgesprek in de aanwezigheid van ouders heeft. 
Het gaat dan om een gesprek dat volgens Ellen drie vragen in zich herbergt: hoe 
gaat het met jou? hoe gaat het met jou en de anderen? en hoe gaat het met je werk? 
Maar dat weet ik op dit moment nog niet. En dus vraag ik het de dames hoe het 
zit. Waar gaan die gesprekken over? Mijn vraag lijkt tot enige verwarring te leiden. 

Sophie: ‘Het gaat over je cijfers, hoe het met je gaat.’
Julia: ‘Een coachgesprek is alleen met je meester, hoe heet zo’n gesprek met 

ouders ook weer?’
Sophie: ‘Ja, hoe noem je dat ook weer?’
Julia: ‘Je hebt twee gesprekken. Eentje is alleen met je coach. Ik vind dat Meester 

Maarten dat echt heel goed doet. Dan vraagt hij: ‘Hoe gaat het met je?’ Dan zeg je: 
‘Goed’. Maar dan wil ie meer horen. ‘Hoe gaat het écht met je? Wat gaat er dan goed? 
Wat voor plannen doe je, hoe lukt dat?’ En dan gaat ie gewoon steeds verder vragen 
tot hij alles gehoord heeft eigenlijk.’ 

Ik: ‘Mmm…en wat is dat dan, ‘alles’? 
Julia: ‘Nou, ik heb ook wel een keer iets verteld over thuis. Mijn moeder was 

toen heel vaak bezig met haar werk, want eerst had ze geen werk. En toen moest 
ze ineens heel vaak studeren en daar zat ik wel een beetje mee, want vroeger deed 
ze alles met me en toen niet meer zo vaak. Dat vond ik niet zo leuk. Dat heb ik 
toen verteld, met de andere kinderen erbij, want dat gingen we uitproberen zei de 
meester. Toen heb ik alles gewoon verteld.’ 

Het zinnetje ‘steeds verder vragen tot hij alles gehoord heeft’ intrigeert me. 
Wanneer ben je aandachtig betrokken? Is dat als je alles gehoord hebt wat er in 
iemands binnenste speelt, zodat je er mogelijk als leraar iets mee kunt (doen)? Of 
gaat het juist om het aanvoelen dat sommige innerlijke gedachten en gevoelens 
misschien nog niet gedeeld kunnen of moeten worden? Wat is wijs wanneer het er 
om gaat het innerlijk van een kind via een gesprek in de buitenwereld manifest te 
laten worden? Wat betekent het in relatie tot de volwassenwording van een kind? In 
hoeverre verandert die informatie uit het innerlijk van een mens van kleur door het 
in woorden te laten gieten? En welke rol speelt het concept van de school hier in? 

Ook ik ontmoet deze vragen, al is het tijdens de gesprekjes zelf zeker niet op een 
(cognitief) bewuste manier, in mijn contact met Julia en Sophie. In de korte periode 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   333Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   333 18/11/2021   14:00:4718/11/2021   14:00:47



334 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

dat we aan het babbelen zijn tonen beide dames een gemeende intentie en een 
grote verantwoordelijkheid om mij zo goed mogelijk van datgene te voorzien waar 
ik naar op zoek ben. Tegelijkertijd weet ik inmiddels dat dat wat voor mij en mijn 
onderzoek van waarde is zich mogelijk niet zo snel, zo manifest, op tafel laat leggen. 

Tussen het babbelen door zijn we gedrieën tegelijkertijd aan het zoeken, zo 
proef ik, of beter, aan het voelen misschien. Waar staan we ten opzichte van elkaar, 
wat is de juiste toon, de juiste mate van (haalbare en/of wenselijke) afstand en 
nabijheid? Hoe stemmen we op elkaar af? Wat zeggen we (nu al) wel en niet? Welke 
ruimte is er om vragen en reacties daadwerkelijk uit ons binnenste te laten komen, 
waarbij niet alleen de cognitie, maar ook het gevoel en misschien wel de ziel de 
ruimte heeft? 

Een fragiel – in de zin van voorzichtig – proces, dat hoofzakelijk woordeloos 
plaatsvindt. Daar waar ik het tussen volwassenen zou omschrijven als een ken-
nismakingsdans tussen twee gelijken, voel ik dat hier nog iets anders op het spel 
staat. Iets dat allereerst te maken heeft met verantwoordelijkheid mijnerzijds. 
Verantwoordelijkheid, vanuit mijn positie als volwassene, voor het voorzichtig of 
misschien zelfs omzichtig omgaan met de ‘zielen’ die zich in het hier- en- nu relatief 
on- geharnast aan mij lijken te laten zien. Het is de kwetsbaarheid van het ‘zich 
aan mij tonen’ die dat besef in mij manifest maakt. Wat ik ook ga zeggen, wat ik 
vandaag ook ga doen, in welk stukje van mijn (onderzoeks)wereld ik hen vandaag 
ook meeneem, laat ik er in ieder geval voor zorgen dat ik dat prudent en vanuit een 
vorm van liefdevolle verantwoordelijkheid doe. 

Maar is dat het? Ben je er als je je liefdevol verantwoordelijk voelt? Of komt er 
nog meer kijken bij zo’n op het oog eenvoudig gesprekje met twee kinderen van elf 
jaar, waarbij het doel uiteindelijk is om wat meer zicht te krijgen op ‘aandachtige 
betrokkenheid’ en waarbij de ontmoeting met de dames me wellicht zou kunnen 
helpen. Na wat graven in mezelf realiseer ik me wederom dat het intentionele zich, 
in ieder geval in mijn geval, niet alleen via ‘het liefdevolle verantwoordelijke’ laat 
zien. Ook waarachtigheid ervaar ik, samen met een werkelijk in het hier- en- nu- zijn, 
als een van mijn pijlers onder dit deels woordeloze ontmoetingsproces. Waarbij ik 
dan ook nog eens wellicht wél de verantwoordelijkheid op me neem, maar ik me 
tegelijkertijd als mens vanuit gelijkwaardigheid tot de andere mens wil verhouden. 

Terug naar het gesprek. We hebben nog een minuut of tien vooraleer we deze 
eerste kennismakingssessie als gevolg van een daarna startende instructiebijeen-
komst spelling moeten beëindigen. ‘We hoeven niet te haasten hoor, we kunnen zelf 
kijken wanneer we terug willen’, zegt Julia. We babbelen nog even verder. Alvorens 
met Julia en Sophie over te gaan tot de vraag wat ze van school vinden en waarom 
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leren er eigenlijk toe doet, vraag ik ze of er verschil zit in hoe leraren met hen 
omgaan. 

Sophie: ‘Ik heb wel een leraar die iets vaker boos is. En ik heb een juf die is wat 
rustiger, die gaat met je praten en wordt ook niet gelijk boos. Dat vind ik wel fijn. 
Zij maakt er soms een grapje van, dan voel je je ook wat beter.’

Julia: ‘Ik vind alle juffen en meesters lief op hun eigen manier. De een gaat er 
zo mee om en de ander zo. Op veel verschillende momenten zijn ze aardig en niet 
aardig. Bijvoorbeeld meester Maarten, die wordt boos om dingen waar iemand 
anders niet zo snel boos over wordt.’ 

Dan toch maar even over naar een gesprekje over de school zelf. Ik ben erg 
benieuwd naar wat ze van school vinden, maar besluit als eerste eens te vragen 
waarom ze denken dat ze op school zitten. 

Sophie: ‘Niet om te leren, maar om te kijken wat je leuk vindt om te doen, en 
hoe je dat dan later in je werk wil gaan stoppen denk ik.’

Julia: ‘Ik vind school gewoon leuk. Je bent ook wel op school om te leren. Vind 
ik wel. Want als ik niks leer en ik ga later naar de universiteit, dan weet ik gewoon 
niks. School is eigenlijk een soort van voorproefje van de universiteit.’

Sophie: ‘En op je werk.’ 
En dan maken we dan toch samen de overstap naar hun eigen school. We praten 

even over het feit dat basisschool X in de ogen van velen wellicht niet als een door-
snee school gezien wordt. Hoe zien ze dat eigenlijk zelf? Is het echt zo bijzonder, 
en zo ja, waarom vinden ze dat dan? 

Uit hun antwoorden komt naar voren dat beiden ‘van horen zeggen’ weten dat 
andere basisscholen ‘saai’ zijn. Vriendinnen, ouders, de mensen in hun omgeving 
geven allemaal aan dat deze school ‘anders’ is. Dat ze zelf zo’n andere basisschool 
nooit van binnen hebben gezien noch hebben meegemaakt, maakt niet uit. Ze 
weten zeker dat deze school het meest fantastisch is. Het blijkt vooralsnog best 
lastig om woorden te vinden om te duiden wat hun school zo bijzonder maakt. ‘Ik 
weet het eigenlijk niet zo goed waarom, maar het is gewoon zo leuk dat het hier heel 
anders is’, geeft Julia aan. ‘Het is meer dat wij dat wel horen over andere scholen’, 
verklaart Sophie. 

Belangrijk is in ieder geval, zo merk ik en zo geven Julia en Sophie ook aan, dat 
ik goed tot me door laat dringen hoe het precies werkt bij hen op school. Dat ze 
‘makkieland’ (gemakkelijke opdrachten) en ‘lefland’ (moeilijke opdrachten) heb-
ben, dat je van klas naar klas moet lopen om de les te volgen die je wil, dat ze zelf 
aan de slag gaan met eigen gekozen projecten. Zo doet Sophie op dit moment een 
onderzoek naar slavernij – ‘dat ga ik presenteren als ik klaar ben’ – en is Julia bezig 
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te achterhalen waar Pinterest vandaan komt –‘alleen is het wel een beetje moei-
lijk. Ik heb helemaal niks gevonden, alleen de naam van de man die het bedacht 
heeft en zijn leeftijd enzo.’ En samen zijn ze ook nog aan de slag met het thema 
‘bejaardenhuizen’.

Nadat ik aangeef dat zoveel positieve geluiden wel moet betekenen dat het een 
feestje is op school, komen er voorzichtig ook wat andere geluiden los. Niet álles is 
fantastisch, zo blijkt. 

Sophie: ‘Er is altijd wel iets wat je niet leuk vindt, bijvoorbeeld rekenen of ont-
wikkeltijd. Maar je moet het wel gewoon afmaken.’ 

Julia: ‘Ik heb het soms ook wel dat ik geen zin heb in de instructie, dan zou ik 
de hele dag aan mijn plan willen werken. Maar ja, soms heb ik ook geen zin om aan 
mijn plan te werken, omdat ik dan niks te doen heb.’

En hoe is het dan nu, in groep 7? Is dat het zelfde als eerdere jaren, of is er 
verschil merkbaar? 

Julia: ‘Ik vind groep zeven echt het moeilijkste en minst leuke jaar. De meesters 
zijn ook wel iets strenger tegen ons, ik vind het niet zo heel leuk. Maar het is niet 
zo dat ik hier niet wil blijven.’

Sophie: ‘Je moet echt wel dingen leren, in groep zeven leer je het meest van de 
basisschool. Bij rekenen en spelling móet je nu veel dingen af hebben. Ze hebben 
natuurlijk al die nieuwe dingen van rekenen en taal in één jaar gepropt en dat is wel 
veel. Dat is soms niet zo leuk, maar je móet het wel leren. Ik denk dat de overstap 
van ons naar de middelbare school anders wel heel groot is. Ik denk dat we daarom 
nu iets minder mogen en iets meer moeten.’ 

Julia: ‘We moesten begin groep zeven ook ineens uit een boek gaan werken. We 
krijgen nu heel veel oefentoetsen enzo.’ 

Sophie: ‘Maar meester heeft wel gezegd: ‘We gaan minder uit de boeken werken’.’
Julia: ‘Ja, dat je mag kiezen: ik ga niet meedoen met de uitleg, ik ga werken aan 

mijn eigen rekenplan.’ 
De voortvarendheid in de antwoorden, het verschil tussen mogen en moeten, 

het gebruik van het woordje ‘meester’ (het waren toch ‘coaches’?), de manier waarop 
Sophie en Julia op elkaar reageren: er is van alles wat me in hun antwoorden opvalt. 
Maar wat ik nog het meest gewaar word is de heel langzaamaan veranderende kleur 
van het gesprek. We zijn nog niet eens zo lang onderweg en toch begint het gesprek 
van karakter te veranderen. Minder vanuit een strak vraag- antwoord regime. Sprak 
in het begin de ietwat voorzichtige houding van vooral Sophie boekdelen, nu wor-
den zowel taal als toon langzaamaan iets losser. Minder onderling corrigerende 
elleboogstootjes, minder blikken naar elkaar over wat het juiste is om te zeggen, 
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wat meer discussie over hoe sommige zaken nou precies zitten. Meer ontspanning 
wellicht.  A
Zo rond 09.00 uur vallen we vaste groep van Julia en Sophie, gezeteld in de centrale 
open ruimte van de unit, weer binnen. De jongens links op een bank, de meisjes 
rechts, een paar kinderen op kussens in het midden. Meester Maarten, jong, getooid 
met baard en het haar in een knot, probeert zich een beeld te vormen van wat ieder-
een die dag met betrekking tot zijn of haar ontwikkeltijd en/of kernconcept gaat 
doen. Later begrijp ik dat er jaarlijks een thema gekozen wordt, dit keer ‘energie’. 
Daarbinnen kunnen kinderen hun eigen project bedenken. 

We zijn nog net op tijd om te horen dat het logistiek managen van al deze 
opties geen sinecure is. Eén voor één loopt meester Maarten de leerlingen langs. 
Soms blijkt dat wat de leerlingen voor ogen hebben logistiek gezien niet haalbaar 
is. Maarten: ‘Het is ook theateravond oefenen vandaag én zingen. We moeten het 
even per afzonderlijk kind bekijken.’ ‘Ja, maar ik moet toch gewoon naar x kunnen’, 
reageert een van de meisjes. ‘Even je boek dicht godverdomme!’, roept een ander 
meisje er dwars doorheen, tegen de naast haar zittende leerling. 

Het proces verloopt voor het oog van mij als buitenstaander licht chaotisch en 
enigszins onrustig. Gezeten meteen achter de bankjes waar de kinderen hebben 
plaatsgenomen, ontwaar ik vlak voor me veel onderling lichamelijk contact. Sophie 
blaast een meisje naast haar in haar nek, pakt haar haren vast om er een staartje mee 
te maken. Een ander kind streelt de rug van een kind op het kussen in het midden. 

Dan pakt meester Maarten het thema ‘kapstokjes en het ophangen van jassen’ 
bij de kop: ‘Het stil zijn op de gang gaat redelijk oké, maar hoe gaan we om met de 
spullen die op de grond liggen? Daar hebben we het vanochtend met de coaches 
over gehad. Het is natuurlijk de bedoeling dat je aardig bent voor je medemens. Dat 
je denkt: ik pak het even op en leg het op de kast.’ 

In het gesprek dat volgt wordt in ieder geval de stem van de leerlingen zichtbaar. 
‘Ik leg het altijd op de grond neer, als iemand anders het opruimt kan ik het niet 
vinden’, zegt de een. ‘Dat is echt debiel’, reageert een ander. ‘Die haakjes, daar valt 
gewoon alles van af. Sorry, ik ga het niet in die vieze luizenzak stoppen!’ 

Julia steekt ondertussen haar hand op en wacht netjes af. ‘Het is gewoon zo’, 
stelt ze zodra ze het woord krijgt, ‘dat ik mijn jas gelijk zie als hij op de grond ligt. 
Als iemand hem dan op de kast gaat leggen, dan denk ik daar niet aan.’ Maarten: 
‘Dit is niet een discussie of je je jas op de grond legt.’ Julia: ‘Nee, maar als hij op de 
grond is gevallen, is het wel fijner om hem dáar te vinden.’ 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   337Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   337 18/11/2021   14:00:4718/11/2021   14:00:47



338 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

Ondertussen kwebbelt iedereen door elkaar. Meester Maarten verheft zijn 
stem, sommige kinderen steken hun vinger op. ‘Wat zijn de ideeën dan?’ Niemand 
heeft hét antwoord, waarna meester Maarten vraagt of iemand tijd heeft om de 
hoeveelheid haakjes te tellen. 

En dan gaat de bel. Een ouderwetse met de hand bediende koperen handbel. 
Als de wiedeweerga stuift de groep op, als ware het een windvlaag die hen aanzet 
zich te verplaatsen. Op niets of niemand wordt gewacht. In ieder geval op mij niet. 
Ik, die niet goed weet wat er staat te gebeuren, wordt kort ingeseind door Julia en 
Sophie. We gaan naar hiernaast, we hebben spellinginstructie!’  A
Met veel kabaal dwarrelen de leerlingen beetje bij beetje neer in een aan de open 
ruimte grenzend met glas afsluitbaar lokaal. Het duurt toch zeker een minuut of 
vijf voor iedereen binnen is, terwijl de afstand van de stamgroep naar het lokaal 
misschien tien meter is. Wat is iedereen aan het doen? 

Alle leerlingen kiezen een plek. Julia en Sophie nemen plaats aan twee ver-
schillende tafels. Ook hier ronde tafels, met daaromheen steeds een stuk of zes 
stoelen, een paar rechte tafeltjes tegen de muur en achterin een soort houten ban-
kenzithoekje. Het is er een beetje vol. Later hoor ik van Ellen dat de school qua 
leerlingenaantal op springen staat. Het is even zoeken waar ik kan zitten. Een van 
de kinderen uit de groep meldt me ‘dat echt alle stoelen bezet zijn.’ 

Dit keer is Meester Wilfried de frontman. Hij geeft ….sssttt….een paar keer aan 
dat hij wil beginnen….sssttt…‘ik sta nog steeds te wachten tot het stil wordt!’ 

Op enig moment, het is nog altijd niet volledig stil, besluit hij, na nog een paar 
kinderen via het noemen van hun naam gemaand te hebben tot stilte, te beginnen. 
Op het scherm naast hem staat de tekst ‘taalcursus x, maandag x februari’. Zijn 
stem heeft een stevige helderheid, is wat donker van kleur en kent een rustig tempo 
met duidelijke pauzes. De intonatie heeft, in mijn beleving, iets van een bijzondere 
opleesvorm, waarbij de toon op onverwachte momenten omhoog in plaats van 
omlaag gaat. Ik lijk de enige te zijn die er last van heeft. Wat op mij overkomt als een 
zeer merkwaardige vorm van spreken, beroert de leerlingen op het eerste oog niet. 

‘Vandaag starten we met het herhalen van spelling categorieën. We oefenen 
vandaag met een instapdicteetje …Als je je dicteetje hebt gemaakt en je hebt meer 
dan drie foutjes, dan is dit een signaal voor jezelf…Godelief en Mieke…dan is dit een 
signaal voor jezelf. En dat signaal geeft aan: ik moet hier nog even op oefenen. Ik wil 
je dan ook adviseren om met klankvoetwoorden te gaan oefenen als je meer dan drie 
foutjes maakt. Maak je minder dan drie foutjes, dan mag je van mij meteen aan je 
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eigen plan. Dus je gaat óf aan je eigen plan, óf je gaat eerst nog even oefenen met de 
klankvoetregel en daarna aan je eigen plan. Ik wil heel graag dat het stil blijft, want 
ik ga nog een paar dictees inhalen deze clubtijd. Die kinderen roep ik vanzelf bij me.’

Zijn advies fascineert me. Is het eigenlijk wel écht een advies? Wat is de ach-
terliggende gedachte? Verantwoordelijkheid (leren) nemen voor je taken? Het de 
kinderen bijbrengen van een eigen wil? Inzicht in waar je zelf staat als leerling 
qua kennis en kunde op, in dit geval, het gebied van spelling? En mocht het over 
het laatste gaan: wat betekent het eigenlijk voor een kind van 10, 11, 12 jaar om dit 
zelfinzicht te (kunnen c.q. moeten) hebben? 

Tijdens het schrijven van dit verslag na- puzzelend hoe de conceptuele keuze 
van school X zich verhoudt tot ‘aandachtige betrokkenheid’ kom ik uit bij meer 
vragen dan antwoorden. Wat is de pedagogische gedachte hier? Hoeveel aandacht 
geef je een kind dan juist wel of niet? Het lijkt het misschien ‘vrij’, maar tegelijkertijd 
zijn toch ook (gewoon) de cito- scores leidend? Is het dan dus meteen misschien ook 
niet zo vrij als dat het lijkt? Waar richt je je aandacht als leraar op? Kijkend naar 
ieder individueel kind, maar misschien ook: hoe verdeel je je aandacht in de groep? 

Het is stil in de klas. De we- veranderen- de- zinnen- van- intonatie aanpak lijkt 
te werken. Wel hoor ik dat in de ruimte ernaast het blijkbaar iets minder goed lukt 
om gehoor te vinden voor datgene wat er gezegd moet worden. ‘Ik word volkomen 
genegeerd!’ hoor ik een van de leraren in een andere ruimte schreeuwen. 

Meester Wilfried vervolgt zijn les. ‘Het tienwoordendictee start nu. We worden 
stil en hier komt het eerste woord. Ik heb een nieuw appartement gekocht. Schrijf 
op: appartement. Het is een ap- partement, geen aaaa- partement.’ 

Alle kinderen lijken zich plots te herpakken. Van de herrie van vlak ervoor is 
weinig meer merkbaar. Ook Julia en Sophie schrijven driftig en aandachtig mee. 
Ook zij lijken het belang van deze oefening te beseffen. De energie is geconcen-
treerd. Bij de meesten dan. Eén jongetje lijkt het niet zo te deren. Hij zit met een 
elastiek rond zijn neus en mond te spelen. Van strak naar los naar strak naar los. Ik 
wacht in stilte op het moment dat de elastiek gekatapulteerd wordt. 

Meteen na het dictee volgt de correctieronde. Ook dit keer verwacht meester 
Wilfried zelfwerkzaamheid. Eén voor één komen de woorden op het digibord voor-
bij. Iedere leerling corrigeert zijn eigen werk. Ook het jongetje naast mij kijkt zijn 
eigen werk na. ‘Assestentie’ lees ik. Net als ik me afvraag wat te doen met fouten 
die niet in de klankvoet zitten maar ergens anders, stelt een meisje uit de groep 
diezelfde vraag. ‘Het gaat echt om de dubbelzetter’, reageert meester Wilfried. 

Dan is de rust voorbij. Iedereen mag aan zijn eigen project. En dat behoeft blijk-
baar (wederom) herrie, zo ervaar ik. En ik niet alleen. Een meisje naast me betoogt 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   339Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   339 18/11/2021   14:00:4718/11/2021   14:00:47



340 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

het ‘altijd heel druk te vinden’ in de klas, waardoor ze ‘niet zomaar….’ De rest van 
haar reactie ontgaat me. Zo druk is het inmiddels. Ook ik zelf weet niet zo goed 
waarop mijn aandacht te richten. Twee jongens buitelen stoeiend door de ruimte, 
een potlood vliegt door de klas, andere kinderen, waaronder Julia en Sophie, snellen 
naar buiten om hun laptop te halen en weer andere kinderen verzamelen zich in 
het bankenzithoekje rond meester Wilfried, ieder voorzien van een iPad met een 
van een smurfenblauw kleurtje voorziene stootrand.

‘Oké’, stelt meester Wilfried met luide en duidelijke stem. ‘De opstarttijd is 
voorbij. Nog 15 seconden…3, 2, 1, de ontwikkeltijd is begonnen…wij zijn stil…sssttt…
wij zijn helemaal stil.’

Terwijl meester Wilfried met de dicteeleerlingen in de weer is en de rust deels 
wederkeert, neem ik even de tijd om bij Julia te kijken waar ze mee bezig is. Ze blijkt 
te werken aan een verhaal over Donald Duck pannenkoekjes. ‘Ja, dat noemen mijn 
moeder en ik echt zo’, benadrukt ze. Het verhaal moet gaan over een meisje dat 
allemaal leuke dingen droomt en dan plots uit die droom wakkerschiet. 

Het wil nog niet zo vlotten, zo merk ik in de vijftien minuten die volgen. Julia 
typt een halve zin, maar haalt hem ook weer weg. Ze staart wat voor zich uit, gaat 
kort in gesprek met een van haar collega- leerlingen en begint weer opnieuw. Ik 
wacht af. Op enig moment constateer ik hardop dat het blijkbaar best lastig is 
om wat op te schrijven. Hoe komt het? Julia: ‘Ja, het is een beetje druk. Ik kan me 
dan niet concentreren. Meester kan er niks aan doen hoor, want niemand luistert 
naar hem.’ 

De drukte leidt mij ook af. Tegelijkertijd biologeert hij me. De manier waarop er 
vooralsnog mee lijkt te worden omgegaan ook. Ik stel mezelf allereerst de vraag of/
hoe en wanneer het belangrijk is dat er tijdens de tijd waarin je aan je persoonlijke 
project kunt werken bij de kinderen ook iets uit de vingers komt? Moet er eigenlijk 
altijd voortgang zijn? Niks doen en voor je uit staren kan toch ook zo zijn functie 
hebben? Is het niet juist in ‘het niet- producerende’, in het ogenschijnlijk ontbreken 
van vooruitgang, dat innerlijk zich de persoon ontwikkelt? En wat vraagt het van 
een leraar om in een dergelijk concept goed te kunnen opereren? Wat doet drukte 
in dezen? Is het een bewuste keuze om de drukte die met het concept gepaard lijkt 
te gaan, er te laten zijn? Of heeft het meer te maken met je aandacht maar op één 
plek tegelijk kunnen richten en de drukte dan voor lief te nemen? Welke keuzes in 
aandacht maak je als leraar dan eigenlijk? 

Terug naar de groep. Zittend tussen de leerlingen ervaar ik de behoefte om bij 
de kinderen om me heen een beetje in beeld te krijgen wat hen op dat moment 
bezighoudt. Een meisje werkt aan een folder over de vijf belangrijkste diersoorten 
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uit Australië, het jongetje naast me drukt en typt wat op zijn iPad. Ik vermoed dat 
hij behoort te oefenen op zijn klankvoetwoorden, maar echt veel activiteit neem ik 
niet waar. Hij lijkt in zijn eigen wereld te zitten, een poging van mij om in contact 
te komen mislukt. Nog weer een ander kind aan het tafelgroepje is iets actiever 
met Engels –‘dat wil ik gewoon graag leren, want daar ben ik erg slecht in’ – in de 
weer. Het meest actief is Theo, een jongen die zich plots aan de andere kant naast 
mij vestigt en het woord tot mij richt. Hij blijkt te werken aan zijn kernconcept. 
‘Weet u dat we 300.260 miljoen kilo voedsel per jaar verspillen over de hele wereld?’ 

Ik meen, na een kort gesprek met Theo, te constateren dat Julia het niet erg 
zou vinden om even van haar taak af te zijn en neem de gelegenheid te baat om 
haar te vragen of ze vaak actief contact zoekt met de coaches. Julia: ‘Nee, dat zou 
ik wel willen, maar dat doe ik niet zo vaak. We hebben wel een zorgenbord, daarop 
kun je iets schrijven en dat gaan ze dan in de kring bespreken, maar dat wil ik niet. 
Niemand schrijft er iets op.’ Ik vraag of ze er ooit weleens iets heeft opgeschreven? 
Julia: ‘Ja, één keer, toen maakte ik me zorgen over mijn opa. Toen zei de meester: 
‘Het is fijn dat je dat hebt opgeschreven’, maar verder zei hij er niets over.’ 

Na een tijd is meester Wilfried klaar met het afnemen van dictees. Hij gaat aan 
een tafeltje voor in de klas op zijn laptop aan de slag. Maar voor hij dat doet richt 
hij zich nog éénmaal tot de groep met de mededeling dat het nu toch echt stil moet 
zijn. Sssttt… sssttt…sssttt….

En dan is het bijna fruittijd. Ik werp samen met Julia nog even een korte blik 
op haar verhaal. Ze heeft één zin geschreven en vraagt aan mij of het goed is zo. Ze 
heeft ge–ontbete. Ik geef aan dat de ‘ge’ er af mag en dat er aan het eind nog een 
‘n’ bij mag komen.  A
Tijdens de fruitpauze scharen alle kinderen zich in de hoek van de klas, bij de bank-
jes achter de tv. Tijd voor het jeugdjournaal. Julia wijst me de weg naar het toilet. 
Julia: ‘Doe maar de meesters- wc, dat is wat frisser denk ik.’ De kinderen zijn stil. Als 
de bel voor het buitenspelen gaat is iedereen, wederom, in no- time weg. Het door 
meester Wilfried geuite zinnetje ‘oké jongens, we gaan lekker even naar buiten met 
zijn allen’, lijkt nog maar door enkele oren te worden opgepikt.  A
Sophie, Julia en ik nemen de gelegenheid te baat om tijdens de buitenspeelpauze 
– ‘we kunnen ook lekker binnen blijven hoor, ik ga in de winter nooit naar buiten’ – 
een kleine wandeling door de school te maken. Er is zoveel te zien, kom maar mee! 
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Een oogstrelende rondleiding volgt. Via de buitenspeelplaats langs de kookruimte 
en het danstheater naar de binnen(moes)tuin met zelfs enkele dieren. 

Al die zinnenprikkelende elementen, al die mogelijkheden om je in een op een 
fysieke manier in stukje van de wereld te verdiepen? Wat brengt dat een kind? Waar 
is de aandacht via deze elementen op gericht? Kan je in dezen ook teveel aangereikt 
krijgen?  A
Overladen door en onder de indruk van de rijke inrichting van de school schuiven 
Julia, Sophie, ik én natuurlijk de rest van de klas kort voor elven aan de tafeltjes ách-
ter de groepshoek aan. Dit keer is het tijd voor de rekenclub van meester Maarten. 
De bijeenkomst begint met een rekendictee, met behulp van de op het digibord 
zichtbare sommenflitser. Ook nu rumoer. Meester Maarten: ‘Ik vind dat er veel 
kinderen aan het praten zijn…sssttt.’ 

Na het dictee wederom de keuze: ga je aan je eigen rekenproject werken, of blijf 
je bij de instructie. Ook hier gevolgd door een waarschuwing door meester Maarten. 
‘Sinds vorige week zijn we begonnen met een wat nieuwere manier van rekenen. 
Kijk even allemaal naar mij! Toen is gezegd dat je kon kiezen tussen instructie of 
werken aan je rekenplan. Dat vraagt iets van jullie verantwoordelijkheid. Het is heel 
gemakkelijk om te zeggen: ‘Ik ga werken aan mijn plan’, maar het is ook gevaarlijk. 
Want als je dat iedere dag denkt, heb je niks meer geleerd van wat je ook moet leren. 
Sommige dingen moet je gewoon leren van iemand anders. Dus ik vraag jullie je 
eigen verantwoordelijkheid te nemen en te denken: kan ik dit al, weet ik het niet, of 
vind ik het nog lastig. Als je het niet weet, vraag je het aan mij…Denk er goed bij na, 
want anders ga je de hele tijd niet naar de instructie en heb je straks een probleem 
omdat je een aantal dingen niet hebt geleerd.’ 

Sophie, die wat stil voor zich uit zit te kijken, en Julia, die bij tijd en wijle een 
vrolijk deuntje neuriet, twijfelen over wat te doen. Instructie of werken aan het 
rekenplan? Het merendeel van de groep heeft geen twijfels. Zo snel ze kunnen, 
nog voordat meester Maarten zijn toelichting heeft beëindigd, schieten ze naar 
een aanpalend stuk van de open ruimte om daar met hun eigen rekenproject aan 
de slag te gaan. Erg populair is de rekeninstructie vandaag klaarblijkelijk niet. Een 
heel klein groepje leerlingen, allemaal meisjes, blijft over. 

De instructie die volgt gaat over het uitrekenen van oppervlakte en inhoud. Ieder-
een doet mee, zij het sommigen met een niet al te zichtbare interesse. Tot het moment 
dat meester Maarten over het verschil tussen millimeter, centimeter, decimeter en 
hectometer begint. ‘Oh nee, dat ga ik niet doen’, roept Sanne, een meisje aan mijn 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   342Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   342 18/11/2021   14:00:4718/11/2021   14:00:47



 Portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’ met leerlingen 343

tafeltje, onderwijl haar spullen oppakkend om alsnog naar de zelfwerkruimte er naast 
te vertrekken. Meester Maarten ziet het nog net op tijd. ‘Wat ga je doen? Nee, dat kan 
nu niet. Je moet nu hier blijven, ik zit midden in een uitleg!’ Onwillig gaat Sanne terug 
zitten. ‘Oh, nu knapt mijn hoofd’, zegt ze, ondertussen mij voor support aankijkend. 

Ik ben geïntrigeerd door haar actie, waarvan ik het idee krijg dat hij op zich 
helemaal past binnen het concept: zelf beslissen wat je doet, wanneer en met wie. 
Dus waarom wordt ze nu dan teruggefloten? Wat is de achterliggende gedachte van 
de leerkracht? Waar gaat zijn aandacht bij het moment van interveniëren naar uit? 

In de zelfwerktijd die volgt, de instructie is na een minuut of tien voorbij, raken 
Sanne en ik aan de praat. ‘Ik vind dat sommige kinderen wat meer hulp nodig 
hebben’, stelt ze, zonder dat ik haar nog iets gevraagd heb. ‘Ik noem geen namen, 
maar bijvoorbeeld kinderen met dyslexie’, zo vervolgt ze, waarna ze aan mij vraagt 
wat ik kom doen. 

Nadat ik kort heb verteld dat ik graag wil weten wat goede leraren zijn als het 
gaat om hun manier van aandacht geven en betrokken zijn, vervolgt ze haar betoog. 
Naast geduld is humor volgens haar van essentieel belang. ‘Ze moeten ook humor 
hebben. Zonder humor sta je iedere dag weer het zelfde te doen.’ Sophie, inmiddels 
aangesloten bij het gesprek, vult aan: ‘Meester X probeert grappig te zijn maar is 
het gewoon niet.’ Sanne: ‘Ja hij zegt dan ‘poepiescheet’ en dan wil hij dat iedereen 
gaat lachen, maar dat doen we dan niet.’ 

Als derde komt tijdens het gesprek het ontvangen van feedback op tafel. Leraren 
zouden wat vaker feedback mogen vragen op hun handelen in de groep, zo con-
cluderen Sanne en Sophie. Sophie: ‘De stagiaires van de pabo die vragen wel: ‘Heb 
ik het goed gedaan? wat kan ik beter doen?’, maar de coaches vragen daar niet om.’ 
Sanne: ‘Ik weet niet of het de coaches boeit hoe ze het doen. Ik weet niet of het ze 
boeit of wij hen aardig vinden, wat een kind van de leraar vindt. Al wat ze doen is 
lesgeven. Ik denk dat het ze meer boeit hoe de kinderen het doen in de les.’ 

Na een gesprekje over het verschil in omgangsvormen van de verschillende 
leraren met de verschillende kinderen – ‘juf X zegt altijd ‘schat’, dan voel je je wel 
begrepen’– geven beiden aan dat leraren niet van de kinderen hoeven te houden, 
maar dat het wel belangrijk is dat leraren de leerlingen aardig vinden én dat ze 
daarin geen verschil maken. Sanne: ‘Ik vind dat leraren ieder kind het zelfde moeten 
geven. Ben je anders, heb je een bril of ben je gehandicapt, dat mag niet betekenen 
dat je meer of minder liefde krijgt. Ik vind dat ze iedereen een plekje in hun hart 
moeten geven, dat ze iedereen moeten respecteren op dezelfde manier.’ Sophie: 
‘Soms heb je wel het gevoel dat een kind iets meer krijgt. Vorig jaar was er een 
meisje, die kwam een aantal keren op tv. Da’s heel cool voor haar. Maar daardoor 
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doet iedereen dan van: ‘Wauw, supercool’. Ze behandelden haar gewoon leuker en 
belangrijker omdat ze iets cools had.’ 

Tijdens het schrijven van het portret nadenkend over de vraag hoe liefde zich 
verhoudt tot de opmerking van Sanne en Sophie over gelijkwaardig behandeld 
willen worden, realiseer ik me dat liefde een gevaar van exclusiviteit met zich mee-
brengt. Jij en ik en de rest misschien dan even niet? Bestaat er eigenlijk wel zoiets 
als een ‘universele’ liefde vanuit de leraar voor alle kinderen? En zo ja, wat vraagt 
dat dan van iemand? 

Aan het einde van de ‘les’ vraagt meester Maarten aan iedereen om zijn laptop 
dicht te slaan en alle spullen op te ruimen. ‘Je tafel is helemaal leeg en de stoelen 
zijn aangeschoven en dan kom je in de kring. Go!’ Was het tijdens de zelfwerktijd al 
niet stil, nu is het lawaai inmiddels alles doordringend. De bel gaat, eindeloos lang 
dit keer. Meester Maarten, dit keer zichtbaar geïrriteerd, spreekt de beller, een van 
de kinderen uit de groep, aan: ‘Jááá, klaar!’  A
Na rekenen volgt tijd zonder instructie, een tijd waarin alle kinderen zelf aan de 
slag kunnen. De kinderen zijn opgedeeld naar de groep waar ze in gaan werken: 
Zangexperts, toneel, project. In de groep waar Sophie en Julia in zitten, wederom in 
een aan de centrale ruimte aanpalend lokaal, wordt gewerkt aan het schoolproject 
of aan het eigen onderzoek. Dit keer in aanwezigheid van Juf Ellen. Zo’n elf kinde-
ren gaan alleen of met een klein groepje aan het werk. 

In mezelf proef ik ondertussen dat ik afgeleid én geïntrigeerd ben door de cur-
riculaire inrichting van de dag. Veel afwisseling, steeds een andere plek, andere 
inhoud én een andere leraar. Van instructie naar zelf werken en weer terug. Lawaai. 
Onrust. Sssstttt…noteer ik voor mezelf. Ik heb nog nooit zo vaak op een dag sssttt 
gehoord. Een tijd later deel ik mijn gewaarwording met Ellen. Waar is hier de stilte? 
Is die stilte nodig en wenselijk? Of ligt het aan mijn prikkelgevoeligheid en mijn 
gevorderde leeftijd dat ik hier niet zo goed in mee kan? Oh ja, ik was hier voor Julia 
en Sophie. Zorgen dat ik er bij blijf. Aandacht!

Sophie, aan een tafeltje vlak naast me, is aan de slag met haar presentatie over 
slavernij. Ook hier kijkt Juf Ellen even mee: ‘Heeft kasteel de Goede Hoop er iets 
mee te maken? Geeft je dat genoeg mogelijkheden om informatie te geven Sophie?’ 
Sophie schudt nee. ‘Dat komt omdat je een gesloten vraag hebt. Ik lees nergens: wat 
was kasteel de Goede Hoop?’ Juf Ellen zit op haar hurken: ‘Ingewikkeld hè Sophie, 
onderzoek doen. Ach, je leert hier zoveel.’ Ze aait over de ene arm van Sophie en 
slaat haar andere arm om de stoel van Sophie heen. 
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Dan is het de beurt aan Julia. Haar zonne- energieproject, opgezet met een 
paar andere kinderen, wil nog niet zo lukken. Het idee was om drie gele karretjes, 
gemaakt van Pickwick theedoosjes, aan het rijden te krijgen via een batterij en een 
aantal mini- zonne- energiepaneeltjes. Maar dat gaat dus niet lukken, al wordt me 
niet helemaal duidelijk waarom niet. Wat me wel opvalt is dat het niet alleen niet 
lukt om de karretjes te laten rijden, ook de samenwerking loopt niet van een leien 
dakje. Julia: ‘Als wij iets deden dan begreep Tom ons niet en wij begrepen Tom 
niet.’ Samenwerkingscollega Sophie mengt zich in het gesprek: ‘Ja, en jij begrijpt 
mij soms ook niet.’ 

Ik vraag hen naar hoe zo’n schoolproject nou precies werkt en zeg dat het me 
heel leuk lijkt om met zo’n project aan de slag te zijn. Daar denkt Julia anders over: 
‘Gelukkig is het maar één keer per jaar, want het schoolproject vindt niemand leuk. 
Vorig jaar was het nog minder leuk dan dit jaar.’  A
Tijdens de lunch, op de harde banken van de groep, kletsen we dicht tegen elkaar 
aan gezeten in aanwezigheid van Julia ’s en Sophies beste vriend Onno over het al 
dan niet zelf klaarmaken van je lunch. De meeste kinderen geven aan hun brood 
niet zelf te smeren: daar is geen tijd voor, want de ouders willen toch wel dat het 
snel gaat ’s ochtends, zo is het algemene oordeel. 

Arla, een van de in het groepje aanwezig meisjes, wil me zonder dat ik er direct 
om vraag nog wel even laten weten wanneer zij iemand een goede leraar vindt: 
‘Als hij je ook een beetje straf geeft, maar niet heel veel, en dat hij ook lief is. Want 
soms zijn de meesters en juffen wel heel lief, maar soms ook heel erg boos. Niet op 
mij, maar wel op andere kinderen. Daar schrik ik dan een beetje van. In onze klas 
gebeurt het heel vaak dat kinderen er doorheen praten. En als hij dan boos wordt 
heb je nog heel weinig tijd om iets af te maken.’ 

Wederom valt het woord boos. Wat maakt toch dat kinderen dit vandaag steeds 
benoemen?  A
Na de lunch rennen we, of eigenlijk ze, ik struikel er als vijftigplusser achteraan, 
de trap af om nog even een bezoek te brengen aan nog niet geziene delen van de 
school. Daarbij lopen we ook even langs een aantal opgehangen foto’s van juffen en 
meesters. ‘We kennen alleen juf Lisanne nog, maar die is weg’, zegt Julia met een 
klein stemmetje. Juf Lisanne, die is voor de dames van betekenis geweest, daar kom 
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ik samen met Julia en Sophie terug wandelend door de gangen al heel snel achter. 
Wat was er nou het leukst aan de onderbouw? 

Sophie en Julia in koor: ‘Juf Lisanne!’
Ik: ‘Waarom was ze zo’n top- juf?’
Sophie: ‘Ze regelde alles, ze was heel erg geordend.’
Julia: ‘Maar ze was ook best wel streng. Ze was nog strenger dan alle andere 

juffen en meesters hier. Maar dat was fijn, want ze was gewoon ónze juf.’
Ik: ‘Waarom wist je dat het jullie juf was?’
Julia: ‘Omdat het gewoon zo voelde. Je moet een band hebben met iemand. Als 

je dat niet hebt, is het niet je echte juf.’
Ik: ‘Hoe krijg je zo’n band dan?’
Sophie: ‘Ze zorgde voor je, als je verdrietig was. Ze luisterde naar je. Je kon haar 

alles vertellen en ze hield het geordend. Soms was ze streng, maar ze kon ook heel 
erg lief zijn.’

Julia: ‘Ja, bijna altijd.’
Ik: ‘Hoe weet je dat die band er is?’
Julia: ‘Het voelt gewoon alsof ze echt iets met je heeft. We vonden het heel erg 

dat juf Lisanne wegging. Ik moest zelfs huilen, terwijl ik al niet meer bij haar zat.’
Sophie: ‘Ja, inderdaad.’
Ik: ‘Je weet dan dus dat ze iets met je heeft, maar hoe dóet ze dan?’
Sophie: ‘Ik vind het fijn dat de juf ieder kind het zelfde behandelt. Dat deed ze.’
Julia: ‘Ieder kind had een plekje.’
Sophie: ‘Ze verdeelde gewoon de aandacht goed. Ze gaf iedereen aandacht. Het 

is nu ook gewoon goed hier, maar juf Lisanne was de perfecte juf.’
Julia: ‘Meester Maarten is gewoon onze coach, maar Juf Lisanne was voor mij 

gewoon míjn juf, dat voelt anders.’
Sophie: ‘Ze kent ons ook van jongs af aan, bij meester Maarten kwamen we 

groot binnen, en bleven we ook groot. We groeiden alleen maar.’
Ik: ‘Ik vind dat jullie er heel mooi over vertellen. Over geduld en liefdevol zijn. 

Leerkrachten weten denk ik ook dat dat belangrijk is. Maar kan en weet ieder-
een het?’

Julia: ‘Bij ons gebeurt dat wel.’
Sophie: ‘Je leert het natuurlijk uit een boek, maar misschien richten sommige 

leerkrachten zich alleen maar op wat volwassenen hebben geschreven. Sommige 
leraren weten gewoon niet wat een kind voelt. Je moet wel begrijpen wat een kind 
voelt. En daarom vonden we juf Lisanne zo goed, omdat ze gewoon begreep wat 
wij wilden. En ze was ook streng.’ 
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Ik: ‘En streng is dus volgens jullie ook goed. Is dat ook een soort streng van: je 
kan dat gewoon wel, ook al vind je het moeilijk, dus probeer maar. Dat een leraar 
dat tegen je zegt?’

Sophie: ‘Ja dat. Als je tegen een kind zegt ‘ik denk dat jij dat echt kan’, dan voel 
je dat ook wel gewoon.’

Julia: ‘Maar het zou ook raar zijn als een juf tegen een kind zou zeggen: ‘Nee, 
dat kan jij niet’.’

Sophie: ‘Sommige kinderen kunnen gewoon wel veel meer, maar die halen het 
er niet uit. En door te vragen kun je het er misschien uit halen.’ 

Gedurende het gesprekje zijn we gedrieën stil gaan staan. Ergens voelt het alsof 
we op een ander niveau zijn aanbeland. Juist op het moment dat ik er niet om vroeg, 
maar er een gelegenheid ontstond om gewoon iets te zeggen, kwam er een reactie 
uit het hart. Juf Lisanne!

Bijna aangekomen bij de deur van Unit X vraag ik hen, wetend dat ik hen daarna 
niet meer écht apart zal spreken, of er nog iets is wat ik zeker niet moet vergeten. 
Na eerst nog even gevraagd te hebben voor wie ik mijn boek schrijf, voor kinderen 
of voor volwassenen, komen ze beiden met een laatste tip. Sophie: ‘Luister naar 
kinderen en volg het voorbeeld van de schrijver van het boek’, daarmee op mijn 
thesis wijzend. Julia: ‘Zorg dat kinderen veilig bij je kunnen zijn. Dat ze je kunnen 
vertrouwen en dat je niet iets gaat doorvertellen als een kind iets heeft verteld.’  A
Tijdens het tweede ontwikkelblok in de taalruimte, begin van de middag, zijn de 
kinderen in relatieve rust aan het werk. In plaats van me hier eveneens even aan 
over te geven, ga ik het gesprek aan met juf Ellen, bang om toch iets te missen. 
Tijdens het schrijven van dit verslag realiseer ik me dat ik op dat moment wellicht 
wel bij Ellen aanwezig was, maar zeker niet meer in contact was met Julia en Sophie. 
Het concept, de leraren, Ellen, allemaal vroegen ze om een plekje. Of was ik het die 
gewoon niet geaard genoeg was? Had ik het anders kúnnen doen? Was er eigenlijk 
wel ruimte voor meer interactie met Julia en Sophie zelf? Heb ik wel genoeg aan-
dacht aan hen besteed? Of heb ik het juist ‘goed’ gedaan door me over te geven aan 
de dag en wat daarin voorbij kwam?  A
Als snel is ook ontwikkelblok 2 voorbij en is het tijd voor de afsluiting van de dag 
in de eigen vaste groep. ‘Sssstttt…’, zegt meester Maarten. ‘Maak de tafels leeg, 
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de kasten leeg. Vooral de tafels zijn een grote bende. Sssstttt… De tafels moeten 
helemaal leeg!’

Een aantal kinderen ruimt op. Van de overige kinderen wordt verwacht dat 
ze een boek gaan lezen of op hun iPad iets gaan bekijken. Heel langzaam aan, het 
gehele ritueel neemt ongeveer vijftien minuten in beslag, wordt de herrie minder. 
‘Sssstttt….’ Julia, in de loop van de dag drukker geworden, zit in de buurt van de 
bibliotheek van de unit een boekje te lezen. Ze komt pas later naar haar plek in de 
kring. Sophie, een boekje voor haar neus, lijkt het geheel wat meer vanuit rust waar 
te nemen. 

Zodra alle kinderen in de kring zitten neemt meester Maarten het woord. ‘Jon-
gens, we hebben een jarige vandaag, Jeske!’ Het meisje, zwarte kattenoortjes op, 
trainingsbroek, donkere paardenstaart, fluistert iets in zijn oor. ‘Oké, goed, ze is 
niet vandaag jarig, het was gisteren. Hoe oud ben je geworden?’ Na het zingen van 
‘de kop van de kat’ worden appels met chocodip uitgedeeld. Ook ik ben één van de 
gelukkigen. 

En dan is de dag voorbij. Julia, Sophie en ik zoeken elkaar nog even op. We 
praten nog kort over hoe ik van hieruit met het project aan de slag ga en dat ik 
hoop over een jaartje of 1,5 een mooi boek gemaakt te hebben. Ik geef hen allebei 
iets kleins en bedank hen voor het feit dat ze mijn gids wilden zijn. Julia kijkt me 
met grote ogen aan, laat een glimlach zien en reageert direct: ‘Nou voor u is dit 
misschien iets kleins, maar voor mij is het heel groot hoor!’ Na even nadenken geeft 
ze vervolgens vanuit zichzelf aan het prima te vinden om met haar eigen naam in 
het onderzoeksverslag te komen. ‘Dat mag van mij gewoon wel hoor.’ Ook Sophie 
geeft aan het heel leuk en interessant te hebben gevonden, en bevestigt te zijner 
tijd graag bij mijn promotieplechtigheid aanwezig te willen zijn. 

En dan is het moment van afscheid daar. Zoals altijd voelt ook loslaten, net als 
in aanvang het verbinden, een beetje vreemd. Ietwat melancholisch zelfs. Ik weet 
dat ik beide dames na deze dag hoogstwaarschijnlijk nooit meer zal zien. De kans 
dat ze daadwerkelijk op mijn promotie aanwezig zullen zijn acht ik niet groot. Hoe 
hen de uitnodiging te bezorgen als ze niet meer op deze school zitten en ik geen 
adressen, noch achternamen weet?

Sophie zoekt haar jas en spullen bij elkaar. Haar zwaai ik gedag. Ik zie Julia nog 
even aarzelen. Ik treuzel ook. Zullen we wel, zullen we niet. En dan geven we elkaar 
toch een hele echte grote knuffel. Bedankt! Het was fijn! A
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7.2.3 Over stille aandacht 

Een tweede kwestie die via het portret met Julia en Sophie naar voren komt betreft 
een vraag naar evenwicht binnen ‘aandachtige betrokkenheid’. Het gaat dan om 
balanceren tussen het uitdagen en uitnodigen van een leerling om in de wereld te 
komen én diezelfde leerling de (stille) ruimte bieden om dit (nog even) niet te doen. 

In het portret ‘Stilletjes aan’ is te zien dat Julia en Sophie bij voortduring langs 
verschillende wegen worden uitgedaagd en verleid om, via te maken keuzes (welk 
project ga ik doen, welke les ga ik bijwonen) en te uiten taal (coachgesprekken over 
hoe gaat het met mij, met mijn manier van samenwerken, en met mijn werk), niet 
alleen zichzelf als zelfstandig persoon in de wereld te manifesteren, maar daaraan 
voorafgaand via zelfreflectie zichzelf ook te objectiveren. 

Dit uitnodigen om als mens te verschijnen krijgt daarbij zowel vorm via het 
appel tot keuzevrijheid als via de fysiek rijke inrichting van de omgeving én de 
alom aanwezige interpersoonlijke interactie (het werken in groepjes, het onderlinge 
gebabbel). Steeds wordt de leerling daarbij uitgenodigd om ‘aan te staan’ en in de 
wereld te verschijnen. 

Vanuit een pedagogisch perspectief kijkend naar deze nadruk op het jezelf in- 
de- wereld- manifesteren en het jezelf objectiveren, komt de vraag naar evenwicht 
in beeld. Allereerst betreft het hier een vraag naar een balans tussen ‘moeten’ en 
‘mogen’. In hoeverre is er vrije ruimte om te mógen verschijnen en waar wordt 
mogen, moeten? Een tweede evenwichtselement betreft de balans tussen het in- 
de- wereld- komen en het meer stille terugtrekken in het innerlijk, waarbij dat wat 
gedacht, gevoeld, gevonden wordt (nog) niet verplicht (meteen) met de buiten-
wereld gedeeld hoeft te worden, noch innerlijk meteen gekend hoeft te worden. 
Wanneer en hoe betekent aandacht het juist niet actief manifest willen maken van, 
maar ‘stille aandacht’? Wanneer en hoe mag het innerlijk stilletjes verkend worden, 
zonder dat dit geobjectiveerd en dus ook ge- en bekend hoeft te zijn?

Het al dan niet de ruimte en tijd maken om kinderen in contact te kunnen 

laten komen met het eigen innerlijk lijkt kent binnen de portretten over het 

algemeen geen expliciete vormen. De uitdagende en uitnodigende beweging 

richting het innerlijk lijkt over het algemeen – indien überhaupt aanwezig – 

impliciet te worden gemaakt. 

Toch zijn er binnen de portretten ook situaties/momenten waarop dit impli-

ciete articuleren meer expliciet wordt. Het (b)lijkt hierbij te gaan om korte 
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momenten van stilte waarop de leraar als het ware de leerling actief uitdaagt 

en/of uitnodigt om de aandacht naar binnen te richten. 

Zo is in het portret met Sam (‘Onbevangen (on)geduld, 7.3) te lezen dat leraar 

Peters hier actief de tijd voor neemt en de leerlingen een duwtje richting het 

innerlijk lijkt te willen geven. Via de dagopening brengt hij het thema tijd 

onder de aandacht, waarbij hij vragen aan leerlingen stelt met betrekking tot 

de omgang met tijd, zonder daarbij uit te zijn op het (meteen) verkrijgen van 

antwoorden. 

Ook in het portret met Kavindu (‘Een (on)uitgesproken appel, 7.5) komt een 

moment voorbij waarbij via de stilte, ná een ‘scene’, de aandacht richting het 

innerlijk geleid wordt. Het gaat over het moment waarop leraar Teunissen in 

reactie op gelach in de klas aangeeft dat hij ook weleens naar het toilet moet 

als hij Smintjes neemt. 

7.3  Onbevangen (on)geduld

7.3.1 Over zachte volharding 

Dit portret is tot stand gekomen na en via een meeloopdag met Sam, leerling 
vwo jaar 5.

Een eerste kwestie die zich in relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ in het 
portret ‘Onbevangen ongeduld’ voordoet betreft de vraag naar tijd. Wat vraagt ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ kijkend naar de inzet van tijd? 

In het portret wordt zichtbaar dat ‘onbepaalde tijd’ een begrip is dat in het werken 
met leerlingen waar het gaat om het oppakken van de handschoen van volwassen 
vrijheid, op allerlei momenten en manieren opgang doet. In alle lessen is te zien dat 
het leraren maar matig lukt om ‘vrolijke wilde Sam’ van binnen te bereiken en aan 
het werk te krijgen. Hij lijkt maar zeer ten dele geïnteresseerd in wat hem wordt 
aangeboden. Hij is met zijn hoofd bezig met hele andere zaken (vrienden, de wereld, 
het leven). Sam betoogt dat school er zijns inziens maar zeer beperkt toe doet. 

Op de voorgrond valt dus vooral de ogenschijnlijk ongeïnteresseerde houding 
van Sam op. Tegelijk is in de achtergrond een heel andere, met de wereld geën-
gageerde, Sam te zien. Deze Sam is betrokken bij zijn medemens en bij waar het 
in het leven werkelijk om draait. Sam’s ogenschijnlijk ongeïnteresseerde houding 
belet leraren niet om hem iedere keer opnieuw liefdevol uit te blijven dagen en uit 
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te blijven nodigen. Ogenschijnlijk onvermoeibaar en geduldig, verwachtingsvol en 
tegelijkertijd in zekere zin open, wrijven, duwen, verleiden en verlokken zij Sam om 
volwassen met zijn vrijheid om te gaan en zich als volwassene tot de leraar en dat 
wat er via de lesstof wordt aangeboden te verhouden. 

Wat hier in beeld komt is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ lijkt te vragen om 
een onophoudelijke inspanning (‘betrokken zijn’) die zich niet door afwijzing of 
het gebrek aan korte termijn ‘resultaat’ laat weerhouden. Deze ‘zachte volharding’ 
lijkt vanuit het ‘betrokken zijn’ eveneens een onbepaalde periode van ontvangende, 
vrije liefde (‘aandachtig zijn’) te betreffen naast een steeds voorzichtig maar wel 
voortdurend ‘uitnodigen tot’ (‘aanwezig zijn’). Wat daarbij ook in beeld komt is dat 
‘aandachtige betrokkenheid’ zich niet in een vastomlijnde tijdsspanne laat vangen, 
maar juist om zachte volharding (‘betrokken zijn’) vraagt. In die zin zou je kunnen 
stellen dat ‘aandachtige betrokkenheid’ in zekere zin onbeloonde arbeid betreft. 
Of en op welke termijn de gedane inspanningen in de ander hun weerklank zullen 
vinden is een vraag die open blijft. 

Zachte volharding in relatie tot het nemen, hebben en maken van voldoende 

tijd komt ook in verschillende andere portretten aan de orde. 

Zo licht het (willen) hebben van (eindeloos) geduld op verschillende 

momenten en plekken op in de portretten met Anja (‘Kruimeltjes’, 5.2), Johan 

(‘Leerlingen in- lijven’, 5.5) en Kavindu (‘Een (on)uitgesproken appel, 7.5). Iedere 

dag is er een nieuwe kans om opnieuw te beginnen, zo geeft Anja bijvoorbeeld 

liefdevol aan richting leerlingen die (wederom) hun huiswerk niet gemaakt heb-

ben. Daarbij laat ze in doen en laten geduld zien. Ook Johan lijkt geen moeite 

teveel om iedere keer opnieuw de leerling te verleiden tot zelfstandigheid. Dit 

komt onder meer naar voren via een gesprekje met een van de leerlingen die 

naar huis wordt gestuurd om zijn vergeten laptop op te halen en in de situatie 

tijdens de gymles met leerlinge Yolanda. Johan vertelt over Yolanda en de stap-

jes die hij met haar probeert te maken waar het gaat om het actief deelnemen 

aan de les. Johan geeft aan dat hij al blij is dat ze haar gymkleren bij zich heeft. 

Hij kiest ervoor om haar met rust te laten op momenten dat ze niet meespeelt 

tijdens de gymles, maar verliest haar vanuit betrokkenheid niet uit het oog. 

In de portretten met leidinggevenden Ruben en Maarten (‘(Ver)anker(en)de 

gastvrijheid’, 6.5) en Yvonne (‘Onverwachte opklaringen’, 6.6) komt het bewust 

de tijd nemen, het bewust vertragen aan de orde waar het gaat om het kunnen 

doormaken van een worsteling om vervolgens (zelf) verder te kunnen. Wat via 
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het portret met Yvonne duidelijk wordt is dat het hier niet lijkt te gaan om 

tijd die afwezigheid impliceert. De tijd waar het om gaat lijkt nog het beste 

gekenschetst te kunnen worden door de term ‘haast u langzaam’. Hierbij lijkt 

het te gaan over tijd waarin vasthouden en loslaten samen komen, waarbij een 

ontspannen maar toch wakkere alertheid de boventoon voert. 

7.3.2 Portret ‘Onbevangen (on) geduld’ 

Ken je dat, van die momenten dat je je lichter voelt, gedragen als het ware? Van die 
momenten dat een glimlach als vanzelf op je gezicht komt? 

Mijn meeloopdag met Sam, leerling in een vwo 5 klas op een grote christelijke 
scholengemeenschap, bracht me een aantal van deze momenten. Nog niet eerder 
in mijn zoektocht naar de betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’, ervoer ik 
door Sam tot in mijn vezels de bij jongeren horende ochtendstemming: een soort 
voorwaartse energie, alleen toebedeeld aan jongeren, vervuld van moed en grote 
idealen, die zich ondanks een mogelijk niet al te optimistische wereldvisie – ‘we 
leven in een fucked- up wereld mevrouw’ – door niets of niemand lijkt te laten 
tegenhouden. Het bracht een glimlach op mijn gezicht. 

Naast deze van levenslust getuigende slagkracht bracht Sam nog iets anders 
dat mij blijmoedig maakte. Hij liet een betrokken vorm van aandacht richting de 
wereld en richting mij zien. Hij vertoonde, zo proefde ik de gehele dag, een in zijn 
vezels gedragen bereidheid om mij een dag mee op sleeptouw te nemen. Zonder 
daar overigens al te veel woorden of gebaren aan vuil te maken. 

Zijn manier van aandachtig betrokken zijn triggerde me. Hoe komt het en hoe 
kan het dat dit jong- mens op deze manier in de wereld staat? Het lijkt wel of die 
aandacht ergens diep in hem gevoed, geworteld is? Gemeend, gegrond, gedurfd…
hoe zou ik het omschrijven? 

Het werd een dag die voor mij er toe deed, helemaal los van waar hij voor 
bedoeld was. Een dag die zich qua blijmoedige energie ergens diep in mijn binnen-
ste nestelde, als ware het een reddingsboei, een baken wellicht, een plek om even 
(terug) naar toe te gaan op die momenten dat mijn vertrouwen in het leven en de 
wereld onder druk staat.

Het werd een dag ook waarin ‘oud’ en ‘nieuw’ elkaar ontmoetten. Sam vanuit 
zijn ochtendstemming levendig, soms zeker wetend, soms weifelend, aandach-
tig betrokken, voorwaarts gericht. Ik vanuit mijn avondstemming iets geduldiger 
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inmiddels misschien, me realiserend dat tijd vervliegt, veranderingen langzaam 
gaan en dat antwoorden slechts zelden gevonden worden.  A
‘Toppie’

Dat is het berichtje dat ik krijg nadat ik Sam geappt heb – welke jongere leest 
er nog een mail? – dat ik inmiddels in de hal van de school op hem sta te wachten. 
‘Wacht u op Sam mevrouw? Die komt zo hoor, ik heb hem net zien fietsen’, meldt 
een voorbijsnellend jong mens me, blijkbaar wetend dat ik die dag met Sam op 
stap ga. 

Een paar tellen later treedt een slanke, boomlange, in hoodie en spijkerbroek 
geklede jongen, hip kapsel, bruin haar, vriendelijke open blik, mij tegemoet. Een 
beetje onwennig staan we even in de hal, zijn grote lijf lijkt nog niet helemaal bij 
hem te passen. 

Ik vraag hem kort of hij er zin in heeft, hij knikt losjes dat hij het oké vindt, me 
onderwijl een beetje binnensmonds pratend meegevend dat ‘school eigenlijk niet zo 
belangrijk is hè.’ ‘Hè? School niet belangrijk?’ Ook al maak ik de opmerking hardop, 
ik krijg geen reactie. Ik voel dat het moment (nog) niet daar is om er dieper op in 
te gaan, dus laat ik het liggen. 

Daar staan we dan. En nu? We hebben nog even voor de les van start gaat. Ik 
weet het ook even niet, ik heb geen concrete plannen en verhoud me dus maar tot 
wat zich zou kunnen aandienen. Sam weet het wel. Zonder er verder woorden aan 
te wijden besluit hij dat het een mooi moment is om me even de school te laten zien. 

Via de aula en de keuken, onderweg een beetje keuvelend, nemen we een kijkje 
in het paviljoen. Onderweg wordt Sam aangesproken door iemand die wil dat hij 
zich meldt. Hij is de afgelopen week ziek geweest en had blijkbaar een getekende 
groene kaart moeten inleveren. ‘Ja, ik heb nog een absentie open staan van vier 
weken geleden ofzo. Als je die kaart niet inlevert, moet je een uurtje nablijven.’ 

‘Oh’, reageer ik, ‘helpt dat volgens jou dit soort straffen?’ Ik frons verwachtings-
vol mijn wenkbrauwen. ‘Nou, dat verschilt haha’, reageert Sam. ‘Want?’, zeg ik. 
Waarna het stil blijft. Geen antwoord. Wederom. Ik ervaar, meer nog lichamelijk 
dan met mijn hoofd, een soort appel om de aangegeven grens te respecteren. Wil 
onze ontmoeting gestalte krijgen, dan is die vrije midden ruimte cruciaal. Hij is 
hij en ik ben ik. En ergens in dat midden, een onvoorspelbaar midden dat iedere 
keer weer opnieuw gevonden moet worden, zal ons gesprek en ons contact zich 
aftekenen. We zullen zien….
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We lopen nog even door. Zoals ook eerder ervaar ik dat naast elkaar wande-
lend babbelen ruimte biedt. Daar waar de frontale confrontatie van een officieel 
interview via het geschut van vragen haast een bijna gewelddadige toegang tot het 
binnenste van de ander lijkt te willen realiseren, vormt een wandelgesprek een veel 
natuurlijkere biotoop voor een eerste gesprek of contact. Geen artificiële afstand 
noch nabijheid, geen platitudes in de kennismakingsdans, geen al te indringende 
oogopslagen die vermeden moeten worden. 

Wetend dat er in de klas geloot is waar het gaat om wie met mij mee mocht 
lopen – de docente filosofie, mevrouw Janssens, die me gezegd had mee te willen 
helpen had de vraag open in de groep neergelegd –, ben ik benieuwd naar zijn 
beweegredenen om een dag met mij op pad te gaan, temeer daar hij, zonder overleg 
met mij, me inmiddels mee en route de school door heeft genomen. 

‘Zeg Sam, je laat me nu, heel fijn, de school zien, maar weet je eigenlijk wat 
ik kom doen vandaag?’ Ik ‘weet’ dat het een vraag op het randje is, een vraag die 
verder gaat dan een eerste oppervlakkig- laten- we- even- praten contact, een vraag 
die hem uitdaagt om zich uit te spreken. Toch stel ik hem, gemeend benieuwd naar 
wat zijn antwoord is. Sam: ‘Nou….(stilte)…nee.’ Ik zoek naar een reactie en meen 
de verbazing in mijn binnenste te mogen laten spreken. ‘Hè? Dat meen je niet? 
Mevrouw Janssens heeft je toch wel wat verteld? Waarom heb je je dan opgegeven 
als je niet weet waar ik voor kom?’ Sam, glimlachend: ‘Interessanter dan een gewone 
schooldag toch?’ 

Ik glimlach ook. Aha. Dat verklaart de boel. Natuurlijk. Alles beter dan een 
gewone schooldag. We babbelen even door over dat ik een dagje gewoon naast hem 
in de klas wil zitten, dat ik voor hem kom en niet primair voor de leraren. Al snel 
blijkt dat hij, in ieder geval op hoofdlijnen, best inzicht heeft in waar ik mee aan de 
slag ben, – “aandachtige betrokkenheid’ van de docenten op mij toch?’ – en dat hij 
‘onderzoek doen ook gewoon interessant vindt.’ 

Al wandelend en keuvelend vervolgen we onze route door de school. Op enig 
moment voel ik de ruimte om Sam uit te nodigen iets meer over zichzelf te zeggen. 
‘Wat wil je zelf worden later, heb je daar al een beetje zicht op’, vraag ik hem. ‘Ik 
wil een heleboel worden, maar dat ene wat ik dan wil, dat weet ik nog niet.’. Goh, 
denk ik in mezelf. ‘Wat is een heleboel, waar heb je belangstelling voor in het leven?’ 

En dan vertelt hij over het feit dat hij denkt mensen te willen helpen. ‘Maar dat 
kan natuurlijk op allerlei gebied. Leraar, psycholoog, brandweerman, het leger in. 
Het is allemaal interessant en dan is het een beetje: wat moet ik doen?’

Geraakt door de diepte van zijn opmerking rondom deze behoefte om mensen 
te helpen, vraag ik nog even voorzichtigjes door, daarbij aangevend dat ik zelf een 
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zoon heb die later in zijn leven ook heel erg graag mensen wil helpen. ‘Weet je waar 
het vandaan komt, die behoefte om te helpen?’

Mijn opmerking raakt een snaar, zo merk ik in de luttele minuten die volgen. 
Meer nog dan later op de dag krijg ik plots iets te zien van waar het volgens Sam 
in het leven werkelijk om draait. ‘We leven een beetje in een fucked- up wereld 
mevrouw, kijk het nieuws, kijk NOS.nl!’ Hij vertelt gedreven, bewogen, onder-
steund door klank en gebaar, over zijn thuissituatie. Het blijkt een gezin te zijn 
waarin naast het opvoeden van de vijf eigen kinderen tot voor kort veel ruimte was 
om aan pleegzorg en crisiszorg te doen. Sam: ‘Die kinderen komen gewoon binnen 
met hun verhalen, gewoon in Néderland, van die gebroken gezinnen, rare dingen 
allemaal!’ 

Ik laat het even binnen komen. Achter deze korte zinnen zitten grote verhalen, 
zo proef ik. Ergens hebben die verhalen hem in zijn ziel geraakt en voelt hij de 
noodzaak om daarin iets te betekenen. Na even samen stil te zijn praten we nog wat 
door. Over zijn vader (ondersteuner van mensen met financiële problemen) en moe-
der (werkzaam voor het Leger des Heils) en het gezin waar hij uit voortkomt. Een 
gelovig gezin ‘uit de protestantse hoek’. Later op de dag, tijdens de lunch, zullen we 
samen nog wat dieper ingaan op het geloof en hoe hij daar zelf wel of niet in staat. 

Plots, geheel onverwacht, is de betovering van deze onverwachte intimiteit ook 
weer weg. Sam ziet in de gang een paar klasgenoten en dús moet er geknuffeld 
worden. Twee armen gestrekt schuin langs het lichaam, hoofd en bovenlichaam 
vooruit en dan, pas als je heel dichtbij bent, de ander omarmen. Ik zal het vandaag 
nog een aantal keer, al- dan- niet begeleid door de ‘deb’ als welkomstgroet, voorbij 
zien komen.  A
En dan is het tijd voor de eerste les. Voorin de klas gezeten tegen zijn buurman over 
mij pratend – ‘ze komt meekijken om te zien hoe leraren aandachtig betrokken bij 
mij zijn, dan is dit niet de beste les om dat te zien haha’ – geeft hij tussen neus en 
lippen door aan, dat in feite iedere dag op school begint met een dagopening, al 
houdt niet iedere leraar zich daar aan. 

En inderdaad, na de opmerking ‘mensen kunnen jullie je kleppen houden’ en 
een korte introductie met betrekking tot mijn aanwezigheid in de klas, start de les 
bedrijfseconomie van meneer Peters met een dagopening. Dit keer aan de hand van 
een tekstje van mevrouw Janssens, opgetekend in een op school jaarlijks uitgedeelde 
en door de leraren zelf geschreven vastenkalender, met daarin voor iedere dag een 
thema om even bij stil te staan. 
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Mevrouw Janssens bijdrage betreft een tekst over tijd. Meneer Peters leest voor: 
‘Schiet eens op, je bent nu al een eeuwigheid bezig! Hoor je dat ook wel eens in de 
ochtend?’ (…) ‘Het nu als een moment in de tijd. Nu als een stip op de lijn van de 
doorgaande tijd. En eeuwigheid als een punt buiten de tijd. Als je het zo ziet, heeft 
eeuwigheid geen duur. Net als het moment. Het is er, of het is er niet. Als je het zo 
ziet, kan een moment ook een eeuwigheid zijn.’ 

Iedereen is stil. Iedereen luistert. Ik ook. Niet eerder heb ik in een vo- school 
een dergelijk begin van de dag meegemaakt. Wat doet dit met jongeren? Raakt dit 
ergens? Geeft dit koers, richting, een ankerpunt? Wat is de achterliggende gedachte? 

Meteen na het uitspreken van de tekst richt Peters zich tot de groep. ‘We leven 
in Nederland en dat is een stressvol land. Wie heeft een burn- out? Zijn dat mensen 
van boven de veertig? Feit is dat met name jonge mensen, iets ouder dan jij, last 
hebben van een burn- out. Zelf ben ik op mijn achtendertigste een tijd van het padje 
geweest. Hoe komt dat? Omdat je tijd wil versnellen.’ 

Hij pauzeert kort, de klas is nog steeds stil. Dan vervolgt hij zijn betoog. ‘Mocht 
het je overkomen, dan is dat geen ramp. Je wordt er wijzer van, leert meer in het 
nu leven. Iedereen denkt vaak: wat moet ik hierna doen, wat moet ik hierna doen? 
Wat je nu aan het doen bent, doe dat met aandacht!’ 

Later, tijdens het schrijven van dit portret, realiseer ik me dat behalve dat ik 
onder de indruk ben van het feit dat meneer Peters zonder ogenschijnlijke gêne zijn 
eigen kwetsbaarheid in de groep durfde te brengen, ik ook de zin ‘wie wil er nu niet 
de tijd versnellen’ mee naar huis heb genomen. Ook ik kende (en ken nog af en toe) 
het gevoel van haast maar al te goed, ook ik heb ‘the hard way’ mogen leren dat wat 
voor anderen een normaal tempo leek, voor mij te snel was. Heeft niet iedereen een 
eigen optimum qua tijd en intensiteit als het er om gaat in het hier en nu te kunnen 
blijven? Zouden we niet allemaal eigenlijk steeds opnieuw moeten kalibreren of we 
nog daadwerkelijk in dat hier en nu zijn, want is leven misschien eigenlijk alleen in 
het hier en nu mogelijk? 

‘Wie is er hier stressgevoelig?’, vervolgt meneer Peters. Niemand reageert. Sam 
draait een beetje met zijn ogen. ‘Wie is er relaxed?’ Zonder enige hoorbare irrita-
tie vanwege het uitblijven van eerdere reactie gaat meneer Peters nog even door. 
Sam zit met de muis van zijn laptop te spelen. Stilte. Geen antwoorden. Niets. Zijn 
antwoorden nodig in dezen? Of is het voldoende dat de vraag gesteld wordt? Zaait 
meneer Peters hier een zaadje in vruchtbare grond, of is de grond nog te droog 
om het te laten kiemen? Wie het weet mag het zeggen. In ieder geval voelt het qua 
energie voor mij niet alsof de boodschap niet gehoord wordt. 
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En dan is het tijd voor de les. Meneer Peters: ‘Ik wil opdracht achtenveertig 
bespreken, de obligatielening.’ Sam gaapt. Ik gaap mee. Hij vindt het niet zo’n 
interessant vak, geeft hij zachtjes pratend bij me aan. Leraar Peters gaat ondertus-
sen onverstoorbaar enthousiast verder. ‘Tot zover. Helder wat er gebeurt? Ik kan 
me voorstellen dat je er straks nog even naar wil kijken. Is ook duidelijk wat een 
obligatielening is?’ Niemand reageert, er wordt wat gemompeld, her en der lijken 
binnensmonds wat vragen te worden gesteld. 

Sam richt zijn aandacht tot mij, hij heeft overduidelijk geen zin om zelf met de 
voorliggende opdrachten aan de slag te gaan. Langzaamaan begin ik te begrijpen 
waarom Sam ‘ja’ heeft gezegd tegen mijn verzoek om met iemand op de school 
mee te mogen lopen. Gepraat zal er worden vandaag, veel en diep. Veel leuker dan 
sommen maken!

Tijdens de zelfwerktijd die volgt, babbelen we zachtjes over wat over het vak 
bedrijfseconomie, de school en docent Peters voor Sam betekenen. Sam: ‘Ik heb een 
beetje een haat liefde relatie met hem. Hij heeft twee gezichten. Hij kan heel aardig 
en joviaal doen en meelachen met alles. Maar opeens kan hij omslaan dan wordt 
hij heel boos.’ Ten onrechte, zo is de mening van Sam, want over het algemeen doet 
hij zijn huiswerk naar behoren. ‘Omdat je hem niet goed kan peilen is het wel een 
beetje oncomfortabel.’ Op mijn vraag hoe hij daarmee omgaat geeft Sam aan: ‘Als 
hij boos is, probeer ik de confrontatie te vermijden en op een volwassen manier te 
reageren.’ 

Wat een volwassen manier van denken van Sam, zo bedenk ik me van binnen. 
Zou hij echt al zo ver zijn? Ik proef door zijn jeugdige onschuld ook nu weer een 
soort wijsheid. Waar komt die wijsheid vandaan? Hoe matcht hij zijn – zo zal ik de 
hele dag door merken – fladderige, snel- door- naar- het- volgende- willende buiten-
kant met de diepe wijsheden die van binnen in hem lijken te huizen? 

We kletsen nog even door. Het leukst zijn volgens Sam de vakken filosofie en 
geschiedenis, al zijn de lessen van geschiedenis op dit moment niet zo interessant. 
Hij vertelt het licht mompelend, ondertussen even draaiend met zijn ogen. ‘We 
moeten een onderzoeksopdracht doen voor geschiedenis. Ik zit met een vriend. 
Negentig procent laat die vriend het door zijn moeder doen. Zo van: nee joh, we 
gaan zelf geen moeite doen, ik laat het mijn moeder wel doen.’ 

Zijn moeder het laten doen? Waar heb ik die vaker gehoord? Moeders en vaders 
die de projecten voor hun kinderen (mee) uitwerken? Ook ik heb me er in het ver-
leden weleens schuldig aan gemaakt. Wat doet Sam met dit gegeven? Werkt zijn 
moeder ook mee? Later, tijdens de geschiedenisles zelf zal me duidelijk worden hoe 
hij er meer precies in staat.
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Voor nu babbelen we door. Sam bepaalt het tempo en de regels, ik vraag zo nu 
en dan wat en beweeg mee. Als vanzelf komt wederom het zinnetje ‘school is niet 
zo belangrijk’ naar boven. Sam: ‘Je leert skills die je nodig hebt in je leven. Maar de 
manier waarop je ze leert is niet zo heel interessant. Mensen doen alsof je toekomst 
er vanaf hangt. Door school een baan krijgen en dan huisje boompje beestje en dan 
ben je gelukkig. Ik denk dat dat niet waar is, dat er andere paden zijn om er óók te 
komen. Als je blijft zitten klinkt dat verschrikkelijk, maar uiteindelijk gaat het er 
om of je gelukkig bent of niet.’

Daarna weidt hij uit over de zin en onzin van het cijfers geven. Hij haalt een 
aantal voorbeelden aan. ‘Het hele cijfersysteem is complete onzin. Het leren van 
de stof is voor het cijfer. Dat is gewoon jammer, want cijfers geven niet weer of je 
de stof beheerst. Cijfers zeggen eigenlijk niks. Voor sommige vakken doe ik niks. 
De dag voor de toets leer ik, liggend in mijn bed. Dan haal ik bijvoorbeeld een 7,9. 
Dan denk je: dat was nuttig. Niet dus! Voor andere vakken zit ik weken vooruit te 
plannen, te leren en te werken en dan haal ik een vier. Cijfers laten in ieder geval niet 
zien hoeveel moeite je er in stopt en laten ook niet zien hoe goed je de stof beheerst!’

Er is volgens Sam nog een andere reden om cijfers minder belangrijk te maken. 
‘Als cijfers een middel worden en geen doel, dan gebeuren er hele mooie dingen 
hier op school. Over dingen praten, plezier hebben, dingen leren. Bijvoorbeeld ook 
een practicum doen, dat is ook superleuk.’ 

De manier waarop Sam nadenkt over de invulling van het onderwijs beweegt 
mij. Het is meer dan jeugdige overmoed, het is hem ernst. Het gaat er niet om dat 
hij er verder een potje van wil maken, hij ziet serieus de meerwaarde niet, zich 
overigens wel realiserend dat sommige anderen misschien wel een stok achter de 
deur nodig hebben. 

Vanuit ons een- tweetje word ik me langzaamaan weer bewust van het feit dat 
Sam en ik samen in een klas zitten. Met dat bewust- zijn komt ook een schuldgevoel 
naar boven. Al dat geklets van ons, dat kan toch niet? Een aantal keren wijs ik Sam, 
ook later op de dag, op het feit dat hij ‘eigenlijk’ aan het werk moet, me tegelijk rea-
liserend dat het een halfslachtige claim is, want ook ik stel het onderlinge gebabbel 
op prijs en houd de deur voor een gesprek dus open. 

En dan is de les al weer voorbij. Ongeduldig – ‘het is onzin dat ik moet wachten 
tot de bel gaat. Ik ben heel geduldig, behalve als het sneller kan’ – wacht Sam op de 
bel. Hij herhaalt het die dag een paar keer. Wat een onzin dat je met zijn allen nog 
drie minuten moet wachten tot je het lokaal uit kan! Ik kan zijn gevoel niet helemaal 
volgen. Onderweg naar de volgende les, in een lokaal een verdieping hoger, licht 
hij het toe: ‘Ik kan best een half uur wachten tot iemand de les uit komt. Maar als 
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iemand een kwartier doucht en het kan sneller, dan ben ik ongeduldig.’ ‘Oh, ok?’ Ik 
kan niet helemaal volgen maar laat het voor wat het is. 

We lopen, trippelen bijna, naar boven. Onderweg brengen we mevrouw Jans-
sens nog even een bliksemgroet. Stralend kijkt ze hem en mij aan. ‘Heeft Sam al 
verteld over zijn hersenschudding?’ Ik knik ontkennend. ‘Sam huppelt altijd door 
het lokaal. Toen is hij tegen een balk aan gehuppeld. Hersenschudding. Haha.’ 

Tijd om het gezegde goed in me op te nemen is er nauwelijks. Ik ervaar, maar 
check dat niet, dat ze Sam ermee probeert te duiden: levendig, door zijn bestaan 
heen huppelend, nog niet gekooid. Nog geen oudemanstred.  A
We moeten dóór naar de geschiedenisles, de les waar Sam met zijn vriend Guus 
– ‘lief van binnen, bot van buiten’ – aan de slag is met de vraag wat de invloed van 
toverlantaarns op de cultuur is. Een project waar leerlingen een kwartaal lang zelf 
aan moeten werken. Een project dat in Sam’s geval niet bepaald vlot, aangezien, 
zoals eerder verteld, zijn vriend zijn moeder het werk wil laten doen, en die moeder 
nog altijd niet aan de slag is. Hoe gaat hij daar mee om? 

‘Ik bespreek het niet met mijn leraar, want Guus is gewoon mijn vriend. Hij 
doet het, in vergelijking met mij, bijzonder goed op school. Ik zit op het randje. Ik 
maak me er geen zorgen over. Ik heb andere dingen waar ik me zorgen over maak. 
Mensen die echte problemen hebben. Niet van: ik heb een geschiedenisopdracht 
op mijn school. Gewoon, mijn vrienden, mensen in het algemeen.’ 

Ondertussen is meneer van der Veen, middelbare leeftijd, baardje, bril, naast 
Sam op zijn hurken gaan zitten, de rest van de klas is inmiddels zelf aan het werk. 
Hij wil graag weten hoe de vlag erbij hangt. Eerder hoorde ik hem tegen een andere 
leerling ‘ja maar lieve schat’ zeggen, nu zit hij haast op zijn knieën naast Sam om 
samen met hem naar het beoordelingsformulier te kijken. Van der Veen legt uit 
dat het punt uit twee delen bestaat: een punt voor het proces en een punt voor de 
inhoud. 

Echt vat op Sam, en waar deze wel of niet in zijn project staat, lijkt van der 
Veen echter niet te krijgen. Misschien wil hij dat ook niet, zo bedenk ik me later. 
Misschien is de aansporing om aan het werk te gaan voor nu voldoende en laat hij 
de beslissing of Sam van plan is om een potje van de opdracht te maken bij Sam. 

Na het vertrek van van der Veen richting andere leerlingen babbelen we door 
over ‘mensen met problemen’ en de zin en onzin van werken voor school. Volgens 
Sam zijn er veel mensen met mentale problemen, veel mensen die met zichzelf in 
de knoop zitten. Hij zelf heeft daar ook mee gedeald. Sam: ‘Dat zijn de dingen waar 
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je je zorgen over moet maken, die er toe doen. School is niet het doel, maar een 
middel. Mijn doel is te proberen om andere mensen en mezelf blij te maken. En 
wat daar niet toe bijdraagt probeer ik zoveel mogelijk te mijden. School gebruik ik 
om dat doel te bereiken.’

Volgens Sam lukt het zodra de cijfers wegvallen op school wel om ‘ineens een 
goed gesprek’ te hebben over wie iemand is en wil zijn. Maar voor het overige zit 
iedereen vast in het systeem, zo stelt hij. Sam: ‘We zitten hier met zijn allen en 
we doen gewoon maar wat. Zo van: dit lijkt ons de beste optie. Het is het meest 
praktische. Zo komen we uit bij het prisoners- dilemma. Het is niet optimaal, maar 
het is wel gewoon hoe het leven in elkaar zit, zo’n systeem waarin mensen elkaar 
kunnen beoordelen en cijfers geven.’

Van der Veen laat wederom van zich horen: ‘Hé vriend, ga jij niet werken?!’, stelt 
hij vriendelijk doch duidelijk, zich naar Sam wendend. De vriendelijkheid in zijn 
toon is duidelijk hoorbaar. Wat vraagt het om bij types als Sam geduld te kunnen 
opbrengen? 

Sam trekt er zich allemaal niet al te veel van aan. Na nog even met mij gepraat 
te hebben over zijn bezoek aan een reformatorische school – ‘leek me grappig om 
een keer daar te kijken, in zo’n gesloten community van mensen die het zelfde 
denken. Het was een rokjesschool. Dat was superinteressant!’ – poog ook ik om 
Sam aan het werk te krijgen. Tevergeefs. Nu hij niet met mij kan babbelen, babbelt 
hij met de buurvrouw voor hem. Wederom grijpt de docent – die later in de les in 
koeienletters ‘Sam ga aan het werk!!!!!’ op het digibord zal zetten – in. ‘Sam, ik weet 
dat Nina een ontzettend interessante gesprekspartner is natuurlijk, maar je moet 
wel wat aan je werk doen.’ 

Sam zit te neuriën, staart op zijn laptop, gaat van google naar mail, kletst even 
met Noa, opent iets op facebook en voert daarna de hele riedel in omgekeerde volg-
orde uit. Van der Veen komt opnieuw zijn kant uit en gaat wederom op zijn hurken 
naast hem zitten. Sam betoogt dat hij met teksten werken maar niks vindt – ‘ik leer 
veel beter door beeld’ – waarna van der Veen vraagt of hij daar nu pas achter komt 
of dat hij dat al eerder wist. Vervolgens legt hij de link naar Sam’s onderwerp, de 
toverlantaarn, waarbij het ook ging om het overdragen van kennis en verhalen. Of 
Sam een demo kan maken? 

Ik ben getriggerd door de omslag die van der Veen weet te maken, Sam’s opmer-
king ‘ik leer veel beter door beeld’ vrijwel onmiddellijk omzettend naar een voor 
zijn profielwerkstuk haalbare werkvorm. ‘Handig’, denk ik van binnen. Sam zegt 
zijn suggestie op te gaan schrijven, maar laat dat wat van der Veen hem probeert 
duidelijk te maken, zo beleef ik het, niet echt in zijn binnenste landen. 
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Ik realiseer me dat zo op het eerste gezicht Sam’s gedrag op zijn minst onge-
interesseerd oogt: onverschillig, onoplettend, tegen de regels in. Tegelijkertijd, als 
je goed kijkt, zie je misschien een andere Sam, een Sam die geïnteresseerd is in de 
ander, zorgzaam, onderzoekend, een beetje filosofisch. Wanneer zie je het één en 
wanneer zie je het andere? Kan je daarin als kijker kiezen? Of is het maar hoe goed 
je probeert te zien? En wat is de invloed van Sam zelf als het er om gaat wat je wan-
neer van hem te zien krijgt? 

Kort voor het eind van de les komt van der Veen tot de ontdekking dat hij mij 
niet aan de groep heeft voorgesteld. ‘Oh ja, hier zit een mevrouw. Ze doet onder-
zoek. Wat doe je? Hoe analyseer je? Gebruik je theorie?’ Ik geef braaf antwoord 
terwijl Sam ondertussen voor in de klas op zoek is naar zijn oortjes. In al mijn vezels 
voel ik dat de leerlingen met hun hoofd heel ergens anders zijn. Ook de leraar weet 
het. We laten het beiden gebeuren. ‘Iedereen heeft héél aandachtig geluisterd’, zo 
concludeert van der Veen vriendelijk- sarcastisch. 

Na afloop van de les bied ik de docent mijn excuses aan. Ik geef aan dat ik mede 
schuldig ben aan Sam zijn kletsgedrag. ‘Geen probleem’, zo stelt hij, ‘zonder jou was 
het niet veel anders geweest haha.’ 

Zowel toon als houding stralen iets rustigs – niet berustends! – uit. Helemaal 
goed kan ik het niet beoordelen natuurlijk, immers ik ben als onderzoeker in de 
les en dat is mogelijk ook van invloed op de houding en het gedrag van de leraren, 
maar het komt op mij over dat meneer van der Veen ‘liefdevol geduldig zijn’, in ieder 
geval als basis in zijn doen en laten een plek wil geven. En ergens proef ik door die 
liefdevolle geduldigheid heen voor Sam en zijn collega- leerlingen de ruimte om 
links en rechts om zich heen te kijken, om wat uit te waaieren, om eigen paden te 
ontdekken, de eigen neus te stoten. Zich in en via al die routes oefenend met het 
zich verhouden tot het leven. En dat alles zonder de centrale route, in dit geval 
kennis en kunde met betrekking tot het vak geschiedenis, uit het zicht te verliezen.  A
Al wandelend naar de volgende les begint Sam naar aanleiding van een vervolg-
vraag van mij over zijn bezoek aan die reformatorische school over algoritmen, een 
onderwerp dat hem zeer interesseert. Benadrukkend dat het juist goed is dat je in 
je leven mensen uit de hele wereld tegenkomt die allemaal anders zijn – ‘botsen, 
daar leer je veel van’ – betoogt hij dat je door die algoritmen via social media iedere 
keer maar weer bevestigd wordt in je eigen gelijk en je dus geen andersdenkenden 
tegenkomt. Of ik weet wat algoritmen zijn? 
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Ik moet even goed luisteren naar wat hij zegt. Sam praat met enige regelmaat, 
net zoals nagenoeg alle andere pubers die ik ken, een tikkeltje binnensmonds. ‘Ehm 
tja, tuurlijk weet ik wat algoritmen zijn’, repliceer ik zodra ik door heb wat hij zegt. 
Ik zeg het haastig, een tikkeltje verbolgen over het feit dat hij, zo schat ik het in, me 
te oud vindt om hier kaas van gegeten te hebben. Ik vermoed dat het onderhuids 
venijn, of beter de onderhuidse pijn verborgen in mijn wat kort- door- de- bocht- 
reactie – ouder worden is soms erg confronterend – zijn gemoed niet helemaal 
bereikt. Dat hoop ik tenminste. 

Later, tijdens het schrijven van dit verslag, houdt zijn opmerking ‘kent u dat, 
algoritmen?’ me nog een tijdje bezig. Want al is het dan mogelijk zo dat wij ons als 
opvoeder bezighouden met het inleiden van de nieuwkomers in de wereld, is het 
ondertussen ook niet ook gewoon zo dat zij al lang geweest zijn in delen van die 
wereld waar wij oudjes nog nooit geweest zijn en ook niet zullen komen? 

Zijn vraag legt daarmee misschien wel een fundamentele kwestie rondom 
‘aandachtige betrokkenheid’ en onderwijs bloot. Wat vraagt het van een leraar om 
aandachtig betrokken te zijn bij een leerling die zijn weg moet gaan vinden in een 
wereld die je als leraar maar ten dele kent? Hoe ga je daar als leraar mee om? Waar 
richt je je aandacht dan op? Hoe verbinden oud en nieuw zich? Of is het zo dat als 
je onderwijs helemaal uitkleedt, als je terugkeert naar de basis, dat je dan merkt dat 
die processen die jongeren zich eigen moeten leren maken om in het leven staande 
te blijven universeel zijn, niet aan tijd gebonden?  A
We huppelen – of beter Sam huppelt en ik loop – de dubbele les Nederlands binnen. 
De nieuwe docente, mevrouw Bakkers, is volgens Sam ‘oké’, al is het volgens hem 
misschien wel zo dat er ‘qua planmatigheid nog wat te leren valt’. Sam: ‘De vorige 
docente was heel druk. Deze vrouw plant heel veel in voor één les en aan het eind 
hebben we dan maar de helft gedaan. Dat plant ze dan weer door naar de volgende 
les. Misschien moet haar planning iets realistischer?’

In een groepje van vier gaat Sam aan de slag met het beoordelen van beschou-
wingen van collega- leerlingen. Voor het zover is wil hij me echter nog wel even 
iets meegeven over de complexiteit van de in literatuur gebezigde Nederlandse 
taal. ‘Onder de ijsvloer waren de velden van de zomer en de weg die naar de rivier 
kronkelde. Het gras golfde in de trage stroming daaronder’, zo spreekt hij licht 
cynisch en ietwat gedragen een stukje tekst uit Joe speedboat uit. Hij zucht. ‘Het is 
supermooi, maar ook moeilijk.’ Stilte. ‘Ik lees in mijn bed. Met dit soort teksten haal 
ik max zeven bladzijden per uur.’ Ik frons. Hij probeert me iets te zeggen. Maar wat? 
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Het antwoord op de door mij gestelde vraag moet ik schuldig blijven. Ik ver-
moed dat het te maken heeft met teveel moeten lezen en dat dat niet gaat bij zulke 
ingewikkelde teksten. Inmiddels hebben vier gesweaterde jongens – waar van Sam 
er dus één is – bij elkaar aan tafel plaatsgenomen. Ieder een tekst voor zich, met 
daarbij de opdracht van de docent om zich allereerst te richten op de titel, de hoofd-
vraag en de samenvatting. 

Sam, inmiddels met zijn hoodie redelijk strak over zijn hoofd getrokken, leest 
half geïnteresseerd de voor zijn neus liggende beschouwing door. Vervolgens laat 
hij een stukje tekst aan mij zien. ‘Meestal zijn het slimme en belezen mensen die 
heel veel gelezen hebben’, staat er. ‘Maar belezen is toch dat je veel gelezen hebt?’ 

Na een eerste beoordelingsronde volgen nummer twee en drie. Ik kan me niet 
aan de indruk onttrekken dat Sam wel mee probeert te doen, maar dat zijn hart 
ook hier niet ligt. Half niks doend, half lezend, geeft hij vooral aan het einde van 
de ‘doorlooptijd’ in zijn groepje steeds even korte positieve feedback op de voorlig-
gende beschouwing. Sam: ‘Ik ben meneer positivo, ik stoor me er aan dat feedback 
altijd negatief wordt opgevat.’

Dan, ineens, lijkt hij tot leven te komen rondom een specifieke zin in een van de 
voorliggende beschouwingen. ‘Jongeren zijn lui’, staat er. ‘Dit triggert me zo erg!’, 
zegt Sam, met ingehouden passie bijna uitroepend hoe oneens hij het met de opge-
schreven kop is, om vervolgens even later hardop denkend tot een ander inzicht 
te komen. ‘Misschien schrijft ze het expres zo?, ik doe dat ook zo, ik formuleer ook 
supersterke meningen.’ 

Plots mengt de docente, zich steeds van groepje naar groepje door de klas heen 
bewegend, zich in het gesprek. ‘Laat de auteur ook meningen van anderen horen, 
of alleen haar eigen mening?’ Sam: ‘Dit is niet haar eigen mening, dat kan niet, dan 
ga ik echt slaan!’ Met gevoel voor theater brengt hij het lachend maar gemeend. 
‘Misschien is het wel een goede inleiding omdat het je nieuwsgierig maakt’, repli-
ceert docente Bakkers.  A
En dan is het pauze. Eerst helpt Sam mij met het halen van een kop koffie in de 
lerarenkamer. Vrijmoedig stapt hij er naar binnen en ik loop met hem mee. Zijn 
aanwezigheid ontgaat de er aanwezige docenten niet. Ook hier weer proef ik een 
soort van liefdevolle ontvankelijkheid voor het ongekunstelde, ongepolijste han-
delen van Sam. ‘Oh Sam, ja die kennen we, haha. Die kennen we allemáál. Maar of 
dat positief is haha.’ 
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Sam besteedt er geen aandacht aan, groet iedereen kort en neemt me na de kof-
fie even (opnieuw) mee op een hoog- tempo- knuffelroute door de school. Overal 
hangen groepjes, de ruimte doet (te) klein, overvol maar wel gezellig aan. Tijd om 
vrienden te zoeken en te begroeten. Groeten, huggen en weer door. Groeten, hug-
gen en weer door. Zou dit zijn werkelijke levenstempo zijn? Of kiest Sam ook hier 
wanneer hij wel of niet langer en dieper aandacht aan de ander besteedt? Welke 
rituelen hebben hedendaagse jongeren eigenlijk als het gaat om sociale begroetingen? A
Tijd voor nog een les Nederlands. Nu met als start een komisch bedoeld filmpje over 
het mogelijk afschaffen van de opleiding Nederlands aan de VU. De interviewer 
gebruikt daarbij bewust steeds een aantal taalfouten, waarop de geïnterviewden 
niet of nauwelijks ingaan. 

Meteen daarna richt Sam zich tot mij. ‘Vanaf nu ga ik aangeven of ik het er mee 
eens ben of niet.’ Ik kijk verbaasd, ik begrijp niet wat ie bedoelt. ‘Volwassen zijn is 
weten wanneer je je volwassen moet gedragen en wanneer niet. Het gaat er niet 
om dat je je volwassen moet gedragen, het gaat er om dat je weet wannéér je dat 
moet doen.’ 

Ik wil nog iets zeggen, maar dat lukt niet. Wat bedoelde Sam nou? Mevrouw 
Bakkers neemt ondertussen het woord. Wat vindt iedereen van het filmpje? Na een 
korte discussie over de voors en tegens van Nederlands als taal aan de universiteit, 
is het tijd om te gaan lezen. Iedereen pakt zijn boek. Het wordt stil. Sam doet zijn 
oortjes in, evenals vele anderen. De halve klas met oortjes in. Net zoals bij alle les-
sen die ik eerder vandaag al zag. Met muziek op naar binnen keren, is dat het? Wat 
doet muziek in dezen eigenlijk met je? Helpt het inderdaad om je te concentreren?  A
En dan is er een flexuur – ‘ja hoe leg je dat uit wat je daarin moet doen haha’ –, 
normaliter door Sam verplicht in te vullen met eigen werk, maar in dit geval is hij 
‘dismissed’ vanwege een gesprekje met mij. 

Nog voor we zitten slaakt Sam een zucht. ‘Je zal maar 21 zijn, overlijden, en dan 
je hele leven educatie voor niks hebben gehad’, zo stelt hij nog voor ik hem iets 
vraag. Voor mij ligt een handschoen, in de vorm van Sam zijn visie, zo voel ik. Zal 
ik de discussie aangaan? Negeren? Doorvragen? 

In een fractie van een seconde besluit ik de handschoen op een vrij stellige niet 
al te interviewachtige manier op te pakken. Ik ervaar ruimte om dat te doen, zonder 
de angst te hebben het contact te verliezen. ‘Dat is niet zo, dat weet je zelf natuurlijk 
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ook. Al die ideeën en gedachten die je nu hebt, waar komen die uit voort? misschien 
toch deels ook uit educatie, toch?’ 

Het mag. Ik mag inmiddels iets stellen in plaats van vragen, zo proef ik uit de 
serieuze reactie, – ‘ja, natuurlijk de door de dingen die je meemaakt, alles, ja’ –, die 
volgt. Niet alleen ik, ook Sam zelf blijkt een passie voor onderwijs te hebben. Eerder 
al vertelde hij me dat hij ook nog even pedagogiek als vervolgstudie heeft overwo-
gen, maar met 278 meisjes en drie jongens die zich in leken te willen schrijven voor 
de opleiding begon hij te twijfelen of dat wel een goed idee was.

Vervolgens spreken we over het feit dat het leven, en dus ook onderwijs, je (ook) 
dingen leert, zij het vaak niet al te praktisch. Sam: ‘Dan moet je een huis kopen. Geen 
idee tegen wie je dan überhaupt moet praten. Dat hebben ze je niet verteld weet je 
wel. Dan zie je elektriciteit en zeg je: ‘Nou, ik weet wel hoe ik moet berekenen hoe-
veel mini- ampère hier in zitten, maar hoe ik het moet aansluiten…ik heb geen idee’!’

Ook raken we in het gesprek de vraag of de vrije wil bestaat aan – ‘ik weet het niet, 
maar ik ga er maar vanuit dat ik een vrije wil heb, voor het geval ik er een heb’ – en 
hebben we het over het maken van keuzes. Sam: ‘Het is gewoon heel gek om te beden-
ken dat al die mensen die je tegenkomt, ook educatie dus, invloed op je leven hebben. 
Elke keuze die je maakt heeft invloed op de rest van je leven. Je kan het verleden niet 
meer veranderen, maar de toekomst verander je door nu andere keuzes te maken.’

Ik vraag of bij het maken van keuzes het geloof ook een rol speelt. Sam reageert 
met een kort ‘ja, ook het geloof ja’, waarna dit thema wat hem betreft, zo voel ik, nog 
even op de plank mag blijven liggen. Later zal hij me vertellen dat het christendom 
hem inspireert. Sam: ‘Zo van je bent een mens, je maakt fouten, je bent vergeven. De 
vrijheid en verantwoordelijkheid die je daarmee krijgt kunnen heel erg mooi worden 
en dus ook helemaal niet mooi. Hoeveel mooie dingen kunnen er uit komen als er een 
mooi open beleid wordt gevoerd, als mensen transparant zijn in hoe ze denken en hoe 
ze doen?’ De traditionele visie op het geloof die hij van huis uit heeft meegekregen, 
heeft hij mede via school weten te ontstijgen. ‘Ik ontwikkel ook een visie doordat de 
school gewoon open staat voor gesprekken en voor dingen die gebeuren.’ 

Het gesprek is ontspannen, eerlijk, aftastend ook. Waar ligt de open ruimte, wat 
kan en wordt er gedeeld en niet gedeeld? Ik ervaar een ontmoeting. Op de een of 
andere manier lukt het om er met elkaar te zijn. We praten nog even door. Juist op 
het moment dat ik hem een vraag stel over de manier waarop leraren aandachtig 
betrokken zijn, gebeurt er iets onverwachts. Sam duikt zijn tas in, duidelijk op zoek 
naar iets. Wat is er aan de hand? Ik frons mijn wenkbrauwen. Luttele seconden later 
wordt het duidelijk. Sam moet hoognodig gel in zijn haar!
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Ik reageer primair vanuit een door verwondering gedreven verbazing dat Sam 
zo midden in het gesprek ineens iets anders lijkt te moeten doen. Tegelijkertijd 
tovert zijn gedrag een glimlach op mijn lippen vanwege, zo voel ik het, de door Sam 
gevoelde vrijheid om ook dit stukje van zichzelf te laten zien. ‘Wat doe je nu?’, zeg 
ik redelijk luid. ‘Zit ik hier een moeilijke vraag te stellen, ben jij bezig met een potje 
gel?’, waarop Sam me uitlegt dat ‘zijn haar dan fijner zit.’ 

Geen probleem. Ik herken het. Mijn eigen kinderen zijn ook dagelijks zeer bezig 
met hun haar. Niks zo erg als een ‘bad hair day’. De gel wordt aangebracht en ons 
gesprek gaat door alsof er niks is gebeurd. Hij vertelt over leraren, dat die volgens 
hem ‘op verschillende niveaus’ betrokken zijn. Dat die betrokkenheid uiteindelijk 
gericht is op resultaten, maar dat die resultaten veroorzaakt worden door ver-
schillende factoren – ‘zoals bijvoorbeeld dat het goed met je gaat’ – en dat leraren 
vanwege de resultaten dus ook bij jou als mens betrokken zijn: ‘Maar op sommige 
factoren hebben ze meer invloed dan anderen. Ze kunnen jou niet ‘ziek of niet ziek’ 
maken, dat is niet waarvoor ze zijn opgeleid.’ 

In antwoord op mijn vraag hoe hij denkt dat leraren hem zien, geeft hij aan 
dat de meeste leraren mogelijk vooral datgene zien wat Sam zelf wil dat ze zien, te 
weten zijn drukke, beweeglijke, levendige ‘ik’. Of ze zijn gepassioneerde kant, de 
kant die veel empathie voor de ander heeft en die van leren houdt, ook zien? Hij 
twijfelt. Mogelijk overheerst toch een wat meer eenzijdig beeld, niet in de laatste 
plaats door de in de klas aanwezige groepsdynamiek. ‘Ik wil best die kant ook laten 
zien als de situatie er naar is. Maar die situatie is er gewoon niet vaak, in een klas 
met meerdere leerlingen, dan is het toch: je hoort je gewoon zo te gedragen punt nl.’ 

Al met al – en ook al is educatie misschien niet zo belangrijk – is het volgens 
Sam goed toeven op de X- scholengemeenschap. Hij wordt er door ‘comfortabel 
genoeg leraren’ als mens gezien, zo stelt hij en ervaart hij een grote bereidheid van 
de school om ook minder doorsneeleerlingen welkom te heten. Sam: ‘We zijn een 
school voor iedereen, een school die compromissen probeert te sluiten.’ 

Niet alleen ervaart Sam de vriendelijkheid van de school, hij praat er zelf ook 
warm en liefdevol over. Later zal ik ook in het gesprek met mevrouw Janssens, die 
even aanschuift tijdens de lunch, wederom een soort van gedragen vriendelijkheid 
ervaren. Niks klefs, niks paaiends, maar gewoon een eerlijk soort ontvankelijkheid 
waarbinnen ruimte ontstaat om er met elkaar te zijn. Wat maakt dat de energie zo 
is? Het is een vraag die ik een tijd met me mee zal nemen. 

Gelukkig is er naast ‘het liefdevolle ontvankelijke’ binnen de school ook ruimte 
om elkaar op een meer schurende manier tegen te komen. Belangrijk volgens Sam, 
want ‘de waarheid’ moet je ‘prikkelend en disturbant’ laten zijn. Sam: ‘De waarheid 
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schuurt altijd. Docenten doen dat ook, al krijgen ze daar niet altijd de ruimte voor. 
Zelf doe ik het ook, het is het allerleukste wat er is. We hebben bijvoorbeeld alle-
maal feministen in de klas. Heeft iedereen dan een shirt aan ‘everyone schould be 
feminist’, dan doe ik een t- shirt aan ‘everyone should be masculist haha.’ 

Toch is volgens Sam bij aandacht vooral ook het ‘er oprecht zijn’ waar het om 
draait. Sam: ‘Dat is gewoon een heel belangrijk aspect van aandacht. Gewoon iets 
beleven met iemand, die superkleine dingen die je eigenlijk niet merkt of eigenlijk 
niet kan beschrijven.’ Op mijn vraag of hij dat op de X- scholengemeenschap ook 
ervaart reageert hij: ‘Ik zit op een grote school met zeventienhonderd leerlingen en 
toch….(stilte)….ja, ervaar ik het wel, maar ik ben er ook actief naar op zoek.’ 

Hij geeft aan dat er zoveel leerlingen zijn, dat sommige docenten wel twee-
honderd leerlingen hebben die iedere week langskomen, dat er docenten zijn die 
‘dat gewoon kunnen, iedereen zien’, maar dat het ook wel misgaat, indien je zelf 
als leerling daarin niet actief bent. Hij verwijst daarbij naar een voorbeeld over een 
autistische vriend die er meer dan een jaar voor nodig had voor hij in de klas tegen 
mensen durfde te gaan praten. ‘Op een gegeven moment moest hij op tienminuten-
gesprek komen bij vak X. Toen zei de docent: ‘Ik ben zo blij, want ik weet helemaal 
niet hoe jouw stem klinkt’. Ik moest heel erg lachen om hoe typisch dit was. En aan 
de andere kant voel je van: dit moet niet kunnen dat een docent gewoon niet weet 
wie iemand is omdat hij hem nog nooit heeft horen praten.’ 

Ook zelf heeft hij éénmaal een echt negatieve ervaring gehad, bij diezelfde docent, 
waar het ging om ‘niet gezien worden’. ‘Die leraar had gezegd: ‘Wow jij bent echt een 
irritant kind, je doet echt niet je best voor school, dit vak is helemaal niet moeilijk, 
je bent eigenlijk gewoon heel erg dom’. Dat was oprecht gewoon een uitstorting van 
veertig minuten. Gelukkig kon ik het van me af laten glijden, maar had deze docent 
het tegen Sam een jaar eerder gezegd, die toen bijna een burn- out had en erg onzeker 
was, dan was ik echt door de grond gezakt. Het heeft me ook wel doen denken hoe 
belangrijk de dingen zijn die door leraren worden gezegd en gedaan.’ 

Op dat moment komt mevrouw Janssens de aula, waar we al geruime tijd zitten 
en waar het geroezemoes om ons heen steeds luider is geworden, binnen. Ze sluit 
even bij het gesprek aan. Ze geeft aan dat Sam nog steeds ‘zijn vrolijke wilde zelf’ is, 
maar dat hij steeds beter lijkt te kunnen kiezen wanneer hij die wilde zelf laat zien. 

Op haar vraag hoe volgens Sam de ideale school er uit zou moeten zien reageert 
Sam met ‘rode kaarten weg, groene kaarten ook weg haha’, waarna hij aangeeft dat 
de ideale school een school is waar je heen gaat omdat je de behoefte voelt om te 
leren, om sociaal contact te hebben, interactie met je geest en lichaam ook. ‘Dan 
heb je vooral veel pauzes met elkaar en algemene discussies over onderwerpen die 
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we interessant vinden. Ik denk dat we dan dingen leren over meningen vormen en 
dat we daarover kunnen nadenken.’  A
Na de pauze, volgend op het flexuur, is het tijd voor wiskunde. Een soort her-
halingsles, waarbij de eerder doorgenomen stof als een razende langs vliegt. De 
kettingregel, de samengestelde functie, differentiëren. Het is voor mij nauwelijks 
te volgen. Hoe kan ik zelf ooit vwo mèt wiskunde hebben gehaald? 

Sam zucht. ‘Dit is echt heel handig om te weten als ik later brood wil bakken. 
Echt!’ Ik glimlach. Hij ook. Iedereen mag (wederom) zelf aan het werk om inmid-
dels geleerde zaken nogmaals door te nemen, óf om te zorgen dat de stof misschien 
voor de eerste keer wordt doorgenomen. Dit laatste blijkt bij een aantal leerlingen, 
waaronder Sam, het geval te zijn. Sam pakt zijn rekenmachine en gaat, wederom 
getooid met een over zijn hoofd getrokken hoodie, aan de slag. 

Ik dwaal in gedachten een beetje af tot het moment dat de docent, meneer 
Brandsteder, middelbaar, kalend, ribbroek blauwe trui, brilletje, bij Sam komt. 

Docent Brandsteder: ‘Waar ben je ergens Sam?’
Sam: ‘Zullen we daar niet over praten?’
Docent Brandsteder: ‘Vind je dat te confronterend?’
Sam: ‘Ehm… ja.’
Docent Brandsteder: ‘En wil je niet geconfronteerd worden.’
Sam: ‘Ik heb de motivatie al uit mezelf gehaald.’
Docent Brandsteder: ‘Dus je zit al op het optimum en als ik je nog meer con-

fronteer gaat de curve naar beneden?’
Sam: ‘Ehm ja…ik moet gaan leren om mezelf te motiveren.’
Docent Brandsteder: ‘Ok. Maar als je vragen hebt, stel ze dan.’
Sam: ‘Jaja.’
Ook deze leraar ‘laat’ hem, zo merk ik. Is er eigenlijk een keuze? Ik vraag het 

me af. De hele discussie over ‘eigenaarschap’ en ‘zelfverantwoordelijkheid’ lijkt ook 
in het geval van Sam actueel. Kun je iemand iets laten leren als hij niet wil? Waar 
is het leren eigenlijk goed voor? Zit leren misschien al in het aanreiken van de stof 
en de schuring daaromheen? 

Tijdens de rest van de zelf- werktijd is Sam min of meer aan het werk, maar echt 
hard werken….nee, daar kan ik hem ook dit keer niet op betrappen. Hoodie over de 
oren, oortjes in en hup vertrokken naar de eigen wereld. Totdat….er plots blijkbaar 
iets gemeld wordt op Magister. Voor mij geheel onverwacht – ‘sorry hoor’ – rent hij 
even naar een collega leerling aan de andere kant van de klas om met haar iets te 
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delen over een uitwisselingsproject met Polen waarover hij net iets heeft gelezen. 
Leuk! Uitwisselen! Lekker chillen in Polen!! Een aanmaning van Brandsteder om 
aan het werk te gaan helpt niet. Ook het feit dat Sam voor wiskunde onvoldoende 
staat (net als voor geschiedenis en Engels) lijkt niet te baten. 

Onderwijl vertelt hij me nog kort over zijn bijbaantje als huiswerkbegeleider op 
school voor kinderen uit de lagere klassen. ‘Kindjes pesten’, zo staan de huiswerkles-
sen in zijn agenda genoteerd. ‘Maar wat geef je dan?’ ‘Wiskunde en Engels haha, ik 
wist niet dat ik zelf een voldoende er voor moest staan haha.’  A
Het is tijd voor de laatste les. We lopen het praktijklokaal binnen. De jeugdige leef-
tijd van de aanwezige docente valt me meteen op. ‘Best een jonge juf’, zeg ik tegen 
Sam. ‘Valt wel mee’, reageert Sam, daarbij aangevend dat ze echt niet heel erg piep is. 
‘Nou, ze is toch jong, begin dertig op zijn hoogst’, reageer ik licht verbolgen en niet 
meegaand in zijn constatering. ‘Nou, da’s twee keer zou oud als ik hoor’, repliceert 
Sam, mij daarmee onmiddellijk buiten spel zettend. 

En zo wordt nogmaals duidelijk dat ik in een ander universum woon. In een 
universum waar dertig jong is, in plaats van oud. Weken later kan ik er om glim-
lachen. Wat een les was dat! Een les in wat eigenlijk? Realiteitsbesef? Het ervaren 
van een generatiekloof? 

De leerlingen hebben zin in de les die volgt, zo proef ik. De energie is wakker 
en zeer actief. De praktijkles bestaat uit een aantal in tweetallen uit te voeren mini- 
onderzoekjes, waarbij het doel is er achter te komen hoe je het beste stof onthoudt: 
visueel, auditief, of door te lezen. Onvoorbereid – Sam had materialen mee moeten 
nemen zo begrijp ik tussen de regels door – maar enthousiast gaat Sam met een 
meisje uit de groep aan de slag. Alle leerlingen zijn hard aan het werk. De docente 
mengt zich nauwelijks. Na een tijdje volgt oefening twee. Dit keer een oefening met 
in een kring in elkaars handen knijpen en meten hoe snel de boodschap de hele 
kring doorgaat. Ook dit keer lijken plezier en leren samen te gaan. Ik hoor geen 
onvertogen woord, hier wordt gewerkt!  A
En dan is de dag alweer voorbij. Sam en ik praten, staand bij een groepje vrien-
dinnen van Sam, nog heel kort even na over hoe hij de dag ervaren heeft. Het 
was allemaal prima en leuk, zo stelt hij. Ik proef uit zijn reactie dat hij inmiddels 
– Speedy Gonzales zou van hem kunnen leren – met zijn gedachten ergens anders 
is. Zijn huiswerkkinderen hebben hem nodig! De energie moet daar heen! Enigszins 
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weemoedig laat ik hem gaan. Ik proef de weemoedigheid van de kant van Sam 
geenszins. Net zo gemakkelijk als hij me vanochtend ontving, net zo gemakkelijk 
neemt hij nu ook weer afscheid. Ik glimlach en loop de school uit. A
7.3.3 Over oud en nieuw

Een tweede thema dat via het portret ‘Onbevangen (on)geduld’ het licht ziet betreft 
de vraag naar hoe ‘oud’ zich binnen ‘aandachtig betrokkenheid’ verhoudt tot ‘nieuw’, 
waar het gaat om het in de wereld verschijnen van kinderen en jongeren. 

In het portret komt het thema ‘oud ontmoet nieuw’ op verschillende manieren 
en momenten naar voren. Zo laat het portret een soort van samen komen tussen 
‘oud’ en ‘nieuw’ in Sam zelf zien. Enerzijds is er een voorwaarts gerichte, vol levens-
energie voort huppelende sociaal betrokken Sam, voor wie het nieuwe vooropstaat. 
In hoe hij zich over de wereld en het leven uitlaat, wordt zichtbaar dat hij zich lijkt 
te willen emanciperen van het oude (het bestaande systeem). Ook wordt helder dat 
hij zijn eigen stem wil laten horen. Tegelijkertijd laat het portret zien dat Sam geeft 
zich voegt naar de bestaande (‘oude’) gemeenschappelijke wereld en het bestaande 
(school)systeem. 

Ook via het contact tussen Sam en mij als onderzoeker en het voorbeeld van 
docent Peters die via de dagopening in gesprek gaat over tijd, komt ‘oud’ naast 
‘nieuw’ in beeld. De docent lijkt vanuit zijn eigen (opgedane) wijsheid als ‘oudje’ 
leerlingen iets mee lijkt te willen geven ten aanzien van de vraag hoe als jongere 
het leven te (gaan) leven. En Sam en ik komen onder meer een moment van oud- 
botst- met- nieuw tegen op het moment dat ik aangeef de biologie- docente jong te 
vinden, waarop hij uitroept dat ze bijna twee keer zou oud is als hij. 

Wat hier zichtbaar wordt is dat binnen pedagogisch georiënteerde ‘aandach-
tige betrokkenheid’ het oude en het nieuwe elkaar lijken tegen te komen. Dit lijkt 
zowel op te gaan voor de gestemdheid van de opvoeder en/of het kind/de jongere 
(ochtendstemming/avondstemming), als waar het gaat om tijd (komend vanuit het 
verleden/gaand richting de toekomst) en ruimte (meebewegen met het bestaande; 
ruimte gevend aan het nieuwe). Dit lijkt te vragen om aandacht voor de vraag hoe 
het oude naast het nieuwe via een ontmoeting gestalte te geven. Waar doet het oude 
er toe? Waar en hoe kan er daarnaast ruimte gemaakt worden voor het nieuwe om 
te verschijnen? Hoe kunnen oud en nieuw hier bij elkaar komen?
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‘Oud’ naast en versus ‘nieuw’ komt – zonder dat het hardop wordt benoemd – 

in eigenlijk alle portretten met leraren en leerlingen in beeld. De ‘oude’ leraar 

die de ‘jonge’ leerling mee op weg neemt, de weg wijst, de wereld voorhoudt. 

De ‘jonge’ leerling die in energie en doen en laten laat zien en merken een heel 

leven voor zich te hebben, daarbij enerzijds zich aanpassend aan het bestaande 

en anderzijds de éigen ook voor hem/haar onbekende route kiezend. 

Een voorbeeld hiervan is onder meer te vinden in het portret met Joep 

(‘Krediet- waardig’, 7.6) die deels meedoet aan en meebeweegt met het oude, 

het bestaande, maar tegelijk een eigen, nieuwe wereld heeft, waarin hij aan 

‘voorzichtig grensverleggende’ uitstapjes doet. 

Een ander voorbeeld komt aan de orde in het portret met Nina (‘Sjibbolet’, 

7.4), waar tijdens een gesprek met een groep jongeren in de kantine aan tafel 

duidelijk wordt dat voor hen de toekomst nog open ligt, dat ik als onderzoeker 

deel uitmaak van de oude wereld, en zij samen de nieuwe wereld zullen vormen.

7.4 Sjibbolet2

7.4.1 Over (verboden) toegang (krijgen) 

Dit portret is tot stand gekomen via en na een meeloopdag met Nina, leerling vmbo- 
kader, jaar vier.

De vraag die onderstaand portret in relatie tot aandachtige betrokkenheid 
oproept betreft de vraag naar toegang. Hoe en in welke mate is het wenselijk en 
mogelijk om in contact te kunnen komen met de leerling over wat zich in de privé- 
en groepsleefwereld afspeelt? en wat vraagt het om die toegang te krijgen? 

In het portret is te zien dat het grootste deel van het (innerlijke) leven van 
leerlingen zich buiten het gezichtsveld van school afspeelt. Leerlingen leven in een 
eigen groepshabitat (seks, drugs en rock-‘n- roll), met eigen sociale regels. Daarnaast 
hebben ze ieder de eigen (innerlijke en uiterlijke) privéwereld, waarbinnen ze onder 

2. Sjibbolet is een uitspraak die eenduidig aangeeft of de spreker al dan niet tot een bepaalde 
groep behoort. Vaak bevat een sjibbolet klanken of klankreeksen die dusdanig specifiek voor een 
bepaalde taal zijn, dat een niet- moedertaalspreker niet in staat is ze correct te realiseren. Ik heb 
het woord ‘sjibbolet’ voor het eerst gehoord in een door mij gevolgde masterclass bij Andries Baart 
waarin hij uitlegde dat Sjibbolet zoiets als ‘toegangscode’ betekent, een code die alleen ‘verstaan’ 
wordt indien je tot dezelfde groep behoort. 
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meer lijken te dealen met de persoonlijke, niet altijd even eenvoudige, privésitua-
tie. Deze privésituaties dragen ze vaak in hun binnenste als geheim met zich mee. 
Vriendinnen van Nina vertellen dat ze over die privé- situatie tegelijkertijd wél en 
niet iets willen delen op en met school. Nina vertelt daarnaast dat hoe ze zich bin-
nen de groepshabitat gedraagt nogal eens verschilt van wat ze in haar innerlijke 
privéwereld voelt. Ze verbergt heel vaak hoe ze zich werkelijk voelt en geeft aan 
thuis op haar kamer verdrietig te zijn. 

In het portret komt in relatie tot het toegang krijgen naar voren dat het als 
leraar met een leerling in gesprek komen over wat er werkelijk in het privéleven en 
innerlijk van de leerling omgaat niet vanzelfsprekend is en om een zeker samen ‘aan-
wezig zijn’ vraagt. Door leerlingen wordt deze belangstelling voor het (innerlijke) 
privéleven en dele als gewenst ervaren. Enerzijds willen Nina en haar vriendinnen 
thuis liefst thuis laten en is school juist fijn en veilig zonder die thuiscomplexiteit. 
Anderzijds voelen ze ook de behoefte om te delen. Belangrijk hierbij vinden ze wel 
dat ze zélf kunnen aangeven wat wel en niet besproken wordt, dat er werkelijk naar 
ze geluisterd wordt, en dat ze kunnen bouwen op de persoon die luistert. 

Wat via het portret naar voren komt is dat het wel of geen toegang willen en 
kunnen krijgen in alles om aandachtig betrokken ‘aanwezig zijn’ lijkt te vragen. Op 
die manier lijkt de juiste balans gevonden te kunnen worden tussen afstand en 
nabijheid, tussen ontvangen en articuleren, tussen oordeelloos luisteren en betrok-
ken meedragen. Binnen de open ruimte die hierlangs in beeld komt, ontstaat de 
ruimte voor eenieder, dus zowel voor de leraar als de leerling, om vanuit ‘aanwezig 
zijn’ elkaar te ontmoeten. Een belangrijke plek bij het creëren van die open ruimte 
wordt toebedeeld aan humor. 

De beperkte toegang tot het leven en de leefwereld van een kind/de jongere en 

de vraag hoe je daartoe te verhouden komt ook aan de orde in verschillende 

andere portretten. 

In het portret met Sam (‘Onbevangen (on)geduld’, 7.3) en Joep (‘Krediet- 

waardig’, 7.6) komt de afgescheidenheid tussen de persoonlijke (innerlijke) 

wereld en school op verschillende manieren duidelijk naar voren. Binnen de 

eigen privéwereld speelt het werkelijke leven zich af. School is een beperkt 

ter zake doende bijkomstigheid, zo stelt Sam onomwonden. Ook in hoe Joep 

zichzelf binnen het portret laat zien wordt zichtbaar dat het om twee haast 

volledig gescheiden werelden lijkt te gaan. Op de voorgrond is een Joep zicht-

baar die zich aanpast aan de gemeenschappelijke wereld. Tegelijkertijd is op 
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de achtergrond voelbaar dat de privéwereld van Joep zich heel anders kleurt. 

Evenals Sam betoogt Joep dat alleen dat wat met de vrienden wordt gedeeld 

hem werkelijk bezighoudt.

Waar het gaat om de vraag hoe je als leraar/school tot die beperkte toegang te 

verhouden, geeft het portret met Yvonne (‘Onverwachte opklaringen’, 6.6) een 

doorkijkje op het moment in de tekst dat ouders als vertegenwoordigers van de 

privéwereld van een kind in beeld komen. In het overleg tussen de directeur en 

de ib- er wordt zichtbaar dat dit al- dan- niet samen kunnen en willen optrekken 

(ouders en school) de nodige energie en tijd vergt. Wat hier in beeld komt is 

dat van school wél gevraagd wordt om opvoedproblemen zo snel mogelijk op 

te lossen, maar dat de toegang tot informatie over hoe het vraagstuk zich thuis 

manifesteert niet altijd eenvoudig verkrijgbaar is (los nog even van de vraag of/

hoe wenselijk dit steeds is). Wat ook in beeld komt is dat in dit geval het samen- 

tot- aanwezigheid- komen, niet lijkt te lukken. 

Wat hierbij vooral zichtbaar wordt is dat het balanceren tussen of/hoe en in 

welke mate de privéwereld bij de schoolwereld te laten komen (en andersom) 

allereerst om samen ‘aanwezig zijn’ lijkt te vragen. Vanuit dit gezamenlijke 

‘aanwezig zijn’ (de ib- er vertelt erover op het moment dat hij het heeft over 

het samen met ouders klussen aan het gebouw), kan voor- bij ieders voorkant 

gekomen worden en kan in afstemming in beeld komen of/hoe de privéwereld 

en school al dan niet bij elkaar zouden kunnen komen. 

7.4.2 Portret ’Sjibbolet’

Hoe verhoudt aandachtig betrokken zijn zich tot nabijheid en het al dan niet toe-
gang krijgen tot iemands binnenste? Heb je om iemand te kunnen bereiken, om 
iemand te kunnen beroeren, die nabijheid nodig? Anders gezegd: Hoe verhouden 
‘nabijheid’ en ‘ontmoeten’ zich eigenlijk tot elkaar? 

Deze vragen heb ik mee naar huis genomen na mijn bezoek aan school X, een 
kleine school voor leerlingen van vmbo- basis tot en met vwo, waar ik een dagje met 
Nina, leerling jaar vier vmbo- basis met speciale zorg (ADD, dyslexie), heb mogen 
meelopen. 

Het bleek een dag waarin het thema ‘ontmoeten’ de rode draad vormde. Het 
ontmoeten van weerstand in mijn eigen lijf en geest, het ontmoeten van de grenzen 
van de ander en het ontmoeten- van- de- leerling als al dan niet aanwezig element 
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in het onderwijscurriculum. Ontmoeten: wanneer en hoe doet dat er toe? Maken/
nemen/krijgen we er in onze huidige tijd (nog) wel voldoende ruimte voor? En zo 
ja, wat is het doel van die ontmoeting dan eigenlijk, kijkend naar de doelen en de 
bedoeling van onderwijs?  A
Na een doorwaakte nacht, het niet uitgerust zijn in al mijn vezels voelbaar, arriveer 
ik ’s ochtends vroeg per auto op de parkeerplaats van de middelbare school waar 
Nina momenteel haar eindexamenjaar volgt. 

Bij het uitstappen word ik niet alleen een fysieke maar ook een geestelijke 
vermoeidheid gewaar. Een soort donkerte, een afgescheidenheid, die het open tege-
moet treden van de wereld in negatieve zin lijkt te beïnvloeden. Alsof niet alleen 
mijn lichaam maar ook mijn geest eerst op orde moet zijn alvorens in contact te 
(kunnen) treden met de wereld om mij heen. 

Heel even overweeg ik om op het allerlaatste moment mijn meeloopdag te 
cancelen. Zou het zo zijn, vraag ik me ondertussen te voet mijn weg naar de ingang 
zoekend af, dat mijn fysieke gesteldheid misschien teveel de kleur van de dag 
bepaalt? Heb ik wel voldoende energie om vandaag open naar de wereld en naar 
Nina te kijken? Kan ik vanuit deze vermoeidheid wel bij mijn liefde voor het leven 
en voor de ander komen? 

Mevrouw Fransen – alle docenten op deze school worden in de vorm van 
‘meneer’ en ‘mevrouw’ aangesproken – onderbreekt mijn mijmeringen allerharte-
lijkst zodra ik bij de school over de drempel stap. Haar energie werkt aanstekelijk, 
lijkt haast overdraagbaar. In ieder geval biedt het een aardig tegenwicht tegen de 
nog voelbare zwaarte in mijzelf. Mevrouw Fransen, docente en mentor van Nina, 
en ik hebben elkaar via de mail en via de telefoon al een aantal keren gesproken, 
onder andere omdat de school de meeloopdag eerder een keer wilde verzetten. Er 
zouden op de geplande dag te weinig lessen zijn, en mogelijk was het dan voor mij 
niet interessant genoeg om juist die dag te komen kijken. 

Zonder al te veel woorden aan mijn aanwezigheid te wijden – in deze con-
treien van het land lijkt taal als primaire communicatievorm iets minder op de 
voorgrond –, loodst ze me goedgehumeurd de lerarenkamer binnen. Daar zit 
een groepje leraren in alle rust het eerste kopje koffie te drinken. Er wordt weinig 
gesproken, wat niet gezegd hoeft te worden wordt niet gezegd. Ik krijg thee aan-
geboden en schuif aan. Ik ervaar de stilte. Daar waar stilte soms ook een teken van 
afwijzing kan zijn, proef ik dat nu geenszins. Ik bemerk eerder een neutraal soort 
acceptatie van mijn aanwezigheid. Het energieniveau van de groep staat op (nog 
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even) standje rust. Rust voor de storm van de dag wellicht? Ik laat me meevoeren 
door de voelbare kalmte en probeer via een focus op een ontspannen ademhaling 
in deze luttele minuten nog even iets van mijn slaapachterstand weg te werken. 

Mevrouw Fransen, al jaren verbonden aan de school, zit naast me. Haar enthou-
siasme om het concept van de school via mijn bezoek aan Nina met mij te delen – de 
school werkt met een flexibel rooster waarbij leerlingen naast de stamgroep- uren 
per dag een aantal flexuren zelf kunnen inplannen – is ook zonder woorden daar. 
Daarnaast ervaar ik vandaag, net zoals eerder ook al in de telefonische gesprekken, 
dat mevrouw Fransen en Nina een niet gemiddelde – voor zover je überhaupt in 
dergelijke situaties van ‘gemiddeld’ zou kunnen spreken – verhouding lijken te heb-
ben. Wat is het dat ik proef? In ieder geval een duidelijk aanwezige verbondenheid. 
Is het vanuit de kant van mevrouw Fransen iets zorgends, iets moederachtigs bijna? 
Wat doet dat bemoederen met ontmoeten? Ik vraag het me stilletjes van binnen af. 
Hoe verhoudt het zich tot de ruimte die voor een ontmoeting in ieder geval ook 
nodig is?  A
Kort daarna dient Nina zich bij de deur van de lerarenkamer aan. Via de mail had 
ik eerder met haar contact gezocht met de vraag hoe en waar haar te ontmoeten. 
Het leek me wijs om op die manier alvast te proberen een soort van ‘kennismaking 
light’ in gang te zetten. Op mijn vraag kreeg ik toen de volgende reactie: 

‘Hallo lisette 
Ik weet niet wat voor u het handigst is om elkaar te treffen.
Het maakt mij dan ook niet uit.
Ik hoor wel wat het dan wort.
Met vriendelijke groet Nina’  

Haar respons bracht me even in de war. Was het bescheidenheid, een gebrek 
aan initiatief, beleefdheid of iets anders waardoor Nina geen voorstel deed voor 
een plek van ontmoeting? Wat was wijs kijkend naar het vervolg? Zelf dan maar 
het initiatief nemen? Na kort beraad met mezelf leek het me de beste optie om 
mevrouw Fransen te vragen om een plaats en tijd te bedenken. 

En zo geschiedde. Benieuwd naar met wie ik vandaag op zal trekken, sta ik op, 
loop naar de deur en treed Nina (16) tegemoet. Grijsblauw shirt met rode letters, 
spijkerbroek, bruin lang haar, sneakers. Niets in haar looks doet mij twijfelen aan 
het feit dat ik hier met een opgroeiende puber te maken heb. 

Ontspannen en rustig schudt ze me de hand en kijkt ze me aan. Haar relaxtheid 
bevreemdt me een moment. Is het niet spannend dat een onderzoeker een dag 
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met je meeloopt? Nergens in haar blik tref ik onzekerheid of iets anders dat op een 
mogelijke ongemakkelijkheid in relatie tot de situatie wijst. Is dit een volledig met 
zichzelf in balans zijnde puber? Wat ervaar ik hier? Heb ik ‘verkeerde’ verwachtin-
gen? Later op de dag zal ze aangeven dat ze, op verzoek van mevrouw Fransen, ‘wel 
vaker’ onderzoekers in haar buurt heeft, en dat dat maakt dat ze zich er niet zoveel 
van aantrekt. 

Mijn al eerder gevoelde twijfels met betrekking tot de vraag of het wijs is om 
met een leerling mee te lopen die naar voren geschoven is door de school, bekruipen 
mij opnieuw. Kordaat probeer ik ze terzijde te schuiven. Ik ben hier, ik heb deze 
keuze gemaakt. Me realiserend dat mijn vermoeidheid mogelijk ook invloed heeft 
op hoe ik de wereld zie, spreek ik mezelf toe dat wat getoond kan worden zich 
zal laten zien. Ik probeer het vertrouwen te houden dat ook deze dag me, vanuit 
een ontmoeting met Nina, meer zicht zal geven op de betekenis van ‘aandachtige 
betrokkenheid’. Een ontmoeting met een mens is en blijft een ontmoeting, onge-
acht of een mens vaker onderzoekers om zich heen heeft. Toch?

Kijkend op de klok pak ik, anticiperend op wat ik denk dat gaat komen, alvast 
mijn tas. Vanuit de gedachte dat de les Engels zo meteen begint, lijkt het de hoogste 
tijd om richting het lokaal te vertrekken. 

En dan ontstaat plots lichte beroering. Mevrouw Fransen en ik zijn niet op de 
hoogte. Nina wel. De les Engels valt uit, zo weet Nina me te melden, en ook de 
enige andere ‘echte’ les van die dag, de les Dienstverlening en Product, blijkt in 
tegenstelling tot de verwachting niet als les te worden ingevuld, maar in de vorm 
van een examentraining. 

In een flits realiseer ik me dat ik vandaag geen ‘lessen’ zal gaan zien. Mijn wenk-
brauwen optrekkend spreek ik mijn bedenking in de vorm van een vraag hardop uit. 
‘Dus je hebt vandaag geen enkele les?’ Na een bevestigend knikje ondersteund door 
een klein ‘ja, dat klopt’ blijft het even stil. Wat nu? Hoe nu verder? We lopen de dag 
nog even door: een uitgevallen uur, mentor uur, leerlingenraad, flexuur, vergade-
ring met de Laatste- School- Dag- commissie, een dubbel tussenuur, examentraining. 
Ik kan mijn ongemak niet verbergen, weet me even niet goed raad. 

Al snel weet ik me te herpakken. Leven van wat komt, de manier waarop ik er 
voor gekozen heb de wereld tegemoet te treden, betekent ook vanuit het hier en nu 
omgaan met het feit dat er geen lessen zijn, zo spreek ik mezelf toe. Wat gebeurt 
er als ik de dag gewoon laat gebeuren en dan maar kijk welke mogelijkheden en 
thema’s er oppoppen? Wat kan er eigenlijk misgaan? Niks, toch? 
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In de luttele seconden die volgen besluiten we het uitgevallen uur te benutten 
voor een kennismakingsgesprek. Maar waar dan? Hoe dan? Nina heeft een idee. 
‘Kom maar mee!’  A
Op initiatief van Nina nemen we onze intrek in een van de vrije werkkamers. En 
ook al waardeer ik het gemak waarmee Nina zich overgeeft aan de situatie en open 
staat voor een gesprek, toch voelt de start van het gesprek voor mij wederom enigs-
zins ongemakkelijk. Ook dit keer weer ervaar ik in het interviewachtige gedeelte 
van het kennismaken iets (te) offensiefs, hoe voorzichtig je zo’n gesprek ook wil 
beginnen. De ander leren kennen, daadwerkelijk de ander ontmoeten en in gesprek 
komen over wat hem of haar bezighoudt in het leven, vraagt om (meer) tijd, ruimte, 
aftasten, om een soort van meanderen tussen afstand en nabijheid, tussen willen 
leren kennen en gekend willen worden. 

Nadat we eerst kort babbelen over het overlijden van haar oma – Nina’s oma 
is de week ervoor op 91-jarige leeftijd overleden – vraag ik haar kort naar de reden 
waarom ze met het onderzoek meedoet. Ze vertelt me eigenlijk ‘totaal niet te weten’ 
wat ik die dag kom doen. ‘Mevrouw Fransen kiest heel vaak mij uit, voor mijn gevoel 
omdat ik sociaal ben. Het is eigenlijk altijd ik en nog twee anderen in de klas en de 
rest niet.’ 

Ik probeer de informatie zo oordeelloos als mogelijk te verwerken. Iets wat me 
even niet eenvoudig valt. Waarom alleen die drie specifieke leerlingen? Willen de 
anderen niet? Wat is de achterliggende gedachte? Hoezo weet ze niet wat ik kom 
doen? Is het dat dit verzoek haar min of meer wordt opgedragen? Tref ik hier een 
doorgewinterde onderzoeksleerling? 

Zodra ik vertel wat ik kom doen en dat ik vooral in haar en haar visie op ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ in onderwijs geïnteresseerd ben, reageert ze met een 
glimlach op haar gezicht spontaan en voluit. ‘Heel goed, daar kan ik veel over ver-
tellen, want er is maar één mij hè!’ De ongedwongen uit haar binnenste komende 
reactie doet me glimlachen. Ik proef in de opmerking iets van eigenheid, een stukje 
Nina. Haar reactie doet iets met míj, zo voel ik. De spontane energie die er in beslo-
ten ligt helpt me om de donkerte van een doorwaakte nacht achter me te kunnen 
laten. Langzaamaan kom ik weer iets meer in de wereld. 

Nina ziet een gesprek over zichzelf wel zitten, zo merk ik in de minuten die 
volgen. Ze steekt spontaan van wal over wie ze is en wat ze wil. Ze vertelt vlotjes 
over het feit dat ze na deze school ‘dienstverlening, sport en recreatie’ wil gaan 
doen, ze vertelt over thuis, over dat ze twee oudere broers heeft, over dat ze als 
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kind ‘zeer gewenst’ was maar dat haar komst op zich liet wachten vanwege het feit 
dat haar moeder anti- cellen tegen baby’s aanmaakte. Ook geeft ze aan zichzelf als 
‘rustig maar ook heel hyper’ te zien. ‘Ik ben meestal wel hyper, tenminste als ik hier 
op school met mijn vrienden ben. Bij mijn ouders ben ik ook wel hyper, maar toch 
iets minder.’ 

Ik hoef niet heel veel vragen te stellen, de antwoorden rollen gemakkelijk uit 
haar mond. Alles in mij voelt dat dit gesprek, dat ik zou willen duiden als een ken-
nismakingsritueel, me wel een soort van feitelijke toegang- tot- informatie verschaft, 
maar (nog) geen gevoel/idee met zich meebrengt over de Nina áchter de voor- en 
buitenkant. Zit ontmoeten eigenlijk wel in spreken, tekst en taal? Of kan je ook 
spreken zonder te ontmoeten? Wat laat je wel en wat laat je die ander niet zien? Zou 
taal misschien de voorgrond kunnen zijn, het gordijn op het toneel, maar komt een 
wezenlijke ontmoeting voort uit datgene wat zich áchter dat gordijn bevindt, maar 
misschien niet altijd zichtbaar wordt of mag worden? 

Na de wat meer persoonlijke uitwisseling gaat het gesprek verder over school. 
Nadat Nina betoogd heeft school ‘fijn’ te vinden omdat ‘hij zo klein is en je er veel 
meer aandacht krijgt want je bent geen nummertje’, komen we als vanzelf terug bij 
het uitvallen van alle lessen. Ik zeg hardop dat ik weleens het idee heb dat er overal 
steeds minder les wordt gegeven, waarop Nina bevestigend reageert. ‘Ja, dat heb ik 
ook wel hoor. Niet dat het aan de leraren ligt, maar we hebben allemaal lesuren van 
een half uur. Dus het wordt allemaal in een half uur gepropt. Dan heb je eigenlijk 
alleen maar uitleg en in de flexuren ga je zelf bezig.’

Ze geeft aan die zelfwerkzaamheid in de flexuren ‘niet zo’n probleem’ te vinden 
omdat je er ‘erg zelfstandig van wordt’ en je ‘thuis geen werk meer hoeft te doen’. 
Tegelijkertijd zou ze wat extra uitleg soms wel op prijs stellen. Ter illustratie ver-
telt ze over het laatste proefwerk wiskunde, waarbij zij het een na hoogste cijfer 
van de klas had, een 4,8. ‘En toen zei de leraar: ‘Jullie hebben het toch allemaal 
gehad, ga maar aan het werk. Heb je vragen, dan kun je ze stellen’. Dan denk ik: ja, 
maar u kunt het toch ook nog een keer uitleggen? dan weten we het in ieder geval 
zeker!’ 

Op mijn vraag hoe ze er met haar vakken voorstaat, geeft ze aan voor alles een 
zeven of hoger te hebben, alleen Nederlands is een zes. Zou ze een niveau hoger 
kunnen, hoger willen? Het blijkt een vraag die iets wezenlijks raakt. Heel graag 
zou ze de mbo niveau 4 artiestenopleiding doen, ze heeft ook auditie gedaan en ze 
zingt in haar vrije tijd, maar met ‘basis’ kom je eigenlijk alleen in aanmerking voor 
niveau 2. Jammer, temeer daar zingen naast sport haar passie is. Op haar zesde 
was ze Nederlands kampioen turnen op de kast en momenteel staat sporten in de 
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sportschool op nummer één. Naast zingen natuurlijk. ‘Als klein meisje stond ik al 
Anouk mee te zingen. 24/7 zong ik dat nummer. Heel veel kinderen weten nog niet 
wat ze willen maar bij mij was school er vrij snel uit: muziek en sporten. Toen zeiden 
ze: ‘Schrijf je gewoon in bij allebei, dan zien we wel wat het wordt’.’ 

Nina benadrukt het fijn te vinden dat leraren op school haar allemaal behande-
len ‘als wie ze is.’ ‘Ze kennen me ook allemaal. Ook de leraren die ik nog nooit heb 
gehad, weten wie ik ben.’ Haar opmerking fascineert me. Hoe weet ze dat? Waar 
merkt ze dat aan? Hoe lezen de leraren Nina dan? Later, tijdens de wandeling naar 
de Jumbo, zal ze me vertellen dat leraren vooral zicht hebben op haar kwaliteiten als 
leerling. Wie ze als mens, als persoon ten diepste is, blijft volgens haar op school bui-
ten beeld. Een visie die later in een gesprek met haar vriendinnen bijval zal krijgen. 

In haar optiek is school vooral bedoeld om ‘een beetje je talenten te ontwik-
kelen.’ Daarbij verwijst ze naar haar voorliefde voor muziek. ‘Dat is heel belangrijk 
in mijn leven. Dan zeggen de leraren: ‘Je kan je oortjes in doen in de les als je niet 
gestoord wil worden’. Dat mag allemaal. En we hebben ook leraren die muziek 
opzetten in de klas via het digibord, zodat iedereen kan meeluisteren. Ze houden 
daar wel rekening mee vind ik. En de meeste leraren vragen ook wel hoe het met 
je gaat. Net als vorige week, toen mijn oma was overleden, toen had ik een bio- 
proefwerk. Ik heb toen gezegd: ‘Ik ga hem wel maken, maar ik kan niet beloven dat 
er een goed cijfer uit komt’. Toen zei de leraar: ‘Als het echt heel slecht is, maak je 
hem gewoon opnieuw’.’ 

We praten nog even door. We hebben het over het examencadeau dat ze krijgt 
– een vliegreis naar Amerika – als ze haar examen heeft gehaald. Nina wil graag weg 
uit Nederland. In haar eentje. ‘Ik wil mezelf een beetje gaan zoeken. Soms denk ik: 
wat doe ik hier nog in Nederland, ik heb altijd al wel een beetje struggles gehad 
met Nederland. Het is hier allemaal zo perfect geregeld, je hele toekomst heb je al 
voor je.’

Ik ben geïntrigeerd door haar reactie. Wat bedoel je met je ‘zelf ’ zoeken? Hoezo 
‘je hebt je hele toekomst al voor je?’ Nina blijkt er woorden aan te willen geven via 
haar leven in de dagelijkse realiteit. Ze weet me te vertellen vooral graag veel van 
de wereld te willen zien, uit het ‘beklemmende’ van Nederland te willen stappen. 
Op mijn reactie dat het ‘geen klein cadeautje is’, vertelt ze dat zelf ook zo te zien. 
Daarbij benadrukt ze dat ze het moeilijk vindt om het tegen sommige vrienden 
te vertellen. ‘Die hebben het thuis minder breed. Wij kunnen eigenlijk altijd wel 
kopen wat we willen, een extra toetje of een zak chips. Veel van de mensen in mijn 
vriendengroep kunnen dat niet.’
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Ook later op de dag, als ik tijdens de tussenuren met vriendinnen van Nina in 
gesprek kom, zal het thema ‘arm en rijk’ nog een paar keer terugkomen. Een thema 
waar leerlingen op deze school zich in diverse opzichten toe te lijken moeten ver-
houden. Dan ook komen thema’s als drank, drugs, pleeggezinnen en wat je wel of 
niet van je ‘zelf ’ wil en kan laten zien op school ter tafel. Maar dat is later. 

Voor we doorgaan naar de mentorles komt er nog één thema langs: Nina’s zelf-
benoemde ‘sociale’ gedrag en haar keuze om, in tegenstelling tot sommige andere 
leerlingen, niet al teveel de wrijving op te zoeken. Noch met leraren nóch met haar 
ouders. Nina: ‘Ik denk dat ik best wel sociaal ben. Ik ga er nooit tegenin. Ik heb soms 
wel zoiets van: ‘Dat hoef je niet zo te zeggen!’, maar ik ga er niet tegenin omdat ik 
er toch niks mee bereik. Als ik boos word, dan helpt dat mij niet, de leraren niet en 
de rest van de klas ook niet. Ik hou me redelijk aan de regels. Ik doe eigenlijk nooit 
wat verkeerd denk ik.’ 

Nina wijst in haar toelichting op deze (gedrags)keuze vooral op het feit dat je 
ook anderen in de klas belast met je eigen vervelende gedrag. Ter illustratie haalt 
ze een voorbeeld aan van een meisje dat als gevolg van een ernstig incident een tijd 
niet op school was. Na even doorvragen blijkt het meisje in kwestie nu ook bij haar 
pleeggezin uit huis te zijn geplaatst. Een kwestie die de klas een hele tijd heeft bezig 
gehouden en waarbij het zoeken was hoe er mee om te gaan. A
En dan is het tijd voor de eerste ‘les’: de mentorles van mevrouw Fransen. De les 
blijkt dit keer in het teken te staan van de aankomende examens. ‘We willen jullie 
heel graag bijpraten over de examens van volgende week’, zo stelt mevrouw Fransen 
met onvervalste lokale tongval. Gekreun vult de ruimte. Jongens met opgeschoren 
koppies en strak in de gel zittende kapsels, meisjes met een wat meer nonchalante 
look en lang haar. Her en der gestifte lippen, hier en daar ook oogmake- up. In 
groepjes staren ze, net als Nina, in relatieve stilte naar het bord. 

De vragen buitelen over elkaar heen. Steeds volgt een kordaat antwoord. Op 
enig moment ontsnapt mevrouw Fransen een zucht. ‘Is er nou nog iemand die niet 
weet wat hij moet doen voor zijn examen? Dan ga ik niet eens huilen, dan ga ik 
je heel hard uitlachen.’ Ze verbaast zich vervolgens enigszins over het feit dat nie-
mand meer een vraag heeft. Is echt alles duidelijk? ‘Het is gewoon een heel duidelijk 
schema’, reageert de collega- docent, waarna Nina, met haar hand tegen haar hoofd 
zachtjes fluisterend toevoegt: ‘Dat is dan ook voor het eerst.’ 

Vervolgens stelt mevrouw Fransen, inmiddels gebruikmakend van de kracht 
van haar stem om de groep tot stilte te manen, vragen over nog niet ingeleverde 
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opdrachten. Ze benadrukt dat ze wil dat leerlingen die voor bepaalde vakken nog 
geen cijfer hebben, zelf langs gaan bij de leraar in kwestie. ‘Dus wat gaan jullie nou 
straks doen…?’, poneert ze herhalend, waarop een aantal leerlingen in koor reageert 
met ‘vragen waarom we geen cijfer hebben’ en ‘langsgaan bij meneer Stevens.’ 

Het laatste kwartier kan iedereen met zijn eigen werk aan de slag. Geroezemoes 
vult de ruimte. Nina besluit biologie te gaan leren voor de toets van donderdag. Nog 
geen seconde later laat haar buurvrouw haar een paar cijfers zien, waarop Nina per 
onmiddellijk haar plan lijkt te wijzigen. Een gezellig onderonsje volgt. 

Ik kijk om me heen en zie naast een enkele rustig werkende leerling ook veel 
geklets en afgeleidheid. Gepersonaliseerd werken aan eigen leerdoelen, volgens 
mevrouw Fransen het beoogde doel van zowel de flexuren als andere zelfwerktijd, 
is het centrale concept van de school. Is dat wat ik hier voor me zie? De vragen 
buitelen in mijn hoofd over elkaar heen. Is gepersonaliseerd zelf werken eigenlijk 
wel voor iedereen weggelegd? En zo ja, voor wie, wanneer en hoe dan? Kunnen en 
willen alle leerlingen met deze manier van zelfstudie omgaan? Is het een keuze van 
de leerling, of een idee van de school? En als zelfwerktijd als het ware wordt opge-
legd, bereik je dan wel wat je wil bereiken? 

Ik besluit ook mijn ‘zelf ’ gedurende dit innerlijke vragencircus onder de loep 
te nemen. Stam ik niet gewoon uit een te oud paradigma, een tijd waarin frontaal 
lesgeven de norm was en ‘kletsen’ uit den boze, en vind ik het daarom ingewikkeld 
om meteen de betekenis te zien van wat kinderen in deze vrije ruimte leren? Of ligt 
het toch anders en ontberen we in deze solistisch ingevulde ruimte die gepaard lijkt 
te gaan met ongeconcentreerdheid – er wordt wat af gekletst, af geswipet, af gezapt 
tijdens het zelf werken –, wellicht de ontmoeting? Of, nog anders, is die ontmoeting 
er wel, maar zie ik hem eenvoudig niet? Het zijn vragen die deze dag nog een aantal 
malen zullen langskomen. 

Ik kom met mijn gedachten terug in het nu. Voordat ik mijn aandacht wederom 
op Nina richt, valt mijn oog op een poster voor in de klas. Warning: history zone. 
Your understanding of the past may be corrected at any time. Hoe toepasselijk!

Ondertussen hoor en zie ik Nina het woord nemen. ‘Hebben jullie dat ook, dat 
de wifi afgelopen weken echt fuc…irritant is, dat hij steeds opnieuw moet laden? Ik 
heb dat de hé- le tijd’?! Ze stelt het deels ponerend, deels vragend, zich daarbij tot 
haar directe tafelgenoten richtend. 

Na dit met een paar kleine scheldwoorden omkleedde statement deelt het 
geklets in de groep zich op. Een paar praten verder met elkaar over cijfers, Nina 
deelt met enkele andere dames haar belevenissen tijdens de begrafenis van oma. Ze 
vertelt hoe er rondom het begraven, hoe passend bij deze tijd, verschillende filmpjes 
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zijn gemaakt. Mevrouw Fransen staat bij een groepje en roept door de ruimte ‘heeft 
iemand zijn Snapchat aanstaan? doe eens uit dat geluid!’  A
Na de mentorles volgt in een ander lokaal het flexuur Nederlands. Dit keer heeft een 
andere docente, wat ouder, nonchalant gekleed, grijs lang wat rafelig vest, zwarte 
broek, duidelijk de regie. Op de een of andere manier is hier voor de leerlingen 
duidelijk dat stilte de norm is. Na het afnemen van absentie gaat iedereen, twee aan 
twee gezeten, zelfstandig aan het werk. De docente wandelt zo nu en dan tussen 
de tafels door, maar vertoeft het merendeel van de tijd voor in de klas. De jongen 
naast me is met het vak Frans in de weer. 

Nina zit, met oortjes in, wederom bij een paar van haar vriendinnen. Sommige 
leerlingen gaan aan het werk, anderen lijken duidelijk minder gemotiveerd om 
hun zelfwerktijd zo goed mogelijk in te vullen. Stoelen piepen. Ergens klinkt plots 
muziek, een van de leerlingen heeft zijn telefoon op de speakers gezet.

Om Nina heen zit een aantal dames inmiddels (wederom) te geiten. Nina pro-
beert nog even stug door te werken. De ‘les’ verloopt verder in stilte.  A
En dan is het tijd voor de leerlingenraad. Een periodieke vergadering met afgevaar-
digden van leerlingen uit alle jaarlagen, waaraan ook Nina deelneemt. Ook in dit 
geval is het mevrouw Fransen die Nina ervoor heeft opgegeven. Nina vertelt me 
later dat ze zelfs niet wist dat mevrouw Fransen dit had gedaan. 

Voorin de ruimte gezeten neemt docent meneer Kusters luid en duidelijk, en 
voorzien van een evident aanwezige regionale tongval, het woord. 

De leerlingen, negen in totaal, zitten stil op hun plek. Meneer Kusters heeft dui-
delijk en strak de leiding. De leerlingen volgen. Al vrij snel tijdens het doornemen van 
de notulen komt het thema ‘lawaai’ aan de orde. ‘Hoe is het met het lawaai in de gan-
gen?’, vraagt Kusters, qua toon gematigd geïnteresseerd overkomend, ‘is er nog niks 
veranderd?’ De groep blijft even stil. ‘Op dit moment is het wel wat minder, stelt een 
van de leerlingen’, ‘maar dat komt volgens mij ook omdat je niet meer uit de les mag.’ 
Hierop reageert Kusters met de mededeling dat er overleg tussen docenten is geweest 
en dat leerlingen hun werk voortaan zoveel mogelijk in de klas moeten doen. Kusters: 
‘Want iedereen wil op de gang filmen en lawaai maken en dat kan ook wel in de klas’. 

Kusters, die tot nu toe vooral zelf het woord voert, stelt vervolgens voor dezelfde 
agenda als vorige keer te gebruiken: onderwijs, gebouw, schoolplein en overig. Hij 
houdt de vaart er in. En al is er ‘officieel’ ruimte om wat te zeggen, die ruimte is 
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tegelijk niet heel erg groot. Iedere leerling wordt persoonlijk aangesproken. ‘Tim, 
heb jij nog wat over onderwijs uit jouw klas?’ Nina, schuin voor me gezeten, wacht 
rustig op haar beurt. Nadat Tim zich heeft uitgesproken over het te hoge aantal 
toetsen en Janneke iets heeft gezegd over de slechte wifi, is het de beurt aan Nina. 

Nadat ook zij heeft aangegeven te maken te hebben met slechte wifi, geeft ze 
aan een ander onderwijskundig thema te willen bespreken. Nina: ‘We hebben op 
dinsdag eigenlijk amper een lesuur. Vandaag hebben we één vast lesuur en dat 
was het mentoruur. De rest is flex. Dat is nu de laatste paar weken. Dat vinden 
wij als klas heel vervelend. Dat je voor één mentoruur en de rest flex hier bent.’ 
Meneer Kusters reageert: ‘Ja, jullie beschouwen flex niet als een serieuze les, maar 
daar denken wij dus anders over. Maar ik snap je vraag en ik vind dat dat sowieso 
voor basiskader een aandachtspunt is, dat is het niet alleen voor jullie klas.’ Einde 
gesprek. Een stilte volgt. 

Nadat het inplannen van toetsen rondom de toetsweek – ‘wel erg vervelend, 
er wordt veel over geklaagd’ –, het niet bijtijds kunnen inplannen voor flexuren, 
het niet goed functioneren van het bijbehorende ict- systeem – ‘we worden uit het 
systeem gegooid, daarom zijn er aardig wat kinderen in mijn klas die vinden dat die 
regel er uit zou moeten’ – komen de thema’s ‘drukte’ en ‘rust’ uitgebreid aan de orde. 

De leerlingen geven rustig, helder en zonder in verwijten te vervallen aan dat 
het ‘echt te druk’ is in de school, tijdens, maar ook na de pauzes. Te weinig rustige 
plekken waar leerlingen tijdens de pauze kunnen vertoeven, maar ook te weinig stil-
teruimtes om tijdens de flexlessen te kunnen werken. Los nog even van de vraag of 
er tijdens die flexuren op die stilteplekken ook daadwerkelijk gewerkt wordt, ‘want 
ja, de helft zit in die stilteruimtes gewoon niks te doen’, aldus één van de leden van 
de leerlingenraad. Ook dit wordt genoteerd. 

Behalve dat ik me verwonder over het feit dat het hier de leerlingen zijn die 
‘rust’ willen hebben in plaats van de leraren, vraag ik me ook af wat de taak en func-
tie van die leerlingenraad precies is. Is het daadwerkelijk de bedoeling dat leerlingen 
hier een stem krijgen? Of is het meer dat school eventuele onvolkomenheden in 
het relatief recent geïntroduceerde onderwijsconcept op deze manier snel in beeld 
krijgt? Hoe zouden de leerlingen deze inbreng ervaren? Later zal Nina vertellen dat 
ze de leerlingenraad ‘wel leuk bedacht’ vindt, al geeft ze meteen daarbij ook aan het 
duidelijk minder fijn te vinden dat ze er ‘in het laatste jaar is ingepropt.’  A
Na de leerlingenraadbijeenkomst is het pauze. Nina neemt me mee naar de Gezonde 
Schoolkantine, waar een aantal van haar vrienden inmiddels aan een van de tafels 
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heeft plaatsgenomen. Na enkele minuten besluiten de groep dat gezond niet lekker 
genoeg is en wordt in kolonne de wandeling richting Jumbo ingezet. Ik loop met 
hen mee. 

Onderweg vertelt Nina over de enorme toeloop van nieuwe leerlingen. Ze ver-
moedt dat haar school populair wordt door het enkele jaren geleden vernieuwde 
onderwijsconcept. Ze geeft aan de verandering van het onderwijsconcept een ‘hele 
rare omschakeling’ te hebben gevonden, al kan ze zich prima in het huidige manier 
van werken vinden. Voorzien van een literpak icetea – ‘dan heb je in ieder geval geen 
hoofdpijn dat je te weinig gedronken hebt’ – en een snack – ‘ja op school hebben we 
alleen maar brúine broodjes’ – zetten we de route in terug naar school. 

We babbelen al kuierend nog even verder. Haar welbespraakte manier van ant-
woorden en reageren kan ik – ik realiseer me dat het een oordeel is – niet helemaal 
rijmen met het door haar gevolgde basis- kader niveau. Ik besluit haar er voorzichtig 
naar te vragen. Daarop geeft ze aan dat ik niet de eerste ben die dit zegt, maar dat ze 
vanwege haar dyslexie en ADD een hoger niveau niet kan handelen. Diep in gesprek 
vervolgen we onze route. Tot ik plots naast me een enorme boer hoor. Een van de 
meewandelende jongens laat van zich horen!

Terug op school zetelen we ons met een paar mannelijke collega- leerlingen, 
vrienden van Nina, aan een tafeltje. We babbelen wat. Chips en frisdrank, in ver-
schillende soorten en maten, worden ondertussen met smaak en bijbehorend 
smakgeluiden naar binnen gewerkt. De legitimatie voor deze lunch van de dag 
lijkt te worden gevonden in het ‘ontbreken van gehaktballen of iets anders lekkers’. 
‘Er mag niet eens een soepmachine komen mevrouw!’ 

Op enig moment vraagt een van de jongens ‘waarom bent u hier dan?’, waarna 
een gesprek over nut en noodzaak van de school volgt. School: nuttig of verplichte 
kost? ‘Allebei wel’, zo geeft de betreffende jongen aan. ‘Je leert er wel, da’s ook de 
bedoeling, maar regelmatig heb je van die dagen dat je, net als vandaag, maar één 
vast uur hebt en dat is het mentoruur. Wat doe je dan nog verder? Er zijn echt heel 
weinig vaste uren!’ Ik luister, de anderen beamen. De jongens, beroepen als loon-
werker en houtbewerker in het vooruitzicht (‘als je echt goed bent, kan je er bakken 
met geld mee verdienen’) lijken, ondanks een gepaste aversie tegen school als zoda-
nig (‘het leukste uur is de pauze’), de school met enige nonchalance te ondergaan. 
Een soort van zij- uitstapje op het levenspad. Deels verplicht, deels omdat het enige 
toegevoegde waarde lijkt te bieden. Maar zeker niet van een al te groot belang. Nina 
luistert en knikt mee en laat hier en daar via een heldere lach van zich horen. 

Na nog even te hebben gekeuveld wordt vooruitlopend op de échte verga-
dering van zo meteen alvast een begin gemaakt met de LSD- vergadering, de 
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Laatste- School- Dag- vergadering. Het gaat over de quiz over de school die de leer-
lingen die dag zullen verzorgen. Nina neemt het woord en spreekt de quizvragen 
die ze al verzonnen heeft hardop uit. ‘Ik heb nu: Hoeveel lokalen hebben we? Wat 
is het doel van onze school? Nou, dat is…eeh…doel…gericht leren, toch?’

Ik vraag, geprikkeld door de aarzeling in haar uitspraak, wat doelgericht leren 
eigenlijk is? Daarop reageert Nina onomwonden en stellig: ‘Ik heb geen idee!’ Nog 
voor ik verder iets kan zeggen vult haar buurman aan tafel aan: ‘Dat deden we in 
de tweede en derde, toen moest je van die leerdoelen opschrijven.’ ‘Ja, maar daar 
hebben we nooit wat mee gedaan, zeg maar hè’, completeert zijn collega links naast 
hem. ‘Het was altijd hetzelfde, gewoon kopiëren van de vorige week haha.’

Ik verslik me al luisterend in de aangeboden best wel pikante chips en neem 
even een slok water. Er wordt nog even wat meer schoolse modder op tafel gegooid, 
onder andere over het niet, ‘nooit’, functioneren van OneNote en wifi, waarna ik 
vraag of er ook iets positiefs te melden valt. ‘School is geweldig, we gaan allemaal 
slagen!’, oreert Nina met handen en armen gesticulerend, als draagt ze een mono-
loog van Shakespeare voor. Ze wordt bijgestaan door een van de jongens die pleit 
‘nog nóóit zo’n gezonde kantine gezien te hebben!’ Iedereen schaterlacht. 

Ik proef tegelijk met het feit dat ik hier jongeren aan tafel tref wiens taak het 
gezien hun leeftijd wellicht is om ‘tegen’ te zijn, ook een grote mate van waarach-
tigheid. Ergens onderweg in dit laatste half uur lijk ik te zijn toegelaten tot (een 
deel van) hun wereld. De ‘open space’ die deze gezamenlijke aanwezigheid met zich 
meebrengt voelt aangenaam, als ware het een vorm van samen- zijn die voedt. Zit 
daar de haast elixerachtige kracht van een werkelijke ontmoeting? Is het een bron 
van waaruit je sámen het leven beleeft en waarin je ervaart dat je samen als mensen 
op deze aarde bestaat? 

Hoe het ook zij: nu de muren van afwezigheid geslecht zijn, lijkt zich een soort 
van uitwisselbare aanwezige energie te manifesteren. Voedend, herstellend, voor-
zichtig, geduldig en breekbaar. Zonder dat er iets over gezegd hoeft te worden 
bieden de jongeren aan tafel mij zo de ruimte om hen en hun ideeën te ontmoeten. 
Niet vanuit een zakelijk- technische uitwisselhouding, maar vanuit een daadwer-
kelijke ontmoeting van mens tot mens. Zijn het niet deze momenten die ieder van 
ons in zijn hart koestert? Is dat niet wat we als een soort van zielsgesprek in ons 
hart mee naar huis nemen aan het eind van de dag? 

Ik kijk nog eens goed naar de jongeren aan tafel. Levendig. Zoekend. Zich hier 
en daar met een tikkeltje bravoure voorbereidend op de toekomst. ‘Alles’ moet nog 
komen, en ook al lijkt het carrière pad al min of meer in beeld, de wereld ligt nog 
open. Ik koester de ontmoeting, laat mijn onderzoek voor wat het is, en geef me 
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over aan het hier en nu. Mijn vermoeidheid van de ochtend is inmiddels een her-
innering. Ontspannen gaat ons gesprek nog even verder. Dan roept de tijd ons tot 
de orde. Het momentum is voorbij. De LSD- vergadering wacht.  A
De LSD- vergadering begint. In een piepkleine ruimte, lichaamsgeuren krijgen hier 
zeker geen kans te ontsnappen, wijden Nina en consorten zich vol overgave aan de 
organisatie van de laatste schooldag. De energie is volledig anders dan even hier-
voor. Drukte, een kakafonie van stemmen waarin het recht van de sterkste lijkt te 
bepalen wie het woord krijgt. Nina houdt zich op de achtergrond, een paar dames 
in het groepje staan aan het roer. ‘Hoe heet de kat van mevrouw Fransen?’ ‘Hoe heet 
het nieuwe kind van mevrouw Pieters?’

Ik probeer te volgen, maar het lukt me nauwelijks er een touw aan vast te knopen. 
Dat geldt niet voor de rest. Ook al praat, roept en denkt iedereen door elkaar heen, 
toch lijkt er een lijn in te zitten. In ieder geval lukt het een van de dames om te notu-
leren. Chaos is ook een vorm van orde, zo bedenk ik me bij het naar buiten lopen. A
Na de vergadering is het wederom pauze, gevolgd door een dubbel tussenuur. Weer 
terug naar de kantine dus. Dit keer schuiven Nina en ik aan een lege tafel aan. 
Ik vraag haar allereerst naar de vergadering van zo- even. Tussen alle lawaai door 
meen ik begrepen te hebben dat er ook afspraken werden gemaakt over drank. 
Maar hoezo dan? Iedereen is toch onder de 18 en dan mag er toch niet gedronken 
worden? Nina: ‘School heeft gezegd: ‘Van ons mag je drinken, we willen alleen niet 
dat je op ons terrein drinkt en je moet er zelf voor zorgen, want wij kopen het niet’. 
Vervolgens voegt ze er ostentatief aan toe: ‘Ik drink zelf niet. Ik ga wel veel uit.’

Na wat uitweidingen over het alledaagse leven en een gesprekje over heden-
daagse muzikale toppers als Ronnie Flex, Boef en Martin Garrix, – muziek zal als 
zielsprikkelende oerbron zal door de dag heen een rode draad vormen –, komt het 
gesprek terug op school. ‘Ik zit gewoon graag op school. Ik heb hier vier hele leuke 
jaren gehad. Vergeleken met de basisschool vond ik het hier veel beter. Ik werd op de 
basisschool gepest, niet dat ik blauwe plekken had, maar het was wel van ‘je draagt 
rare kleding’ en dat soort dingen.’ 

Ook de relatie met mevrouw Fransen vormt onderwerp van gesprek. ‘Mevrouw 
Fransen, die zit er bovenop! Mis ik een paar cijfers, dan regelt ze dat met een vinger-
knip. Dat vind ik wel heel handig. Ik ben denk ik wel haar lievelingetje in de klas.’ 
Op mijn reactie dat dat misschien ook wel lastig is, reageert ze relativerend. ‘Dat 
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valt wel mee. Het is niet echt dat ze dat de hele tijd laat blijken, maar ze laat mij wel 
vaak zien: met jou kan ik het goed vinden. Ze is heel veilig voor mij.’ Ter illustratie 
vertelt ze over het feit dat mevrouw Fransen altijd háár als een soort van informeel 
klassenleider appt, zodra er een les uitvalt. Ook haalt ze een situatie aan met een 
docent die ‘haar in de maling zat te nemen’, waarna ze een bepaald hoofdstuk, in 
haar opinie niet terecht, opnieuw moest maken. Juist in dat soort situaties neemt 
mevrouw Fransen het voor haar op. Nina: ‘Ja, dan fikst ze het wel.’ 

Ik zoek in mijn hoofd naar een beeld hoe die relatie tussen Nina en haar 
mentor er meer precies uitziet. Naast warmte, veiligheid en een (ogenschijnlijke) 
voorkeurpositie, stel ik me de vragen ten aanzien van beschikbaarheid en wat die 
beschikbaarheid betekent. Beschikbaarheid vanuit mevrouw Fransen richting Nina, 
maar klaarblijkelijk ook van Nina richting mevrouw Fransen. Hoe verhoudt deze 
beschikbaarheid zich tot ‘aandachtige betrokkenheid’?  A
Op enig moment schuift een drietal vriendinnen aan. Twee van hen, Mila en 
Jane, laten een vaker voorkomend puber- uiterlijk zien: blond, slank, wat langer 
haar, casual gekleed. De derde, Roxanne, is anders. Niet alleen door haar lengte, 
haardracht, kunstwimpers en de wat meer donkere kledingstijl. Het zijn vooral de 
ellenlange kunstnagels die in eerste oogopslag opvallen. Met een mengeling van 
bewondering en afgrijzen – hoe daar ooit mee te typen of je telefoon te bedienen? – 
staar ik gebiologeerd naar haar vingers. 

Op het moment dat ze horen wat ik kom doen, geven ze in toon en taal via de 
door Roxanne gemaakte opmerking ‘oké, we beginnen met: school schaffen we dus 
af’ aan graag even mee in gesprek te gaan. Vooral de klik tussen leraar en leerling 
is belangrijk, zo betoogt Mila. Humor speelt daarbij op zijn minst een belangrijke 
rol. Mila: ‘Dat je er mee kan lachen, dat het niet gelijk is zo van ‘een, twee, drie, 
doe weg die telefoon en doe normaal’.’ Ook vertrouwen, in de zin van echt kunnen 
luisteren, is cruciaal. Jane: ‘Dat je er gewoon op kunt bouwen dat die persoon echt 
naar je luistert en niet dat het is van ik móet luisteren.’ 

Wat is dan de magie van de klik? Hoe weet je dat die er is? Ik verwacht, gezien 
de ingewikkeldheid van de vraag, eigenlijk geen direct antwoord. Toch krijg ik er 
een. Het blijkt volgens de dames vooral te maken te hebben met het feit dat je vrij-
uit kan spreken, zonder na te denken over wat en hoe je het zegt. Jane: ‘Je moet het 
gewoon durven vertellen. Dan zit het goed.’ Wanneer zit het fout? Mila: ‘Als je heel 
erg moet opletten met wat je zegt en hoe je het uitlegt. Je moet je eigen mening 
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kunnen uitspreken. Als een docent dan gelijk in de verdediging schiet of boos wordt, 
dan zul je ook minder snel weer iets vertellen omdat je dan weet dat hij of zij best fel 
kan reageren.’ 

Ook het thema vrijheid komt aan de orde. Vrijheid waarvan ze alle vier aange-
ven dat hij begrensd mag worden. Teveel vrijheid…dat is zeker niet goed! Roxanne: 
‘Misschien wordt er door sommige leraren wel te snel gezegd: ‘Ga maar naar buiten, 
werken aan je opdracht’.’ Jane: ‘Andere leraren zeggen: ‘Hoe lang heb je nodig? Tien 
minuten, kwartiertje? Als je terugkomt wil ik zien wat je hebt gedaan’. Dát vind ik 
wel goed.’ ‘Ja’, vult Mila aan, ‘sommigen lijken ook wel blij te zijn dat we weg zijn 
uit de klas, die zie je denken: hè hè, die zijn nu de klas uit.’ 

Ook dit keer ontspint dat wat begon als een voorzichtig paar vragen tot een waar 
gesprek. Nadat Mila op mijn kosten voor iedereen wat te drinken heeft gehaald, 
verkennen we met zijn vijven, ieder van ons ‘aanwezig’, een aantal aan ‘aandachtige 
betrokkenheid’ gerelateerde thema’s. De ernst waarmee ze de vragen beantwoorden 
ontroert me, evenals hun vermogen om vanuit verschillende perspectieven naar 
allerlei thema’s te kijken. En waarachtigheid. In hun woorden ervaar ik vooral ook 
waarachtigheid. 

Alleen bij Rosanne proef ik, meer dan bij de andere twee, een een- gewaarschuwd- 
mens- telt- voor- twee houding. In haar ogen zie ik dat ze me aftast: wat komt die 
mevrouw hier doen, wat kan ik tegen haar zeggen? Ik weet niet hoe haar blik pre-
cies te duiden, maar ze is op haar qui- vive. Ik voel dat ik prudent met haar moet 
omgaan. Geen gekkigheden, geen onbetrouwbaarheid vooral. Message taken! zo 
zeg ik tegen mezelf. Ik ga hier op zijn minst proberen voorzichtig, waarachtig en 
mezelf tegelijk te zijn!

En dan komt de relatie privéleven- school op tafel. We praten over de vraag of 
en in hoeverre ze naar vrienden en of leerkrachten op school open (willen) zijn over 
wat er bij hen privé speelt. Daarop is geen eenduidig antwoord te geven, zo blijkt. 
Enerzijds is er het verlangen om de ingewikkelde situatie van thuis thuis te laten 
– twee van de drie aangeschoven vriendinnen zijn uit huis geplaatst (geweest) – 
want juist de veiligheid van school zonder de complexiteit van thuis wordt op prijs 
gesteld. Jane: ‘Ik wil er niet twenty- four- seven aan herinnerd worden.’ Mila: ‘Ik hoef 
niet iedereen aan de neus te hangen hoe het bij mij thuis verloopt.’ Anderzijds voelt 
het ook als een geheim dat ze met zich meedragen en ervaren ze ook de behoefte 
om te delen. Roxanne: ‘En ja, dan stap je over de drempel, dan denk je: oké ik zal 
het je vertellen, en dan merk je dat er gewoon niet wordt geluisterd!’

Of leraren van hun privéleven moeten weten? In principe is het fijn dat ze ‘een 
beetje’ van de situatie afweten, maar het is niet aan de leraar om te bepalen of er 
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over gesproken moet worden. Dat initiatief houden ze graag bij zichzelf, daar zijn 
ze het allemaal – inclusief Nina – over eens. Roxanne: ‘Ik heb gewoon liever niet dat 
ze er over beginnen, tenzij ik zelf naar hen toe ga.’ Mila: ‘Als ze de hele tijd vragen 
‘hoe gaat het nu, hoe gaat het nu’ dat is ook niet fijn.’ 

Net zo gemakkelijk als dat we de moeilijkere levensthema’s doorakkeren komen 
ook de voor pubers werkelijk cruciale thema’s langs. Waar draait het nou werkelijk 
om op school? ‘Haha, seks, drugs en alcohol, mevrouw!’, is het directe antwoord dat 
ik van Roxanne, ondersteund door de anderen, krijg. Nina vult aan: ‘En liefde’…‘Ja, 
fuckboys, daar gaat het ook over’, benadrukt Jane nog een keer.

Onderweg in het gesprek ervaar ik evenwichtigheid in inbreng. Niemand 
bepaalt hier de kleur van het gesprek. Ook Nina neemt deel, maar niet meer of 
minder dan de anderen.

We kletsen nog even door. Over wiet, bier- pingpong, het vervelende gedrag van 
fuckboys, over mode en over hoe je het beste dronken kunt worden. En dan is ook 
dit bijzondere moment plots bijna voorbij. Maar niet voordat Nina’s vrienden, met 
impliciete en later expliciete toestemming van Nina zelf, hun licht hebben laten 
schijnen over hoe zij Nina ervaren. Zelfverzekerd, een lachebek die niet terugdeinst 
om op te komen voor haar eigen mening. ‘Je moet niet tegen haar ingaan, want die 
discussie win je niet’, zegt een van haar inmiddels aan tafel aangesloten vrienden 
grinnikend. Ook anderen typeren haar als iemand die haar mannetje staat, al dan 
niet zonder gêne zingend door de klas lopend, hier en daar het gesprek van humor 
voorziend. De schakeringen worden deels met een kwinkslag gebracht. Nina zelf 
ontvangt ze vrijelijk, waarbij ze hier en daar een extra toelichting geeft. ‘Op afstand, 
als je jou niet kent, denk je misschien: wat ben jij een arrogant wijf ’, stelt Roxanne. 
Waarop Nina Roxannes’ statement beamend aangeeft: ‘Ik denk dat je dat ook wel 
nodig hebt op de middelbare!’ 

Eens te meer wordt me in dit gesprek duidelijk dat jongeren met elkaar op een 
door hen samen ingericht privé- eiland leven. Een eiland waar ze met elkaar delen, het 
leven vieren, met elkaar de onderlinge leefregels bepalen en elkaar de maat nemen. 
Wij volwassenen, vertoevend aan de randen van dat eiland, hebben misschien wel 
enig zicht op hoe het er aan toegaat, maar of je het eiland mag betreden – het bordje 
‘verboden toegang’ bij ieder van de jongeren onder handbereik – is aan de jongeren 
en niet aan jou. Hoe verhoudt zo’n eiland zich tot de conceptuele inrichting van een 
school en tot ontmoetingen die daarbinnen al dan niet (standaard) hun plek hebben?  A
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Voor we door gaan naar de volgende ‘les’ is er nog tijd voor een- op- een momentje. 
Inmiddels heb ik al een tijd het gevoel dat we ons op een wat andere manier ver-
houden dan begin die dag. Meer open, Nina meer zichzelf. Kort praten we nog even 
door over het groepsgesprek van eerder. Kort hebben we het over de vraag of ze het 
vervelend vond om de maat genomen te worden door haar vriendinnen. Ze geeft 
aan er niet mee te zitten. 

Daarna hebben we het over de balans tussen binnen en buitenkant, wat je wel 
en niet aan de wereld en je collega- jongeren laat zien – ‘ik verberg mijn gevoelens 
heel vaak’ – en of ze écht altijd zo stoer en sterk is als dat haar collega- leerlingen 
zo- even betoogden. Ze geeft aan soms thuis op haar kamer verdrietig te zijn, bij-
voorbeeld op momenten dat ze meent dat haar broers in haar ogen slimmer zijn 
dan zij. ‘Dat komt soms confronterend over; dan zeggen ze: ‘Begrijp je het nou nog 
niet!’ Ik weet wel dat ze het zo niet bedoelen, maar toch.’ A
En dan is het tijd voor de laatste bijeenkomst van die dag. De examentraining 
‘Dienst- en- Product.’ In een goed met spullen gevulde ruimte nemen we plaats aan 
grote ronde tafels. Naast me zit een voor mij nieuwe in heavy metal outfit uit-
gedoste jongen. Spijkerarmbanden, ringen, zwarte metal kleding met spijkerstof. 
Nog voor ik iets kan zeggen, beschrijft het meisje twee stoelen verder hem als ‘net 
is slimmer dan wij maar te dom voor de mavo.’ Ik vraag me af waar haar opmer-
king vandaan komt, niemand die er op reageert. Alleen de heavy metal jongen. Hij 
begint, in ieder geval ogenschijnlijk hartelijk, te lachen. 

Publisher, Excel, Word, iMovie. De leraar, jong, baardje, rustig aanwezig, wijst 
de leerlingen tijdens de training die volgt rustig op wat ze moeten weten en kunnen 
voor het examen. Stap voor stap neemt hij de toetsen in alle kalmte met ze door. 
Ook ‘koken’ is een onderdeel van het Dienst- en- Product curriculum. Na een korte 
uitleg over het hoe en wat, kunnen de leerling met eigen werk aan de slag. 

Er wordt wederom volop gekletst. Dit keer gaat het over muziek. Og3ne en Why 
don’t we – Nina’s favorieten – passeren de revue. Daarnaast, zo hoor ik later, is ook 
Ed Sheeran een uitverkorene. Hij maakt niet alleen mooie liedjes, hij inspireert 
waaar het gaat om hoe het eigen leven vorm te geven. Nina: ‘Hij kon echt niks, zong 
heel vals, maar heeft zijn droom gevolgd en is geworden wie hij nu is. Dus alles kan!’  A
Dromen volgen, je hart achterna gaan, de vrijheid zoeken en misschien, heel mis-
schien, ook wel een beroemde zangeres worden. Nina’s droom is me vandaag 
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duidelijk geworden. Na nog een korte afscheidsgroet aan mevrouw Fransen neem 
ik hem mee die droom, de auto in. Letterlijk dan. Onderweg naar huis luister ik 
‘Why don’t we’: Big plans, I got real big plans, baby, for you and me. So love me for 
who I am and for who I’m gonna be.  A
7.4.3 Over (bevrijde) liefde 

Naast de vraag over nabijheid en toegang krijgen is een tweede kwestie die via het 
portret met Nina in beeld komt de vraag naar het al dan niet aanwezig zijn van 
vrije ruimte waarbinnen zowel verbinding als afscheiding gestalte zouden moeten 
kunnen krijgen. 

In het portret is te zien dat Nina en docente mevrouw Fransen een bijzondere 
verhouding lijken te hebben. Mevrouw Fransen staat steeds voor Nina klaar, regelt 
snel wat er geregeld moet worden en heeft iets zorgends, haast moederachtigs. Een 
en ander wordt onder meer zichtbaar door haar voortdurende beschikbaarheid rich-
ting Nina. Tegelijkertijd is er ook een beschikbaarheid vanuit Nina richting mevrouw 
Fransen. Ze vormt het aanspreekpunt voor mevrouw Fransen ten aanzien van wat er 
in de klas gebeurt en ze wordt geregeld gevraagd om mee te doen aan onderzoeken. 
Nina zelf geeft aan te denken dat ze een soort van voorkeurspositie bij mevrouw Fran-
sen heeft. ‘Ze kiest eigenlijk altijd mij’, zo stelt ze, ‘ik ben denk ik wel haar lievelingetje’. 

Wat hier zichtbaar wordt is allereerst de vraag naar de balans tussen ‘verbinden’ 
en ‘afscheiden’ en het daarbij passende ‘vrije midden’. Het betreft dan een balans 
waarbij zowel het liefdevolle ‘aandachtig zijn’ er is, als dat het meer afscheidende 
(en ook minder beschikbaar zijnde) ‘betrokken zijn’ de ruimte krijgt. Immers, naast 
verbinden is ook afscheiden nodig, wil er voldoende ruimte voor de leerling zijn om 
zich als ‘zelf ’ te manifesteren. 

Daarnaast komt ook de vraag naar gelijkwaardigheid naar voren. Is pedagogi-
sche van eigen belangen bevrijde liefde mogelijk daar waar voorkeuren en/of speciale 
verbindingen opmaat doen? 

Liefde en hoe deze (pedagogisch) ingekleurd wordt, vormt in relatie tot de 

kwestie van het balanceren tussen aandachtig verbinden, met lijf en leden aan-

wezig zijn en betrokken afscheiden, in een groot deel van zowel de portretten 

met leraren als die met leerlingen een onderliggende rode draad. 
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Zo laat in de portretten met leraren bijvoorbeeld Anja (‘Kruimeltjes’, 5.2) bij 

voortduring een liefdevolle, open houding richting de leerlingen zien, en weten 

(al) haar leerlingen ook dat zij altijd voor hen beschikbaar is. Tegelijk wijst zij 

haar leerlingen steeds liefdevol op hun eigen verantwoordelijkheid/zelfstan-

digheid en creëert ze daarbij dus simultaan een zekere afstand. Ook bij Peter 

(‘Aangrijpende aanwezigheid’, 5.3), Inge (‘De Action- juf’, 5.4), Johan (‘Leerlingen 

in- lijven’, 5.5) en Danielle (‘Voor- bij de voorkant’, 5.6) lijkt het open en liefdevol 

aandachtig beschikbaar zijn de hoofdtoon te vormen waarlangs zij hun pedago-

gische aandachtig betrokken handelen inkleuren. Tegelijkertijd is ook hier een 

zekere afscheiding/afstand merkbaar: de liefde is niet gericht op vriendschap 

en/of op permanente verbinding, noch lijkt hij gebaseerd op het hebben van 

voorkeursrelaties. De liefde lijkt hier pedagogisch te worden ingekleurd. 

Of, hoe en wanneer liefde pedagogisch is – en dus naast ontvangend en aan-

wezig ook afscheidend van aard – lijkt hierbij een vraag te zijn die situationeel 

steeds opnieuw een (ander) antwoord behoeft. Dat leerlingen (mogelijk) peda-

gogisch georiënteerde liefde soms op een wat minder pedagogische manier 

lijken te kunnen interpreteren komt bijvoorbeeld naar voren in het portret met 

Kavindu (‘Een (on)uitgesproken appel’, 7.5). Op enig moment vertelt Kavindu 

over leraar Joop, met wie hij de relatie als ‘anders’ betitelt. Hij zit met de leraar 

in de leerlingenraad, mag hem bij de voornaam noemen en doet veel met hem 

samen. ‘Het had zo een vriend van me kunnen zijn’, geeft Kavindu aan.

7.5  Een (on)uitgesproken appel 

7.5.1 Over aandacht(s) kleuren

Dit portret is tot stand gekomen na en via een meeloopdag met Kavindu, leerling 
mavo jaar 1.

De vraag die in relatie tot manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ via 
‘Een (on)uitgesproken appel’ naar boven komt betreft de vraag naar de grondtoon van 
‘aandachtige betrokkenheid’ en hoe deze grondtoon kleur en vorm krijgt.. 

In ‘Een (on)uitgesproken appel’ zien we leraren ieder vanuit een eigen kleur de 
aandachtig betrokken relatie met de leerlingen vormgeven. In het geval van docent 
Teunissen (Duits) kleurt de les rustig, haast oase- achtig, vol met ademruimte en 
ademtijd. De les van docent van Gils (techniek) brengt qua grondtoon een heel 
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andere energie met zich mee. Van Gils lijkt in alles ‘lekker samen bezig zijn’ uit te 
stralen. Bij de les van docent Wilting (Engels) is de grondtoon weer anders. Hier 
kleurt de aandachtig betrokken energie licht chaotisch, lawaaierig, levendig voor-
waarts en staat iedere leerling qua geluidsvolume eveneens op ‘aan’. 

Wat via het portret zichtbaar wordt is dat iedere leraar ‘aandachtige betrok-
kenheid’ op een geheel manier inkleurt. Het betreft dan een grondtoon die steeds 
op een eigen, bij de leraar passende manier, een appel op de leerling doet waar het 
gaat om het oefenen met het volwassen omgaan met vrijheid en het samen als mens 
(leren) bestaan. De grondtoon lijkt daarbij meer nog dan via taal via de klankkleur 
van de stem en de fysieke houding van de leraar vorm te krijgen: het is het vooral 
het lichaam dat ‘spreekt’.

Wat daarbij eveneens zichtbaar wordt is dat de (energetische) aandacht(s)kleuren 
van de leraar in zekere zin een reciprook karakter lijkt te kennen: dat wat uitge-
zonden wordt, resoneert in de leerlingen en vindt in die zin als het ware zijn weg 
terug naar de leraar. 

Het steeds anders zijn van de kleur van de grondtoon in het aandachtig betrok-

ken handelen, komt ook via de andere portretten met leraren en met leerlingen 

in beeld. Daarbij lijkt het lichaam en de klankkleur van de stem er bij de vor-

ming van die grondtoon zeer toe te doen. 

Zo wordt in het portret met Inge (‘De Action- juf’, 5.4) zowel haar relaxte 

lichaamshouding als de geen uitschieters kennende klankkleur van de stem 

hoor- en zichtbaar. Deze grondtoon lijkt een wat kabbelende energie met zich 

mee te dragen. Ook de stem en lichaamshouding van bijvoorbeeld Danielle 

(‘Voor- bij de voorkant’, 5.6) straalt kalmte en rust uit. Johan (‘Leerlingen 

in- lijven’, 5.5) daarentegen, laat met lijf en leden en via de sterk-.-puntsge-

wijs-.-articulerende kleur van zijn stem en zijn kaarsrechte houding de leerling 

ervaren in alles wakker te zijn en vooruit te willen. Een zelfde voorwaartse 

energie komt in beeld bij de leraar geschiedenis Van Ierland in het portret met 

Joep (‘Krediet- waardig’, 7.6).

Wat hierbij naast het uitgebreide kleurenpalet vooral opvalt, is dat de energie 

die in de grondtoon zit in meer of mindere mate een bepaalde richting kent. 

Zo wordt via bijvoorbeeld Johan (‘Leerlingen in- lijven’, 5.5) maar ook geschiede-

nisleraar Van Ierland in het portret met Joep (‘Krediet- waardig’, 7.6) een sterke 

voorwaarts gerichte activerende energie zichtbaar en kent de grondtoon van 
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bijvoorbeeld Danielle (‘Voor- bij de voorkant’, 5.6) en Inge (‘De Action- juf’, 5.4) 

een meer op het hier- en- nu gerichte energie.

7.5.2 Portret ‘Een (on)uitgesproken appel’

Als volwassen vrijheid gaat over het je kunnen en willen verhouden tot je ‘zelf ’ en 
‘de ander’ en onderwijs heeft de pedagogische opdracht hier leerlingen mee te laten 
oefenen, dan is ‘ruimte’ misschien wel dé grote katalysator. Ruimte die enerzijds 
leegte, oningevuldheid, impliceert, maar zich anderzijds laat kennen door omringd-
heid, door grenzen. 

Zou het zo zijn dat precies daar, of misschien zelfs alleen daar, in die omringde 
ruimte dus, een aandachtig betrokken ontmoeting tussen leraar en leerling gestalte 
kan krijgen? En als die omringde ruimte inderdaad zo cruciaal is, is het dan niet 
vooral of primair de opdracht van leraren om die ruimte te creëren en te verzorgen? 
Zou dan daar niet primair de aandacht en betrokkenheid naar uit moeten gaan, in 
plaats van in directe zin op de leerling te focussen? 

Dat en nog veel meer nam ik mee na mijn dag met Kavindu. Een dag waar 
‘ruimte’ zich in allerlei vormen en maten liet zien. Gedeelde ruimte, kiemruimte, 
rommelruimte, speelruimte en (reeds) bezette ruimte. Ruimte precies tussen onaf-
hankelijkheid en afhankelijkheid in, op die plek waar ‘leiden’ en ‘volgen’ elkaar lijken 
op te heffen. Maar ook letterlijk de ruimtes, de klaslokalen, de inrichting van het 
gebouw. Ruimtes die ieder vanuit een eigen haast existentiële kleur, hun bijdrage 
aan een aandachtig betrokken ontmoeting leken te leveren.  A
Veel te vroeg arriveer ik op een vrijwel lege parkeerplaats voor de school die ik 
vandaag in gezelschap van Kavindu mag bezoeken. Het is stil. In het oude, door 
hoge ramen gekleurde verwelkomende schoolgebouw valt nog niet veel leven te 
bespeuren. Voor de ingang bevindt zich een met halfhoge hekken afgebakend mul-
tifunctioneel basketbal- c.q. voetbalveldje. Later zal me duidelijk worden dat dit de 
plek is waar de 185 leerlingen van deze categorale mavo hun vrije (pauze) momenten 
doorbrengen. Intiem, veilig en toch een soort van open. 

Ik neem even de tijd om rustig in het hier en nu te komen, de files en drukte van 
onderweg achter me latend. Ik kijk wat om mij heen, laat de dag in me langzaam 
wakker worden. Nog even, nu kan het nog… 
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Nog voor ik de deur achter me dicht trek, ervaar ik zowel de oudheid als de 
intimiteit van het gebouw. Grote hoge ramen, glas in lood, granieten trappen in 
het midden van de verder krappe hal. Elementen die, ouderwets degelijk ogend, de 
tand des tijds schadeloos lijken te hebben doorstaan. Een bijzonder contrast met de 
jonge, hippe, van rugzakjes voorziene, oortjes dragende leerlingen die juist op dat 
moment het pand betreden. Later hoor ik van de directeur dat het gebouw binnen 
afzienbare tijd zal worden ingewisseld voor nieuwbouw. Lokalen voldoen niet meer 
aan de eisen van de tijd.

Ik ga op een van de trappen zitten en wacht. Ergens vanuit een van de hogere 
verdiepingen klinkt gezang, het geluid zoekt zich galmend via de open trappen-
ruimte een weg door het gebouw. Het is meneer Teunissen, de leraar die ik later 
die dag, tijdens de les Nederlands en Duits, nog twee maal mee zal maken. Luttele 
seconden later komt hij naar beneden en ontvangt me namens de school met de zin 
‘hoi Lisette, ik was al een paar keer naar je op zoek’ allerhartelijkst. 

Hij biedt me koffie aan in de lerarenkamer. Daar is het rustig. De leraren die 
er zijn, zitten nagenoeg in stilte tegenover elkaar aan een lange tafel. Ik schuif aan, 
voel me wat ongemakkelijk onder het feit dat ik op het krijgen van een hand na 
een soort van genegeerd lijk te worden, maar probeer me er niet al te veel van aan 
te trekken. Ze zijn zich waarschijnlijk, zo spreek ik mezelf toe, net als ik op de dag 
aan het voorbereiden. 

Dan neemt meneer Teunissen, een brildragende wat oudere, kalende, energie 
én kalmte maar vooral ook gezag uitstralende man, me mee naar Kavindu, die één 
verdieping lager bij de kluisjes inmiddels op mij staat te wachten. Gek hoe gezag 
zich laat zien en gelden, nog lang voor er een woord gesproken is. 

Kavindu, dertien jaar oud, klein stevig postuur, hippe spijkerbroek en knalblauw 
poloshirt – later hoor ik dat hij van Sri Lankaanse afkomst is – treedt me met don-
kerbruine ogen open tegemoet. Liefdevol, zacht, beschikbaar. Vrolijk, bereid je te 
ontvangen. Een wat hogere stem. Kwetsbaar vriendelijk en levenslustig moedig 
tegelijk. Ik zal het de hele dag ervaren. 

Nog voor er wat dan ook ter sprake kan komen vertelt hij, daarmee wellicht 
de ongemakkelijkheid van de eerste kennismakingsminuten op een persoonlijke 
manier overbruggend, dat hij niet helemaal in vorm is. Hij is, net als alle andere 
kampgenoten, na het eten van een ijsje op het volleybalkamp van afgelopen week-
end, ziek geworden. Hij vervolgt zijn betoog door aan te geven dat hij vaak een 
traanoog heeft en wrijft, zijn verhaal onderstrepend, zeker een keer of tien in zijn 
oog. Ik zie niks. Ik laat hem. Of nee, dat is niet helemaal juist geformuleerd. Ik kan 
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niet duiden wat hij me probeert te vertellen en dus laat ik het moment het moment, 
de onwennigheid tussen ons ontkennend noch bevestigend.  A
Met de gehele klas in relatieve rust wachtend voor de deur van het lokaal, ontstaat 
er een klein opstootje. Meneer Teunissen, die zo meteen Nederlands zal geven, 
komt aangelopen met in zijn kielzog Timo, een van de leerlingen uit de klas van 
Kavindu. Zich kalm door de leerlingenkudde een weg banend maakt hij Timo 
onweerlegbaar duidelijk dat hem de toegang tot het lokaal nog heel even ontzegd 
blijft. Reden: Timo probeerde Frenki van de trap te duwen. ‘Maar Frenki zat te 
kutten’, fulmineert Timo. ‘Dan nog mag je hem niet van de trap duwen’ repliceert 
Teunissen kalm, er verder geen woorden aan vuil makend. Kavindu meent dat enige 
toelichting geboden is. ‘Hij is nogal licht ontvlambaar’, fluistert hij me toe, daarmee 
wijzend op het gedrag van Timo. ‘Gebeurt heel vaak hoor.’ 

Later in de les zal de stem van meneer Teunissen, zoals ook nu in zijn reageren 
op Timo, me bijzonder intrigeren. Het is wellicht enerzijds wát hij zegt, maar in 
ieder geval zeker ook hóe hij het zegt. Timbre, intonatie, tempo: in zijn stem is 
steeds zowel ruimte, liefde, als onbetwistbare begrenzing tegelijk voelbaar. Hoe kan 
dat? Wat maakt dat je die klankkleuren tegelijkertijd kunt ervaren? En hoe houd je 
precies de goede balans?  A
Na een korte inleiding met betrekking tot mijn aanwezigheid – ‘je mag gerust iets 
tegen haar zeggen, behalve als het stil moet zijn’ –, de opmerking kan op een korte 
giechel van Kavindu rekenen, start Teunissen, die in alles een kalme hier- en- nu 
houding uitstraalt, de les Nederlands. Hij begint met de mededeling dat hij de 
proefwerken van afgelopen keer nog niet heeft kunnen nakijken. ‘Er kwam iets 
tussen’, zo begint hij, een pauze tussen de zinnen aanbrengend voor hij een nadere 
toelichting geeft. ‘Het goede weer. Het goede weer kwam er tussen.’ 

Achter me, Kavindu en ik zitten op de voorste rij, hoor ik wat gegiechel, gewie-
bel en geschuifel. Verder blijft het verder opmerkelijk stil. De stem en houding van 
meneer Teunissen lijken, zonder dat hij er expliciet om vraagt, een opdracht tot 
luisteren in zich te herbergen. Maar het is meer dan dat. Op de een of andere manier 
is meneer Teunissen ontspannen en toch volledig in de lead. Hij neemt je mee, hij 
leidt de weg. Geen twijfel mogelijk. 

Daarbij lijkt hij, hoe paradoxaal het mogelijk ook klinkt, zonder enige zichtbare 
moeite afstand en nabijheid in één te kunnen combineren en ‘leiden’ en ‘volgen’ bij 
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elkaar te kunnen brengen. Magisch. Is dit waar het om gaat als je de handschoen 
van opvoedingsverantwoordelijkheid op wil nemen? Zie ik hier autoriteit? En zo 
ja, wat voor autoriteit dan? 

Ik maak gebruik van het moment van stilte om het lokaal en de leerlingen in 
de klas even wat beter in me op te nemen. Jonge koppies, al dan niet rijkelijk toe-
bedeeld met jeugdpuistjes. De maandagochtend- ik- slaap- eigenlijk- nog oogopslag 
langzaam veranderend in een meer aanwezige blik. 

Grote op karton geplakte landkaarten bedekken deels de nog veel hogere ramen. 
De muren vergeeld volgeplakt met al dan niet gedateerde posters. Op het digibord 
na wijst niets je op het feit dat je in het digitale tijdperk bent aanbeland. De zeven-
tien leerlingen, twee aan twee in rijen gezeten, hebben een papieren werkboek voor 
hun neus. Hun telefoons voor aanvang van de les in de voorin de klas hangende 
genummerde telefoon- opbergzak geparkeerd. 

De sfeer is behaaglijk, enigszins gedateerd. Tegelijkertijd hangt er een, wat ik 
zou noemen, oase atmosfeer. Hier is de grote soms boze buitenwereld geen heer 
en meester. Hier is ademruimte en ademtijd. Hier is de wereld klein en overzich-
telijk. Hier word je gevoed, beschermd, hier hoeft alles nog niet meteen gekend en 
geweten te zijn. 

In de geluidloze tijd die na de opmerking van meneer Teunissen volgt lijkt 
iedereen de kans te krijgen zich tot zijn argument te verhouden. Of het de oprecht-
heid van zijn motief is, het feit dat het de leerlingen mogelijk niet boeit, of het feit 
dat ze als leerlingen toch niets aan de situatie kunnen veranderen, ik weet het niet. 
Feit is in ieder geval dat niemand (verbolgen) reageert. De vredige, haast serene rust 
die bij aanvang van de les de klas leek te betoveren, blijft onverminderd merkbaar. 
Ook Kavindu voegt zich al grinnikend in wat hem wordt voorgehouden. 

Nadat meneer Teunissen heeft aangegeven te verwachten de nakijkklus binnen 
twee dagen te kunnen klaren – ‘ik heb een tussenuur en in deze klas heeft iedereen 
het af dus dat is fijn’ –, vraagt een van de leerlingen of hij naar de wc mag. ‘Ik heb 
teveel Smintjes op’, geeft de jongen zonder dat er om gevraagd wordt als argument 
voor zijn toiletteer- uitstapje aan. Een paar kinderen, waaronder Kavindu, schieten 
in de lach. Ik lach ook, ondertussen nieuwsgierig naar de reactie van Teunissen. Die 
reactie komt voor mij uit onverwachte hoek. ‘Ik heb ook weleens teveel Smintjes 
op’, geeft Teunissen aan, ‘en dan moet ik ook naar de WC.’ 

Hij brengt het serieus en tegelijkertijd luchtig. Vriendelijk, net niet grappend en 
in ieder geval voor het oor gemeend. Een ogenschijnlijk uit de losse pols geplaatste 
opmerking die mogelijk veel meer is dan dat. Want neemt de leraar hiermee niet 
(gewoon) een pedagogische positie in? Zonder direct de ander, in dit geval de 
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lachende groep waartoe ik ook zelf behoor, te confronteren? En deze toch tegelij-
kertijd te wijzen op de onvolwassenheid van zijn of haar gelach? 

Veel tijd om er bij stil te staan is er niet. Er moet gewerkt worden! Nog naden-
kend over wat ik zo- even heb meegemaakt en hoe dit zich verhoudt tot thema’s 
als autoriteit, macht, ruimte geven en ruimte beperken, zie ik om me heen de leer-
lingen aan de slag gaan met de eindtoets uit hoofdstuk vijf. ‘Kijk maar hoe ver je 
komt’, zegt Teunissen, ‘de bedoeling is wel dat je hem zo serieus mogelijk probeert 
te maken, dan weet je ook hoe goed je het gesnapt hebt.’

Iedereen pakt zijn werkboek op gaat aan de slag. Kavindu is, ijverig als hij is 
– meneer Teunissen zal hem in de les nog enkele keren wijzen op het feit dat ie 
soms té snel vooruit wil – inmiddels begonnen. 

Ik kijk met Kavindu mee. Samen nemen we het tekstje door over de Canopy 
trail, een nieuwe outdoor attractie in Amersfoort. Als snel volgt een vraag over ali-
nea’s. Kavindu snapt het niet. Teunissen, van voor naar achter in de klas individuele 
leerlingen op weg helpend, komt naar hem toe. Voorovergebogen met een hand op 
het tafeltje leunend stelt hij Kavindu zachtjes verschillende vragen. 

‘Waar kan je een alinea aan herkennen?’ (stilte) ‘Je zit even op de verkeerde 
gedachte. Wat zijn de kenmerken ook weer van een alinea?’ (stilte) ‘Als ik het zeg, 
weet je het, maar ik ga het even nog niet zeggen’ (stilte) Na nog een klein moment 
proberen besluit meneer Teunissen Kavindu op weg te helpen: ‘Je hebt een aantal 
mogelijkheden: soms zit er een witregel tussen, meestal eindigt de zin niet helemaal 
achteraan en soms springt de zin in het begin in.’

In de stem en houding van Teunissen proef ik een voorzichtige – op maat 
gemaakte? – bewegwijzering. ‘Geduld en vertrouwen’, schrijf ik op mijn notitieblok. 
Is dat dé basis voor ruimte? 

Kavindu is weer aangehaakt, neemt de draad op en zet zich vol overgave aan de 
rest van de opdracht. Tot hij het, een stukje verderop in het hoofdstuk, wederom 
niet begrijpt. Hij vraagt of ik weet wat de bedoeling is. Ik lees het tekstje, ik kan er 
geen touw aan vastknopen en erger me een moment aan de onduidelijkheid van 
de methode. ‘Ik snap het niet’, fluister ik Kavindu toe. ‘Ik ook niet’, smiespelt hij, 
en dus wordt wederom de hulp van meneer Teunissen ingeroepen. ‘Zonder einde, 
in één woord, wat is dat?’ ‘Oooh….eindeloos’, antwoordt Kavindu. 

Tussen het werken door kletsen we een beetje. Kavindu vertelt uit zichzelf over 
het feit dat hij logopedie heeft gehad en dat er dyslexie is geconstateerd. ‘Ik was 
niet zo’n held in spelling zeg maar.’ Ook begint hij over zijn voorliefde voor zingen 
– ‘ik hou van zingen, bij Duncan zong ik ook keihard mee’ – en betoogt hij dat de 
eindmusical op zijn school leuk was, want hij had een van de hoofdrollen. 
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Op enig moment wil de leraar graag dat Kavindu stil is. ‘Vandaag is de uitzon-
dering’, zegt Kavindu, daarbij naar mij wijzend. ‘Volgens mij is het bij jou iedere 
week uitzondering’, reageert meneer Teunissen, Kavindu met een kleine twinkeling 
aankijkend.  A
Na Nederlands is het tijd voor beeldende vorming. Grote werktafels, overal in het 
lokaal door leerlingen gemaakte knutsels. Impressierijke georganiseerde chaos. Een 
chaos die uitnodigt tot buiten de lijntjes kleuren. Zijn hier eigenlijk überhaupt wel 
lijntjes te bekennen? 

‘Goedemorgen, iedereen goed weekend gehad?’, begint mevrouw Claesens, lang 
donkerblond haar, in hippe spijkeroutfit getooid, de les vragend. ‘Heeft iemand nog 
songfestival gekeken?’ 

Vooral haar tweede vraag brengt de gemoederen in beweging. Geluid zwelt aan. 
Alleen al het woord songfestival nodigt uit tot het uitwisselen van belevenissen en 
het geven van een ongezouten (songfestival) mening. Na even probeert mevrouw 
Claesens via de zin ‘als iedereen door elkaar babbelt kunnen we elkaar niet verstaan’, 
de zee aan herrie te stuiten. Dat lijkt niet onmiddellijk te lukken. Of toch? Redelijk 
snel, zonder dat een tweede vermaning hoeft te volgen, herpakt iedereen zich. 

De leerlingen gaan deze les aan de slag met het verder afmaken van hun 3D- pic-
togram. Nadat de docente nogmaals heeft benadrukt waarop de leerlingen worden 
beoordeeld – originaliteit, ruimtelijkheid, de keuze van het juiste materiaal, de 
afwerking van het pictogram en de inzet – én nadat ze gezegd heeft dat het voor 
iedereen belangrijk is om ‘jezelf een doel te stellen voor deze en volgende les’, gaan 
de leerlingen aan de slag. Stoelen aan de kant en knutselen maar!

Ook Kavindu kwijt zich vol overgave van zijn taak. Hij heeft het pictogram van 
The Voice of Holland gekleid, waaraan nog een en ander geschuurd moet worden. 
Naast hem is vriend Tom – ‘we doen heel veel dingen samen en vinden veel dezelfde 
dingen leuk, zoals Fortnite en Pokémon go’ – ook aan het werk. 

Dan kijkt Kavindu op en knikt richting Tom. ‘Hij heeft een mooi levensver-
haal, vertel maar Tom!’ Zijn opmerking bevreemdt me. Hoezo levensverhaal van 
Tom? Wat probeert Kavindu me te vertellen? Nadat Tom, beugelbekkie, vrolijk smal 
koppie, me verteld heeft over zijn koemelkallergie, richt ik me tot Kavindu. ‘En jij, 
Kavindu, heb jij ook een levensverhaal?’ 

Nog bijna voor ik mijn zin heb afgemaakt brandt hij los, alsof zijn antwoord 
eigenlijk niet kon wachten tot ik de vraag gesteld had. Hij vertelt dat hij, net als 
zijn zus, op de leeftijd van drie maanden geadopteerd is vanuit een kindertehuis in 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   399Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   399 18/11/2021   14:00:5118/11/2021   14:00:51



400 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

Sri Lanka. Kavindu: ‘Daar zijn nu allemaal aanslagen gepleegd, dat vond ik gezellig 
maar niet heus.’ Afgelopen jaar zijn ze teruggegaan en hebben ze zijn moeder opge-
zocht. Kavindu: ‘Het voelde niet echt als mijn moeder, meer als een vrouw die ik na 
twaalf jaar weer zag. Mijn Nederlandse moeder voelt nu wel echt als mijn moeder.’ 
Waar zijn vader is weet hij niet: ‘We denken dat mijn moeder door iemand uit de 
familie is verkracht.’ 

Ik hoor het aan en probeer me voor te stellen wat dit voor hem betekent. En 
ook al lukt het me met geen mogelijkheid de importantie van een dergelijk grote 
gebeurtenis in het leven van Kavindu te doorgronden – je weet misschien pas wat 
iets betekent als je het zelf hebt doorgemaakt – het raakt me wel. Vooral omdat hij 
het verhaal met de bravoure en nonchalance van een 13-jarige puber vertelt. Ergens 
voel ik dat hij me via dit verhaal iets van zijn ziel wil laten zien. Iets wil meegeven. 
Maar wat precies? 

Het knutselen gaat door. En net zo gemakkelijk als het thema adoptie ter tafel 
komt, verdwijnt het ook weer. Zagen, schuren, tikken en muziek. De achtergrond 
vult zich met geruststellende dagelijkse geluiden. Het hier en nu kalmeert, zo con-
cludeer ik, ook al is er van stilte geen sprake. Iedereen is aan het werk. 

Even later pakken Kavindu, Tom en ik de gespreksdraad weer op. Hoe vinden 
ze eigenlijk de leraren op school?

Kavindu: ‘Wel aardig.’
Tom: ‘En streng.’
Kavindu: ‘Dat moet ook wel.’
Tom: ‘Ja, vooral bij techniek. Daar zijn ze zo streng tegen Jip. Keihard schreeuwen.’
Kavindu: ‘Ja, Jip heeft een stuk ijzer in het stopcontact geduwd. Vind je het gek!’ 

Volgens Kavindu zijn de leraren over het algemeen ‘gezellig’. En dat is belangrijk, 
want hij houdt van gezelligheid. Na het weekend probeert hij ook altijd een gesprekje 
met leraren ‘te doen’. Kavindu: ‘Gewoon, vind ik leuk, ik hou van gezelligheid.’ 

De leukste leraren zijn die van Engels en gym. Kavindu: ‘De leraar van net (les 
Nederlands) vind ik ook gezellig, maar dat is anders. De leraar van gym, daar mag 
ik gewoon Joop tegen zeggen…Ik zit in de leerlingenraad en hij leidt dat. En we 
doen ook best wel veel samen. We hebben samen het schoolfeest gedaan. Het is 
echt een heel aardige man, hij had zo een vriend van me kunnen zijn. Hij is ook 
nog best jong.’

Nadat we nog even over het songfestival hebben gekletst – de opmerking dat 
Madonna die avond ‘zong als een dode kat’ moest klaarblijkelijk de wereld in–, komt 
mevrouw Claessens even bij ons staan. Ze vraagt wat ik precies kom doen en begint 
dan uit zichzelf over Kavindu. ‘Het is wel grappig eigenlijk hè. Als we iets hebben, 
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dan kiezen we heel vaak Kavindu. Afgelopen week zijn er twee nieuwe leerlingen 
gekomen, die worden dan ook aan Kavindu gekoppeld. We vragen hem dan om ze 
te begeleiden. Je voelt je dan gelijk thuis hè.’

Gezelligheid, samen, beschikbaarheid, gedienstigheid. Het tekent Kavindu. Of 
het nu het beroep is dat hij later hoopt uit te oefenen – ‘ik word politieagent. Als ik 
dan mensen moet aanhouden en ze willen niet luisteren, dan ga ik zoveel praten 
tot ze wel luisteren haha’ –, of het zijn houding richting mij is – ‘wil je misschien 
koffie? Ik heb je daar helemaal nog niet naar gevraagd?’ –, Kavindu staat klaar voor 
de ander. Kavindu: ‘Ik mag in de lerarenkamer komen omdat in de leerlingenraad 
zit, maar dan moet ik er niet te lang zijn, want de leraren willen gewoon rust.’ 

Later denk ik er nog lang over na. Wat maakt dat dit de houding is die Kavindu 
ten aanzien van het leven aanneemt? Is hij ‘echt’ zo? Daarmee bedoel ik: is zijn 
buitenkant synchroon met zijn binnenkant? Of is wat Kavindu de wereld laat zien 
(deels) een manier van overleven, wetend, voelend, ervarend, dat mensen graag 
‘gebruik’ maken van deze kant van zijn persoon zijn? Zou het gevoel van thuis zijn 
dat Kavindu aan anderen weet te geven, ook iets zijn dat hij zelf ervaart? 

Behalve dat zijn manier van in de wereld staan ook bij mij warme gevoelens 
oproept, prikkelt het me ook om een andere kant van Kavindu te proberen te ont-
dekken. Uitgaande van de gedachte dat wie iemand ‘is’ zich vooral in het indirecte, 
in de achtergrond laat zien, is het misschien niet zo’n gek idee om op zoek te gaan 
naar wie Kavindu nog méér is dan wat zich voor het oog direct aandient. Los nog 
even van de vraag of we, de wereld, Kavindu een plezier doen door (steeds) een 
beroep te doen op zijn beschikbare, warme, ondersteunende kant.  A
En dan is het pauze. Een pauze die voor mij te kort voelt. Hoeveel tijd en ruimte 
is er in het huidige onderwijs eigenlijk om echt even te verwerken wat je de uren 
ervoor aan prikkels hebt binnengekregen? Is dat iets waar alleen ik last van heb, of 
zou dit gevoel ook voor kinderen gelden? 

Met Kavindu naar buiten wandelend valt me de fotolijst met daarin alle 185 
koppies van het huidige leerlingenkorps op. Hier ben je geen naam, geen nummer. 
Hier heb je een gezicht! 

Tijdens de korte break, buiten op de grond gezeten, vertellen Kavindu, Serife 
en Tom gedrieën dat het belangrijkst op school toch eigenlijk vrienden zijn. ‘Als je 
geen vrienden hebt, heb je geen leven’, weet Serife plastisch te concluderen. 

Over de vraag wie wanneer voor wie een leuke leraar is, verschillen ze van 
mening. Voor Kavindu gaat het er vooral om dat de leraar ‘in is voor een kletsje’, dat 
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hij stimuleert en zorgt dat je niet opgeeft. Serife benadrukt dat een leraar ‘wel streng 
moet zijn wanneer het nodig is, maar ook weer niet té streng’, maar dat ‘soms lera-
ren voor sommige leerlingen wel een stuk strenger mogen zijn dan nu het geval is.’ A
Het is tijd voor de les techniek. Alle leerlingen maken een houten doosje met een 
lampje erin. De leraar, docent van Gils, bebrild, getooid met stofjas en voorzien van 
een weelderige bos krullen, zet de leerlingen vrijwel meteen aan het werk. 

Al snel is het een drukte van belang. De hele klas dwarrelt door elkaar heen. 
Voor in de klas staat een aantal leerlingen op hulp of een nadere toelichting van 
meneer van Gils te wachten. Verder is iedereen overal keihard aan het werk. Zagen, 
boren, schroeven, elektriciteit proberen aan te sluiten. De samen- werk- energie is 
voelbaar, nergens valt een onvertogen woord.

Op enig moment volgt plots een keiharde knal. Iedereen plaatst zijn handen op 
zijn oren. Wat gebeurt er? Het geluid is afkomstig van de schuurmachine midden 
achterin de ruimte. ‘Snap je zelf wat er fout ging?’, vraagt van Gils rustig. Joshua, 
een van de leerlingen, knikt ontkennend. ‘Je schuurt te hard. Probeer nog maar 
een keer.’ Joshua probeert, ook al wordt hij met iedere poging wat angstiger, nog 
eens en nog eens. Iedere keer die knal. Van Gils laat hem. Tot het té lang duurt. Hij 
komt naar achter, pakt Joshua’s hand. Samen proberen ze nog een keer. Nu lukt 
het wel. 

Wat naast de licht levendige opgeruimde werksfeer vooral opvalt is dat leerlin-
gen onderling met elkaar in de weer zijn. Ook Kavindu roept geregeld de hulp van 
een klasgenootje in. Hij weet niet hoe hij moet boren. ‘Ik ben hier geen held in’, zo 
stelt hij, waarop het meisje naast hem zegt: ‘Rechthouden, rechthouden!’ 

Half zingend, half neuriënd volgt Kavindu de les. En ook al is het in de klas op 
het oog een enorme rommel, er hangt een opgeruimde sfeer. Een sfeer die ook door 
meneer van Gils wordt opgemerkt: ‘Er wordt ongelooflijk goed en hard gewerkt!’, zo 
spreekt hij luid en duidelijk, daarbij de zaag en schuurmachines qua geluidsniveau 
overrulend. 

Op enig moment vraagt Kavindu aan meneer van Gils hoe hij het doosje het 
beste kan laten openen en sluiten. ‘Het is een beetje zoeken naar een manier’, 
reageert van Gils, de directe hulpvraag van Kavindu negerend. ‘Als jij een eigen 
oplossing vindt, maak je me echt gelukkig.’ Tim snelt Kavindu te hulp. ‘Mijn doosje 
moet toch nog drogen, dus ik kan niks anders doen.’ Samen puzzelen ze verder. 

Het ambachtelijk via de handen samen iets creëren lijkt behalve plezier en cre-
ativiteit nog een andere vorm van energie met zich mee te brengen. Alsof elkaar 
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ontmoeten in zo’n setting gemakkelijker wordt. Aan het eind van de les zal meneer 
van Gils me er iets over meegeven. Maar eerst stelt hij een vraag: ‘Wat vond je er 
van, vond je het niet te ongestructureerd?’ 

Nadat ik aangeef veel samenwerking gezien te hebben, betoogt hij het pret-
tig te vinden dat de letterlijke klassenruimte ‘vrij klein’ is: ‘Dan komen ze elkaar 
tegen, ontmoeten ze elkaar. Ze kúnnen elkaar dan eenvoudigweg niet ontwijken. 
En bovendien verdwijnt het geluid van de twee in de klas aanwezige ADHD’ers in 
het geluid van de zaag- en schuurapparaten. Wat op zich voor iedereen een kalme-
rend effect heeft.’

Nog een kwartiertje. Ik help Kavindu. Mijn nagels zijn lang genoeg om het 
plastic van de vrij dunne elektriciteitsdraadjes te strippen, iets wat Kavindu zelf niet 
voor elkaar krijgt. Per ongeluk neem ik met mijn nagels ook wat van de er onder 
gelegen elektriciteitsdraadjes mee. Wat nu? Is dit niet te weinig draad om nog goed 
stroom te kunnen geleiden? 

Ik geef Kavindu aan dat ik denk dat het te weinig is, maar mijn stem verraadt 
vermoedelijk onzekerheid. Kavindu besluit (wederom) de hulp van meneer van Gils 
in te roepen. Die komt, maar geeft geen antwoord. ‘Schud me eens de hand’, zegt 
hij. ‘En nu het zelfde maar niet met de hele hand, maar met één vinger….wat zou 
het beste werken?’  A
Na ‘techniek’ volgt in een van vaste computers voorzien lokaal een les Duits. ‘Dames, 
heren en Timo!’, begint meneer Teunissen, die naast Nederlands dus ook Duits 
geeft, de les. Hij noemt de licht ontvlambare leerling, die hij eerder die ochtend al 
op de gang terecht wees, bewust bij de voornaam, zo bedenk ik me. Timo is druk 
in de weer met het toetsenbord. Na het noemen van zijn naam kijkt hij even op. 

‘Heb je je doelenkaart hoofdstuk vijf af, dan kun je aan de slag met het maken 
van een powerpoint met als titel ‘Ich stelle mich vor’, zo vervolgt Teunissen. 

De leerlingen gaan deze les zelf aan de slag. De sfeer is rustig maar actief. Teu-
nissen houdt ook in dit ‘zelfstandig werken uur’ het oog op de leerlingen. Hij loopt 
in alle rust van de een naar de ander om vragen te beantwoorden en/of ze te onder-
steunen bij de te maken keuzes. Het lijkt wel of hij ogen in zijn achterzak heeft, 
want niets van wat de leerlingen doen ontgaat hem. ‘Ik kom zo bij je Lola!’, ‘Tom, 
waarom heb je oortjes in?’, ’Kavindu, als ik naar je groepsfoto kijk, dan zie ik heel 
veel beste vrienden?!’ 

Kavindu stort zich – net zoals bij Nederlands loopt hij ook bij dit vak vóór met 
zijn werk – ondertussen op het toevoegen van foto’s aan zijn powerpoint. Vriend 
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Tom is in de weer met Google Translate: ‘Mijn lievelingsvak is techniek en het 
stomste is geschiedenis.’ Enter. 

De gehele tijd staat Jaime – hij is bij aanvang van de les al uit de klas verwij-
derd –, op de gang. Het is mij niet duidelijk wat hij heeft gedaan, maar klaarblijkelijk 
was het voldoende om hem voorlopig de toegang tot het lokaal te ontzeggen. Hij 
bonkt langzaam maar gestaag met zijn hoofd tegen het raam. Niemand die op hem 
lijkt te letten. 

Achter me neemt Teunissen een nieuwe leerling onder zijn hoede. ‘Misschien 
kun je in plaats van met het B- boek nog even met het A- boek aan de slag. En dan 
in de vakantie misschien wat opdrachten doen om bij te werken?’ Rust. Autoriteit. 
Begrenzing. En tegelijkertijd vrijheid. De jongen knikt. 

Kavindu neemt me ondertussen via zijn powerpointpresentatie kort mee in 
zijn leven. Zijn hond, – ‘ik wil later een hond met de naam Pickle, ik heb niks met 
augurken maar het klinkt zo leuk’ –, zijn vader en moeder, zijn hobby’s, zijn beste- 
vrienden- groep – ‘ik weet niet, ik heb graag mensen om me heen, dan voel ik me 
niet alleen of zo’ –, het komt allemaal langs.

Al snel zijn de vijftig minuten voorbij. De presentatie van Kavindu is zo goed 
als klaar. Met de zin ‘dames en heren, jullie weten zelf of je hard genoeg gewerkt 
hebt. Als je in de klas te weinig doet, moet je thuis meer doen, want het moet wel 
af!’, beëindigt Teunissen de bijeenkomst.  A
Tijd voor de grote pauze, een break van (slechts?) 30 minuten. Haastje- repje zoeken 
Kavindu en ik ons een weg naar de meest nabij gelegen Coop. Kavindu glundert. 
Een uitstapje buiten de school tijdens schooluren is normaliter niet voor eerstejaars 
leerlingen weggelegd, maar omdat ik met hem mee zou gaan, – we halen samen 
een reep Tony Chocolonely, een door mij aan alle gevolgde leerlingen geschonken 
aardigheidje – mag het dit keer wel. 

Voor we vertrekken hoor ik tussen Tom en Kavindu nog wat gesmoes. Tom 
heeft de taak op zich genomen om voor mij een ‘Brinky’, een chocolade koek ver-
krijgbaar in de schoolkantine, te kopen. ‘Als je hem ziet ken je het koekje wel’, zegt 
Kavindu, mij vriendelijk glimlachend aankijkend.

Kavindu’s vrijgevigheid in aandacht ervaar ik wederom als aandoenlijk. Alle 
ruimte lijkt van hem uit naar de ander, in dit geval naar mij, te gaan. Hoe, waar en 
wanneer neemt Kavindu zelf ruimte in, vraag ik me af. En hoe, waar en wanneer 
zoekt hij juist niet de verbinding, is zijn blik niet op de ander gericht. Of zou het zo 
kunnen zijn dat je als mens deze balans niet nodig hebt? 
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Het zijn vragen waar ik op de dag zelf geen antwoord op zal krijgen. Wel hoor 
ik aan het einde van de dag van de directeur dat Kavindu klaarblijkelijk op zijn 
vorige school niet zo goed in zijn vel zat. Heel kort had Kavindu me daar, eerder op 
de dag al wel iets over laten weten. In een bijzinnetje over gepest worden vanwege 
je huiskleur, over je buitengesloten voelen. Op dat moment stokte het verhaal, 
bleef het bij een flard. Zou ik nu, tijdens onze wandeling naar de Coop, iets meer 
te weten komen? 

Flink doorstappend richting supermarkt en weer terug – onderweg komen 
we liggend voor de deur van de bakkerij dorpseend Karel tegen – probeer ik met 
Kavindu het gesprek wat te verdiepen. We praten over school. Hij is erg positief. 
Leraren die je de ruimte geven – ‘soms hebben kinderen bij een toets een black- out, 
dan mag je naar de dug- out en mag je het een andere keer afmaken –, het feit dat 
ze hem als leerling én mens lijken te kennen – ‘ze kennen mijn karakter, dat was op 
de basisschool veel minder, daar werd door de juf niet gezien dat ik het niet naar 
mijn zin had, en toen kwam de conciërge en die zei: ‘Gaat het wel?’’ –, het gevoel 
dat de school bij je wel en wee betrokken is – ‘zijn er problemen thuis, dan zijn ze 
ook betrokken’ – en het feit dat de school kleine klasjes heeft – ‘dat is fijn, want dan 
krijg je wat meer aandacht.’

In mijn reageren op Kavindu merk ik dat ik behalve dat ik graag wil horen wat er 
in hem omgaat haast simultaan probeer ergens in het gebied van ‘het afscheidende’ 
iets bij hem te prikkelen. Nee, ik wil niet bepalen hoe we lopen, vertel jij maar Kav-
indu! Nee, het is niet omdat ik iets gééf, dat ik ook iets terug wil ontvangen! Nee, je 
hoeft niet alles en iedereen aardig te vinden, tenzij je dat ook echt vindt! Ik uit het 
niet hardop, maar voel het van binnen wel, wat maakt dat ik meen dat hier ergens 
hier afscheidende arbeid nodig is?  A
Na de grote pauze wederom tijd voor een creatief vak. Dit keer tekenen. Tijd om in 
duo’s aan een onderwaterwereld krijttekening te werken. 

Opnieuw zitten en staan Tom, Serife en ik aan een grote hoge tafel, voorin het 
lokaal. ‘Whoepie whoepie’, zingt Tom, me onderwijl uitleggend dat hij ‘best wel 
druk kan zijn, want hij heeft ADHD en slikt geen pilletjes, want wil geen pilletjes’, 
daar even later aan toevoegend dat ‘hij ook autisme en PPD- NOS heeft.’ 

Ook Serife meent me even te moeten laten weten wie zij binnen deze context 
is. ‘Ik heb dyslexie en diabetes’, fluistert ze me toe, me ondertussen met door lange 
zwarte krullen omringde sprankelende ogen aankijkend. Later, tijdens de les Engels, 
proef ik nog veel meer dat ze toenadering zoekt, dat ze behoefte heeft om in enige 
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vorm gezien te worden. Ze laat me dan weten dat ze het proef vmbo 4 examen 
Engels met een zeven heeft gehaald. En dat terwijl ze nu in jaar 1 zit! Die hele les, 
zo zal ik later mee mogen maken, zit ze dan ook uit haar neus te eten, of, wat meer 
concreet geformuleerd, naar muziek te luisteren. 

Ik neem de gelegenheid te baat om Tom te bedanken voor het koekje. ‘Hé, die 
had ik gekocht!’, zegt Kavindu licht geprikkeld maar nog steeds vriendelijk, waarop 
ik hem direct mijn excuses aanbied. ‘Hoe onaandachtig van mij!’, zeg ik, ondertus-
sen beseffend dat ik hier waarschijnlijk iets gedaan heb wat Kavindu raakt. Tijd om 
mijn misstap echt binnen te laten komen gunt Kavindu zichzelf niet. ‘Geeft niet’, 
reageert hij vergevend, ‘iedereen maakt fouten.’ Ik laat zijn reactie even bezinken en 
betwijfel een moment of hij het net zo weinig erg vindt als dat hij doet voorkomen. 
Ik zeg: ‘Ik maak best wel veel fouten’, en wacht af wat er gebeurt. ‘Ik ook’, zegt Serife, 
die het gesprek volgt en de stilte in de conversatie opvult. ‘Met het prikken voor 
mijn diabetes maak ik ook best wel veel fouten.’ 

De les kabbelt voort. Muziekje op de achtergrond, overal potloden, krijtjes, 
rommel. Het geheel straalt ruimte voor verbeelding uit. Alleen al de aanblik van 
kleuren en materialen doet een beroep op je creatieve inspiratie. Behalve dan nu 
heel even bij Kavindu en Tom. Die hebben even, mede door mijn komst vermoed 
ik, wat meer aandacht voor gebabbel. 

Even later besluit mevrouw Claesens, de docente die ook beeldende vorming 
geeft, om Kavindu en Tom haar privé- krijtjes te lenen. Als ze voorzichtig zijn mogen 
ze ermee aan de slag. Zowel Kavindu als Tom lijken onder de indruk. Misschien 
krijgt ze de kletskoppen – ‘hebben jullie misschien een kletskop op?’ – daarmee 
aan het werk? 

Niets is echter minder waar. Behalve wat geveeg met blauw en groenig krijtstof 
over het inmiddels aardig ingevulde kunstwerk, bespeur ik niet zo heel veel acti-
viteit. Moet hier niet gewerkt worden? Met gekleurde vingers turend naar plekjes 
waar de onderwaterwereld nog niet helemaal de optimale kleur heeft geeft hij aan 
dat het goed is zo. En trouwens, verder zijn ze heel rustig hoor, dus niks aan de 
hand! Kavindu: ‘Wij zijn eigenlijk de rustigste.’ ‘Ja, beter dan Enes’, vult Serife aan, 
‘die zit nog maar net hier op school, maar die wordt wel een tsunami!’

Op enig moment meent Kavindu, nadat we even over zijn hobby zingen hebben 
gekletst, dat het tijd rijp is om mij zijn zangtalenten te laten zien. Vol overgave, met 
gesloten ogen, zet hij ‘Dominique’ van Anouk in. In de klas werkt iedereen gewoon 
door. Alleen de juf… zij registreert én acteert. ‘Zo’, zegt ze vriendelijk op me toelo-
pend, ‘jij krijgt een privé- huiskamerconcert!’ 
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En dan is ook deze les weer voorbij. Maar niet voordat Serife – ik hoor later dat 
ze haar krullen beschikbaar stelt aan kankerpatiënten – mij nog wat meegeeft. ‘Ik ga 
je heel zielig vinden bij Engels’, zo stelt ze, naar mijn licht opgetrokken wenkbrau-
wen kijkend, ‘dan zijn we de drukste klas op aarde.’ Ik frons nogmaals, benieuwd 
naar wat volgt. ‘Het is niet per se de leraar hoor, het is meer de groep zelf.’ A
Na tekenen is het tijd voor biologie. Een grote opgezette roofvogel, microscopen op 
de vensterbank, ergens in de ruimte een menselijk torso met organen. Het is niet 
te missen: hier staat de (menselijke) natuur centraal. 

‘Ik heb geen zin’, geeft Kavindu me nog voor de les begonnen is aan, me daarna 
uitleggend dat hij eigenlijk alles al geleerd heeft en dus niet zit te wachten op een 
les waarin het de bedoeling is dat je (nogmaals) zelf alles gaat bestuderen. Geen zin? 
Wat hoor ik nu? Proef ik hier een ander stukje Kavindu? 

Twee aan twee midden in de middelste rij zittend, zien we nog voor de les van 
start gaat meneer Persijn, leraar biologie, achter Timo aangaan. Timo, die juist daar-
voor zélf de deur achter zich dichtslaand klas was uitgerend, is sneller dan het licht. 
‘Godsamme’, roept meneer Persijn, middelbare leeftijd, kalend, buikje, onderwijl 
Timo achterna rennend. ‘Kan je even normaal doen Timo, je verstoort de les nu 
drie keer in een!’ Het is mij volkomen onduidelijk waar het over gaat. Er moet een 
voorval aan vooraf gegaan zijn. Maar welk incident dan? 

Het lijkt de leerlingen allemaal niet te deren. Al snel gaan ze aan de slag met de 
in dit uur ingeplande zelfstudie. Meneer Persijn legt, ondertussen bakken met pen-
nen, stiften en tekenpapier sorterend, nog even uit dat het belangrijk is om wat je 
moet leren niet alleen te lezen maar ook op te schrijven, of, kan ook, op te tekenen. 

Kavindu gaat aan de slag met een mindmap. De klas is stil. Muisstil. Er wordt 
hard gewerkt. ‘Wat ben je aan het doen’, vraagt Meneer Persijn even later, tijdens 
zijn loopje door het lokaal knielend naast Kavindu. ‘Ik doe dit gewoon extra’, rea-
geert Kavindu. ‘Want eigenlijk kan ik het al, maar ik dacht: als ik het nu ook nog 
een keer teken, kan ik het misschien beter onthouden.’

Net als eerder triggert de vriendelijke meegaandheid van Kavindu me. Zit hij 
gewoon zijn best te doen omdat hij zo is en van hard werken houdt, ook al is het dan 
misschien dubbel- of zelfs triple- op? Wil hij de leraar niet tegen het hoofd stoten? 
Is het omdat hij zich voegt naar het systeem? Kiest hij deze route omdat het hem 
het meest eenvoudig lijkt? Wat maakt dat hij niet tegen de leraar vertelt dat hij de 
stof al lang kent? Ik zoek en zoek, maar vind niet. 
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Halverwege de les laat meneer Persijn, die in de vorm van een aai over de bol of 
een hand op iemands schouder ook in fysieke zin aandacht aan zijn leerlingen geeft, 
de leerlingen weten wat hij er tot dan toe van vindt. ‘Ik wil een compliment geven 
over hoe hard er gewerkt wordt en wat voor een mooie dingen er worden gemaakt.’ 
De pluim wordt in stilte aanvaard. Het is me onduidelijk of hij ook daadwerkelijk 
landt bij de leerlingen en hoe ze dit soort complimenten ervaren. ‘Ga vooral zo 
door, ik ben dik tevreden!’ 

Ook ik ontsnap niet aan meneer Persijn zijn aandacht. Of ik een kopje thee wil? 
Ja graag, ik heb al een tijd niks kunnen drinken! De leerlingen onbeheerd achterla-
tend, gaat hij voor mij op zoek. Wat een aandachtigheid – ik voel me gezien! –, maar 
vooral ook: wat een moed! Blijven de leerlingen werken, of nemen ze de gelegenheid 
te baat om de keet op stelten te zetten nu meneer Persijn het lokaal verlaat? 

Niet ieders geest is gespitst op opstand en verzet, zo blijkt. Ik lijk de enige te zijn 
die de optie zelfs maar in overweging neemt. Verder lijkt het niemand te deren dat 
meneer Persijn weg is. Kletsgeluiden zwellen ietsje aan, maar niet noemenswaardig. 
Kavindu zit ondertussen in zijn ogen te wrijven. Is het zo saai? Of zijn het de lange, 
volle dagen? ‘Het zijn best wel lange dagen ja. Zeker met zulke saaie lessen als deze. 
Eigenlijk zijn de biologielessen altijd saai’, zucht hij me toe, er aan toevoegend dat 
hij ‘thuis al een samenvatting had gemaakt en het dan nu nog een keer moet doen.’ 

Niet heel veel later, meneer Persijn is inmiddels terug, neemt het kletsvolume 
beetje bij beetje toe. Langzaamaan versloft de aandacht. Achter me wordt met een 
bootje gespeeld. Her en der hoor ik schietgeluiden. 

‘We gaan stoppen’, zegt Persijn, die de toegenomen onrust blijkbaar niet ont-
gaan is. ‘Na een half uur zijn je hersenen ook een beetje moe. Ik vind dat jullie het 
goed gedaan hebben. En jij, Timo, jij hebt een kunstwerk gemaakt. Die kan zo in 
het Rijksmuseum erbij gehangen worden!’

Voor we het lokaal verlaten wendt meneer Persijn zich nog even tot Kavindu. 
Hoe het met de Pokémon Shinies gaat? Zelf krijgt hij er nu ook één. Ik kan geen 
touw aan het gesprek vastknopen, ik begrijp tussen de regels door dat het iets te 
maken heeft met Pokémon GO, een spel voor op je telefoon waarbij je in real life op 
zoek gaat naar Pokémons. Hè? Doet meneer Persijn ook dit soort spelletjes?  A
En dan is het tijd voor de laatste, door Serife en anderen voorhand als ‘berucht’ 
gedoopte, les: de les Engels. Een les die door de leerlingen zowel tot de ‘drukste’ als 
de ‘leukste’ is verkozen. Hoe zit dat, hoe gaat dat samen? Ik ben benieuwd!
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Toeval of niet: juist bij deze les lukt het me niet om het begin van de les mee te 
maken. Precies op het moment dat meneer Wilting, fris sportief type, eind dertig, 
heldere duidelijke stem, casual gekleed, zijn les begint, zie ik op mijn telefoon-
scherm dat ik gebeld word door het thuisfront. En aangezien ik alleen gebeld word 
als het niet anders kan, is opnemen geboden.

Vergezeld van een kort ‘sorry’ snel ik de klas uit, om enkele minuten later voor-
zien van een volledige update – mijn zoon van dertien was het weer eens gelukt 
om zich bij het voetballen zodanig te verwonden dat een bezoekje aan de EHBO 
noodzakelijk was – terug te keren. Ik praat Kavindu, die me met grote vraagogen 
aankijkt, kort bij. Een tijdje later komt hij er zelf op terug. Hij betoogt dat het toch 
wel erg toevallig is dat de hele Engelse les in het teken staat van ziek zijn en genezen. 
Dat mijn zoon dan net nu naar de EHBO moest! Ik glimlach, ontroerd door zijn 
‘aandachtige betrokkenheid’. 

In de klas heeft een betrokken luidruchtige drukte de ruimte inmiddels volledig 
in- of zelfs overgenomen. Iedereen, ook Kavindu, lijkt in het standje ‘aan’ terecht 
te zijn gekomen. Alsof ik in een totaal andere klas zit. Wakker, geprikkeld, leven-
dig, chaotisch zijn de leerlingen in hun werkboek antwoorden op vragen over een 
tekstje over ‘Health Chat Canada’, professionele hulp op afstand voor mensen die 
ver van de bewoonde wereld wonen, aan het neerpennen. 

Ik laat de kakafonie aan geluiden, die in dit geval gepaard gaat met een stevige 
werklust, even tot me doordringen. Hoe kan dit? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Is 
dit een vorm van georganiseerde chaos waarin iedereen zijn ‘ik’ kan laten spreken? 
Of heb ik hier te maken met een les waar alle grenzen ontbreken? 

‘Time’s up!’ Met een stem die alle geroezemoes doet verbleken, roept meneer 
Wilting de leerlingen tot de orde. ‘We are going to check our answers! Voor wie is 
de healthcheck bedoeld?’ 

Hij zegt het met een met heldere door kracht omwikkelde klankkleur, daarbij 
open de klas inkijkend. Naast zijn stem doet ook zijn hele lichaam mee. Vooral zijn 
rechte lichaamshouding spreekt boekdelen, als ware het de basis van waaruit hij 
de les ‘bestuurt’. Zijn energie is de energie van de klas, zo denk ik even van binnen. 
Wat je geeft is wat je terugkrijgt. Zou het zo zijn? 

Zonder er om te hoeven vragen of zeuren, zonder iemand aan te wijzen, zitten 
de leerlingen, zo ook Kavindu, klaar om hardop antwoord op de in het boek beschre-
ven vragen te geven. Wat diezelfde leerlingen er overigens niet van weerhoudt om 
tegelijkertijd allerlei onzin uit te kramen. Zo hoor ik om me heen gegiechel en 
kreten als ‘ik ben een sikje’ en ‘ik ben een sok’ in reactie op de uitleg van Wilting 
over het verschil tussen ‘sick’ en ‘ill’.
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Het proces, hoe chaotisch ogenschijnlijk ook, verloopt positief energiek. In alle 
drukte proef ik paradoxaal genoeg een verademende vrije ruimte. Hier ligt niemand 
aan de ketting en tóch zijn de meesten bij de les. Maar wat vraagt dit wel niet van 
meneer Wilting? ‘Joelle, wat is het antwoord?’ ‘My head is hurting, and I feel very 
sick’, reageert Joelle. ‘Kavindu, de volgende?’ ‘What can I do, can you give me some 
advice?’, repliceert Kavindu.

Dan komt plots Hannah, een leerling uit jaarlaag 4, de klas binnen. Of ze haar 
telefoon terug kan krijgen, want ze is klaar met school. Tussen de regels door proef 
ik vooral aan de intonatie van Hannah’s stem dat hij voor straf door meneer Wil-
ting is afgenomen. Wilting geeft aan dat dat niet zal gaan: ‘Ik had je gewaarschuwd 
Hannah, hij ligt in mijn postvakje, nu niet dus. Ik heb nu les!’ 

Ik luister en kijk geboeid. Wordt hier een grens gesteld? En geaccepteerd? Het 
lijkt er op. Hannah druipt na even aarzelen zonder nog verder te reclameren af. 
Even later zal Wilting, onder een instemmend ‘aaah, cúúúte!’ van alle leerlingen 
uit de klas, Hannah’s telefoon onder het motto ‘ik ben toch weer te aardig’ alsnog 
naar haar toe brengen.

Kavindu laat het allemaal, klaarblijkelijk gewend zijnde aan enige chaos om zich 
heen, passeren. Hij is wakker, aanwezig en afgeleid tegelijkertijd. Net als alle andere 
kinderen overigens. Bijzonder om te zien is dat je simultaan zowel je aandacht bij de 
les als bij je collega leerlingen kunt hebben! Ook meneer Wilting lijkt door alle niet 
voorziene elementen in zijn les – zo nu en dan laat ook Timo van zich horen – niet 
van slag te raken. Vrolijk, energiek, vriendelijk zoekt hij steeds weer opnieuw de 
open ruimte richting leerlingen. Vragen stellend, prikkelend, steeds weer opnieuw 
zoekend, vervolgt hij zijn les. 

Wat vraagt het van iemand om in zo’n omgeving te kunnen blijven staan, zo 
vraag ik me af? Hoe houd je grond onder de (lesstof) voeten? Is dit een keuze, of 
weet meneer Wilting geen andere manier? Hoeveel energie besteed je aan wat? En 
waar en hoe houd je ruimte om de kinderen in de klas hun plek te laten innemen en 
tóch met de stof bezig te blijven, als dat tegelijkertijd voor veel ruis en drukte zorgt? 

En dan is ook in deze les het moment ineens daar dat leerling Timo ferm de 
kous op de kop krijgt. Na eerder al met zijn laptop te hebben zitten spelen – ‘zou het 
kunnen dat je laptop vastloopt Timo, omdat je er mee zit te gooien?’ – is het einde 
van het geduld van meneer Wilting in zicht. Met de zin ‘het is hier geen feestje, het 
is voor mij heel duidelijk wat ik van je verwacht, ga maar even op de gang en probeer 
het lokaal te verlaten zonder de boel af te breken’, maant Wilting Timo uit de klas 
te vertrekken. ‘Stoel terugzetten Timo. Nu! Kan iemand even aan Timo laten zien 
hoe je normaal de klas verlaat?’ 
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Heel even lijkt de groep door het gebeuren met Timo uit balans, lijkt de chaos 
de zin in les te overtroeven. Kavindu vertelt me, wederom, dat Timo vaak uit de les 
moet omdat hij zo druk is. ‘Maar’, zo vervolgt hij zijn betoog, ‘ze zouden hier aan 
deze vier kinderen ook eens wat moeten doen’. Hij wijst op een groepje kinderen 
naast hem. Hij vindt er écht iets van, ik merk het aan alles. Kavindu: ‘Naar ons wordt 
niet geluisterd, als we daar iets over zeggen. Misschien wel als jij het zegt?’

Ik laat het even op me inwerken. Aangezien Kavindu zich tot nu toe de hele dag 
vooral positief, liefdevol en meebewegend heeft uitgesproken, is het juist ook van 
belang deze kritiek serieus te nemen, zo voel ik. Wat hiermee te doen? Ik blijf het 
antwoord schuldig, hoe serieus ik zijn appel ook neem. 

Terug naar de les. Daar lijkt de balans inmiddels hersteld en is iedereen weer 
vrolijk, luidruchtig en energiek aan het werk. Sickness, toothache, stomach en 
fever: allerlei Engelse woorden passeren de revue en leiden behalve tot waarachtige 
belangstelling onder de leerlingen ook met enige regelmaat tot hilariteit. De herrie 
blijft. De energie ook. Niemand die zich er aan stoort.

Met de zin ‘lieve mensen we hebben nog tien minuten’, leidt Wilting op enig 
moment het naderende einde van de les in. ‘Graag nog even luisteren! Everyone is 
listening, except for Kevin, because he is talking!’ Kevin zwijgt. De klas zwijgt. Of 
nee, er is toch een iemand die iets wil zeggen: ‘Are you tokking to me?’, reageert een 
van de leerlingen. Kavindu lacht.  A
En dan is de schooldag, en dus ook mijn bezoek aan Kavindu, alweer voorbij. Met 
een gevuld maar ook weemoedig gemoed verlaat ik, na even afscheid genomen te 
hebben van Kavindu en de directeur, de school. Dit was zo’n dag, ik weet het nu al. 
Dit was zo’n dag die zich in mijn herinnering zal nestelen. Een dag waar ik op zal 
blijven herkauwen. Op de eerste plaats omdat Kavindu mij iets bijbracht over ont-
wapenend vriendelijk zijn, over zachtheid, over meebewegen, en wat dat doet met 
iemand anders. Maar daarnaast zal het ook een her- inneringsdag worden omdat de 
leraren me iets lieten ervaren. Hun uniciteit, de manier waarop zij ieder voor zich 
op een geheel eigen manier ‘aandachtige betrokkenheid’ vormgeven. Met zachte, 
liefdevolle, heldere, soms robuuste of zelfs muzikale penseelstreken. En ik mocht 
daar bij zijn. Hoe mooi was dat!  A
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7.5.3 Over all- in- one aandacht

Een tweede kwestie die in relatie tot aandachtige betrokkenheid in het portret 
‘Een (on)uitgesproken appel’ in beeld komt betreft het ‘je iets laten gezeggen’. Hoe 
verhoudt dit ‘je iets laten gezeggen’ zich tot ‘aandachtige betrokkenheid’? 

In het portret is leraar Teunissen te zien die in alles gezag lijkt uit te stralen. 
Energiek en qua houding volledig in het hier en nu, lijkt hij in alle kalmte zijn leer-
lingen te (bege)leiden naar volwassenheid. Gebruikmakend van stiltes maar ook met 
humor, is hij ‘in charge’, zonder dat hij daarmee de vrije ruimte lijkt op te slokken. 
Daarbij handelt hij liefdevol- uitnodigend én articulerend- begrenzend tegelijk. Ook 
lijkt het hem te lukken om zowel aandacht te hebben voor het ‘ik’ van iedere indivi-
duele leerling als voor de groep als geheel.

Een bijzonder (pedagogisch) moment waarbij deze ‘all- in- one aandacht’ naar 
voren komt, vindt plaats op het moment dat een van de leerlingen vraagt of hij naar 
de wc mag omdat hij teveel Smintjes op heeft. Daar lijkt Teunissen zowel liefdevol, 
aanwezig als begrenzend tegelijk te reageren. Wat hierbij naar voren komt is dat dit 
een moment is waarop de leerlingen – en ook ik! – zich in hun binnenste aange-
sproken voelen. Gegiechel verstomt, de boodschap van Teunissen komt binnen, en 
het moment is daar om (opnieuw) te kiezen hoe je als mens tot het Smintjes verhaal 
en de betreffende leerling te verhouden. 

Wat in en via het portret zichtbaar wordt is dat daar waar alle bewegingen 
in een bijzondere melange van aandachtig ontvangen, aanwezig wakker zijn en 
begrenzend betrokken zijn samen lijken te kunnen komen, het ‘je iets laten gezeg-
gen’ de ruimte lijkt te krijgen. Wat daarnaast zichtbaar wordt is dat deze ‘all- in- one’ 
aandacht zich niet zozeer via taal maar, zoals in paragraaf 7.5.1 al gezegd, veeleer via 
de lichaamshouding en de klankkleur van de stem manifesteert. 

Deze all- in- one aandacht komt in het portret met Kavindu bij de verschillende 

leraren op verschillende manieren naar voren. Steeds lijkt het te gaan om het 

bij elkaar brengen van liefdevol ontvangen, ‘aanwezig zijn’ en meer afscheidend 

begrenzen. 

Ook in andere portretten wordt all- in- one aandacht zichtbaar. In het portret 

‘Leerlingen in- lijven’ (5.5) lijkt Johan in alles een voorwaarts gerichte all- in- 

one aandacht te laten zien. Het zelfde geldt voor docente Danielle (‘Voor- bij 

de voorkant’, 5.6). In haar manier van reageren is zowel het ontvangende, het 

aanwezige als het begrenzend- voorwaartse zichtbaar. Ook bij docente Anja 
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(‘Kruimeltjes’, 5.2) komen verbinden en afscheiden, ruimte maken en begrenzen 

en de leerlingen de kans geven om opnieuw te verschijnen simultaan in beeld. 

Wat hierbij zichtbaar wordt is dat Anja, vanuit een hier en nu aanwezigheid, 

haar verantwoordelijkheid actief opneemt en zonder enige twijfel ‘in charge’ 

is. Van daaruit articuleert ze steeds opnieuw een volwassen omgang met vrij-

heid. In het portret met Joep (‘Krediet- waardig’, 7.6) lijkt docent van Ierland in 

staat om vanuit zijn liefde voor het vak en de leerling zowel te ontvangen en 

uit te nodigen als dat hij, met hulp van de lesstof, het volwassen- in- de- wereld- 

bestaan articuleert. 

7.6 Krediet- waardig 

7.6.1 Over ondergronds vertrouwen 

Dit portret is tot stand gekomen via een meeloopdag met Joep, leerling havo jaar 4 
op een christelijke scholengemeenschap voor vmbo tot en met vwo. 

Een eerste kwestie die via het portret in beeld komt in relatie tot ‘aandachtige 
betrokkenheid’, betreft de vraag naar wat er – naast de grondtoon – qua ‘onder-
grond’ nodig is om schuring, wrijving en/of de onderbreking te kunnen laten 
plaatsvinden zónder dat de leerling relationeel gezien zich (volledig) afsluit en/of 
uit beeld verdwijnt. 

In het portret komt een licht vermoeide docente Duits, mevrouw de Bruin, in 
beeld. Op de voorgrond lijkt ze niet of nauwelijks moeite te doen om werkelijk met 
leerlingen in contact te treden. Toch wordt gedurende de les op de áchtergrond een 
andere verhouding tussen de docente en haar leerlingen zichtbaar. Een bijzonder 
moment daarbij komt in beeld op het moment dat Joep met de docente in discussie 
gaat. Op de voorgrond gaat het er stevig aan toe en is zichtbaar dat men het flink 
met elkaar oneens is. Toch lijkt, simultaan, op de achtergrond een solide relatio-
nele basis proefbaar. Ergens lijken Joep en de docente krediet bij elkaar te hebben 
opgebouwd, waardoor het júist mogelijk wordt om onderling te schuren, te wrijven 
en de plek der moeite op te zoeken, zonder dat dit de relatie au fond verstoort en 
zonder dat er ‘geschaafd’ wordt. 

Wat hier zichtbaar wordt is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ een relationele 
fundering lijkt nodig te hebben. Daarbij lijkt een in de tijd opgebouwd krediet, een 
reeds eerder opgebouwd vertrouwen, als basisondergrond te ‘werken’. Vanuit dit 
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ondergronds vertrouwen bestaat de ruimte voor zowel de een als de ander om in alle 
eigenheid te verschijnen. 

Vertrouwen en het van daaruit met elkaar kunnen (door)bouwen op en werken 

aan zelfstandigheid/volwassenheid komt ook in een groot aantal andere por-

tretten in directe, maar vooral ook indirecte zin in beeld. 

Door de dag heen is in verschillende portretten onderliggend vertrouwen 

proefbaar. Wat daarbij naar voren komt is dat vertrouwen op zichzelf niet in 

directe zin benoemd wordt, noch in directe zin in beeld lijkt te komen. 

Wat wél zichtbaar wordt, zijn (een deel van) de kruimels van aandacht en 

betrokkenheid die hier mee gepaard lijken te gaan, zoals de lichamelijke aanra-

kingen, de liefdevolle toon waarmee gesproken wordt, het letterlijk beschikbaar 

zijn voor leerlingen. Zichtbaar ook zijn de wrijving- zonder- de- verbinding- 

kwijt- te- raken situaties – zie bijvoorbeeld ook de vergadering in het portret 

met Michiel (‘Met open vizier’, 6.3) – waaruit een reeds opgebouwd vertrouwen 

blijkt. Hoorbaar zijn, o.a. via de gesprekken, de intenties, de onderliggende 

waarden en de wens om vanuit vertrouwen het goede voor de leerling te wil-

len doen. 

7.6.2 Portret ‘Krediet- waardig’ 

Net zoals eerder twee keer in dit project, bij het schrijven van het portret met docent 
Danielle en het uitwerken van het portret met directeur Yvonne, lukte het me ook 
met betrekking tot dit portret niet om in de weken aansluitend aan mijn bezoek 
de pen ter hand te nemen. 

En ook dit keer weer sloeg de twijfel toe. Lukt het me nog wel? Kan ik nog terug 
bij en vooral ín het verhaal, in Joep zijn verhaal, komen? Hoe was het ook weer? Hoe 
ging het ook weer? Heb ik alles wel goed opgeschreven en opgenomen? 

Daar waar tijd enerzijds zijn werk lijkt te doen in het ordenen van gedachten, 
het scherper krijgen van waar het om draait, heeft het tegelijkertijd een soort van 
vertroebelende werking, alsof er een laagje stof over de ‘aandachtige betrokkenheid’ 
heen komt. 

Gek is dat, hoe ‘het hoofd’ die afstand soms nodig heeft, maar ‘het gevoel’ klaar-
blijkelijk een vorm van (fysieke en emotionele?) nabijheid moet ervaren. Waarbij het 
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verhaal en de mens, als het ware, opnieuw in je systeem komen te zitten. Proefbaar, 
raakbaar, in al je vezels voelbaar. Opschrijfbaar. Zou het precies daar zijn, in die 
wisselwerking tussen lichaam, gevoel en geest laat het verhaal, dat een ontmoeting 
zich in zijn rijkheid laat zien en optekenen?

Maar goed, het bijeenbrengen van hoofd en gevoel ging dit keer niet ‘als vanzelf’. 
En dus zat er niks anders op dan me met hulp van de opnames en aantekeningen 
(wederom) van kop tot teen onder te dompelen in de meeloopdag. De dag waarop 
Joep me uiterst hoffelijk, vriendelijk en gevoed door levenslustige op de toekomst 
gerichte energie, een kijkje in zijn schoolleven gaf. A
Na een ontspannen autorit, waarbij het groene mij omringende landschap mijn 
innerlijke rust vriendelijk wakker kust, arriveer ik zo rond 08.00 uur bij de christe-
lijke scholengemeenschap waar ik die dag moet zijn. Dit keer betreft het een school 
met zo’n zevenhonderd leerlingen, gehuisvest in een schoolgebouw dat het 
midden houdt tussen een woonhuis Scandinavische stijl en een 
appartementengebouw uit Amsterdam. Wat het meest opvalt zijn de frisse 
kleuren, die, zo zal ik later horen, de verschillende ‘bouwen’ aanduiden. Verder 
zorgt een tikkeltje asymmetrie met vier-kante kleine en wat grotere ramen vooral 
voor een rustige, vriendelijke uitstraling. 

Mezelf al wandelend een weg naar de ingang zoekend realiseer ik mij, nog 
voor ik verder iets weet over de verdere inrichting of aanpak van de school, dat 
er over het gebouw moet zijn nagedacht. Te ver van de ‘middle of the road’ 
architectuur om het ‘per ongeluk’ te laten zijn. Is hier een diepere gedachte te 
vinden? 

Wat ik in ieder geval zelf merk is dat het gebouw iets doet met mijn 
gemoed. Het straalt rust, geborgenheid, en, last but not least, eigenzinnigheid uit. 

Zoals altijd is ook nu mijn mening iets persoonlijks, zo blijkt later maar 
weer. Tijdens het schrijven van dit portret probeer ik via internet nog wat 
architecto-nische informatie over het gebouw te verzamelen. Al snel kom ik 
uit bij Google Review, er staan zo’n zestien reviews over de school online. 
Over het algemeen positief, maar niet allemaal. Vlak na recensie met als titel 
‘moest even de score een beetje omlaag halen’, valt me de beoordeling ‘wat een 
akelig gebouw aan de bui-tenkant’ op. Zo zie je maar weer, beauty is always in 
the eye of the beholder, of het moet zijn dat de reviewer vooral wilde bijdragen 
aan het verder downgraden van de Google Review scores. 

Vandaag ga ik op stap met Joep, een 17-jarige leerling die afgelopen jaar na het 
halen van zijn vmbo- tl diploma de overstap naar havo 4 heeft gemaakt. Ik kijk uit 
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naar de ontmoeting. Niet in de laatste plaats om me te vergewissen van wie, of beter, 
hoe, Joep nou eigenlijk is.

Een nieuwsgierigheid die sinds enkele maanden behoorlijk is wakker gemaakt. 
Niet in de laatste plaats door Joeps digitale afwezigheid. Want ja, ‘hoe’ is iemand 
als hij maandenlang niet reageert op mailtjes? En hoe moeilijk wordt het dan, om 
‘geduld’ en ‘oordeelloosheid’ de maat te laten slaan? 

Ook mij is niets menselijks vreemd. Ook ik heb, zo bleek in de aanloop naar 
deze dag, een beperkte houdbaarheid waar het gaat om geduldig, zonder zelf in te 
vullen, op een reactie wachten. Kan Joep niet? Wil Joep niet? Durft hij niet? Is hij het 
gewoon vergeten? Hij had toch zélf gewoon toegezegd om mij de ruimte te geven 
om met hem mee te lopen? Waarom reageert hij niet potverdorie??!!!!!

Ergens kroop het in mijn systeem, ergens kroop Joep in mijn systeem. Onrust, 
ongeduld en onbegrip wisselden zich af met berusting, vertrouwen en nieuwsgierig-
heid. Wat was er aan de hand? Door mijn kinderen ingefluisterd gekregen hebbend 
dat email vooral iets voor oude(re) mensen is en bovendien een telefoonnummer 
ontberend, restte me, alle emotioneel gekleurde redeneringen ten spijt, geen andere 
optie dan afwachten. Zou ik nog wat gaan horen? Of was hij inmiddels al lang 
afgehaakt? 

En ja dan toch!, een dag voor mijn bezoek kwam, na nogmaals een inmiddels 
iets meer desperaat mailtje van mijn kant, een verlossend antwoord. Ik was welkom. 
Met vriendelijke groet, Joep. Hij las zijn mail dus toch!  A
Na door twee vriendelijke conciërges en de bouwcoördinator via de met kubusblok-
zithoeken gevulde open hal de weg naar het juiste leerhuis te zijn gewezen, stuit ik 
bij de ingang ervan, zittend in een schuingedakte open ruimte, op een alleraardigste 
al wat meer op leeftijd zijnde onderwijsassistentie met de naam Petra. Meer dan 
genoeg tijd over, en dus ook ruimte voor een praatje. 

Petra staat mij, ondanks het feit dat ik voor haar een volkomen vreemdeling 
ben, open te woord. Ik voel me welkom, voel me gezien. Tussendoor begroet ze 
iedere leerling die te vroeg, op tijd of te laat het gebouw binnenkomt. ‘Hé ben 
jij te laat?’, vraagt ze aan een jongen die getooid met grijze sweater en jeans met 
opgerolde broekspijpjes de bouw binnen probeert komen. ‘Mooi op tijd is niet te 
laat’, reageert de jongen, waarbij hij via zijn glimlach een staandehouding tracht 
te omzeilen. ‘Jij valt om van geluk’, reageert ze eveneens glimlachend, waarna de 
jongen zijn weg vervolgt. 
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Tijdens ons gesprek, waarin ze me ook een en ander over zichzelf en haar route 
richting dit beroep vertelt, wordt me duidelijk dat Joep vandaag moet ‘voorblijven’. 
Voor- en nablijven is onderdeel van de regels van de school. Vier keer te laat voor 
de les is een half uur voor- of een half uur nablijven. Oh? Joep voorblijven? Ik ben 
verbaasd. Komt dat even goed uit dat ik wat eerder ben! Wat een mazzel. Waarom 
heeft Joep hier niks over gezegd? 

De verbazing nog even ervarend, komt Joep even later aangewandeld. Zeventien 
lentes jong, fris ogend, blonde kop, roze polo, zwart armbandje en dito horloge, 
strakke spijkerbroek en sneakers, ergens laverend tussen het zijn van een jongen 
en het zijn van een man. Hij schudt me allervriendelijkst een stevige hand. Wat 
nu? Beiden een beetje onwennig vanwege de extra gezamenlijke tijd die ons onver-
wacht ten deel valt, besluiten we, met toestemming van Petra, om de voorblijftijd 
te gebruiken om elkaar via een gesprek wat beter te leren kennen. 

Waar en hoe te beginnen? Of gewoon maar onderweg gaan? Allereerst vertelt 
Joep, die in zijn vrije tijd druk is met vier keer in de week voetballen en werken bij 
de Albert Heijn, met gepaste serieusheid iets over waarom havo eerder niet (met-
een) lukte en nu wel. ‘Ik ging buiten voetballen en alles, ik kon toen nog niet leren. 
Spelen, voetballen. Nu wel.’ 

Vervolgens vertelt hij over zijn tijdens de gymles geblesseerde enkel en het als 
gevolg daarvan niet mee kunnen doen met de laatste belangrijke! wedstrijd van 
zijn team. Oei? En toen? Hoe ging hij hier mee om? ‘Ik ben op zo’n moment wel 
wat chagrijniger, wat meer geprikkeld, maar daarna niet meer’, zegt hij, ‘ik kan het 
dan wel loslaten.’ 

Ook al babbelt Joep meer dan vlot, toch merk ik ook dit keer weer dat zo’n 
eerste aftasting van wie iemand is iets kunstmatigs heeft, dat ontmoeten eigen-
lijk meer tijd vraagt dan het kleine uurtje dat we hebben. Aan de inhoud kan het 
niet liggen, want Joep vertelt me van alles. Wat is het dan dat het hier (nog) om 
informatie- uitwisseling gaat en het nog niet als een ontmoeting voelt? Of is het pas 
met terugwerkende kracht, dus bijvoorbeeld aan het einde van de dag, dat je de dan 
voorbije ontmoeting ervaart? 

Tijd, ruimte, niet alleen in duurtijd, maar ook in wie- is- aan- het- woord- tijd, 
doen er in ieder geval toe. Kleine pauzes, mogelijkheden voor de ander om de bal 
op te pakken. Maar misschien ook intentie? Gezamenlijke intentie? En daarnaast 
het loslaten van een beoogde route? Het nog ‘niet weten’ en kennen er durven laten 
zijn? En hoe zit het met de (voor)oordelen? Want ik had toch al een beeld van Joep 
nog vóór ik het gebouw betrad? 
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Benieuwd naar hoe de route vandaag zal verlopen vervolgen we ons gesprek. De 
setting is ontspannen. Geen haast, noch wederzijdse verwachtingen. Zijn voorliefde 
voor zowel economie als het journalistieke metier komt op tafel. Ik vraag hem of hij 
zichzelf herkent in het feit dat journalisten vaak eigenheimers zijn, in die zin, dat 
het mensen zijn die vanuit onafhankelijkheid hun eigen route kiezen, zich op die 
manier vergewissend van het kunnen zoeken naar de waarheid? ‘Ja, ik maakt mijn 
eigen keuzes meestal wel….Eigenlijk altijd. Als vrienden iets willen gaan doen en 
ik wil dat niet, dan zeg ik ook gewoon nee. Sommigen vinden lastig om te zeggen 
‘ik wil even niet afspreken’, maar ik vind: je moet gewoon to the point zijn, zo van 
‘nee, dat gaat niet lukken’. Ik vind het aanstellen als ze er zelf moeilijk over doen.’ 

Ook thuis komt even aan de orde. Zijn vader en moeder, beiden werkend 
in onderwijsland en sinds zijn derde gescheiden, ‘doen het prima’. Joep: ‘Ze zijn 
gewoon heel gemakkelijk allebei en vinden best veel goed.’ En dat past hem, ook 
in de ‘voorzichtig grensverleggende’ uitstapjes die hij maakt buiten de grenzen van 
wat mag en bekend is. ‘Ik ben niet heel braaf, ik probeer wel dingen uit, gewoon 
kattenkwaad zullen we maar zeggen, met alcohol, pillen niet, maar wel een jointje 
ofzo, maar voor de rest probeer ik het wel zo netjes mogelijk te doen.’ 

Dan vertelt hij over zijn reisjes naar Berlijn (school) en Griekenland (voetbal-
team), zijn uitstapjes naar Amsterdam (Ajax, Championsleague), zijn verlangen naar 
reizen buiten Europa en zijn recent verkregen autorijbewijs. En ja, oké, soms grijpt 
zijn moeder in, hij heeft nu toevallig vier weken huisarrest vanwege een uur te laat 
thuis, maar ook daar ‘is ze op zich wel mild in, met gewoon wat uitzonderingetjes.’ 

Ergens proef ik, ook al zijn we pas net onderweg, in het gesprek een gelaagdheid 
in de Joep die tegenover me zit. Enerzijds de welwillende Joep die zich coöperatief 
opstelt en meewerkt aan wat hem gevraagd wordt, zich daarbij – in ieder geval voor 
het oog – voegend naar de bestaande sociale orde en sociale afspraken en tradities. 
Anderzijds de Joep die zich juist wat meer onttrekt aan diezelfde orde, die ‘grens-
verleggend’ het nieuwe verkennend de wereld in wil. Met welke kant van Joep zal 
ik wanneer in contact komen?  A
En dan is het tijd voor de eerste ‘les’. Een les Nederlands die nu plots geen Neder-
lands is, zo hoor ik, maar een kies- en- doe- het- zelf les. Voor de meesten betekent dit 
nog snel even studeren voor het tentamen bedrijfseconomie dat een uur later volgt. 
Hè, hoe zit dit, waarom geen Nederlands? Ik kan nog even niet volgen…

Ook wat de docente Nederlands, mevrouw Kolf, slank, grijs haar, rond brille-
tje, levendig maar rustig in woord en gebaar, voor de klas bij aanvang van de les 
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meedeelt is voor mij in eerste instantie abracadabra. Iets over blauwe kaarten en 
witte kaarten, gevolgd door de opmerking ‘in dit huis is het de eerste tien minuten 
stil.’ Ze krijgt gehoor. Dit is voor de klas routine, zo proef ik, onderwijl me aanpas-
send aan de onvoorziene koerswijziging. 

In stilte gaan de leerlingen, al dan niet voorzien van oortjes en nagenoeg alle-
maal werkend met hun iPad, aan de slag. Ook Joep, die zich samen met zijn vrienden 
Ronald en Leo aan een tafeltje achterin de klas heeft verschanst, gaat in eerste 
instantie in stilte, en even later fluisterend, aan het werk. Ik volg in stilte. 

Fysiek dicht op elkaar zittend legt Joep zijn vrienden uit hoe het zit met inflatie, 
deflatie en indexcijfers. Dat als je nou 36, 36 x 36,36 doet, dat je dan zus en zo, via 
dat en dat daar en daar uitkomt. Ronald, die Joep onderbreekt met het zinnetje, 
‘Ric is Nic gedeeld door Pic’ – klaarblijkelijk dé formule waarmee je index en inflatie 
uitrekent – lijkt het nog niet helemaal te kunnen volgen. Ik ook niet trouwens, en 
dus vraag ik wat ze aan het doen zijn. Joep: ‘Het is een soort laatste puntjes op de i 
zetten, elkaar nog even helpen’, waarna Leo aangeeft dat ‘de meneer van economie 
het vaak op een bepaalde manier uitlegt, maar dat het dan heel anders in de toets 
komt.’ ‘Is het moeilijk’, vraag ik, waarop Joep reageert met ‘als je het snapt dan lukt 
het wel.’ 

Joep en zijn vrienden oefenen verder. Joep druk in de weer alles uitleggend, Leo 
en Ronald het actief in zich opnemend. Het rekenmachientje van Leo weigert. ‘Dan 
moet je er op slaan ofzo’, stelt Joep blikkend noch blozend voor. 

Ondertussen kijk ik even om me heen. De ruimte is niet echt een lokaal, het is 
meer een open, haast zolderachtige ruimte waar zich aan de zijkant enkele deels 
door glas ommuurde lokalen bevinden. Ook Petra is vanaf hier zicht- en hoorbaar. 
Hoe zit dit? Later vertellen Joep en zijn vrienden me over het onderscheid tussen 
de instructieruimten en de gemeenschappelijke ruimte. Hier in de gemeenschap-
pelijke ruimte mogen leerlingen, mits ze een blauwe kaart hebben – een ‘bewijs’ 
dat ze het over de hele linie ‘goed’ doen –, werken aan een vak naar keuze. Bij een 
oranje kaart (een of twee vakken zijn ‘wat minder’), of een witte kaart (je staat er in 
het algemeen slecht voor) moet je verplicht aan het vak werken dat in officiële zin 
op de planning staat. 

Het komt mij – zelf opgegroeid zijnde in een klassikaal systeem waarbij het 
kiezen van een eigen onderwerp voor je spreekbeurt of werkstuk tot het summum 
van vrijheid behoorde – allemaal best ingewikkeld voor. Ik lijk de enige die er (nog) 
geen weg mee weet. Klaarblijkelijk weet iedereen hier van de hoed en de rand. Maar 
hoe weet de docent nu wie blauw, oranje of wit heeft? Ik zie nergens kaarten? En 
wanneer wordt dat bepaald? 
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Aha, hoe moeilijk kan het zijn! De ‘kaart’, gebaseerd op het laatste rapport, is 
een sticker op je iPad! Waarom heet het dan kaart in plaats van sticker? vraag ik 
me van binnen licht in verwarring af, meteen gevolgd door de gedachte dat een 
beetje sjoemelen er dus niet in zit, want de kleuren zijn voor iedereen overal altijd 
zichtbaar. 

Tijdens het schrijven van dit verslag breek ik mijn hoofd over de vraag wat 
het precieze idee achter de kaarten is. Het qua cijfers ‘goed doen’ wordt beloond 
met een tikkie meer vrijheid, de vrijheid om met een vak naar eigen keuze aan de 
slag te gaan. Het niet goed doen leidt tot het wegnemen van die vrijheid. Zou het 
functioneren, dat verplicht aan een door de school bepaald vak werken als je het 
over de hele linie onvoldoende goed doet? Of is het eigenlijk een systeem dat vooral 
voor de ‘goed- doeners’ iets oplevert? Hoe zit het dan eigenlijk met die vrijheid? Hoe 
verhoudt zich dit systeem zich eigenlijk tot ‘aandachtige betrokkenheid’? 

Na zo’n tien minuten volgt een kleine onderbreking. Mevrouw Kolf, later vertelt 
ze me dat ze al jaren voor de klas staat en het nog steeds met heel veel plezier doet, 
geeft aan ‘dat zo ongeveer de hele klas bezig is met economie.’ Ze benadrukt dat dat 
‘prima’ is, maar dat ze wel wil dat de leerlingen vrijdag de diagnostische toets spel-
ling hebben gemaakt. Ja, ook dat nog, bedenk ik me. Sta je als docent Nederlands 
voor een groep, is er niemand met jouw vak aan het werk. Hoe wordt dat ervaren? 
Hoe ga je daar als docent mee om? Wat weet je als docente Nederlands van econo-
mie? Of is dat niet belangrijk?

Niet heel veel later mag ik er een glimp van opvangen. Docente Kolf, die in heel 
haar uitstraling op de ander gericht lijkt en waarachtige betrokkenheid uitstraalt, 
komt bij Joeps tafeltje staan en vraagt gemeend geïnteresseerd. ‘Wat is dit voor iets’?, 
fluistert ze, zoekend naar waar de leerlingen mee bezig zijn, waarop Joep reageert: 
‘Dit is het reëel index cijfer.’ ‘Hoe kom je er achter wat het reëel indexcijfer is?’ 
vraagt ze vervolgens, waarna Joep een aantal formules uit zijn mouw schudt. ‘Aha’, 
concludeert de docente, ‘het zijn dus een soort van formules.’ 

Ik proef bij mezelf een lichte twijfel, ik probeer me een beeld te vormen van wat 
de docente hier doet. Niks van het vak snappend, toch de leerlingen laten weten 
dat ze er is, dat ze betrokken is. Welke beweging maakt de docent hier? Wat voor 
‘aandachtige betrokkenheid’ neem ik waar? 

De docent wandelt door naar het volgende groepje, Joep richt zich tot zijn tafel-
genoten. Joep: ‘Wil je nog een opgave oefenen?’ De jongens schudden nee. ‘Oké, dan 
ga ik nog even wat lezen denk ik.’ De jongens duiken voor een moment onder in het 
eigen denken. Maar: bloed stroomt blijkbaar waar het niet gaan kan, want nog geen 
minuut later onderneemt Joep een nieuwe poging tot het geven van onderricht. 
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‘Reken nu eens de inflatie uit’, stelt hij voor. ‘De wegingsfactor keer de prijs die is 
gestegen…ik zal het even uitleggen ja?’ 

Dan, plots, nog voor de jongens kunnen reageren, is de docente een kort 
moment weer in beeld, alsof ze voor even contact wil maken. 

Docente Kolf: ‘Joep, snap je het?’ 
Joep: ‘Ja, ik denk het wel.’ 
Docente Kolf: ‘En jij Leo?’ 
Leo: ‘Iets minder.’ 
Docente Kolf: ‘En jij Ronald?’ 
Ronald: ‘Mwah, ja, zo’n beetje.’ 

En weg is ze weer.
Niet veel later roept een aantal meisjes in de klas Joeps hulp in. Ze snappen het 

niet, of hij het wil komen uitleggen? Journalistiek mag dan misschien zijn affiniteit 
hebben, leraar zijn lijkt hem haast op het lijf geschreven. Vol overgave wijdt hij 
zich de rest van de ‘les’ aan zijn taak. Joep legt uit, de dames luisteren. Een schare 
(vrouwelijke) bewonderaars valt hem ten deel. 

Onderwijl praat ik kort met mevrouw Kolf, ze is naast docent hier op school 
assessor bij de lerarenopleiding en de pabo. Ze is geïnteresseerd in mijn onderzoek. 
Wat haar het meest intrigeert is wat zij ‘de klik’ noemt. ‘Hoe krijg je een leerling in 
beweging? Wat maakt dat die klik er wel of niet is?’ 

Joep zal tijdens de korte pauze na de les betogen mevrouw Kolf een goede leraar 
te vinden. Goed- want- streng, zo is zijn redenering. En ook de school in zijn tota-
liteit ervaart hij als een goede school. Joep: ‘Ik ben nooit gepest of bedreigd of zo, 
en ik denk dat er hier wat dat betreft heel weinig gebeurt. Ik denk dat veel mensen 
een goede sfeer met elkaar hebben. Dat komt ook omdat de school verdeeld is in 
bouwen.’ 

Ook de rest van de dag hoor ik over leraren en lessen dat ze ‘goed’ zijn, Joep 
heeft eigenlijk nergens in negatieve zin commentaar op. Dat is, in ieder geval kij-
kend naar mijn persoonlijke ervaring met pubers, niet gemiddeld. Hoe kan dit? 
Zie/hoor ik hier Joep zelf? Staat hij zodanig positief in zijn schoolleven dat hij het 
inderdaad allemaal als (erg) goed ervaart? Verdiept hij zich niet al te veel in ‘het 
zijn’ van zijn leraren? Of is het meer dat hij naar mij toe netjes probeert te blijven?  A
Van het kies- en- doe- het- zelf uur Nederlands over naar de eerste korte pauze. Ik volg 
Joep en zijn vrienden naar beneden, naar de centrale hal. Daar probeert iedereen 
zich ergens in en op de blokkerige zithoekkussens te nestelen. Niet geheel zonder 
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risico op blessures, maar ja deze hangplek is dan ook niet voor mijn leeftijd gemaakt, 
klauter ik mee over en tussen de blokken door. Een bijzondere constellatie deze 
blok- zit- hang- oase, duidelijk anders dan de traditionele ‘tafeltje- stoeltje’ setting. 
Deze fysieke inrichting zal vast iets doen met de interpersoonlijke manier van met 
elkaar acteren, bedenk ik me al klimmend. Maar of het nu zo rustig is? Even later 
overzie ik vanuit mijn eigen plekje in de hoge open centrale ruimte iets beter waar 
ik in terecht ben gekomen. Het geheel overziend, lijkt het nog het meest op een 
kolonie pinguïns. Lawaaierige gezellige chaos met overal zich via mini- eilandjes 
groeperende jongeren. 

Joep trekt, gezeteld te midden van zijn vrienden, ook hier op de blok- kussens 
de docentenrol naar zich toe. Pic, nic, het nominale inkomen en de inflatie, de 
woorden rollen als vanzelf uit zijn mond. ‘Hé ouwehoer!’, roept een van de andere 
jongens Joep toe. Het is aan dovemans oren gericht. 

Tot een van de andere jongens een paar draadloze oortjes voorzien van felle 
blauwe lampjes tevoorschijn haalt. Als bij toverslag verplaatsen alle blikken zich 
richting gadget. ‘Lijkt net een suprise joh’, roept Joep, waarna het Apple speeltje 
met minutieuze precisie aan onderzoek wordt onderworpen. Terloops vraag ik hoe 
het bij Joep zelf zit, wat voor telefoon heeft hij eigenlijk? Het blijkt een iPhone X te 
zijn. Joep: ‘Ik had eerst een iPhone 8, maar die heb ik doormidden geslagen. Ik zat 
in een potje FIFA en toen bam!’ Hij gebaart zijn arm naar beneden bewegend hoe 
het er zo’n beetje moet hebben uitgezien. ‘Hij kent zijn eigen kracht niet joh’, vult 
een van de jongens aan. ‘En kreeg je toen gewoon een nieuwe telefoon?’, vervolg ik 
op een toon die waarschijnlijk het midden houdt tussen ‘nee toch zeker’ en ‘het zal 
toch niet.’ ‘Ehm, ja, ik wilde liever niet. Maar mijn vader wel. Ik heb wel een maandje 
zonder gezeten, maar toen van mijn vader een nieuwe gekregen.’ 

Hij zegt het alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Voor hem was het, 
klaarblijkelijk, ook geen probleem om geen telefoon te hebben. Maar tja, als je vader 
het wil….  A
Na de break het tentamen bedrijfseconomie. De docent in kwestie, meneer Duin-
dam, donker haar, spijkerbroek, blauwe trui, gebogen schouders, begin veertig, 
reageert licht afhoudend op het moment dat hij mij binnen ziet komen. ‘Er is geen 
plek, want het is volle bak’, zo weet hij me te vertellen. Geïmponeerd door zijn 
serieuze toon en me tegelijkertijd realiserend dat ik misschien niet voor iedereen 
een even gewenste gast ben, val ik even stil. Wat nu? Ik wil me niet opdringen, maar 
weet me ook niet meteen raad, want ja, ik had eigenlijk wel het voornemen om met 
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Joep een hele dag mee te lopen. Ach, misschien is er tijdens een tentamen misschien 
ook niet zoveel te observeren, spreek ik mezelf toe, en dus maak ik aanstalten om 
dan maar te vertrekken. Net voor ik naar buiten wandel komt de docent er op terug. 
‘Misschien kun je op mijn stoel voorin gaan zitten?’ 

En dus neem ik voorin op de stoel van Duindam plaats. Met vrij zicht op alle 
leerlingen in de klas, die zich aan van elkaar gescheiden tafeltjes inmiddels aan het 
voorbereiden zijn op wat komen gaat. Dan kondigt Duindam het tentamen aan. 
‘Telefoons uit en in de tas. Een woordenboek mag tijdens het tentamen gebruikt 
worden.’ ‘Klote’, zegt Joep, ‘die ligt in mijn kluisje.’ Duindam: ‘Ik begin met uitdelen 
en vanaf het moment dat ik begin is het stíl, veel succes!’ 

De stilte stroomt de ruimte in. Joep zet zich, evenals alle anderen, aan het werk. 
Hand op het voorhoofd, rekenmachine binnen handbereik. Geluid van tikkende 
pennen en toetsende rekenmachientjes. Zachtjes verschuivende billen. Hier en 
daar het geluid van zich verplaatsende stoelpoten. Hier wordt nagedacht. Van Joeps 
gezicht kan ik niets aflezen. Vriend Leo, recht achter hem gezeten, kijkt iets minder 
vrolijk. Of heb ik het mis? Aan het eind van de les geven beiden elkaar een ‘boks’. 
Blijkbaar is het goed gegaan?  A
Na economie volgt geschiedenis. Docent van Ierland, eind dertig/begin veertig, 
gestreept shirt, spijkerbroek en geschiedeniswaardige uilenbril, neemt, zijn stem 
doordrenkt van enthousiasme, vanaf het eerste moment luid en duidelijk accen-
tuerend het woord. ‘Ik kan aan jullie energie voelen dat jullie net een toets hebben 
gehad. Zelf was ik helemaal niet goed in die vakken, ik had een drie voor wiskunde! 
Mijn docenten waren tot tranen toe geroerd. Ze zeiden: ‘Snap je het nou nog niet?’’ 

De klas is wakker. Als bij klokslag is de sfeer herkaderd. Van de naar binnen 
gerichte in de eigen wereld levende energie van de toetsles van zo- even, is weinig 
meer over. Voorwaarts, aanwezig, alert, dat is de teneur. Na de vraag van van Ierland 
of iedereen weet wat de stof voor de vt (= voortgangstoets) is, begint de les. Vandaag 
op het programma: de verlichting en het absolutisme. 

‘Leo, als ik je vraag wat absolutisme ook weer is, kun je daar dan antwoord op 
geven?’ Leo: ‘Nee.’ Niet in negatieve zin geraakt lijkend door deze ontkenning, pakt 
van Ierland het momentum op door over een praktijkvoorbeeld van absolutisme te 
beginnen. Uit al zijn poriën energie uitstralend en ondersteund door armgebaren 
betoogt hij dat types als Lodewijk XIV álles bepaalden. ‘Als hij vond dat de leden van 
de hofhouding als een hondje moesten springen, dan spróngen ze!’ 
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Wat naast zijn heldere, aanwezig stem en zijn open blik en houding richting de 
klas vooral opvalt is zijn intonatie. Á la Mart Smeets, sterk articulerend en accentu-
erend, lijkt hij dat wat in hem leeft als het ware naar buiten te laten stromen. ‘Wat 
voor type macht kon een koning hebben?’, vraagt hij, een meisje halverwege de klas 
aankijkend. Stilte. ‘Kan je anders een praktisch voorbeeld noemen, want ik overval 
je een beetje?’ Meisje: ‘Geloof of zo?’ Van Ierland: ‘Precies!’ 

Naast dat hij enthousiasmeert en zijn eigen energie overbrengt, lijkt hij tegelij-
kertijd constant te zoeken naar een ‘in tune’ zijn met zowel de klas als de individuele 
leerling. Er ontgaat hem niks. Hij noemt de leerlingen, de klas rondgaand met 
vragen over de inmiddels al dan niet eerder besproken lesstof, stuk voor stuk per-
soonlijk bij naam. Maar dat niet alleen. In diezelfde aandachtsbeweging, waaruit 
zowel zijn liefde voor de leerling als de lesstof blijkt, duwt hij de brokjes lesstof als 
het ware voorzichtigjes onder hun neus. Als kleine klotsende golfjes die de kade 
raken. Hier, kijk dan, dit is interessant, vind jij ook niet? 

Na een toelichting op het absolutisme vervolgt van Ierland zijn TED- talk 
waardige door interactie gekleurde betoog met de het bespreken van geleerden 
die kritiek hadden op die absolute macht: John Locke, Montesquieu en Rousseau. 
Hij zoomt allereerst in op Locke, die pleitte voor een sociaal contract. Van Ierland: 
‘Joep, hoe klinkt dat, een sociaal contract?’ Joep: ‘Als een contract dat sociaal is haha.’ 

Ook hier laat van Ierland zich niet afleiden. Niet gestoord of verstoord door de 
op zich nietszeggende reactie van Joep stelt hij een vervolgvraag. ‘Wat zegt Locke?’ 
Joep: ‘Ehm, ik weet niet wat hij zegt, ehm, alle mensen hebben rechten?’

De poging tot antwoorden is gemeend. Zowel in Joep als anderen ervaar ik 
eagerness tot reageren. Met mate natuurlijk, je bent niet voor niks puber, maar toch.

Ik luister en volg geboeid. Naast het feit dat ik zelf haast spijt krijg van het 
feit dat ik niet meer op school zit én dat ik vroeger niet beter heb opgelet, ben 
ik gefascineerd door het interactieve proces dat zich voor mijn neus afspeelt. Op 
de een of andere manier is er geen escape mogelijk, je ‘moet’ haast wel meedoen. 
Tegelijkertijd ervaar ik geen enkele dwang. Ook bij de leerlingen merk ik aan niets 
dat ze zich onder druk gezet voelen. Sterker nog, voor een groepje pubers waarbij 
alle alles behalve school toe lijkt doen, komen ze uitermate inhoudelijk betrokken 
en enthousiast over. No way dat je hier in slaap wíl vallen. No way dat je hier in 
slaap kùnt vallen. 

En net op het moment dat ik zit te denken dat de lesstof op zichzelf in principe 
toch wel erg saai en droog moet zijn voor de gemiddelde 17-jarige, legt de docent de 
link naar het heden. ‘Even naar het hier en nu. Het idee dat sommige samenlevingen 
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zich superieur voelen ten opzichte van anderen. Bestaat dat nog? Wie zegt ja, wie 
zegt nee? 

Ook Joep krijgt de beurt. ‘Joep’, zou jij hier iets over willen toelichten?’ Joep: 
‘Misschien iets met de derdewereldlanden, dat wij mensen daar discrimineren’? 
Ook nu reageert Joep betrokken. Net als van Ierland: ‘Een persoon met goede ideeën 
die werkt voor Oxfam Novib komt met een zak geld naar een Afrikaans dorp. Zit 
daar een superioriteitsgevoel?’

Joep aarzelt, komt er niet helemaal aan uit. Van Ierland roept de hulp van de 
klas in. ‘Wil iemand Joep helpen?’ Stilte. ‘Dat is zuur, niemand wil helpen…omdat…’ 
En dan stopt en corrigeert hij zichzelf. ‘Ik ga de vraag nog een keer stellen. Straks. 
Aan het einde van de les.’ 

Ook nu weer een voor mij noterenswaardig moment. In de kleine aarzeling van 
van Ierland lijkt een wereld aan aandacht en afstemming te zitten. Wat zou er in 
zijn gedachten omgaan? 

Na het plenaire deel krijgen de leerlingen de opdracht om citaten te koppelen 
aan denkbeelden. Joep en ik besluiten de opdracht samen op te pakken. Het eerste 
citaat: ‘Twee dingen vervullen de geest met steeds nieuwe en toenemende bewon-
dering en eerbied, hoe vaker en langduriger het denken zich ermee bezighoudt: de 
sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.’ Welke denker hoort hierbij en 
waarom? Ehm, tja, da’s nog niet zo eenvoudig, bedenk ik me in stilte. 

Joep pakt zijn taak met eerbied op. Samen gaan we te midden van het werklus-
tige gekwebbel van de rest van de klas gebroederlijk aan het werk. Wel merk ik dat 
Joep zich iets anders tot de stof verhoudt dan ik. Daar waar ik op enig moment de 
discussie met de opdracht aan wil gaan – ‘ehm ik geloof niet dat ik het met deze 
toetsvraag eens ben’ – benadert Joep het wat coöperatiever: gewoon even navragen 
bij de leraar. 

Later zal hij me aangeven geschiedenis een leuke les te vinden. Belangrijk 
– ‘omdat het anders misschien vergeten raakt’ – maar ook gewoon interessant – 
‘ja het is gewoon leuk om een goede algemene kennis te hebben.’ Daarbij brengt 
docent van Ierland het volgens hem op een goede manier. Joep: ‘Het is beter dan 
het stampen uit zo’n boek. Omdat hij er een verhaaltje bij omschrijft, voorbeeldjes 
enzo. Dan onthoud je het beter.’

De zoemer gaat. Het lijkt wel haast of er een vuurtje onder de stoel van de leer-
lingen wordt aangestoken. Snel opstaan anders verbranden de billen! Zo snel als 
aandacht er kan zijn, zo snel is hij ook weer weg. Tijd voor pauze! A
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Het komt me voor dat de Jumbo in het hele land goede (leerling)zaken moet doen, 
want ook op de school van Joep trekt dagelijks een colonne leerlingen richting deze 
supermarkt. Een ritueel waar ook Joep, afhankelijk van de budgettaire situatie van 
dat moment of course, geregeld aan deelneemt. 

Samen met vriend Jens en nog een dertigtal andere leerlingen zetten we er 
stevig de pas in. Dan deelt Joep iets meer over zichzelf, nu voor wat betreft zijn 
vrienden. Vrienden zijn in het leven van Joep belangrijk, zo geeft hij aan. Naast Jens 
behoren Leo en Ronald tot zijn meest nabije vriendengroep, alleen met hen deelt 
hij wat hem in het leven werkelijk bezighoudt. 

Onderweg babbelen we daarnaast wat over school. Joep: ‘Ik vind de lessen op 
zich echt wel leuk, niet echt superleuk, maar wel interessant. Maar het is ook, bij-
voorbeeld na de vakantie, weer geweldig om je vrienden te zien. En ook het ritme 
is fijn, anders word je steeds heel laat wakker.’ 

Vrienden…peins ik, vrienden zijn belangrijk. Misschien wel het belangrijkst, 
zo concludeer ik in stilte. Maar toch doet school er daarnáást in zekere zin ook 
toe. Joep: ‘Een school zou je moeten helpen om iets te leren, om je inzicht te laten 
krijgen en om je te helpen bij wat je later wil gaan doen.’ En daarbij zijn docenten 
die goede uitleg geven en die jou de ruimte geven om zelf te werken belangrijk, zo 
is zijn visie. Ook qua opvoeding ligt er volgens Joep een taak voor school. ‘Dat je 
normen en waarden leert, dat als je je op school netjes gedraagt en gewoon contact 
hebt met docenten en medeleerlingen en dat dat buiten school dan ook wel zo is.’ 

Ondertussen zijn we bij de Jumbo aanbeland. De colonne verdringt zich massaal 
rondom de kaas- en frikandelbroodjes. Her en der wordt vriendelijk wat geduwd en 
getrokken. Joep staat, iets meer achteraan, een beetje te stoeien met een wat kleiner 
jongetje. Later hoor ik dat het het broertje van een vriend is. Ik sla het geheel gade. 
Ik zie een bijzondere drang tot leven en beleven. Speelsheid, nog niet al te veel 
afgebroken en/of ingeperkt door allerhande ervaringen. Is dit de energie die maakt 
dat jonge mensen voor het leven gaan? 

Getooid met broodjes en chocolade zetten we de route terug naar school in. 
Onderweg babbelt Jens, een kop groter dan Joep, met ons mee. Al met al zijn ze 
beiden behoorlijk positief over de school: een goede betrokkenheid, ruimte om 
het gesprek aan te gaan. Alleen als het gaat om zelfstandigheid, dan zou de school 
misschien wel een stapje verder mogen. Joep: ‘Ik denk dat de zelfstandigheid hier 
niet heel groot is. Je wordt wel gestimuleerd, maar er wordt ook veel voor je gezorgd, 
zodat je goede punten haalt enzo. Ze zijn wel heel mild. Ik kreeg nu bijvoorbeeld 
zo’n laatste- kans- mail. Ik had iets te laat ingeleverd voor geschiedenis. Dan zeggen 
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ze: ‘De inleverdatum is vrijdag, maar als je het dan pas op dinsdag inlevert is het 
ook goed’. Daardoor ga je misschien wel makkelijker denken.’

Ook het kaartensysteem (blauw, oranje, wit) komt in relatie tot zelfstandigheid 
nog even aan de orde. ‘Ze proberen het wel met die blauwe kaarten enzo, maar dat is 
dan eigenlijk ook weer helemáál niet zelfstandig, want dan krijg je iets in je handen 
gedrukt van: je hebt oranje dus je moet er nu wél mee aan de slag.’

Nog voor ons gesprek goed en wel beëindigd is – we zijn inmiddels weer op 
school aangekomen – gaat de bel. Tijd voor Duits, een van Joeps favoriete vakken.  A
De les Duits heeft plaats in een donker, klein lokaal met slechts één klein boven-
raam. Ook dit keer doet de sfeer iets met mijn gemoed, in dit geval een gevoel van 
opgeslotenheid. De les begint voor mij zonder duidelijke start en is derhalve enigs-
zins onnavolgbaar. Een groepje van zestien leerlingen wacht, twee aan twee in rijen 
gezeten, enigszins onrustig af. Tegelijkertijd proef ik ook iets gewoons, iets alle-
daags. Dit is hoe het in deze les gaat, dit is wat voor iedereen ‘normaal’ is misschien? 

Docente de Bruin, stevig gebouwd, middelbare leeftijd, iets zwaarder ademend, 
er een tikkeltje vermoeid en onverzorgd uitziend en de klas steeds opnieuw aanspre-
kend met de zin ‘goed jongens’, vraagt bij verschillende leerlingen na wat wanneer 
door hen wordt ingeleverd. Blijkbaar gaat het over een vlog of iets dergelijks. Een 
van de leerlingen krijgt uitstel, tot ongenoegen van Joep.

Joep: ‘Maar mevrouw, het is gewoon een deadline!’ 
Docente de Bruin (meteen reagerend): ‘Maar zij waren op vakantie in Amerika’ 
Joep (nog sneller): ‘Ja, ik was ook in Griekenland’
Docente de Bruin (nog voor Joep zijn zin is afgelopen): ‘En daar heeft ze me een 
mail over gestuurd en daar heb ik op gezegd: ‘Ja, is goed’’ 
Joep: ‘Ja, maar….’
Docente de Bruin (de rest van de klas bemoeit zich er inmiddels ook mee, het lawaai 
neemt toe): ‘Nee, nee, nee, nee, nee…klaar! (stilte) Joshua! Klaar!’
Joep en andere leerlingen: ‘Joshua! klaar!’
Joshua: ‘Ik was op vakantie in Antarctica’
Joep: ‘Heeft ze een foto van Amerika gestuurd? Ik kan ook zeggen dat ik in Amerika 
was. Ze was helemaal niet in Amerika joh, ze was gewoon lekker thuis.’

Bij het uitwerken van het gesprek luister ik de opname nog enkele keren terug. 
Wat gebeurt hier eigenlijk? Gaat hier een docente de strijd aan met haar leerling(en) 
over een gemaakte pedagogische keuze? Is hier een gebrek aan orde? Of beluister 
ik eigenlijk iets anders? Wat gebeurt hier precies? 
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Ook nu lijkt de voorgrond niet dezelfde informatie te geven als de achtergrond. 
Samen met de directheid van de discussie, die overigens een vrij neutrale ondertoon 
kent, lijkt zich in de dialoog ook een zekere vertrouwdheid én een zekere krediet-
waardigheid te manifesteren. Hier kunnen dingen gezegd worden, deze docente 
mag fouten maken, deze leerling mag zich uitspreken. Hoe is hier de verhouding? 
Wat zegt dit over ‘aandachtige betrokkenheid’?

Terug naar de les. Al kabbelend passeren nog wat organisatorische zaken de 
revue. Hier en daar spreekt ze iemand apart aan: ‘Heb jij al zicht op dit? Van jou 
moet ik nog een vlog. Heb jij dat al ingeleverd?’ 

Haar manier van optreden raakt me, maakt dat ik me in deze les beperkt wel-
kom voel. Vermoeidheid, een afgeroomde interesse in wat haar tijdens deze les te 
doen staat, zo proef ik. Een soort van ‘op de laatste benen lopen’, waarbij de energie 
uitgaat naar dat wat voor de basis noodzakelijk is. En ik behoor niet tot die basis. 
En dus word ik wel getolereerd, maar een warm welkom, dat zit er even niet in. 

‘Wanneer denkt u dat u de cijfers heeft’, vraagt Joep op enig moment. ‘Ja, als 
iedereen alles ingeleverd heeft’, reageert mevrouw de Bruin terstond ogenschijnlijk 
neutraal. ‘Tjonge, jonge, jonge’, reageert Joep. Een stilte volgt. 

‘Goed, dan gaan we nu even wat anders doen jongens’, stelt mevrouw de Bruin 
vervolgens voor. ‘Nee’, roept een van de leerlingen. ‘Jawel’, zegt de docente. ‘Jullie 
krijgen nu van mij een tekst. We gaan met lezen aan de slag. Doe alles maar weg, 
je iPad weg, alles kan van tafel.’ Joep: ’Het is toch niet voor cijfer?’ De vraag zal nog 
een paar keer vanuit de mond van andere leerlingen herhaald worden. Alsof men 
het antwoord tegelijk wel en niet weet. Is dit vragen naar een bekende weg? 

Na de opmerking ‘goed we gaan beginnen’ en reagerend met ‘nee je mag hem 
niet samen maken!’, gaan de leerlingen beetje bij beetje, wederom een aantal met 
oortjes in, aan de slag. Joep geeft nadat ik hem er om vraag aan dat ze ‘best wel vaak 
zelfstandige dingetjes’ doen in deze les. De juf verschanst zich voor in de klas achter 
haar computer en geeft met het teken ‘het is nu stil, serieus stil’, opdracht om aan 
het werk te gaan. De meesten volgen de gevraagde stilte. Behalve Jules. Hij wordt 
nog een keer aangesproken. ‘Also, an die arbeit!’ 

Ik proef ondertussen een kabbelende hier- en- nu energie. Rustig, meer op het 
moment gericht dan op de (onmiddellijke) voortgang. Korte tiktak conversatie- tjes, 
zo nu en dan een tikje kibbelend zelfs. Hier bepaalt niet de juf, noch de groep het 
tempo. Hier wordt noch stilgestaan noch heel hard vooruit gegaan. 

Joep lijkt zich in deze energie goed te kunnen nestelen. Vrij, zich uitsprekend 
over wat hij ziet en hoort. Geen schroom en toch respect. Wakker. Betrokken. Met 
de docent als mens in discussie gaand. En ook al laat hij in deze les gevraagd en 
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ongevraagd met enige regelmaat van zich horen, toch betreft het niet de diepere 
onderlaag. Het werkelijke contact dat hij in essentie met mevrouw de Bruin heeft 
bevindt zich op het niet meteen zichtbare niveau, zo meen ik te kunnen bemerken. 
Misschien is het juist vanwege die gefundeerde onderlaag dát hij van zich durft te 
laten horen. 

Sowieso ervaar ik in zijn doen en laten een soort van positief gestemde onge-
compliceerdheid en eigenzinnigheid. Alsof alles wat niet op zijn schouders hóeft 
te rusten, er ook eenvoudigweg vanaf glijdt. Alsof hij met betrekking tot bestaans-
kwesties in de wereld steeds opnieuw de positieve toegangsroute lijkt te willen 
vinden. No worries. Geen stress als het niet hoeft. Waarom moeilijk doen als het 
makkelijk kan? 

Tijdens de leestijd die volgt heb ik de tijd om even wat te mijmeren over mijn 
ervaringen tot nu toe deze dag. Ik bedenk me dat ‘aanwezig zijn’ vraagt om praten, 
onthouden en in contact zijn. En dat allemaal tegelijkertijd! Ik bedenk me ook 
dat ik tot nu toe vandaag in Joep en zijn vrienden vooral serieuze, hardwerkende 
jongens ben tegen gekomen. Jongens die inderdaad weleens experimenteren, die 
grenzen verleggen – ‘een weekendje ‘flex met je ex’ (hè?! wtf?!) – maar die over het 
algemeen zich (aangepast?) netjes gedragen en zich serieus kwijten van hun ‘taak’ 
tot volwassenwording. Hoezo moeilijke jongeren in havo 4? 

Her en der wordt gegaapt. Her en der wordt gecorrigeerd. Mevrouw de Bruin: 
‘Stil, serieus, Maaike, stil!, Pieter, ga eens aan de gang!’ En dan verstoort Tonio voor 
een moment wat intenser de verder in stilte verlopende les. ‘Tonio, kom maar even 
voorin zitten’, zegt mevrouw de Bruin op een toon die inmiddels een licht onvrien-
delijke kleur krijgt. Tonio verplaatst zich naar voren, zet zich dwars op zijn stoel. 
Zijn rug tegen de muur, de benen over de andere stoel. Hij gaapt. Wederom. Tot 
mevrouw de Bruin hem terecht wijst. ‘Zet je voeten op de grond. Ga recht zitten. 
En actie!’ 

Tonio kan het, klaarblijkelijk, niet laten om de docente verbaal en non- verbaal 
uit te dagen. Het lijkt er ook op dat dit niet de eerste keer is dat Tonio zich niet aan 
het ‘ik ga zelf aan het werk’ protocol houdt. Dat meen ik op te maken uit het feit 
dat mevrouw de Bruin hem wel aan het werk poogt te krijgen, terwijl ze er, zo proef 
ik, tegelijkertijd niet in gelooft. Stapje voor stapje wordt haar reactie wat cynischer. 

Docente de Bruin: ‘Hoe ver ben je nu?’ 
Tonio (van de prins geen kwaad wetend): ‘Negen.’ 
Docente de Bruin (cynisch): ‘Dan mag je wel opschieten.’ 

Niet alleen worden taal en toon minder vriendelijk, ook de erin gelegen bood-
schap wordt steeds dubbeler. Alsof door minachting gedreven duiveltjes er in strijd 
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zijn met gemeende liefde en aandacht. Behalve dat ik enigszins schrik van deze 
omslag, proef ik in haar reactie ook een bepaalde moeheid. Moe van (al die) kin-
deren die geen zin hebben om te werken, die niet vooruit willen. Ik lijk het te zien 
aan haar houding: gebogen schouders, mondhoeken naar beneden, de zwaarte met 
zich meetorsend. Alsof het haar op sommige momenten niet meer lukt om (steeds 
opnieuw) de weg terug te vinden naar de liefde voor de kinderen en het vak. Of in 
ieder geval op dit moment toch niet. 

Joep lijkt het allemaal niet te deren, of misschien is het voor hem inmiddels 
‘normaal’. Aan alle kanten om me heen kijken leerlingen inmiddels driftig filmpjes. 
De eerder aanwezige aandacht lijkt zo goed als weg. De docente laat ze. ‘Goed jon-
gens, was dit te doen?’ En dan gaat de verlossende zoemer. 

Onderweg naar het volgende lokaal belt Joep even met vriend Ronald. ‘Gaan 
we afspreken?…ow fuck, je bent met de scooter…jawel dat kan wel, dan doe ik mijn 
wel capuchon op?’  A
En dan is het tijd voor de laatste les. Het uur erná, het tutor uur, is (wederom) uit-
gevallen (naar ik begrijp uit reacties om me heen gaan de meesten daar sowieso niet 
al te vaak heen; een beeld dat ik herken van mijn eigen kinderen). De Romantiek 
staat op het programma in deze les kunst- beeldende vorming. 

De docent, meneer van Groessen, getooid met afgewassen geriemde spijker-
broek, ongeschoren baard en oorbelletje, laat zich vooral ook optekenen door zijn 
vermoeid ogende gezicht en zijn rauwig hese stem. Er hangt enerzijds iets onde-
finieerbaars melancholisch om hem heen, een mengeling van zoeken, vinden en 
weer kwijtraken, terwijl hij anderzijds ook uit een optimistische energiebron lijkt 
te kunnen putten. Zeker voor wat zijn vak betreft, zo zal ik later merken. 

Hij weet niet, zo merk ik uit zijn reactie, dat ik vandaag zou komen. ‘Ja, het kan 
wel zijn dat ik geïnformeerd ben, maar het is heel druk. Dit is de drukste periode 
van het jaar, dus ik heb geen mail gelezen.’ Het is oké dat ik er ben. Niet meer en 
niet minder. Ook hier geen afwijzing, noch een bijzonder warm welkom. 

Wat daar juist wel fijn aan is, naast dat het soms enig ongemak bij mij persoon-
lijk oproept vanwege het gevoel van ongewenst- indringen, is dat de leraren zich niet 
anders lijken te gedragen dan normaal. Geen kunstjes voor de onderzoeker, geen 
verfraaiing van de werkelijkheid. Ze zijn wie ze zijn. En dat heeft dan meteen toch 
ook weer een rustgevend effect op mij. Ik ben hier niet belangrijk, ik ben hier niet 
onbelangrijk. Ik ben hier gewoon. 
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Ik schuif aan naast Joep, ergens links voorin de klas, en wacht af. Nog voor 
meneer van Groessen iets heeft kunnen zeggen, meldt een van de meisjes in de 
klas, Diana, zich:

Diana: ‘Meneer, toch weer geen uitleg he?’ 
Docent van Groessen: ‘Wat wilde je dan wel? naar huis?’ 
Diana: ‘Voor mezelf werken aan Duits. Ik heb zó geen zin in deze les.’

Van Groessen laat het voor wat het is, onderwijl een muziekje aanzettend. Ter-
wijl hij zich, zoals hij het zelf noemt, op zijn gemakje ‘nog even organiseert’, kletsen 
Joep en ik nog even verder. We hebben het over de verplaatsing van het huis van zijn 
vader, waar hij op zondag tot en met dinsdag is, naar zijn moeders huis: 

Ik: ‘Dus je gaat zo meteen naar je moeders huis?’
Joep: ‘Ja, ik denk het wel.’ 
Ik: ‘Achterop de scooter, zonder helm, lekker illegaal?’ 

Het floept er uit voor ik er erg in heb. Klaarblijkelijk is er voldoende nabijheid 
om het ook te kunnen en mogen zeggen, voldoende betrokkenheid ook om het te 
wíllen zeggen. Maar het is ook óp of misschien zelfs wel over het randje, zo realiseer 
ik me zodra ik de opmerking maak. Want wie ben ik om me te bemoeien met Joep 
en zijn al dan niet verantwoordelijke scooter- gedrag? Joep reageert ogenschijnlijk 
niet ten diepste geraakt. Rustig zegt hij: ‘Ja, ik moet wel, ik ben vanochtend met de 
auto gebracht en ik weet niet hoe ik anders daar moet komen.’ 

Een verdere reactie inslikkend, wetend dat dit mijn zoon niet is en begrijpend 
dat jongeren altijd aan de grenzen van de wet zullen tornen, doe ik een klein schiet-
gebedje en denk een moment aan mijn eigen zoon. Ook hij gaat natuurlijk dit soort 
dingen doen, ook hij zal gevaar opzoeken, ook hem zal ik moeten laten gaan. Het 
leven kan geen gevangenis zijn! 

Joep is ondertussen met een paar medeleerlingen in een geanimeerd gesprek 
over de ‘SLU’, de verplichte Studie- Last- Uren. Er zijn punten te verzamelen met 
bezoeken aan vervolgopleidingen, open dagen en dergelijke. Zonder voldoende SLU 
ga je niet over van jaar vier naar jaar vijf, zo begrijp ik. Een collega leerling betoogt 
al drie jaar punten te verzamelen. Joep staat er iets anders in. ‘Ik niet, ik heb het 
nog nooit gedaan.’

Dan neemt meneer van Groessen het woord. Vandaag gaat het over de Roman-
tiek, een thema dat vorige les ook al op de agenda stond. ‘De Romantiek is niet…’, 
stelt van Groessen, gevolgd door een stilte. Een stilte die fluisterend door Joep 
razendsnel wordt aangevuld: ‘Romantisch.’ Van Groessen: ‘Het is niet een metalen 
tafeltje voor twee, de ondergaande zon, een hand vasthouden. Dat is keí romantisch, 
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maar dat is niet wat we bedoelen. Al wandelend van voor naar achter door de klas, 
met armen en mimiek gebarend vervolgt hij: 

Docent van Groessen: ‘Wie kan het nog terughalen? Wat bedoelen we?’ 
Leerling: ‘Vluchten.’
Docent van Groessen: ‘Ja, heel goed, waarin?’
Andere leerling: ‘De dood?’
Docent van Groessen: ‘Ja, heel goed, of?’
Nog weer een andere leerling: ‘De natuur.’
Docent van Groessen: ‘De overwéldigende natuur, zwiep- zwaaiende bomen, 
woeste zee.’ 

Hij vervolgt zijn betoog met energie. Daar waar ik in het begin van de les nog 
vooral een melancholisch getinte vermoeidheid meende te ontwaren, proef ik nu 
een met zichzelf ‘in sync’ zijnde docent. Ergens is het hem gelukt het vuurtje in zijn 
binnenste aan te wakkeren. Alsof er weer diesel in de motor zit! Dit is waar het om 
gaat, dit is belangrijk om over te brengen!

In zijn betoog over de Romantiek lijkt hij de leerlingen naast inhoudelijke infor-
matie ook gevoelsmatig een kleur (en een mening?) mee te willen geven. Alsof hij er 
zelf bij is geweest, verhaalt hij dat het een tijd was waarin er gevlucht werd in drank 
– ‘schrijf maar op, zuupen, zuupen’ – waarin de man werkte – ‘helaas, traditionele 
rolpatronen’ – en waarin het leven voor iedereen hard was –‘mensen dat kunnen 
we ons nu bijna niet meer voorstellen!’ 

De klas is stil. Ook Joep luistert. Hij schrijft, tegen het advies van de docent 
in, overigens niks op. Zo nu en dan kijkt hij wat op zijn telefoon. Later in de les 
vermaakt hij zich met het zetten van streepjes, rondjes, vierkantjes en tekenen van 
gezichtjes. Als ik hem op dat moment vraag hoe hij het vindt, volgt een zucht. ‘Min-
der leuk, dus hè?’, concludeer ik. ‘Ja’, is zijn reactie, zichzelf met de stilte die volgt 
impliciet verontschuldigend. ‘Is toch niet erg’, reageer ik. ‘Sommige zaken boeien, 
anderen minder.’ ‘Ja precies’, zo rondt hij, mij impliciet duidelijk makend dat er 
verder niet over gesproken hoeft te worden, onze korte conversatie af. 

Van Groessen is inmiddels na een enthousiasmerend interactief begin, waarbij 
hij ook de link naar de geschiedenislessen probeerde te leggen, overgegaan tot een 
meer met filmpjes ondersteunde monoloog. Bij het uitwerken van mijn portret 
vraag ik me af waar deze omslag uit voortvloeit. Vermoeid? Opgaan in het eigen 
enthousiasme? De noodzaak tot voortgang? Een impliciet verzoek richting leerlin-
gen tot one- way- oplettendheid? 

Hoe het ook zij: de sfeer in de klas verandert mee. Daar waar de eerdere enthou-
siasmerende vragen kleine aandachtsopeningen leken te bewerkstelligen, komen 
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er naarmate de monoloog voortduurt meer en meer ‘don’t touch me and my world’ 
muurtjes voor in de plaats. Niet in de vorm van herrie of tegengas, maar meer in 
de vorm van stille afwezigheid. Hoe interactief moet je zijn, vraag ik me af? Moet 
het altijd interactief zijn? Wat mag en kun je van leerlingen qua oprechte aan-
dacht  verwachten? Hoe ingewikkeld is het om zo op het einde van de schooldag de 
hele bups in beweging te krijgen rondom een thema dat mogelijk lang niet ieder-
een boeit? 

Van Groessen zelf blijft vooralsnog trouw aan eigen koers. Onverminderd 
enthousiast vertelt hij en stelt hij vragen. Alleen wacht hij het merendeel van de 
tijd niet op een antwoord. Wat gebeurt er hier? Anticipeert hij op voorhand al op 
het feit dat een ontmoeting rondom dit thema niet lukt? Is hij het contact met zich 
zelf of de klas kwijt? Of is dit meer de manier waarop hij normaliter redeneert? 

Of toch? Op enig moment zoekt hij de groep heel even wel weer op. ‘What 
the f. heeft dit filmpje met de Romantiek te maken? Ik heb het over vluchten in de 
natuur en de dood en nu zie ik hier een paar mooie blote vrouwen? Wat is de link 
tussen Ingres, zijn schilderijen en de romantiek? Stilte. ‘Het antwoord zit in het 
kleine stukje film dat ik zojuist heb teruggespoeld.’ 

Het blijft nog steeds relatief stil. Voorzichtigjes komen er wat lauwe reacties. 
Ergens schieten een paar meisjes in de lach. Van Groessen probeert te achterhalen 
wat er aan de hand is. ‘Vertel eens, wat zitten jullie te lachen? Waar gaat het over? 
Over Reggae Shark? Nee? Oh, ik zal jullie straks wel uitleggen wat dat is!’ Om me 
heen zie ik jongens op hun iPad heen en weer swipen. Ook Joep stuurt, voor het 
oog nauwelijks zichtbaar, snel even wat appjes rond. 

Na enig oponthoud – ‘jongens ik ben een beetje aan het rommelen. Ik kan 
niet goed de filmpjes vinden die ik zoek. Ik heb me dus niet goed voorbereid, is de 
conclusie’ – komt het einde van de les via de overgang van de schilderkunst naar de 
Romantische bouwkunst langzaamaan in beeld. 

Maar niet voordat de docent het filmpje ‘Reggae shark’ nog even laat zien. Een 
filmpje over een haai die reggae danst. ‘Mocht je je afvragen wat dit filmpje met 
kunst te maken heeft? Niks, haha…maar ik had beloofd het nog even te laten zien.’ 
Alleen hij en ik lachen. De rest heeft of geen oog, geen oor of geen tijd voor deze 
humor. Tijd om de tas in te pakken!  A
Nog voor we goed en wel op de gang staan merk ik aan Joep dat het nu, of eigenlijk 
eerder al, tijd is om afscheid te nemen. Geen rust in zijn donder voor een afscheids-
gesprek. Zijn vrienden roepen. Het echte leven wacht. Zijn lichaam is er nog, zijn 
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hoofd is al vertrokken. Ik was welkom, maar nu is het voorbij. Ik bedank hem. En 
dan is hij weg. 

Een kort moment voel ik me wat verloren. Ik heb behoefte aan een afronding, 
aan een met iemand delen ook. Niet wetend tegen wie nog even gedag te zeggen, 
aarzel ik even waar nu naar toe te gaan? In mijn hoofd loop ik mijn contactper-
sonen op de school nog even door. De bouwcoördinator die me ’s ochtends op 
weg heeft geholpen? Vast niet meer te vinden. Bovendien: hij had me duidelijk 
te kennen gegeven er alleen voor het organisatorische te zijn. De docente die het 
verzoek tot meeloopdag in behandeling had genomen? Ook de hele dag druk en 
onderweg. 

Ik kijk nog even een keer om me heen. Ik zucht in een poging alle indrukken 
een plekje te geven en neem afscheid. Alleen. A
7.6.3 Over begeesterend(e) (ge)bouwen 

Een tweede thema dat via het portret met Joep oplicht betreft de vraag naar de 
betekenis van de inrichting van gebouwen en lokalen in relatie tot ‘aandachtige 
betrokkenheid’. 

In het portret laat de school zich zien als een gebouw dat rust, geborgenheid en 
simultaan eigenzinnigheid uitstraalt. Schuingedakte lokalen, kubusblokzithoeken, 
afgesloten instructieruimtes, open gemeenschappelijke ruimtes: in alles lijkt het 
gebouw tot haar bezoeker te spreken én bij te dragen aan een ontmoeting. Daarbij 
bereikt de boodschap niet alleen het oog en oor van de bezoeker, ook het lichaam 
wordt op een geheel eigen manier aangesproken, zoals bijvoorbeeld te lezen is in 
het fragment waar het over het klauteren over de kubusblokken gaat. 

Wat hier zichtbaar wordt is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ ook in een meer 
materiele dimensie zijn beslag lijkt te kunnen krijgen. Daarbij doen zowel de loca-
tie, de grootte, de inrichting als de manier waarop er gebruik van ruimtes wordt 
gemaakt er toe. De verschillende ruimtes lijken – kijkend naar locatie, grootte, 
inrichting en gebruik – aandachtig betrokken ontvangende, aanwezige en articu-
lerende kwaliteiten in zich te kunnen herbergen en/of juist te ontberen. 

Daarmee zou je kunnen zeggen dat ‘begeesterende gebouwen’ in pedagogische 
zin tot de bezoeker ‘spreken’. Het zoeken naar evenwicht lijkt hier gelegen te zijn 
in het kunnen en laten balanceren tussen open (openbare) en meer afgesloten (pri-
vate) ruimtes, tussen uitdagen (om letterlijk en figuurlijk in beweging en/of in de 
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openbaarheid te komen) en het bieden van een geborgen beschutheid, tussen acti-
veren (tot bijvoorbeeld creativiteit) en tot rust laten komen. 

Ook in alle andere portretten komt de inrichting en de locatie van de gebouwen 

in relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’ in beeld. Daarbij lijkt zowel de locatie 

van het gebouw als de inrichting er zeer toe te doen. Wat hierbij opvalt is dat 

de gebouwen en de inrichting ervan over het vermogen lijken te beschikken 

om op een aandachtig betrokken manier tot de bezoeker te ‘spreken’. Enerzijds 

ontvangend en uitnodigend om tot aanwezigheid te komen, anderzijds meer 

afscheidend- betrokken articulerend. 

Zo wordt in het portret met Anja (‘Kruimeltjes’, 5.2) zichtbaar dat de ontvan-

gende vriendelijkheid zowel zijn beslag krijgt in de informele ontvangstruimte 

als in de open deur bij het lokaal (waardoor andere docenten even naar binnen 

kunnen lopen en contact kunnen maken met leerlingen). 

In het portret met Johan (‘Leerlingen in- lijven’, 5.5) komt vooral naar voren 

dat men het omlijsten van ruimte, waardoor leerlingen de kans krijgen om 

terug te komen in hun eigen lijf, ook letterlijk neemt. Het domeinplein is rustig, 

intiem en tegelijkertijd ook open. De inrichting lijkt hier het elkaar maar ook 

het jezelf ontmoeten gemakkelijker te maken. Op het domeinplein lijkt nie-

mand elkaar te kunnen en willen ontlopen. Zowel de leerlingen als de leraren 

komen elkaar daar letterlijk veelvuldig tegen. 

Het elkaar letterlijk niet kunnen ontlopen wordt ook zichtbaar in het portret 

met Kavindu (‘Een (on)uitgesproken appel’, 7.5). In het gesprek met docent van 

Gils komt naar voren dat de open- geborgen- omsloten ruimte de mogelijkheid 

biedt om leerlingen elkaar onderweg van de ene machine naar de andere te 

laten ontmoeten. Bovendien draagt het geluid van de op de achtergrond draai-

ende machines bij aan het ‘in- lijven’ van leerlingen. Door het geluid valt het 

lawaai van de aanwezige kinderen met ADHD weg, zo geeft van Gils aan. En 

dat heeft op iedereen een kalmerend effect. 

Een meer afstand nemende, haast afscheidende aandachtsbeweging voort-

komend uit de locatie van een gebouw, komt in beeld via het portret met Ria 

(‘Goudschaaltje’, 6.4). Het bestuurskantoor is op een totaal andere locatie geves-

tigd dan de onder de stichting vallende scholen. De letterlijke afstand brengt 

hier ook figuurlijk afstand met zich mee.

Naast ontvangende, ontmoetende of afscheidende aandachtsbewegingen 

van gebouwen, komt de plek en de inrichting van gebouwen ook vanuit een 
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zinnenprikkelende bedoeling in beeld. Zo laat het portret met Michiel (‘(Ver)

anker(en)de gastvrijheid’, 6.3) zien dat creatieve uitingen en kleuren het gemoed 

in een meer voorwaarts creërende zin weten te beroeren. 
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88 
Analyse en conclusies 

8.1  Inleiding 

Pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ in onderwijs als scoop heb-
bend en het theoretisch kader in heuristische zin als onderlegger gebruikend, zal 
ik de hoofdvraag van deze studie – ‘wat is de pedagogische betekenis van ‘aandach-
tige betrokkenheid’ in onderwijs?’ – in dit hoofdstuk beantwoorden. Ik heb daarbij 
zowel oog voor de een op een interactie tussen de leraar en de leerling in de klas 
en voor de interactie tussen de leraar en de leidinggevende als voor de interactie 
tussen de school en de omgeving. 

Ik begin dit hoofdstuk in paragraaf 8.2 met de vraag naar het verschijnen van 
‘aandachtige betrokkenheid’. In deze paragraaf laat ik zien dat ‘aandachtige betrok-
kenheid’ zich kenschetst door aandachtsbewegingen die – alhoewel op het eerste 
oog haast onzichtbaar – zowel de grondtoon van de onderwijspraktijk vormgeven 
als dat ze de basisinteractie (tussen leraar en leerling, tussen leraar en leiding-
gevende en tussen de omgeving en de er in aanwezige personen) kleuren. Deze 
bewegingen, gebouwd op kruimeltjes van een grondtoon van ‘aandachtig betrok-
kenheid’, verschijnen in de achtergrond als een delicaat balanceren tussen – deels 
tegengestelde – aandachtsbewegingen, met daarbij een hoofdrol voor het (nog) niet 
handelende ‘aanwezig zijn’. 

Ik vervolg in paragraaf 8.3 met een beschrijving van wat het vraagt om peda-
gogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ in de praktijk vorm te kunnen 
geven. Hier komt vanuit de portretten naar voren dat behalve de intentie om aan-
dachtig betrokken te willen zijn, het willen, kunnen, durven en mogen vertoeven in 
onzekerheidscontreien van belang is. Het gaat dan om onzekerheidscontreien die 
alleen dan in beeld kunnen komen wanneer de aandacht van de betreffende (inter)
actoren niet bezet is door (een behoefte aan) controle en/of meer instrumentele 
doelen en bedoelingen. Daarbij komt in beeld dat ‘aandachtige betrokkenheid’ om 
‘aandachtige betrokkenheid’ vraagt: alleen daar waar ‘aandachtige betrokkenheid’ 
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steeds opnieuw individueel maar vooral ook gezamenlijk tegen het licht gehouden 
wordt, lijkt het iedere keer opnieuw haar werk te kunnen doen. 

In paragraaf 8.4 ga ik vervolgens in op wat ‘aandachtige betrokkenheid’ in peda-
gogische zin brengt. Hierbij geef ik aan dat ‘aandachtige betrokkenheid’ niet zozeer 
in termen van ‘opbrengsten’ geformuleerd zou moeten worden, maar veeleer in 
termen van beweging. Daarbij komt in beeld dat ‘aandachtige betrokkenheid’ arti-
culerende kwaliteiten blijkt te hebben, zowel waar het gaat om het in beweging 
komen op de route richting het (be)wonen van het eigen innerlijk, als waar het gaat 
om de route richting het gezamenlijk bewonen van de wereld. 

In paragraaf 8.5 tot slot, zal ik op basis van paragraaf 8.2 tot en met 8.4 conclude-
ren wat de pedagogische betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ voor onderwijs 
is. Daarbij komt in beeld dat ‘aandachtige betrokkenheid’ een zachte pedagogische 
kracht betreft die zowel de pedagogische oefenruimte mogelijk maakt als dat ze het 
oefenen zelf betreft. Met als oriëntatie een volwassen omgang met vrijheid, articu-
leert ‘aandachtige betrokkenheid’ in ‘radicaal inclusieve’ zin waar het bij ‘zelfstandig 
zijn’ en/of ‘volwassen omgaan met vrijheid’ over gaat. In die zin kan ‘aandachtige 
betrokkenheid’ gezien worden als de pedagogische grondhouding in onderwijs, 
waarbij het steeds opnieuw zoeken naar en vinden van het vrije midden zowel ín 
als dóór het aandachtig betrokken handelen gestalte kan krijgen. 

8.2 Hoe verschijnt ‘aandachtige betrokkenheid’? 

8.2.1 Inleiding 

‘Hoe verschijnt ‘aandachtige betrokkenheid’ in de onderwijspraktijk?’ is de vraag 
die ik in deze paragraaf aan de orde stel. Met het beantwoorden van deze vraag wil 
ik deelvraag vier – ‘hoe manifesteert ‘aandachtige betrokkenheid’ zich in de alle-
daagse onderwijspraktijk, kijkend vanuit het perspectief van leraren, leerlingen en 
leidinggevenden?’ – beantwoorden. 

8.2.2 Kruimeltjes van een grondtoon

Kijkend naar hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ zich in de praktijk van onderwijs 
manifesteert, komt allereerst in beeld dat ‘aandachtige betrokkenheid’ gedragen 
lijkt te worden door en gebouwd lijkt te worden op kruimeltjes van – eveneens – 
‘aandachtige betrokkenheid’. 
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Via de portretten – zie bijvoorbeeld ‘Kruimeltjes’, ‘Onbevangen (on)geduld’, en 
‘Een (on)uitgesproken appel’ – komt naar voren dat deze kruimeltjes niet alleen 
klein en haast onzichtbaar zijn, maar op het eerste gezicht zelfs haast betekenisloos 
ogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kruimeltjes van aandacht en betrokkenheid 
in de vorm van een aai over een hoofd en een open deur in een lokaal, tot en met 
het hangen van een portret met gezichten van alle leerlingen op de gang en een op 
maat gemaakte ochtendgroet voor iedere leerling. Maar ook de gebouwen en hun 
inrichting kruimelen mee. Zo laat bijvoorbeeld het portret ‘Krediet- waardig’ zien 
dat ook de manier waarop de ruimte is ingericht en de materialen die daar gebruikt 
worden kruimeltjes van aandacht en betrokkenheid in zich herbergen. 

In tegenstelling tot wat lijkt, blijken deze mini- manifestaties van aandacht en 
betrokkenheid, die zowel op het niveau van de leraar- leerling interactie als op het 
niveau van de interactie tussen de leerlingen en leraren en de school en de omge-
ving worden aangetroffen, er juist zeer toe te doen. 

Zo wordt zichtbaar dat de zachte kruimels een ontvangende beweging (open 
deuren, een stroopwafel bij de receptie, de bos bloemen op de gang, een persoonlijk 
goede morgen), dan wel een aanwezige beweging (bijvoorbeeld de korte stilte alvo-
rens te reageren), dan wel een meer uitgaande aandachtsbeweging (bijvoorbeeld 
een kleine quasi humoristische opmerking waarmee de leerling, indirect, gewezen 
wordt op de eigen manier van omgaan met vrijheid), in zich herbergen. 

Ook komt via de verschillende portretten naar voren dat het niet zozeer blijkt te 
gaan om op zichzelf staande ‘losse’ kruimels van aandacht en betrokkenheid, maar 
veeleer om een subtiele voortdurende stroom van kleine inkomende, aanwezige 
en uitgaande aandacht en betrokkenheid. Deze kruimels lijken samen te zorgen 
voor een subtiele toonkleur die als de basis van en de bodem onder ‘aandachtige 
betrokkenheid’ gezien kan worden.

‘Aandachtige betrokkenheid’ manifesteert zich dus (allereerst) via mini- 
manifestaties. Deze kruimels, die de drie verschillende aandachtsbewegingen in 
zich blijken te herbergen, vormen de basis van een bij voortduring aanwezige grond-
toon die zowel in het individuele en gezamenlijke handelen, als in de inrichting van 
de gebouwen terugkomt. 

8.2.3 Balans- erende acrobatiek

Wat daarnaast via de portretten zichtbaar wordt, is dat ‘aandachtige betrokken-
heid’ zich laat zien in de vorm van een haast acrobatisch balanceren tussen de drie 
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aandachtsbewegingen. Daarbij lijken zowel ‘het verbindende’ en ‘het aanwezige’, 
als ‘het afscheidende’ in enige vorm samen te komen. 

Dat deze ogenschijnlijke tegenstellingen in dit tussengebied – waar de pola-
riteiten verdwijnen en tegelijkertijd toch ook bestaan – samen in beeld (kunnen) 
komen, wordt vanuit een ruimtelijk perspectief onder meer zichtbaar in bijvoorbeeld 
de portretten ‘Kruimeltjes’, ‘Onbevangen (on)geduld’, ‘Een (on)uitgesproken appel’ 
en ‘Krediet- waardig’. In deze portretten komt naar voren dat afstand en nabijheid 
evenals ruimte geven aan de ander en zelf ruimte innemen via ‘aandachtige betrok-
kenheid’ ogenschijnlijk (moeiteloos) lijken te kunnen samenvloeien. 

Vanuit een tijdsperspectief kijkend naar deze acrobatische verschijning van 
‘aandachtige betrokkenheid’ komt via de portretten eenzelfde delicaat balanceren 
tussen haast onzichtbare tegengestelde aandachtsbewegingen in beeld. Zo wordt 
onder meer via het portret ‘Leerlingen in- lijven’ duidelijk dat ‘aandachtige betrok-
kenheid’ in zekere zin zowel vraagt om aandacht voor het verleden (waar komt 
iemand vandaan? wat zegt zijn biografie en/of privé- situatie?), het heden (hoe is 
iemand nu?), als de nog onbekende toekomst. Ook komt in beeld dat enerzijds 
tijd gemaakt wordt om in het ‘hier en nu’ te verblijven en anderzijds de tijd meer 
voorwaarts, naar de toekomst toe, wordt ingericht. 

Ook hier lijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ het steeds weer opnieuw zoeken 
naar en vinden van een delicate balans binnen een haast onbenoembaar tussen-
gebied in zich te herbergen. Zo lijkt het simultaan van belang om de leerling ‘te 
zien’ in waar hij eerder in zijn/haar leven tegenaan is gelopen, en lijken diagnoses 
en/of bijvoorbeeld gesprekken over de (ontstane) thuissituatie daarbij in erken-
nende zin van betekenis te kunnen zijn (zie bijvoorbeeld ‘Leerlingen in- lijven’ en 
‘Een (on)uitgesproken appel’). Anderzijds lijkt het tegenovergestelde tegelijkertijd 
evenzeer van belang, namelijk om eventuele diagnoses en kennis van de thuissitu-
atie of geschiedenis (leerlingen geven dat bijvoorbeeld in ‘Sjibbolet’ zelf ook aan) 
juist zoveel als mogelijk buiten beeld te laten. Niet alleen behoort bijvoorbeeld de 
thuissituatie tot de privé- leefwereld van de leerling en blijkt school juist vrije tijd 
en ruimte te kunnen bieden waar die leefwereld achter zich kan worden gelaten, 
ook bestaat het risico dat bijvoorbeeld diagnoses en/of oordelen tot ‘bestempelen’ 
leiden, waardoor de vrije ruimte om als zelf te verschijnen, los van het oordeel of 
de diagnose, beperkt wordt. 

‘Aandachtige betrokkenheid’ blijkt zich dus te manifesteren in een onbenoem-
baar tussengebied waar de verschillende aandachtsbewegingen via ‘all- in- one’ 
aandacht verschijnen. Ogenschijnlijk tegengestelde bewegingen blijken daarbij niet 
zozeer te worden opgeheven en/of los van elkaar te bestaan, maar juist in enige 
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vorm samen te komen. Dit delicate balanceren lijkt, zowel vanuit een tijds- als een 
ruimtelijk perspectief, een steeds opnieuw (gezamenlijk) zoeken naar het ‘midden’, 
daar waar ieders vrijheid in beeld kan komen, te behelzen. 

8.2.4 ‘Aanwezig zijn’ als schakelpunt

Wat verder opvalt, kijkend naar manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’, is 
dat ‘aanwezig zijn’ binnen de bewegingen vanuit verschillende perspectieven een 
centrale plek inneemt.

Zo manifesteert ‘aanwezig zijn’ zich allereerst als de beweging waarlangs de 
balans tussen de verschillende aandacht(sbewegingen) als het ware in beheer geno-
men kan worden. Juist vanuit ‘aanwezigheid’ – waar contact gemaakt wordt met 
zowel het eigen innerlijk als met de leerling, de groep en de wereld – krijgt de 
aandachtigbetrokken- zijnde zicht op wat wel of geen aandacht behoeft, waar het 
gaat om het kind laten oefenen met de eigen vrijheid. Hierbij komt in beeld dat bij 
dat balanceren velerlei (vrijheids)balanceerkwesties de revue passeren. Het gaat 
dan steeds om kwesties gerelateerd aan het door de leerling (al dan niet kunnen en 
mogen) verschijnen in de wereld. 

De portretten laten die rijkdom aan balanceerkwesties en wat ‘aanwezigheid’ 
daar doet, vanuit verschillende perspectieven zien. Een eerste balanceerkwestie 
betreft het zoeken naar de juiste balans waar het gaat om het geven van ruimte 
aan de leerling om innerlijk met het ‘zelf ’ aan het werk te laten gaan, versus het 
uitdagen tot het uiterlijk als zelfstandig kind verschijnen in de wereld (zie bijvoor-
beeld ‘Stilletjes aan’ en ‘Sjibbolet’). Daarnaast komen via dezelfde portretten ook 
balanceerkwesties omtrent het in de uiterlijke wereld begrenzen van en ruimte 
geven aan de leerling in beeld. Balanceerkwesties met betrekking tot inclusie en 
afstemming – heb ik iedereen (nog) in beeld en doet de aandacht en de betrok-
kenheid nog wat ik dacht dat ie zou doen? – zien via de portretten eveneens het 
licht (zie bijvoorbeeld ‘Met open vizier’). Ook het balanceren tussen erkennen en 
bestempelen (zie bijvoorbeeld ‘Leerlingen in- lijven’) en het hebben van oog voor 
zowel de presterende, voortgang makende, leerling als ook de mens die meer op/
in de achtergrond verschijnt (zie bijvoorbeeld ‘Voor- bij de voorkant’) komt via de 
portretten naar voren. Steeds lijkt ‘aanwezig zijn’ de plek te zijn om naar toe te gaan, 
juist ook op die momenten dat een evenwichtsvraag aandacht vraagt. 

Maar ‘aanwezigheid’ doet nog meer dan ‘alleen’ de plek zijn waar de eigen aan-
dacht in beheer genomen kan worden. Het betreft ook de plek waar het ontmoeten 
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– van jezelf, maar ook van de ander – gestalte kan krijgen. Niet alleen faciliteert 
‘aanwezig zijn’ dus het ontmoeten, het betreft ook het ontmoeten zelf. 

Dit komt bijvoorbeeld in beeld via het portret ‘Kruimeltjes’, waar de docente 
het contact met het eigen innerlijk lijkt te zijn kwijt geraakt en in een aanwezig 
gesprek met mij als onderzoeker dat innerlijk (opnieuw) lijkt aan te raken. Ook via 
de portretten ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’ en ‘Goudschaaltje’ komt de in- contact- 
met- het- innerlijk- brengende- kwaliteit van ‘aanwezig zijn’ in beeld. Dit keer betreft 
het een ontmoeting met mijn eigen innerlijk, in gang gezet via een ‘aanwezige’ 
ontmoeting tussen de bestuurder(s) en mijzelf. Daarnaast laten bijvoorbeeld de por-
tretten ‘Kruimeltjes’ en ‘Een (on)uitgesproken appel’ zien dat daar waar het contact 
met het eigen innerlijk gelegd lijkt te kunnen worden, dit resoneert in een bezielde 
en bezielende aanwezige ontmoeting met de kinderen in de klas.

‘Aanwezig zijn’ lijkt derhalve in verschillende opzichten een cruciale plek binnen 
‘aandachtige betrokkenheid’ in te nemen. Niet alleen is het de plek waar aandacht in 
beheer genomen wordt, het is ook de plek van waaruit en waarbinnen ontmoetingen 
– zowel met het eigen innerlijk als in de uiterlijke wereld – mogelijk worden gemaakt. 

8.2.5 Fysiek- zintuiglijke articulatie3

Wat daarnaast via de portretten voor wat betreft manifestaties van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ naar voren komt, is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ in alles een 
zekere fijngevoeligheid, een zekere voorzichtigheid laat zien. Deze fijngevoeligheid 
komt daarbij (primair) fysiek- zintuiglijk in beeld. 

Zo zijn de kleine aanrakingen, het knielen naast een leerling op de grond en de 
aai over de bol voorbeelden van fijngevoelig lichamelijk- zintuiglijk ‘aandachtig zijn’ 
(zie hiervoor bijvoorbeeld de portretten ‘Kruimeltjes’, ‘Leerlingen in- lijven’, ‘(Ver)
anker(en)de gastvrijheid’, ‘Onverwachte opklaringen’ en ‘Krediet- waardig’). Ook 
daar waar ‘aandachtige betrokkenheid’ lijkt te ontbreken komt dit op een haast 
zintuiglijke manier tot de ontvanger. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het 
portret ‘De Action- juf’, waar de school achterstallig onderhoud heeft. Door het aan-
schouwen van dit achterstallig onderhoud ontstaat een gevoel niet welkom te zijn. 

3. Articuleren is als begrip reeds begin 19e eeuw geïntroduceerd door Johann Friedrich Herbart. 
Herbart ontwikkelde een algemene pedagogiek, waarbij hij aangaf dat opvoeden een gewild, 
gepland en georganiseerd gebeuren is. Balanceren en op het juiste moment articuleren is daarbij 
de opdracht die op het bord van de leraar ligt (zie Prange, 2009, pp. 27-39; Meyer, 2007) 
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In het verlengde van ‘aandachtig zijn’ laat ook ‘aanwezig zijn’ een voorzichtige, 
in ieder geval ten dele fysiek- zintuiglijke manier van articuleren van het oefenen 
met vrijheid zien. Dit komt bijvoorbeeld naar voren via ‘Leerlingen in- lijven’. Zowel 
de klankkleur als de intonatie van de stem nodigen uit om tot aanwezigheid te 
komen evenals de letterlijk fysieke houding van de aandachtigbetrokken- zijnde. 

Wat hierbij verder opvalt, is dat het bij het articuleren van ‘aanwezig zijn’ vooral 
lijkt te gaan om (haast en ogenschijnlijk) niets doen en/of juist niet meteen érgens 
heen (willen) gaan, in plaats van wel iets doen en wel ergens heengaan. Ook in 
die zin karakteriseert ‘aanwezig zijn’ zich in zachte zin: onopvallend, niet te hard 
duwend, maar tegelijk wel degelijk daar. 

Naast ‘aandachtig zijn’ en ‘aanwezig zijn’ karakteriseert ook de derde beweging 
– ‘betrokken zijn’ – zich via de portretten in zacht (deels fysiek- zintuiglijke) articule-
rende vorm. Deze beweging verschijnt in de vorm van belangeloos, eindeloos geduld. 
Zowel ‘Kruimeltjes’, ‘Onbevangen (on)geduld’, als ‘Krediet- waardig’ laten ieder op een 
eigen manier zien hoe dit voorzichtige articuleren, zonder enig zicht te hebben op 
‘resultaat’, keer op keer gestalte krijgt. Ook hier geldt dat het fysiek- zintuigelijke (mede) 
het werk doet: de ruimte om te ‘ontsnappen’ kleiner makend, voorwaarts bewegend, 
in intonatie en kleur van de stem vriendelijk edoch duidelijk de volwassenheid articu-
lerend, steeds opnieuw uitnodigend tot het oppakken van de eigen vrijheid. 

De drie verschillende binnen ‘aandachtige betrokkenheid’ besloten liggende 
aandachtsbewegingen lijken ieder dus op een geheel eigen manier zachtjes het oefe-
nen met het oppakken van vrijheid te articuleren. Bij alle bewegingen blijkt daarbij 
aan het lichamelijk- zintuiglijke een belangrijke plek te kunnen worden toebedeeld. 

8.2.6 Vertrouwen als onderlegger 

Daar waar het zachte fysiek- zintuigelijke articuleren (deels) op de voorgrond 
zichtbaar en/of merkbaar is, wordt tegelijkertijd via de portretten duidelijk dat 
‘aandachtige betrokkenheid’ zich simultaan (grotendeels) afspeelt in het gebied 
voorbíj het direct op de voorgrond zichtbare. Vertrouwen als onderlegger lijkt hier 
een belangrijke rol te vervullen. 

In ‘Krediet- waardig’ en ‘Met open vizier’ komt ‘ondergronds vertrouwen’ als 
onzichtbare bodem onder ‘aandachtige betrokkenheid’ op verschillende manieren 
in beeld. Wat daarbij steeds terugkomt is dat vertrouwen zich niet op de voorgrond 
laat zien, maar dat het meer indirect, ín de achtergrond, aanwezig is. Als ware het 
een soort van onderlegger onder de meer op de voorgrond aanwezige interactie. 
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Dit ondergrondse vertrouwen lijkt zowel ‘aandachtige betrokkenheid’ nodig te 
hebben om opgebouwd te kunnen worden, als dat het een aandachtig betrokken 
ontmoeting mogelijk maakt. Wat bijvoorbeeld ‘Krediet- waardig’ maar ook ‘Met 
open vizier’ laten zien is dat juist daar waar ondergronds vertrouwen ‘het relatio-
nele’ kleurt, existentiële ontmoetingen, ontmoetingen gezien in het licht van het 
oefenen met het omgaan met de eigen vrijheid, mogelijk zijn. 

Via ‘Met open vizier’ komt eveneens in beeld dat waarachtigheid de centrale 
ondertoon onder en binnen vertrouwen lijkt te zijn. Vanuit de in waarachtigheid 
besloten liggende coherentie tussen het innerlijke en het uiterlijke handelen van 
de aandachtigbetrokken- zijnde, ontstaat een open ruimte voor een waarachtige 
dialoog. Binnen deze dialoog verdienen en krijgen zowel ‘het donkere’ als ‘het lichte’ 
hun plek. Op ‘aandachtig betrokkenheid’ gebouwd vertrouwen brengt dan ook met 
zich mee dat ‘het moeilijke’ niet uit de weggegaan wordt, maar juist ook een plaats 
op tafel krijgt. 

Daar waar waarachtigheid ontbreekt lijkt ook het vertrouwen (in elkaar) te 
verdwijnen, zo laat het portret ‘Tussen schuren en schaven’ zien. Via het portret 
komt in beeld dat waarachtig aandachtig betrokken met elkaar omgaan, en daarbij 
ruimte laten aan ieders eigenheid om te verschijnen, om een precaire balans tussen 
‘schuren’ (daar waar ‘het ongemakkelijke’ en ‘het moeilijke’ kan worden ingebracht) 
en ‘schaven’ (waar een van beiden geen ruimte meer heeft) vraagt. 

Vertrouwen is dus de bodem waarop en de ruimte waarbinnen een aandachtig 
betrokken ontmoeting mogelijk wordt. Waarachtigheid lijkt daarbij de toon te zijn 
die de muziek bepaalt. Vanuit de coherentie tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ kan zo naast 
‘het lichte’ ook ‘het donkere’ de plek in de aandachtig betrokken interactie krijgen 
die het verdient. 

8.2.7 Alledaagse aandachtsgeleiders

Naast het (haast) onzichtbare van het ondergrondse vertrouwen, is het indirecte 
deels onzichtbare verschijnen van ‘aandachtige betrokkenheid’ ook te vinden in hoe 
‘aandachtige betrokkenheid’ haar weg vindt naar de ontvanger. Via de portretten 
komt naar voren dat er ‘aandachtsgeleiders’ van velerlei ‘soort’ worden ingezet waar-
langs en waarmee het aandachtig betrokken handelen vorm kan krijgen. 

Zo is er de bewust georganiseerde chaos in ‘Onverwachte opklaringen’ en ‘Een (on)
uitgesproken appel’, die als geleider in relatie tot het uitnodigen om tot aanwezigheid 
te komen lijkt te dienen. Daarnaast komt via ‘Onbevangen (on)geduld’ bijvoorbeeld 
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in beeld dat inhoudelijke gesprekken over een vak eveneens in pedagogische zin hun 
werk kunnen doen. Maar ook het in ‘Onbevangen (on)geduld’ opgetekende ochtend-
gedicht lijkt, o.a. via het er over in gesprek komen, een geleidende functie te hebben. 

Fysiek samenwerken, al dan niet binnen de schoolomgeving zelf, komt even-
eens als hulpvehikel naar voren. Zo komt de aandachtsgeleidende kant ervan, in de 
zin van samen- tot- aanwezigheid- komen, manifest in beeld via bijvoorbeeld ‘Onver-
wachte opklaringen’, waar de betekenis van het samen klussen aan de orde komt. 
In ‘Een (on)uitgesproken appel’ is de les techniek een voorbeeld van waar het fysiek 
samenwerken en het elkaar van daaruit ontmoeten, centraal staat. 

Naast een inhoudelijke dialoog en een fysieke gezamenlijke inspanning als aan-
dachtgeleiders, komt via de portretten ook humor als vehikel in beeld. Zichtbaar 
wordt dat humor, via de vrije ruimte die het impliceert, ontmoeten mogelijk lijkt 
te maken. Tegelijk lijkt humor ook in meer afscheidende articulerende zin op een 
zachte manier zijn werk te doen. Voorbeelden van humor zijn te vinden in onder 
meer ‘Goudschaaltje’ en ‘Een (on)uitgesproken appel’.

Gesteld zou kunnen worden dat ‘aandachtige betrokkenheid’ zich dus veelal 
manifesteert via/met hulp van iets anders. Een en ander laat zien dat ‘aandach-
tige betrokkenheid’ – in ieder geval ook, en wellicht zelfs primair – in het ‘gewone’ 
gestalte krijgt. Anders gezegd: het lijkt dus niet te gaan om een manier van doen 
en laten die zich primair in het bijzondere, bijvoorbeeld in frontale één- op- één 
gesprekken, manifesteert. Samen via een aandachtig betrokken ontmoeting tot 
aanwezigheid komen lijkt zowel via de inhoud (van een les) als via andere aan-
dachtsgeleiders mogelijk te zijn.

8.3 Wat vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’? 

8.3.1 Inleiding 

Een volgende kwestie die ondersteunend is bij het beantwoorden van de hoofdvraag 
naar de pedagogische betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’, is de vraag wat er 
bij komt kijken om aandachtig betrokken te kunnen zijn en handelen. Wat vraagt 
het van de aandachtigbetrokken- zijnde en van de collega’s om hem/haar heen? 
Welke benodigdheden zijn onmisbaar? In deze paragraaf wil ik deelvraag vijf – ‘wat 
vraagt het, kijkend vanuit de alledaagse onderwijspraktijk om aandachtig betrokken 
te kunnen zijn en handelen?’ – beantwoorden. 
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8.3.2 De intentie om het te willen zijn 

Wat via de portretten allereerst in beeld komt is dat een intentie, al dan niet geba-
seerd op een persoonlijke innerlijke bezieling, de voedingsbron vormt waar het gaat 
om het aandachtige betrokken wíllen zijn. 

De portretten maken zichtbaar dat een individuele, meer persoonlijke bezie-
ling een allereerste bron vormt waar het gaat om het willen vormgeven van het 
aandachtig betrokken handelen. In nagenoeg alle portretten – zie bijvoorbeeld 
‘Kruimeltjes’’, ‘Aangrijpende aanwezigheid’, ‘Leerlingen in- lijven’, ‘(Ver)anker(en)
de gastvrijheid’, ‘Tussen schuren en schaven’ en ‘Met open vizier’ – komt deze op 
innerlijke intenties gebaseerde bezieling naar voren. 

Wat daarnaast ook in beeld komt, is dat de intentie om aandachtige betrokken 
te wíllen zijn in alle portretten ook in enige vorm zijn beslag lijkt te krijgen op het 
niveau van de schoolorganisatie. Via de portretten komt hier allereerst de conceptu-
ele inrichting in beeld (zie bijvoorbeeld ‘De Action- juf’, ‘Stilletjes- aan’ en ‘Sjibbolet’). 
Deze conceptuele keuzes lijken ruimte te maken voor ‘aandachtige betrokkenheid’ 
vanuit een achterliggend idee over de inrichting van onderwijs. Daarnaast komen 
gezamenlijk gedragen waarden – zie bijvoorbeeld ‘Veranker(en)de gastvrijheid’ en 
‘Onbevangen (on)geduld’ – als onderliggende intentie voor ‘aandachtige betrok-
kenheid’ naar voren. 

Daarbij wordt zichtbaar dat deze – al dan niet persoonlijke – intenties aller-
eerst als oriëntatiepunt en koersbepaler richting de toekomst lijken te worden 
inzet, als ware het een op de achtergrond aanwezig kompas. Zo komt bijvoorbeeld 
via ‘Kruimeltjes’ de koers richting ‘een betekenisvolle relatie die bijdraagt aan 
oplossingsgericht leren omgaan met situaties’ in beeld en laat ‘Aangrijpende aan-
wezigheid’ de koers richting ‘het sterker willen maken van de mens door ze te leren 
wie ze zijn’ zien. Daarnaast wordt bijvoorbeeld in ‘Tussen schuren en schaven’ een 
koers richting ‘inclusieve(re) samenleving’ duidelijk en lijkt binnen ‘Stilletjes- aan’ 
de koers richting ‘intrinsieke motivatie’ te liggen. 

Tegelijkertijd lijken de innerlijke intenties niet alleen als kompas maar ook als 
ankerplek te dienen: als plek waar naar toe kan worden teruggegaan zodra de koers 
uit beeld lijkt te raken. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in ‘(Ver)anker(en)de gast-
vrijheid’, ‘Met open vizier’ en ‘Stilletjes- aan’, waar naar de eigen ankerplek wordt 
teruggegaan op het moment dat ‘aandachtige betrokkenheid’ teveel een normerend 
karakter krijgt en/of lijkt te verdwijnen als gevolg van het niet (voldoende) in beeld 
hebben van het eigen handelen. 
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‘Aandachtige betrokkenheid’ lijkt dus te beginnen daar waar de (al dan niet 
gezamenlijke) intentie bestaat om werkelijk aandachtig betrokken bij de ander te 
willen zijn. Het vormt het startpunt, omdat van daaruit de aandachtig betrokken 
verhouding wordt vormgegeven. Het vormt eveneens het ankerpunt, omdat dat de 
plek is waar terug naar toe gegaan kan worden zodra de vraag naar de eigen koers 
in het aandachtig betrokken handelen gesteld wordt. 

8.3.3 De moed om het te durven zijn 

Toch betekent het hebben van zo’n (innerlijk) ankerpunt en kompas nog niet met-
een dat ‘aandachtige betrokkenheid’ in realiteit gestalte krijgt en/of kan krijgen. 
Wat via de portretten naar voren komt is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ naast de 
intentie om het te wíllen zijn ook om de moed vraagt om het te durven zijn. 

In en via de portretten wordt duidelijk dat, wil ‘aandachtige betrokkenheid’ 
in de praktijk gestalte kunnen krijgen, het vraagt om de durf om met de ander 
in onzekerheidscontreien te vertoeven. In bijvoorbeeld de portretten ‘Goudschaal-
tje’, ‘Voor- bij de voorkant’, ‘De Action- juf’, en ‘Aangrijpende aanwezigheid’ komt 
dit omgaan met onzekerheid op verschillende manieren in beeld. In deze onze-
kerheidscontreien worden ‘zekerheid’, ‘controle’ en ‘willen weten’ opgegeven om 
plaats te maken voor – zowel innerlijk als uiterlijk – (nog) niet weten, geen houvast 
hebben en in het hier en nu verblijven bij wat er op je toekomt. Het betreft con-
treien waar niet alleen het oordelende, maar ook het anderszins controleerbare, 
beheersmatige en planbare (voor even) buiten beeld (kunnen) blijven. Het is precies 
binnen deze onzekerheidscontreien dat een existentiële ontmoeting vanuit aanwe-
zigheid gestalte lijkt te kunnen krijgen.

Dat ‘aandachtige betrokkenheid’ dit onzekere ‘aanwezig zijn’ nodig heeft om te 
kunnen verschijnen, komt onder meer via de portretten ‘Aangrijpende aanwezig-
heid’, ‘Stilletjes- aan’ en ‘Sjibbolet’ naar voren. Wat hier zichtbaar wordt, is dat daar 
waar ‘aandachtige betrokkenheid’ (alleen) in conceptuele en/of anderszins omlijnde 
vormen wordt vastgegrepen, het lijkt te verdwijnen. Vastgrijpen en onder controle 
houden via in concepten (zie bijvoorbeeld ‘Stilletjes- aan’ en ‘Sjibbolet’) en/of op 
papier vastgelegde waarden (zie bijvoorbeeld ‘Veranker(en)de gastvrijheid’) alléén 
lijkt niet afdoende. Daar waar (extern) ‘grip houden op’ overheerst, sijpelt ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ weg. Daar waar – zo komt naar voren via ‘Veranker(en)de 
gastvrijheid’ – het steeds opnieuw vanuit een onzeker aanwezig zijn gestalte krijgt, 
lijkt het zich wel te kunnen manifesteren. 
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Naast de moed om vanuit een organisatie- en/of conceptueel perspectief te 
durven vertoeven in onzekerheidscontreien, lijkt eenzelfde durf- tot- griploosheid 
gevraagd te worden op individueel niveau. Aandacht en betrokkenheid blijkt name-
lijk niet alleen weg te sijpelen bij ‘externe grip’ (in de vorm van concepten, missies, 
visies, beschreven waarden) ‘interne grip’ (in ieders persoonlijke individuele han-
delen) lijkt het zelfde te doen. Dit komt onder meer naar voren via het portret 
‘Aangrijpende aanwezigheid’. Wat via het portret helder wordt, is dat controle en 
beheersing vanuit het (te) goed willen doen, ‘aandachtige betrokkenheid’ in de weg 
staan. Te hard wíllen en van daaruit het proberen vast te grijpen, brengt dus ook 
op individueel niveau het wegsijpelen ervan met zich mee. 

Het opgeven van zekerheid en de stap maken naar onzekerheidscontreien blijkt, 
zo geven de portretten aan, behoorlijk spannend. Zowel de portretten ‘Aangrijpende 
aanwezigheid’ als ‘De Action- juf’ en ‘Voor- bij de voorkant’ laten zien dat het losla-
ten van vastigheden en het opgeven van controle lastig is, of dat nu het loslaten van 
de methode, het loslaten van de benodigde en/of gewenste voortgang of anderszins 
het loslaten van een planmatige actie betreft. Een stap ook die niet zomaar, zonder 
hulp van een ander, gemaakt lijkt te kunnen worden. Zo komt uit de portretten 
‘De Action- juf’, ‘Voor- bij de voorkant’ en ‘Aangrijpende aanwezigheid’ naar voren 
dat de betreffende leraren ondersteuning en hulp van de leidinggevenden en/of het 
team zouden willen. Op die manier zou er samen voorbij gekomen kunnen worden 
aan het vastgrijpen van methodes, regels en anderszins op beheersing gestoelde 
manieren van doen en laten. 

Spannend of niet: daar waar ‘grip hebben op’ de maat slaat sijpelt ‘aandachtige 
betrokkenheid’ dus weg. In die zin lijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ ook niet, of in 
ieder geval maar beperkt, ‘ge- externaliseerd’ te kunnen worden. Missies, op papier 
vastgelegde waarden en anderszins koersbepalende intenties: ze zijn in zekere zin 
maar beperkt van waarde. Wil ‘aandachtige betrokkenheid’ wél gestalte krijgen, dan 
vraagt het naast de intentie om het te zijn, dus allereerst om de moed om buiten 
dat wat bekend, beheerst en bepaald is te durven stappen. Alleen vanuit (het ver-
toeven in) onzekerheidscontreien kan ‘aandachtige betrokkenheid’ gestalte krijgen. 
Daarbij is in een aantal gevallen steun en begeleiding vanuit de omgeving onontbeerlijk. 

8.3.4 De beweeglijkheid om het te kunnen zijn 

Maar ook de wil en de moed om ‘aandachtige betrokkenheid’ in realiteit vorm 
te geven zijn samen nog niet voldoende, zo komt onder meer via ‘Aangrijpende 
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Aanwezigheid’ naar voren. In het verlengde van de moed om buiten de bestaande 
beheersingskaders (zowel innerlijk als uiterlijk) in onzekerheidscontreien te dur-
ven interacteren, blijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ zelf óók om beweeglijkheid te 
vragen. 

Deze beweeglijkheid lijkt te draaien om het steeds opnieuw vinden van een 
passend evenwicht waar het gaat om de drie binnen ‘aandachtige betrokkenheid’ 
besloten liggende aandachtsbewegingen. Alleen vanuit die beweeglijkheid lijkt het 
existentiële oefenen van de leerling mogelijk gemaakt te kunnen worden. Daar 
waar één van de bewegingen overheerst en/of ontbreekt lijkt ‘aandachtige betrok-
kenheid’ niet of maar beperkt gestalte te kunnen krijgen. Zie hiervoor bijvoorbeeld 
‘Aangrijpende aanwezigheid’, waar ‘aanwezig zijn’ ontbreekt en/of het portret 
‘Stilletjes- aan’, waar de nadruk op ‘betrokken- zijn’ lijkt te liggen. Daarnaast wordt 
ook om beweeglijkheid per beweging gevraagd. 

Kijkend naar ‘aandachtig zijn’ lijkt de beweeglijkheid hier allereerst, zo komt bij-
voorbeeld naar voren in het portret ‘Onverwachte opklaringen’, benodigd om steeds 
opnieuw terug te kunnen komen bij een griploze manier van waarnemen. Het gaat 
dan om een ontvangende manier van met ‘zachte ogen’ kijken, waarbij voorbij wordt 
gegaan aan het harder omlijnde kijken naar de voorkant waar de leerling (daar waar 
de cijfers, de prestaties, diagnoses en het kijken vanuit ‘verschil’ in beeld zijn). 

Door steeds opnieuw te proberen met zachte ogen te kijken, kan het ongeziene 
de kans krijgen en houden om zich te laten zien, zónder dat het belemmerd wordt 
door al vaststaande bepalingen en omrande oordelen. Deze vrije aandachtigheid 
houdt bepalingen en oordelen, al dan niet gebouwd op het wel of niet verschil-
lend zijn (zie ‘Goudschaaltje’) en van daaruit meer of minder van waarde zijn (zie 
‘Stilletjes- aan’ en ‘Sjibbolet’), buiten beeld. In plaats daarvan maakt deze vrije aan-
dachtigheid steeds opnieuw ruimte voor de ander om als ‘zelf ’ te verschijnen. 

Naast beweeglijk vrij aandachtig zijn, is beweeglijkheid op een geheel andere 
manier gevraagd binnen het ‘aanwezig zijn’. Daar heeft het van doen met het steeds 
opnieuw bewegen van en naar een innerlijk vrij midden (waar innerlijke besognes 
het veld hebben geruimd voor een wakker en alert in het hier en nu aanwezig zijn) 
en een uiterlijk vrij midden (waar alteriteit werkelijk kan verschijnen). 

Het steeds opnieuw bewegen richting dit ‘aanwezige midden’ vraagt allereerst 
om een continue afstemming op het eigen innerlijk. Op deze manier kan, zo komt 
bijvoorbeeld naar voren via het portret ‘Sjibbolet’, een eventuele innerlijke disbalans 
worden ontmanteld. ‘Aanwezig zijn’ vraagt ook om een continue beweging naar 
en afstemming met de uiterlijke wereld: ben ik met hoofd, lijf en leden nog bij dat 
wat zich voor mijn neus aandient, of is de connectie met het eigen binnenste en/of 
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tussen binnen en buiten wellicht (voor even) losgelaten? Bijvoorbeeld het portret 
‘Stilletjes- aan’ laat zien dat innerlijke en uiterlijke beweeglijkheid en het van daar-
uit steeds opnieuw kunnen verblijven in het hier en nu, niet vanzelf gaat. Zowel 
bijvoorbeeld een overdaad aan innerlijke prikkels in de vorm van bijvoorbeeld 
gedachten als een overdaad aan uiterlijke prikkels, maken de beweging richting 
(een innerlijk en uiterlijk) ‘aanwezig zijn’ steeds opnieuw tot een uitdaging. 

Tot slot laten de portretten ook voor wat betreft ‘betrokken- zijn’ zien dat het 
steeds opnieuw in beeld krijgen en houden van pedagogische koers qua basisuit-
rusting om beweeglijkheid vraagt. De beweeglijkheid lijkt hier enerzijds gelegen in 
het meer afscheidende karakter van het ‘betrokken zijn’. Wat via de portretten – zie 
bijvoorbeeld ‘Sjibbolet’ en ‘Stilletjes- aan’ – naar voren komt is dat op vriendschap 
of voorkeursrelaties gebouwde relatievormen het risico in zich herbergen dat de 
pedagogische koers van loslaten- maar- wel- meedragen naar de achtergrond ver-
dwijnt. Het iedere keer opnieuw loslaten van de leerling vraagt hier om een zekere 
beweeglijkheid tussen verbinden en afscheiden. 

Anderzijds lijkt ‘betrokken zijn’ daarnaast ook te vragen om beweeglijkheid 
waar het gaat om het steeds opnieuw geduldig durven verblijven bij dat wat nog niet 
geweten noch gezien kan worden. Hier lijkt het te gaan om beweeglijkheid gerela-
teerd aan het steeds opnieuw ‘investeren’, zonder dat er bij de ander op korte termijn 
beweging ontstaat en/of beweging zelfs op het eerste oog onmogelijk lijkt. Zo wordt 
bijvoorbeeld via ‘Onbevangen (on)geduld’ zichtbaar dat het steeds opnieuw articu-
leren van het oppakken van de vrijheid ogenschijnlijk geen enkel ‘resultaat’ heeft. 
Steeds opnieuw kleine betrokkenheidsprikkels ‘om niet’ uitdelen, mogelijk soms 
zelfs ten koste van de eigen belangen en wensen (in relatie tot bijvoorbeeld vriend-
schap) en beseffen dat ‘resultaten’ op korte termijn zelden tot nooit kunnen worden 
verwacht: dat is de beweeglijkheids-‘taak’ die de aandachtigbetrokken- zijnde vanuit 
‘betrokken zijn’ te wachten staat. 

Samengevat lijkt pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ via de 
erin besloten liggende aandachtsbewegingen in alles om beweeglijkheid te vragen. 
Het betreft dan enerzijds beweeglijkheid tussen de drie bewegingen, anderzijds 
beweeglijkheid per beweging. Bij de beweeglijkheid per beweging betreft het dan 
zowel het met zachte ogen voorbij de voorkant kijken, het steeds opnieuw vertoe-
ven in het innerlijke en uiterlijke aanwezige midden als het iedere keer opnieuw 
loslaten en toch terugkomen bij een geduldig durven verblijven bij de ander, zonder 
dat de toekomst ‘geweten’ wordt. 
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8.3.5 Tijd en ruimte om het te (mogen) zijn

Behalve willen, durven en kunnen komt via de portretten in beeld dat ‘aandachtige 
betrokkenheid’, in het verlengde van het vertoeven in onzekerheidscontreien, ook 
qua (beschikbare) tijd en ruimte een en ander vraagt, wil het in realiteit zijn beslag 
kunnen krijgen. Het lijkt hier dan te gaan om (het ‘beschikbaar’ hebben van) onbe-
zette tijd en ruimte. Het betreft dan tijd en ruimte die niet omrand, noch bepaald en 
gestuurd of ingekaderd zijn, waarbinnen een zekere vertraging en verstilling mag 
bestaan en vooruitgang voor even geen rol speelt. 

Wat hier via alle portretten met leidinggevenden en leraren zichtbaar wordt, 
is dat die tijd en ruimte in realiteit (uitermate) beperkt is. Zo laten alle portretten 
met leidinggevenden zien dat ‘controle en beheersing’ de vergaderagenda bezet 
houdt en dat weliswaar naar onbezette tijd en ruimte wordt gezocht, maar dat 
deze nog niet zo eenvoudig te vinden is. Ook via de portretten met leraren komt 
naar voren – zie bijvoorbeeld ‘Voor- bij de voorkant’ – dat uít het beheersings- en/of 
voortgangsparadigma stappen moeilijk is, gezien de beperkte (vrije) tijd en ruimte 
die er vanuit de leiding wordt gegeven. 

Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat een aantal leraren en leidinggevenden het 
binnen die beperkte tijd en ruimte wél in enige vorm lukt om ‘aandachtige betrok-
kenheid’ gestalte te geven. Ergens lijken zij binnen het bestaande paradigma hun 
eigen route te (willen, kunnen, durven, mogen?) lopen. Zie hiervoor bijvoorbeeld 
de portretten ‘Kruimeltjes’, ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’, ‘Een (on)uitgesproken 
appel’ en ‘Krediet- waardig’. 

Kijkend naar wat de portretten aangeven in relatie tot de vraag wat maakt dat 
deze onbezette aandacht bezet raakt/is, komen naast meer instrumentele doelen 
en bedoelingen ook (financiële) (eigen)belangen in beeld. Zo wordt bijvoorbeeld via 
de portretten ‘Leerlingen in- lijven’ en ‘Tussen schuren en schaven’ zichtbaar dat 
financiële overwegingen (en belangen) van invloed zijn op of en hoe aandachtig 
betrokken onderwijs gestalte kan krijgen. Daarnaast laat het portret ‘Voor- bij de 
voorkant’ zien dat door een (te) grote groepsomvang en een (te) groot aantal klassen 
per leraar, de tijd en ruimte voor ‘aandachtige betrokkenheid’ in het nauw komt. 
In ‘Kruimeltjes’ leidt de negatieve score van de inspectie tot een aanpassing meer 
richting ‘het instrumentele’, met als gevolg dat ‘aandachtige betrokkenheid’ naar 
de achtergrond verdwijnt. Ook de portretten ‘Met open vizier’, ‘Goudschaaltje’ en 
‘Tussen schuren en schaven’ maken op een eigen manier zichtbaar dat op controle 
en beheersing gerichte taken bestuurlijk gezien een hoofdrol opeisen, waardoor tijd 
en ruimte voor ‘aandachtige betrokkenheid’ naar de (verre) achtergrond verdwijnt. 
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‘Aandachtige betrokkenheid’ lijkt derhalve naast de wil, de moed en de beweeg-
lijkheid om aandachtig betrokken te zijn, ook te vragen om het actief maken van 
zowel innerlijke als uiterlijke tijd en ruimte. Hier komt het – al dan niet tijdelijk, al 
dan niet deels – opgeven van andere, meer instrumentele doelen en bedoelingen 
bij kijken. Precies daar waar (de eigen) (instrumentele) belangen en baten (tijdelijk) 
buiten beeld zijn, ontstaat de ruimte om dat oefenen gestalte te geven. 

8.3.6 De (gezamenlijke) aandacht om het te blijven zijn 

Via kwesties ten aanzien van de wil, de moed, de beweeglijkheid en de tijd en ruimte 
om aandachtig betrokken te zijn, komt ook de kwestie van het steeds opnieuw tegen 
het licht houden van het eigen aandachtig betrokken handelen in beeld. Immers, 
alleen daar waar het eigen aandachtig betrokken niet verhardt, verstart of onderge-
sneeuwd raakt onder instrumentele doelen, bedoelingen en (eigen) belangen, kan 
het blijven doen wat het belooft. 

Dit alleen en/of samen tegen het licht houden van ‘aandachtige betrokken-
heid’ gebeurt – zo komt naar voren via de portretten – niet ‘vanzelf’, noch lijkt een 
eenmalige investering voldoende. Er is juist een steeds opnieuw individueel én geza-
menlijk onderzoeken van de vraag of ‘aandachtige betrokkenheid’ nog steeds doet 
wat het belooft nodig, wil de koers en invulling ervan in beeld blijven. 

Dit komt onder meer naar voren via ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’, maar ook 
via ‘Met open vizier’, ‘Goudschaaltje’, ‘Onverwachte opklaringen’ en ‘Stilletjes- aan’. 
Daarin wordt zichtbaar dat intenties als het ware dagelijks onderhoud vergen, en dat 
dit weliswaar ook deels via individuele introspectie kan (zie bijvoorbeeld ‘Kruimel-
tjes’), maar dat de hulp van de ander tegelijk onmisbaar lijkt. 

Zo wordt bijvoorbeeld via het portret ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’ zichtbaar 
dat bestuurders samen via een gesprek het normerende gehalte uit de ‘aangeboden’ 
‘aandachtige betrokkenheid’ van een bepaalde leraar proberen te halen en laten 
zowel ‘Met open vizier’ als ‘Goudschaaltje’ zien dat de weg van ‘zeggen’ naar ‘doen’ 
gezamenlijk onderhoud vergt. Wat hierbij in beeld komt, is dat de eigen blinde vlek-
ken alleen door en in interactie met de ander zichtbaar lijken te kunnen worden. 
Juist die interactie spiegelt de eigen manier van aandachtig betrokken zijn. 

Vanuit de portretten wordt zichtbaar dat dit gezamenlijk steeds opnieuw tegen 
het licht houden van het eigen aandachtig betrokken handelen vaker niet dan wel 
lijkt te gebeuren. Zo geven leraren in bijvoorbeeld ‘Aangrijpende aanwezigheid’, 
‘Leerlingen in- lijven’ en in ‘Voor- bij de voorkant’ aan niet alleen geen ‘aandachtige 
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betrokkenheid’ vanuit de leiding te ervaren waar het gaat om hun manier van aan-
dachtig betrokken handelen als leraar in de klas, ze ervaren ook niet de ruimte om 
hierover in gezamenlijkheid een dialoog te voeren. En dat terwijl leraren aangeven 
wel behoefte te hebben aan ‘aandachtig betrokkenheid’ vanuit de leiding, onder 
meer omdat ze denken hun eigen aandachtig betrokken handelen mede daardoor 
te kunnen verbeteren. Ook vanuit de kant van de leidinggevenden komt in beeld 
dat het aandachtig betrokken bij leraren zijn niet zo vanzelfsprekend is en met enige 
regelmaat niet lijkt te gebeuren. 

Wat het (gezamenlijk) tegen het licht houden van ‘aandachtige betrokkenheid’ 
in ieder geval ook lijkt te vragen, is dat er voorbij de voorkant, voorbij dat wat zich 
op de voorgrond afspeelt, gekeken zou moeten kunnen worden. Het is namelijk 
lang niet altijd (meteen) duidelijk of de aandacht en betrokkenheid instrumenteel 
dan wel meer intentioneel van aard is. Zo líjken sommige vormen van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ op de voorgrond pedagogisch, maar zijn ze dat – meer voorbij de 
voorkant kijkend – misschien niet altijd. De portretten ‘Stilletjes- aan’ en ‘Sjibbolet’ 
laten bijvoorbeeld zien dat het in het schoolconcept lijkt te gaan om pedagogisch 
georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’, maar dat voorbij- de- voorkant niet 
alleen een uitnodiging maar ook een verplichting tot het oppakken van de vrijheid 
in beeld komt. Precies de tegenovergestelde beweging – ‘aandachtige betrokken-
heid’ lijkt instrumenteel maar is meer op de achtergrond juist pedagogisch – komt 
eveneens voor. Een bijvoorbeeld hiervan is te vinden in ‘Krediet- waardig’, waar 
een op het oog instrumentele discussie juist ook een pedagogische beweging en 
verhouding in zich herbergt.

Wat hier zichtbaar wordt, is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ dus steeds opnieuw 
om individuele en gezamenlijke aandacht vraagt. Zodoende kan dat wat niet kan 
worden vastgegrepen wel (steeds opnieuw) – losjes en zachtjes – worden vastgehou-
den. Alleen daar waar grip en beheersing plaats kunnen maken voor zachte, zich 
steeds vernieuwende en onderzoekende griploosheid, blijkt ‘aandachtige betrok-
kenheid’ de kans te hebben om steeds opnieuw te verschijnen. Dit gezamenlijke 
onderhoud vraagt daarbij naast de intentie, de tijd en de ruimte óók om samen 
voorbij de voorkant te kunnen kijken. Dat wat pedagogisch oogt is het wellicht 
juist niet en andersom. 
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8.4  Wat brengt ‘aandachtige betrokkenheid’?

8.4.1 Inleiding

Behalve de vragen ‘hoe verschijnt ‘aandachtige betrokkenheid’?’ en ‘wat vraagt ‘aan-
dachtige betrokkenheid’?’, is het ook van belang de vraag ‘wat brengt ‘aandachtige 
betrokkenheid’?’ – deelvraag 6 – te beantwoorden alvorens te kunnen concluderen 
wat de pedagogische betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ is. 

Impliciet brengt het in 8.2 en 8.3 opgetekende (haast) onzichtbare, het niet- 
zekere en ongrijpbare karakter van ‘aandachtige betrokkenheid’ met zich mee dat 
de vraag naar wat ‘aandachtige betrokkenheid’ brengt, onmogelijk beantwoord kan 
worden in termen van ‘opbrengsten’. ‘Aandachtige betrokkenheid’ speelt zich iedere 
keer opnieuw in een andere hoedanigheid af tussen mensen in organisaties en is 
het niet te externaliseren in protocollen of anderszins op beheersing gerichte syste-
men. Daarbij is ‘aandachtige betrokkenheid’ per definitie niet gericht op het willen 
verkrijgen van ‘resultaten’, want ook dan verdwijnt het karakter ervan. 

Derhalve lijkt het antwoord op de vraag ‘wat brengt aandachtige betrokkenheid?’ 
veeleer – vanuit het idee dat ‘aandachtige betrokkenheid’ existentiële bewegingen 
in zich herbergt – te liggen in het beantwoorden van de vraag: ‘waarhéén brengt 
‘aandachtige betrokkenheid’?

8.4.2 Het articuleren van de (volwassen) innerlijke (be)woning

Wat hierbij allereerst naar voren komt, is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ een 
(oefen)ruimte- scheppende kracht in zich lijkt te herbergen. Deze kracht, gebouwd 
op een ondergrond van vertrouwen, maakt op verschillende manieren ruimte 
bij de ontvanger van ‘aandachtige betrokkenheid’ om met het eigen innerlijk in 
gesprek te gaan. Daarbij articuleert hij zacht het bewandelen van die route naar 
binnen. 

Kijkend naar de ruimte- makende kant van dit oefenen met (innerlijke) vrijheid, 
blijkt het ontvangende ‘aandachtig zijn’ een open ruimte in te brengen waarbinnen 
de ontvanger van ‘aandachtige betrokkenheid’ uitgenodigd wordt om tot zichzelf 
te komen. Dit komt bijvoorbeeld naar voren via ‘Kruimeltjes’ en ‘Onverwachte 
opklaringen’. Het nog niet naar de toekomst toe actief handelende ‘aanwezig zijn’ 
lijkt, net als het geduldig naar de toekomst toe mee- en bijdragende ‘betrokken 
zijn’, eveneens een ruimte- makende kant te kennen (zie bijvoorbeeld ‘Aangrijpende 
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aanwezigheid’). Samen maken de bewegingen, zo zou je kunnen stellen, als het ware 
een existentiële pedagogische oefenruimte mogelijk: een geborgen, open, tijdloze 
ruimte waarbinnen de leerling uitgenodigd en uitgedaagd wordt om zijn of haar 
zelfstandigheid op te nemen. 

Naast dat ‘aandachtige betrokkenheid’ in (oefen)ruimte- makende zin en in die 
zin dus voorwaardenscheppende zin zijn werk doet, behelst het ook het pedagogi-
sche oefenen met de vrijheid an sich. Hier lijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ vooral 
een articulerende kracht in zich te hebben: op verschillende manieren en via ver-
schillende routes nodigt en daagt het de leerling uit. Daarbij lijkt de articulerende 
kracht van ‘aandachtige betrokkenheid’ allereerst gericht op het uitnodigen tot het 
bewandelen van de route richting de eigen innerlijke bewoning, daar waar vrijheid 
innerlijk gestalte krijgt. 

Dit komt bijvoorbeeld via de portretten ‘Kruimeltjes’, ‘Aangrijpende aan-
wezigheid’ en ‘De Action- juf” in beeld. In deze portretten wordt zichtbaar dat 
‘aandachtige betrokkenheid’ de leerling uitdaagt en verleidt om te verkennen of en 
hoe het innerlijk bewoond wordt, hoe de innerlijke woning is ingericht, en welk 
‘onderdeel’ van het innerlijke interieur mogelijk extra aandacht en zorg behoeft en/
of qua bewoning misschien niet (langer) passend is. Gastvrije geborgenheid biedend 
en tegelijkertijd uitnodigend en uitdagend, lijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ het 
hier mogelijk te maken om niet alleen (opnieuw) de deur naar de eigen innerlijke 
bewoning te openen, maar óók om de innerlijke woning als het ware opnieuw in 
te richten. Een voorbeeld hiervan betreft het portret ‘Veranker(en)de gastvrijheid’ 
waar via de aandachtig betrokken interactie met de bestuurders als het ware ‘poets-
doekjes voor de ziel’ worden aangereikt waarmee het uit beeld geraakte innerlijk 
opnieuw in beeld kan komen. 

‘Aandachtige betrokkenheid’ reikt in dezen, via verschillende wegwijzers, de 
route naar binnen aan: een gezamenlijke aandachtig ontvangende babbel (zie 
bijvoorbeeld ‘Kruimeltjes’ en ‘Veranker(en)de gastvrijheid’), een meer vanuit ‘aanwe-
zigheid’ gestalte krijgend appel (zie bijvoorbeeld de ducttape- scene in ‘Kruimeltjes’), 
maar ook door betrokken afscheiding en de daarin besloten liggende via schuring 
gekleurde interacties (zie bijvoorbeeld ‘Goudschaaltje’ en ‘Met open vizier’) articu-
leren zo de route richting het innerlijk.

Dit naar de plek van het eigen innerlijke (be)wonen mogen, kunnen, durven en 
willen gaan is overigens niet alleen weggelegd voor de ander, in dit geval de leerling. 
Bij de aandachtigbetrokken- zijnde, de leraar, lijkt er in en via die aandachtig betrok-
ken interactie eveneens een route naar het eigen innerlijk en de daarin besloten 
liggende innerlijke, oorspronkelijke, bezieling gevonden te kunnen worden. 
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Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in ‘Onverwachte opklaringen’ waar de direc-
teur vertelt over leraren die – nadat ze aandachtig betrokken in interactie zijn 
geweest met hun leerlingen – enthousiast en bezield haar kamer binnenlopen. 
Ook komt het in beeld via ‘Kruimeltjes’ en ‘Voor- bij de voorkant’, waar zicht-
baar wordt dat via de aandachtig betrokken interactie ook het innerlijk van de 
aandachtigbetrokken- zijnde leraar wordt geraakt. 

 ‘Aandachtige betrokkenheid’ maakt dus zowel ruimte om naar binnen te keren, 
als dat het dat naar binnen keren actief articuleert. Daarbij doet het naast dat het 
beweging richting het innerlijk van de leerling creëert, ook iets met het innerlijk van 
de leraar zélf. Ook hier komt de oorspronkelijke bezieling via het eigen aandachtig 
betrokken handelen opnieuw in beeld. 

8.4.3 Het articuleren van het gezamenlijk in de wereld bestaan

Naast de reis naar binnen daagt en nodigt ‘aandachtige betrokkenheid’ ook uit tot 
een reis naar búiten, naar het verschijnen in en op een volwassen manier bewonen 
van de wereld. Ook hier lijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ zowel een oefenruimte- 
makende kracht in zich te herbergen, als dat het een articuleren van het oefenen 
met vrijheid zelf betreft. 

Wat allereerst via de portretten naar voren komt, is dat ‘aandachtige betrok-
kenheid’ ruimte maakt om voorbij te komen aan dwingende groepsnormen, de 
persoonlijke identificerende biografie en/of opgelegde diagnoses. Vervolgens kan de 
leerling vanuit de werkelijk eigen stem, als persoon, in het gezamenlijke bestaan op de 
wereld reageren. Dit komt bijvoorbeeld bij ‘Kruimeltjes’ op verschillende plaatsen in 
beeld, onder andere daar waar de docente de leerlingen uitdaagt om via een rap te 
reageren op hoe ze school en de docent ervaren. Ook in ‘Leerlingen in- lijven’ komt 
het naar voren. Daar worden leerlingen vanuit hun eerdere diagnose uitgenodigd 
om die diagnose te ‘vergewonen’, en hem in die zin achter zich te laten, om vervol-
gens op eigen volwassen benen in de wereld te gaan (be)staan. 

Maar de articulerende kracht van ‘aandachtige betrokkenheid’ gaat verder dan 
dat. Het lijkt, vanuit het articuleren tot het komen tot een open- staan- naar en 
plek- innemen- in de wereld, bij te dragen aan een ‘zacht worden’ waar het gaat om 
het voorbij- de- voordeur- van- elkaars- buitenkant met elkaar in relatie en gesprek 
komen. Verharding in onderlinge afgescheidenheid lijkt in dezen met de hulp van 
‘aandachtige betrokkenheid’ plaats te kunnen maken voor het vanuit gedeeld, meer 
kwetsbaar op inter- esse gestoeld, open (gezamenlijk) bestaan. 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   456Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   456 18/11/2021   14:00:5518/11/2021   14:00:55



 Analyse en conclusies 457

Daarmee lijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ dus evenzeer te benadrukken – zie 
hiervoor bijvoorbeeld het portret ‘(On)uitgesproken appel’ en het portret ‘Onver-
wachte opklaringen’ – dat niet alleen het ‘persoon zijn’ van de ene persoon er toe 
doet, dat het niet alleen die ene stem is die telt. Ook de ander bestaat in deze wereld 
en telt evenzeer mee: iedereen is van gelijke waarde. 

De open dialoogruimte die hier in beeld komt maakt niet alleen een geza-
menlijk verschijnen voorbij- het- ego op zielsniveau mogelijk (zie bijvoorbeeld het 
portret ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’), het biedt ook ruimte aan een gezamenlijk 
verschijnen en in dialoog gaan vanuit alteriteit (zie bijvoorbeeld ‘Goudschaaltje’). 
Op die manier hoeft ‘schuren’ geen ‘schaven’ te worden (zie hiervoor het portret 
‘Tussen schuren en schaven’), maar kunnen de (relatie)lijnen open blijven en eenie-
ders ‘persoon zijn’ als het ware worden geborgd. Zo kan een afgesloten (en innerlijk 
opgesloten) onafhankelijkheid plaats maken voor een gezamenlijk op inter- esse 
gestoeld open- naar- elkaar- en- naar- de- wereld- bestaan. Een voorbeeld van het geza-
menlijke met elkaar vanuit alteriteit bestaan, is te vinden in het portret ‘Met open 
vizier’, waar met elkaar ‘schuren’ zonder te ‘schaven’ alom in beeld is. Een voorbeeld 
van het al dan niet afgesloten van de buitenwereld bestaan is te vinden in ‘Sjibbolet’. 
Hier vertelt de leerling over hoe dat wat ze in de buitenwereld laat zien maar zeer 
ten dele correspondeert met haar innerlijke leefwereld. 

Wat ‘aandachtige betrokkenheid’ hier lijkt te brengen is enerzijds het besef dat 
jij, de leerling, in de eb- en- vloed beweging van het leven ook de eigen stem mag 
laten horen. Een stem die niet (alleen) gekleurd hoeft te worden door biografische 
en/of socialiserende ‘noten’, maar die kleur krijgt vanuit het eigen ‘persoon zijn’. 
Daarbij lijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ de leerling uit te nodigen om de toegangs-
deur tussen de eigen innerlijke bewoning en dat van de wereld open te zetten, 
om – zich dan weer terugtrekkend in het eigen huis, dan weer zichzelf zichtbaar 
neerzettend in reactie op de wereld – als persoon te verschijnen. Tegelijkertijd arti-
culeert ‘aandachtige betrokkenheid’ simultaan ook het ‘ik- in- wij bestaan’: iedereen 
is van gelijke waarde en het is in die dialoog dat we ons met elkaar ín de wereld 
verhouden. 

8.5  Conclusie

In deze paragraaf trek ik, gebaseerd op de in paragraaf 8.2. tot en met 8.4. opge-
tekende analyse, conclusies over wat de pedagogische betekenis van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ is. 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   457Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   457 18/11/2021   14:00:5518/11/2021   14:00:55



458 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

Wat daarbij naar voren komt, is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ begrepen kan 
worden als een zachte pedagogische kracht4. Een kracht die zich subtiel, veelal in het 
kleine en deels zelfs in volledige stilte, afspeelt in een dimensie voorbij het (op het 
eerste gezicht) zichtbare. Het is pas meer op de achtergrond, deels soms zelfs in het 
bijna verborgene, dat de rijkdom aan pedagogisch- relationele aandachtsbewegin-
gen van ‘aandachtige betrokkenheid’ zich manifesteert. Delicaat, haast acrobatisch 
steeds opnieuw balancerend en bewegend in een haast ongrijpbaar tussengebied 
van tegengestelde bewegingen, doet ‘aandachtige betrokkenheid’ hier, gebouwd op 
ondergronds vertrouwen, (vooral) indirect ‘opererend’ en ‘met zachte ogen’ kijkend, 
met hulp van ‘aandachtsgeleiders’ haast onzichtbaar, zachtjes, zijn werk.

Dat werk lijkt te bestaan uit dat wat ‘aandachtige betrokkenheid’ naast ‘zacht’ in 
pedagogische zin ook ‘krachtig’ maakt. ‘Aandachtige betrokkenheid’ behelst name-
lijk de kracht om via een op kruimels gebouwde grondtoon zowel ruimte te maken 
voor het existentiële oefenen met de bestaans- zelfstandigheid als dat het het oefenen 
zelf in brengt. Zonder uit te komen bij verharde afgescheidenheid, inter- esseloze (on)
afhankelijkheid en/of in enige vorm op een solisme dan wel collectivisme ingerichte 
vrijheid, wordt de ander, in dit geval de leerling, via de aandachtige betrokken ver-
houding met de leraar uitgedaagd en/of verleid om op een volwassen manier zijn 
en/of haar eigen vrijheid op te pakken. 

Dat oefenen met vrijheid begint weliswaar bij het meer ontvangende, kwets-
bare, werkelijk open staan voor (‘aandachtig zijn’), en wordt opgevolgd door het 
mee- en bijdragende ‘betrokken zijn’, maar komt meer precies in beeld daar waar 
via ‘aandachtige betrokkenheid’ de mogelijkheid ontstaat om samen de plek van 
het (even) niet- weten op te zoeken. Die ruimte ontstaat daar waar ‘aanwezig zijn’ 
– gelardeerd door het liefdevolle ‘aandachtig zijn’ en het naar de toekomst toe 
articulerende- maar- toch- beschutting- biedende ‘betrokken zijn’ – in beeld komt. 
Het is dan ook precies binnen dit niet- wetende ‘aanwezig zijn’ dat het pedagogische 
oefenen met vrijheid mogelijk wordt. 

Niet alleen is ‘aanwezig zijn’ daarbij de plek waar de aandachtigbetrokken- zijnde 
de eigen aandacht in beheer neemt, het is dus óók de plek waar een gezamen-
lijk als- zelfstandig- persoon- verblijven mogelijk wordt: voorbij het socialiserende, 
voorbij het kwalificerende, voorbij het bestaande en bekende ontstaat de ruimte 
waarbinnen de leraar de leerling kan uitdagen om de volwassenheidshandschoen 
op te nemen. 

4. ‘De zachte krachten’ is een begrip dat in een gelijknamig gedicht door Henriette Roland Holst 
gebruikt wordt (Mulder & Rauch, 2019, p. 69)
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Met als oriëntatie een volwassen manier van omgaan met vrijheid, houdt de 
zachte kracht van ‘aandachtige betrokkenheid’ hier in existentiële zin de zaag 
scherp. Daarbij articuleert het enerzijds een volwassen bestaan in de wereld en 
anderzijds een volwassen omgang met het eigen innerlijk. Met daarbij in het aan-
dachtig betrokken zijn aandacht voor de balans tussen afhankelijk en onafhankelijk, 
tussen ruimte geven en ruimte begrenzen, tussen vooruitgaan en stilstaan, tussen 
verleden en toekomst, tussen erkennen en bestempelen. 

Deze existentiële op ‘inter- esse’ gestoelde koers voor ogen houdend en beseffend 
dat existentiële bestaansbewegingen zich kenmerken door verbinden en afscheiden, 
door dan weer de een dan weer de ander vooropstellen, lijkt ‘aandachtige betrokken-
heid’ vanuit de intentie om de leerling verder te brengen op weg naar zelfstandigheid, 
een impliciet articulerende kracht te bezitten: zonder het frontaal en/of anderszins 
hard- omrand in te brengen klotst ‘aandachtige betrokkenheid’ bij de ontvanger van 
aandacht precies daar zachtjes tegen de kade waar het ‘persoon zijn’ en/of zelfstandig 
zijn aandacht behoeft. In die zin ondersteunt ‘aandachtige betrokkenheid’ het in beeld 
brengen van dat wat eerder verborgen en/of ongezien was.

Wat daarbij ook in beeld komt, is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ – vanuit ver-
schillende opzichten – ‘radicaal inclusief’ is. Niet alleen is het zo dat zowel hoofd, 
hart als ‘handen’ binnen ‘aandachtige betrokkenheid’ hun eigen rol en plek opeisen, 
het is ook zo dat ‘aandachtige betrokkenheid’ alleen gestalte kan krijgen daar waar 
álle aandachtsbewegingen hun plek krijgen én daar waar alle betrokken actoren 
geïncludeerd worden. Zowel de leraar, de leidinggevende als de ouders en eventuele 
andere actoren rondom de school: iedereen doet er bij het vormgeven van ‘aandach-
tige betrokkenheid’ toe. De aandachtigbetrokken- zijnde houdt daarbij bovendien 
niet alleen in beeld of iedereen in de ‘groep’ (nog) meedoet, hij houdt ook steeds 
opnieuw de vinger aan de pols voor wat betreft het afstemmen op de ander: doet 
wat ik denk dat mijn aandachtige betrokkenheid doet wel werkelijk wat het doet? 

Wil ‘aandachtige betrokkenheid’ zijn werk kunnen doen, dan vraagt het behalve 
de intentie, moed, beweeglijkheid en beschikbare vrije, onbezette, tijd en ruimte 
ook om het steeds opnieuw gezamenlijk in beeld krijgen en houden van zowel de 
koers als de uitvoering van ‘aandachtige betrokkenheid’. Ook hier lijkt kracht samen 
met zachtheid te kunnen, willen en moeten opereren. Vastgrijpen – of het nu via 
externaliseren grip willen krijgen op van ‘aandachtige betrokkenheid’ betreft of het 
innerlijk, als persoon, vast willen grijpen van ‘aandachtige betrokkenheid’ – werkt 
hier niet. Immers, ‘aandachtige betrokkenheid’ speelt zich grotendeels af buiten het 
gezichtsveld van controle en beheersing en daar waar het teveel wordt vastgegrepen 
verdwijnen de zachte krachten ervan. 
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Wat wel ‘werkt’ is het steeds opnieuw zachtjes vasthouden van ‘aandachtige 
betrokkenheid’. In die zin vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’ om ‘aandachtige 
betrokkenheid’. Daarbij komt naar voren dat ‘aandachtige betrokkenheid’ het best 
lijkt te gedijen daar waar leraar, school, ouders en maatschappij onderling eveneens 
aandachtig betrokken zijn. Het is dan ook in en via deze aandachtige betrokken 
gezamenlijk tegen het licht houdende omgeving dat de koers geborgd blijft en 
dat voorkomen wordt dat de zachte krachten van ‘aandachtige betrokkenheid’ 
wegsijpelen. 

Kijkend naar wat ‘aandachtige betrokkenheid’ in pedagogische zin lijkt te kun-
nen betekenen zou ik willen stellen dat het als de pedagogische grondhouding gezien 
zou kunnen worden. Net als in het ‘echte’ leven maakt deze houding – vanuit de 
er in besloten liggende pedagogische articulatie – het zachte oefenen met de eb- 
en- vloed interactie van het leven mogelijk. Geborgenheid en toch ruimte biedend 
en voor langere termijn in wat meer afgescheiden zin meedragend en bijdragend 
lijken de in ‘aandachtige betrokkenheid’ besloten liggende ‘zachte krachten’ hierbij 
in alle opzichten het steeds opnieuw zoeken naar het vrije midden te articuleren: 
vrij voor wat betreft het (mogen en kunnen) oefenen met de vrijheid, vrij voor wat 
betreft (het oefenen met) het innerlijke ‘midden’ en vrij ook voor wat betreft (het 
oefenen met) het meer uiterlijke (gezamenlijke) (bestaans)midden. Op deze manier 
lijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ bij te dragen aan (het oefenen met) het op een 
volwassen manier omgaan met ieders eigen en elkaars vrijheid. Vrijheid die alleen 
daar kan bestaan waar niemand deze ten koste van de ander bezit.
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99 
Reflectie en discussie 

9.1  Inleiding

Na in vorige hoofdstukken verslag te hebben gedaan van deze studie rest in dit 
hoofdstuk een terugblik. In de navolgende paragrafen ga ik in op wat dit onderzoek 
gebracht heeft. Daarnaast laat ik zien welke beperkingen het onderzoek kende. Ik 
start hierbij in paragraaf 9.2.1 met een reflectie op de inhoud. Vervolgens ga ik in 
paragraaf 9.2.2 in op de gekozen methode. Ik besluit dit hoofdstuk in paragraaf 9.3 
met een aantal aanbevelingen. 

9.2.  Reflectie en discussie 

9.2.1 Reflectie op de inhoud 

In deze studie ben ik op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag wat de peda-
gogische betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ is. Met hulp van inzichten uit 
een theorie van presentie en een analyse van het gedachtegoed van vijf existentieel 
georiënteerde pedagogen ben ik gekomen tot een theorie van ‘aandachtige betrok-
kenheid’. Met hulp van mijn empirische onderzoek ben ik vervolgens tot inzichten 
gekomen met betrekking tot de vraag hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ verschijnt 
en wat het vraagt om aandachtig betrokken te kunnen zijn/handelen. Daarbij breng 
ik ook in beeld wat ‘aandachtige betrokkenheid’ in pedagogisch zin lijkt te kunnen 
brengen. Ik beëindig mijn betoog met de conclusie dat ‘aandachtige betrokkenheid’ 
vanwege het (gezamenlijk) zoeken naar het vrije midden dat het in zich herbergt, 
gezien zou kunnen worden als de pedagogische grondhouding in onderwijs. 

Inhoudelijk reflecterend op deze studie, zou ik willen aangeven dat deze studie 
het onderzoek naar het pedagogische een stap verder brengt doordat het een meer 
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precies spreken over pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ moge-
lijk maakt. Door zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk onderzoek te doen 
en dit te verbinden aan drie overstijgende vragen, heb ik meer gedetailleerd zicht op 
en meer verfijnd inzicht gekregen in de vraag of en hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ 
er in pedagogische zin binnen onderwijs toe doet. 

Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk in relatie tot de vraag wat het vraagt om aan-
dachtig betrokken te kunnen handelen. Via het bij elkaar brengen van de theorie 
en het empirische onderzoek is zichtbaar kunnen worden dat bij een pedagogische 
grondhouding meer komt kijken dan ‘alleen’ de intentie om aandachtig betrokken te 
willen zijn. ‘Aandachtige betrokkenheid’ betreft niet zozeer een ‘technische’ manier 
van handelen en/of een te verwerven competentie, maar veeleer een manier waarop je 
als aandachtigbetrokken- zijnde in een situatie probeert te (be)staan. Centrale kwestie 
daarbij is of het iemand ook daadwerkelijk lukt om ín die situatie ‘aanwezig’ te zijn 
en te blijven. Deze manier van aanwezig- in- de- situatie- zijn blijkt daarbij niet alleen 
te gaan om een individuele manier van in de wereld bestaan, maar gaat evenzeer om 
een zekere gezamenlijke aanwezigheid. Met deze studie heb ik inzichtelijk gemaakt 
dat ‘aandachtige betrokkenheid’ in de basis een aanwezig- zijn- in- de- situatie betreft 
en dat het in de klas weliswaar de leraar is die al dan niet aanwezig is, maar dat het 
tegelijkertijd de omgeving is die deze aanwezigheid mee mogelijk maakt. 

Een ander facet van ‘aandachtige betrokkenheid’ dat via deze studie meer pre-
cies oplicht, betreft de ogenschijnlijke (on)zichtbaarheid ervan. Hier laten theorie 
en empirie eveneens een gelijk beeld zien, namelijk dat ‘aandachtige betrokkenheid’ 
zich niet als een op de voorgrond waarneembare grondhouding manifesteert. Het 
betreft een grondhouding die op het eerste gezicht – in ieder geval ten dele – zelfs 
haast niet te zien is. Dat heeft alles te maken met het gegeven dat ‘aandachtige 
betrokkenheid’ veel meer van doen lijkt te hebben met (in eerste instantie) niet 
handelen, in plaats van met juist wel meteen handelen. Precies in het wachten, 
het stil zijn, het er wél bij zijn en blijven, blijkt de zachte pedagogische kracht van 
‘aandachtige betrokkenheid’ te zitten. Wat deze studie daarbij ook in beeld heeft 
gebracht is dat het onderzoeken van dit ogenschijnlijke niet- handelen niet van-
zelfsprekend is. Want hoe iets te onderzoeken dat zich vooral ‘voorbij de voorkant’ 
afspeelt? Hoe het indirecte, het niet direct waarneembare in beeld te krijgen? Deze 
studie heeft daarbij laten zien dat deze haast onzichtbare grondhouding via een 
aandachtig betrokken manier van onderzoek doen wél in beeld is kunnen komen. 

Een derde verheldering die via deze studie naar boven is gekomen, betreft 
de gelaagdheid van ‘aandachtige betrokkenheid’. Zo is via deze studie duidelijk 
geworden – en ook hier zijn theorie en empirie samen gekomen – dat ‘aandachtige 
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betrokkenheid’ zowel een voorwaardenscheppende als een meer uitvoerende kant 
kent. Aan de ene kant verzorgt ‘aandachtige betrokkenheid’ het individuele oefenen 
tussen leraar en leerling, aan de andere kant betreft ‘aandachtige betrokkenheid’ 
ook het klimaat waarbinnen dit oefenen mogelijk wordt. Ook waar het gaat om de 
balans tussen de verschillende aandachtsbewegingen, heeft deze studie meer zicht 
op en inzicht in de gelaagdheid van ‘aandachtige betrokkenheid’ gegeven. Wat dit 
onderzoek daarbij in het bijzonder heeft kunnen laten zien, is dat ‘aandachtige 
betrokkenheid’ als het ware de bestaansdualiteit in zich verenigt: het verbindt en 
brengt samen, maar het scheidt tegelijkertijd ook af, het maakt ruimte voor de 
ander om te verschijnen, maar begrenst die ruimte ook. Dit onderzoek heeft daarbij 
naar voren gebracht dat precies in het samenkomen van deze tegengestelde bewe-
gingen de pedagogische potentie van ‘aandachtige betrokkenheid’ ligt. Daar waar 
de balans verstoord raakt, doordat een van de bewegingen de overhand krijgt en/
of niet aanwezig is, verliest ‘aandachtige betrokkenheid’ zijn pedagogische kracht. 

Naast dat dit onderzoek in inhoudelijke zin als ‘oogst’ een verdiepend en meer 
precies spreken over ‘aandachtige betrokkenheid’ als pedagogische grondhouding 
mogelijk heeft gemaakt, kent het natuurlijk ook een aantal inhoudelijke beperkin-
gen. De grootste beperking ligt, wat mij betreft, in de omvang van het onderzoek. 

Ik heb in dit onderzoek voor een specifieke ingang gekozen waar het gaat om 
het literatuuronderzoek naar ‘het pedagogische’, namelijk die van de existentieel 
georiënteerde pedagogiek. Naast een existentiële kijk op opvoeden kent de peda-
gogiek nog onnoemelijk veel andere perspectieven en dimensies van waaruit naar 
het vraagstuk van opvoeding en onderwijs gekeken zou kunnen worden. Dit wordt 
bijvoorbeeld alleen al zichtbaar via Nederlandstalige overzichtswerken als ‘Dat is 
pedagogiek’ (Masschelein, 2019), ‘Grote pedagogen in een klein bestek’ (Kroon & 
Levering, 2008) en ‘Pedagogiek in meervoud’ (Miedema, 2000) waarin de auteurs 
een poging doen de pluraliteit aan invalshoeken en denkrichtingen binnen de 
pedagogiek te ordenen. Ook Prange laat een soortgelijk idee over de steeds maar 
verder uitdijende pluraliteit weerklinken in zijn ‘Schlüsselwerke der Pädagogik’ 
(2009). Hij spreekt zelfs over de pedagogiek als groei- industrie, als “Wachstumin-
dustrie” (Prange, 2009, p. 9), omdat er steeds meer aanvliegroutes lijken te komen 
van waaruit opvoedkwesties onder de loep genomen worden. Vanuit het idee dat 
‘het relationele’ binnen de existentieel- pedagogische denkrichting een centrale plek 
heeft én vanuit de gedachte dat ‘het existentiële’ inzoomt op de (gezamenlijke) 
bestaansdimensie, heb ik me beperkt tot het verkennen van auteurs die hun gedach-
tegoed ontwikkelden vanuit het existentiële perspectief. Alle andere perspectieven 
heb ik in dit onderzoek niet meegenomen. 
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Eenzelfde beperking geldt voor de manier waarop ik mijn literatuuronderzoek 
naar ‘het relationele’ heb opgezet en uitgevoerd. ‘Het relationele’ is eveneens een 
fenomeen dat vanuit een groot aantal theoretische perspectieven is en wordt onder-
zocht. Te denken valt hierbij onder andere aan het psychologische, het sociologische 
of aan het neurobiologisch perspectief. Dichterbij het pedagogisch- relationele had ik, 
kijkend vanuit mijn onderzoeksvraag, bijvoorbeeld ook een notie als ‘caring’ van Nel 
Noddings (2003, 2010, 2012) of ‘presence in teaching’ (Rodgers & Raider- Roth, 2006) 
als ingang voor een theoretische verdieping van ‘aandachtige betrokkenheid’ kunnen 
kiezen. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb mij beperkt tot een theorie van presentie omdat 
deze theorie een duidelijk existentieel perspectief op ‘het relationele’ inbrengt. Daar-
bij is het zo dat deze theorie, die ‘aandacht’ als startpunt voor een relatie benoemt, 
gelaagd en gedetailleerd is uitgewerkt. Omdat deze theorie breed is uitgewerkt, omdat 
hij gestoeld is op verschillende theoretische pijlers én omdat ik binnen dit onderzoek 
beschikte over beperkte tijd en ruimte, heb ik me binnen deze literatuurstudie naar 
‘het relationele’ beperkt tot het doorgronden van deze ene theorie. 

Niet alleen mijn theoretische onderzoek kende qua grootte een aantal beper-
kingen. Ook mijn empirische onderzoek is qua omvang beperkt gebleven. Zo heb 
ik ‘slechts’ vijftien ‘gevallen van’ ‘aandachtige betrokkenheid’ onderzocht. Was er 
meer tijd en ruimte geweest dan had ik er meer kunnen onderzoeken. Ook had 
ik dan binnen de wél onderzochte gevallen mogelijk nog voor een verdere verdie-
ping en verbreding kunnen zorgen. Zo ben ik bijvoorbeeld niet verder ingegaan op 
wezenlijke thema’s als vertrouwen, het specifiek opvoedende karakter van liefde 
en de meer precieze relationaliteit van autoriteit en gezag. Ook God en het geloof 
als ankerpunt en kompas bij het vormgeven van het aandachtig betrokken hande-
len, het al- dan- niet qua ‘aandachtige betrokkenheid’ begeesterd zijn van gebouwen 
en de inzet van taal in relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’, zijn buiten verdere 
beschouwing gebleven. Daarnaast is ook de vraag naar de reciprociteit van ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ binnen deze studie niet verder belicht. 

9.2.2  Reflectie op de methode. 

Het empirische deel van deze studie heb ik vormgegeven met behulp van 
gevalsstudie- onderzoek. Via het ‘leven, beleven en doorleven van’ aandach-
tige betrokkenheid heb ik het fenomeen ‘aandachtige betrokkenheid’ binnen de 
dagelijkse praktijk van onderwijs onderzocht. Deze ‘gevallen van’ ‘aandachtige 
betrokkenheid’ heb ik beschreven in portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’. 
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Zowel binnen de portretten zelf als daarbuiten ben ik via in- en uitleidingen en een 
overstijgend analysehoofdstuk aan de slag gegaan met de analyse en, uiteindelijk, 
met het beantwoorden van de onderzoeksvraag.

Wat dit onderzoek in methodische zin vooral heeft gebracht, is het inzicht dat 
het onderzoeken van het fenomeen ‘aandachtige betrokkenheid’ om een aandachtig 
betrokken manier van onderzoek doen vraagt. Het gaat dan om een zich ontvou-
wende manier van onderzoek doen waarbij het pad dat gelopen gaat worden van 
te voren onbekend is en waarbij dat wat de onderzoeker te ‘doen’ staat zich primair 
kenschetst door ‘aanwezig’ in het hier en nu te (ver)blijven bij wat er op hem of haar 
toekomt. Het is een manier van onderzoek doen die een vertragende ontvankelijk-
heid impliceert, waarbij antwoorden niet kunnen worden vastgegrepen en routes 
niet bij voorbaat voorhanden zijn. 

Ik meen te kunnen stellen dat ik juist door deze aandachtig betrokken onder-
zoekshouding dicht bij het fenomeen ‘aandachtige betrokkenheid’ ben kunnen 
komen. Zowel door ‘aandachtige betrokkenheid’ te ‘leven’ en ‘beleven’ op de dag 
zelf, als door het opnieuw te ‘doorleven’ bij het schrijven van de portretten en bij 
de analyse, is het mij gelukt om facetten van ‘aandachtige betrokkenheid’ te verhel-
deren die anders mogelijk ongezien zouden blijven. 

Wat deze studie in methodische zin ook heeft laten zien is dat aandach-
tig betrokken onderzoek doen niet vanzelf gaat. Het vraagt van de onderzoeker 
een geduldig ‘verblijven bij’. De situatie, het moment, de data en de overstijgende 
vragen: ze bleken steeds opnieuw om die ontvankelijke en betrokken blijvende 
‘aanwezigheid’ te vragen. En dat op zich heeft in zekere zin ‘hard werken’ met zich 
meegebracht. Dat harde werken betrof dan het loslaten en het niet hard- omrand 
grip willen krijgen op en het van daaruit steeds weer opnieuw terug in het ‘hier en 
nu’ proberen te komen. Wat deze studie ook heeft laten zien is dat deze manier van 
onderzoek van de onderzoeker in alles vraagt om het innerlijke gesprek met zich-
zelf aan te gaan, zeker daar waar haast, het te snel vast willen pakken van het op de 
voorgrond zichtbare en de wens tot snelle vooruitgang (b)lijken te gaan domineren. 

Naast dat mijn aandachtig betrokken manier van onderzoeken het inzicht heeft 
gebracht dat ‘aandachtige betrokkenheid’ om een aandachtig betrokken manier van 
onderzoek doen vraagt, bracht deze manier van onderzoek doen meteen ook een 
beperking met zich mee. De beperking is, dat ik het was die, alleen, het onderzoek 
heeft gedaan. Ik heb dus geen collega- onderzoeker mee ‘en route’ gehad en ik heb 
dus niet kunnen onderzoeken of hij/zij hetzelfde zou hebben gezien. Het is reëel om 
te stellen dat een collega- onderzoeker in ieder geval óók een aantal ándere dingen 
zou hebben gezien. In die zin kent dit onderzoek sowieso een zekere oneindigheid. 
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Het fenomeen ‘aandachtige betrokkenheid’ kent zodanig veel verschijningsvormen 
dat naast ieder in beeld gebracht facet ook nog weer andere facetten naar voren 
zouden kunnen komen. 

Tegelijkertijd acht ik de kans dat andere onderzoekers tot radicaal andere 
inzichten zouden zijn gekomen minder groot. Niet alleen heb ik het onderzoek 
gedetailleerd en zorgvuldig gedocumenteerd, de portretten zijn ook uitgebreid 
aandachtig betrokken besproken met de deelnemers. Dat bracht een meer- dan con-
sensus mee voor wat betreft de weergave van de dag en de er in besloten liggende 
(pedagogische) interactiemomenten. 

9.3  Aanbevelingen

9.3.1  Inleiding 

In deze studie heb ik onderzoek gedaan naar de pedagogische betekenis van 
‘aandachtige betrokkenheid’. Steeds heb ik daarbij aangegeven het fenomeen 
‘aandachtige betrokkenheid’ in zijn rijkdom te willen respecteren en waarderen. 
Noch mijn theorie, noch mijn empirische onderzoek, zijn in die zin dus bedoeld 
als vaststaand imperatief. Tegelijkertijd is het, zo gaf ik ook in de inleiding van en 
de reflectie op dit onderzoek aan, wel van belang om meer precies met elkaar over 
pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ van gedachten te kunnen 
wisselen. Juist door met behoud van de rijkdom van het fenomeen de pedagogi-
sche betekenis van ‘aandachtige betrokkenheid’ te onderzoeken, kunnen ‘dienstbare 
inzichten’ ontstaan die de pedagogische handelingspraktijk verder kunnen helpen. 

Vanuit de dienstbare inzichten die binnen dit onderzoek zijn opgetekend biedt 
deze studie een aantal aanknopingspunten voor verder onderzoek. In de navol-
gende aanbevelingen breng ik aan de hand van de drie analysevragen van deze 
studie – ‘hoe verschijnt ‘aandachtige betrokkenheid’?’ ‘wat vraagt ‘aandachtige 
betrokkenheid’?’ en ‘wat brengt aandachtige betrokkenheid’?’ – in beeld waar ver-
der onderzoek eventueel naar zou kunnen uitgaan. Aansluitend zal ik een laatste 
aanbeveling tot verder onderzoek doen in relatie tot het verder ontwikkelen en 
eventueel implementeren van de aandachtig betrokken manier van onderzoek doen 
in de dagelijkse onderwijspraktijk. 
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9.3.2 Aanbevelingen

Aanbeveling 1: Voer vervolgonderzoek uit naar manifestaties van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ 
In relatie tot de vraag ‘hoe verschijnt ‘aandachtige betrokkenheid’?’ zou ik willen 
aanbevelen om verschillende manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’, vanuit 
de pedagogisch- relationele beweging die erin besloten ligt, in fenomenologische 
zin verder uit te werken/te verdiepen. Hierbij komen allereerst fenomenen als 
‘pedagogische liefde’ (aandachtig zijn), ‘pedagogische stilte’ (aanwezig zijn) en de 
‘pedagogische afscheiding’ (betrokken zijn) in beeld. Het is zinvol om deze manifes-
taties verder te verdiepen en uit te werken omdat het preciezer in beeld krijgen deze 
fenomenen en van daaruit een meer precies met elkaar spreken over pedagogisch 
handelen en werken mogelijk maakt. 

Daarnaast lijkt ook een aantal van de in ‘aandachtige betrokkenheid’ besloten 
liggende bewegingen vanuit een specifiek perspectief de moeite waard om verder 
te verdiepen. Een eerste perspectief betreft de lichamelijk- zintuiglijke interactie. 
Uit deze studie wordt duidelijk dat het lichamelijk- zintuiglijke in alles een promi-
nente plek inneemt, zowel waar het gaat om de manier van aandachtig betrokken 
handelen, als waartoe het aandachtig betrokken handelen in fysiek- zintuiglijke zin 
uitnodigt (het ‘terug in je lijf ’ komen). Dit roept verschillende vragen op. Allereerst 
betreft het de vraag of/hoe die lichamelijke- zintuiglijkheid binnen het huidige 
onderwijs een plaats krijgt. Daarnaast betreft het vragen met betrekking tot de (er 
aan toegekende) pedagogische waarde en vragen met betrekking tot het versterken 
van het pedagogisch handelen vanuit een lichamelijk- zintuiglijk perspectief. 

Een tweede perspectief betreft vervolgonderzoek naar het reciproke karakter 
van ‘aandachtige betrokkenheid’. Uit deze studie komt die reciprociteit op een aan-
tal plekken naar voren: dat wat de leraar uitzendt lijkt in enige vorm bij hem terug 
te komen. Dat ‘aandachtige betrokkenheid’ (mogelijk) wederkerigheid impliceert, 
is overigens geen nieuwe gedachte. Zo schreef bijvoorbeeld Edith Stein in haar 
fenomenologie over empathie al dat aandachtig betrokken interacties op verschil-
lende manieren reciprook kunnen zijn (zie Van Manen over Edith Stein, 2014b, 
pp. 101-104). Ook auteurs als Korczak (1986) en meer recent bijvoorbeeld Prange 
(2009) wijzen op die reciprociteit. Zij betogen dat het (vooral) de leerling is die de 
leraar opvoedt. Prange stelt zelfs, in zijn analyse over Fröbel, dat ‘erziehen’ eigen-
lijk altijd gepaard gaat met ‘erzogen werden’: “Wer erzieht, wird erzogen, erzieht 
zugleich auch sich selbst” (Prange, 2009, p. 23). Het is dus juist het kind dat de 
volwassene menselijkheid leert in plaats van andersom: “das Kind lehrt uns wahre 
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Menschlichkeit” (ibid., p. 24). Verder onderzoek naar of, hoe en in hoeverre recipro-
citeit in het aandachtig betrokken handelen aan de orde is en wat de betekenis ervan 
is voor het versterken/verbeteren van het pedagogisch handelen, lijkt derhalve een 
vraag die de moeite waard is om verder te onderzoeken. Dit lijkt juist ook van 
belang omdat nieuwe inzichten ondersteunend zouden kunnen zijn bij het verder 
verbeteren en versterken van het pedagogisch handelen in de onderwijspraktijk. 

Tot slot zou ik waar het gaat om de bewegingen en beweeglijkheid van ‘aan-
dachtige betrokkenheid’, willen pleiten voor nader onderzoek naar het balanceren 
tussen de meer ‘ontvankelijke’ (aandachtig zijn) en de meer ‘afscheidende’ (betrok-
ken zijn) beweging van ‘aandachtige betrokkenheid’. Eerder in deze studie heb ik 
aangegeven dat bijvoorbeeld Gilligan (2003) en Tronto (1994) in hun betoog over 
goede zorg het verschil tussen ‘zorgen voor’ en ‘recht hebben op’ in relatie tot 
vrijheid in beeld brengen. Ik heb daarbij aangegeven dat beide concepties binnen 
‘aandachtige betrokkenheid’ als het ware verweven zijn: pedagogisch georiënteerde 
‘aandachtige betrokkenheid’ gaat zowel over ontvangen als over afscheiden en kent 
in die zin dus zowel een meer op onderlinge (zorgende) verbondenheid gestoelde 
relationele vrijheid, als een meer op afscheiding (recht hebbend op) gestoelde posi-
tionele vrijheid. Gilligan (2003) koppelt aan het verschil tussen het ‘zorgen voor’ en 
‘recht hebben op’ een meer feminiene dan wel masculiene visie op het samen als 
mens bestaan. Het zou interessant zijn om verder in beeld te krijgen of/hoe leraren 
zich herkennen in het ‘zorgen voor’ dan wel ‘recht hebben op’ conceptie van vrijheid 
en hoe zij dit al dan niet verbinden aan de meer ontvankelijke dan wel afscheidende 
beweging van ‘aandachtige betrokkenheid’. Dit is ook van belang in relatie tot het 
verbeteren en versterken van de dagelijkse pedagogische onderwijspraktijk, temeer 
daar pedagogisch aandachtig betrokken handelen juist om een balanceren tussen 
beide bewegingen (verbinden en afscheiden) lijkt te vragen. 

Aanbeveling 2: Onderzoek hoe (de kwaliteit van) ‘aandachtige betrokkenheid’ 
als pedagogische grondhouding in schoolorganisaties geborgd en versterkt 
kan worden 
Kijkend naar de kwestie ‘wat vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’?’ komt een tweede 
aanbeveling voor vervolgonderzoek in beeld. Het betreft dan vervolgonderzoek 
naar de vraag of en hoe de kwaliteit van het aandachtig betrokken handelen in 
schoolorganisaties verankerd, geborgd en versterkt zou kunnen worden. 

Uit deze studie komt naar voren dat ‘aandachtige betrokkenheid’ niet vastgrijp-
baar is. Het is situationeel, gedijt juist bij het in onzekerheid willen, durven, kunnen, 
en mogen vertoeven en het laat zich derhalve niet (snel) vangen in modellen, missies, 
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visies, protocollen en/of anderszins beheersmatige systemen. Tegelijkertijd maakt 
deze studie ook zichtbaar dat het zinvol en van belang is om ‘aandachtige betrokken-
heid’ als pedagogische grondhouding in enige vorm binnen organisaties te borgen. 
Wat daarbij in beeld komt is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ om tijd en ruimte vraagt 
en dat het zeker niet alleen een individuele aangelegenheid is. In tegendeel, de aan-
dachtig betrokken verhouding tussen leidinggevende en leraar doet er zeer toe en 
het inrichten van een aandachtig betrokken schoolorganisatie lijkt dus tegelijkertijd 
gestalte te moeten krijgen op zowel individueel als gezamenlijk niveau. 

In het kader van het in beeld krijgen en houden van (de kwaliteit van) het aan-
dachtig betrokken handelen van leraren verdient het derhalve aanbeveling om 
te onderzoeken of en hoe deze pedagogisch georiënteerde aandachtig betrokken 
grondhouding binnen schoolorganisaties geborgd en versterkt zou kunnen wor-
den. In het bijzonder lijkt daarbij aandacht uit te moeten gaan naar (1) de vraag 
hoe de balans tussen het wél in zekere zin borgen maar tegelijk voldoende ruimte 
houden voor het (even) ‘niet weten’ gevonden kan worden en (2) de vraag hoe de 
onderlinge al dan niet aandachtig betrokken interactie tussen leidinggevenden en 
leraren meer precies bijdraagt aan het aandachtig betrokken handelen van de leraar 
op de ‘werkvloer’. 

Aanbeveling 3: onderzoek of en hoe ‘aandachtige betrokkenheid’ zich ver-
houdt tot God en het geloof 
In relatie tot de kwesties ‘wat vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’?’ en ‘wat brengt 
‘aandachtige betrokkenheid’?’ zou ik willen aanbevelen om vervolgonderzoek te 
doen naar de relatie tussen God, het geloof en de manier waarop ‘aandachtige 
betrokkenheid’ binnen schoolorganisaties gestalte krijgt. 

Kijkend naar de theorie, komt via de verschillende auteurs naar voren dat God 
degene is tot wie men zich in relatie tot de vraag hoe de volwassen omgang met 
vrijheid op aarde in te vullen richt. Wat daarbij in beeld komt, is dat God in zekere 
zin zowel als ankerpunt en als allerhoogste ‘koersbepaler’ gezien wordt waar het 
gaat om hoe aandachtig betrokken in het leven en in onderwijs te (be)staan. Een-
zelfde oriëntatie komt via het empirische onderzoek in beeld, via bijvoorbeeld het 
portret ‘(Ver)anker(en)de gastvrijheid’. In dit portret wordt zichtbaar dat de school 
in het aandachtig betrokken handelen de christelijke grondslag als anker en kom-
pas hanteert. Daarbij laat het portret zien dat op christelijke grondslag gestoelde 
‘aandachtige betrokkenheid’ in zekere zin een bepaalde manier van omgang met 
vrijheid met zich mee brengt. Daarbij komt zowel de ruimte makende kant als de 
meer onvrije, normerende kant van het geloven in beeld. 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   469Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   469 18/11/2021   14:00:5518/11/2021   14:00:55



470 Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding 

Een ander voorbeeld van een school waar het geloof aan het aandachtig 
betrokken handelen lijkt te zijn verbonden betreft de school van Sam (het portret 
‘Onbevangen (on)geduld’). In dit portret wordt zichtbaar dat op deze op christelijke 
grondslag geënte school de dag steeds wordt begonnen met een moment van intro-
spectie. Ook hier lijkt men dus, in relatie tot de vraag hoe aandachtig betrokken 
met de leerling om te gaan, bepaalde keuzes te maken. 

Het zou dus relevant en interessant zijn om verder te onderzoeken of/hoe God, 
waar het gaat om aandachtig betrokken onderwijspraktijken, meer precies een rol 
speelt. Wat is de pedagogische betekenis van God in de klas en in onderwijs? Welke 
plek heeft vrijheid hier meer precies en hoe krijgt vrijheid hier gestalte? Wanneer krijgt 
vrijheid hier juist de ruimte en wanneer verdwijnt hij als gevolg van een te normerende 
manier van geloven? En hoe verhoudt dit zich tot ‘gewoon’ op waarden gebaseerd 
onderwijs waar levensbeschouwelijke en/of religieuze overtuigingen geen rol spelen?

Aanbeveling 4: Onderzoek of/hoe het inzetten van een aandachtig betrokken 
manier van onderzoek doen zinvol is in relatie tot het verbeteren en verster-
ken van de pedagogische grondhouding in de dagelijkse onderwijspraktijk 
Tot slot nog een aanbeveling waar het gaat om de bruikbaarheid van een aandachtig 
betrokken manier van onderzoek doen in en voor de versterking van de pedagogi-
sche grondhouding in de dagelijkse onderwijspraktijk. 

Via deze studie wordt zichtbaar dat aandachtig betrokken onderzoek doen 
zowel iets doet met de onderzoeker, als met binnen de onderzochte praktijk aan-
wezige actoren. Aan de kant van de onderzoeker brengt het proces van aandachtig 
betrokken waarnemen, beschrijven en analyseren inzicht in de eigen, persoonlijke 
manier van aandachtig betrokken in de wereld (be)staan met zich mee (zie bij-
voorbeeld ‘Goudschaaltje’ en ‘Met open vizier’). Aan de kant van de onderzochte 
praktijken en de onderzoeksdeelnemers brengen de portretten eveneens inzicht 
in de persoonlijke manier van aandachtig betrokken zijn met zich mee, zeker daar 
waar de eigen manier van handelen bij de deelnemer zelf niet in beeld blijkt te zijn 
(zie bijvoorbeeld ‘Aangrijpende aanwezigheid’ en ‘Met open vizier’). 

In die zin zou gesteld kunnen worden dat de portretten op zichzelf een zeker 
pedagogisch karakter hebben: ze voeden zowel de onderzoeker als de onderzochte 
praktijk op een aandachtig betrokken manier op. Wat relevant en interessant 
zou zijn om verder te onderzoeken, is de vraag of en hoe deze manier van aan-
dachtig betrokken onderzoek doen zinvol zou kunnen zijn in relatie tot het 
verbeteren en versterken van de pedagogische grondhouding binnen de dagelijkse 
onderwijspraktijk. 
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Samenvatting

Ik ben in deze studie, die bestaat uit een combinatie van theoretisch en empirisch 
onderzoek, ingegaan op de vraag wat de pedagogische betekenis van ‘aandachtige 
betrokkenheid’ in onderwijs is. Het in theoretische zin verhelderen van waar het 
bij ‘aandachtige betrokkenheid’ en ‘de pedagogische dimensie van onderwijs’ over 
gaat, heeft geleid tot een theorie van ‘aandachtige betrokkenheid’. Deze theorie heb 
ik vervolgens in heuristische zin ingezet om empirisch te onderzoeken of en hoe 
‘aandachtige betrokkenheid’ er in de dagelijkse onderwijspraktijk toe doet. Gebruik-
makend van vragen als ‘hoe manifesteert ‘aandachtige betrokkenheid’ zich?’, ‘wat 
vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’ van de leraar en de binnen onderwijs werkende 
leidinggevenden?’ en ‘wat blijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ te kunnen brengen?’ 
heb ik uiteindelijk de hoofdvraag van deze studie – ‘wat is de pedagogische betekenis 
van ‘aandachtige betrokkenheid’ in onderwijs?’ – beantwoord. 

De methodische inrichting van dit onderzoek heb ik gebaseerd op twee ideeën. 
Ten eerste betreft het de gedachte dat ‘aandachtige betrokkenheid’ als fenomeen 
niet te reduceren valt tot een aantal enkelvoudige meet- en/of vaststelbare han-
delingen. In tegendeel: ‘aandachtige betrokkenheid’ is in iedere interactie anders 
en in die zin particulier en temporeel van aard. Binnen deze studie heb ik er voor 
gekozen om die temporaliteit en particulariteit te respecteren en waarderen en de 
rijkheid en iedere- keer- weer- andersheid van het fenomeen zo goed als mogelijk te 
proberen te behouden. 

Ten tweede betreft het een idee in relatie tot mijn subjectiviteit als onderzoeker. 
In plaats van te pogen zo dicht als mogelijk bij ‘het objectieve’ te komen, heb ik er 
voor gekozen mijn subjectiviteit binnen deze studie actief een plek te geven. Door 
manifest – en van daaruit ook onderzoekbaar en bekritiseerbaar – te maken hoe ik 
aandachtig betrokken mijn onderzoek heb uitgevoerd, heb ik mijn subjectiviteit 
als onderzoeker in positieve zin ten behoeve van de kwaliteit van mijn onderzoek 
willen inzetten.
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Kijkend naar de opbouw van deze studie komt allereerst in beeld dat deze, 
gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten, is opgebouwd uit twee delen: een 
theoretisch onderzoek gebaseerd op een tweedelig literatuuronderzoek, resulte-
rend in een theorie van ‘aandachtige betrokkenheid’ en daarnaast een empirisch 
(gevalsstudie) onderzoek. 

Binnen het literatuuronderzoek, dat in het teken stond van het verhelderen van 
het zowel ‘het pedagogische’ als ‘aandachtige betrokkenheid’, heb ik ervoor gekozen 
om ‘aandachtige betrokkenheid’ te onderzoeken met behulp van één bestaande, 
gelaagd uitgewerkte relatietheorie, te weten de door Baart ontwikkelde theorie 
van presentie. ‘De pedagogische dimensie van onderwijs’, door mij ook wel ‘het 
pedagogische’ genoemd, heb ik vervolgens in beeld gebracht met hulp van literatuur 
van vijf pedagogen uit de continentaal pedagogische traditie. 

Samen vormden beide literatuuronderzoeken de basis voor mijn theoretisering 
van ‘aandachtige betrokkenheid’. Deze theorie heb ik gebouwd op drie centrale 
‘aandachtsbewegingen’. Deze bewegingen – ‘aandachtig zijn’, ‘aanwezig zijn’ en 
‘betrokken zijn’ – schets ik vanuit het perspectief van de professional die ze in beheer 
neemt. Bij het in beeld brengen van de bewegingen ben ik ingegaan op de oriëntatie 
van de aandacht, de onderliggende intenties en de er in zichtbaar wordende hande-
lingsprincipes. Ik heb daarbij met hulp van fenomenologische noties als (geleefde) 
relationaliteit, lichamelijkheid, tijd, ruimte en ervaren grondstemming, zoveel als 
mogelijk de link naar alledaagse fenomenologische ervaringen gelegd. 

Mijn empirische gevalsstudieonderzoek heb ik gebouwd op een studie van 
vijftien ‘gevallen van’ ‘aandachtige betrokkenheid’. Deze ‘gevallen van’ heb ik 
bestudeerd door in gewone onderwijspraktijken mee te lopen met vijf leraren, 
vijf leidinggevenden en vijf leerlingen. Dit ‘meelopen met’ heb ik uitgewerkt in 
vijftien chronologisch opgebouwde portretten van ‘aandachtige betrokkenheid’, 
waarbij ik ‘aandachtige betrokkenheid’ zowel binnen de portretten zelf als daarbui-
ten – in de vorm van inleidingen, uitleidingen en een overstijgende analyse – heb 
geanalyseerd. 

Het onderzoeken van deze vijftien ‘gevallen van’ heb ik op een aandachtig 
betrokken manier gedaan. Deze aandachtig betrokken manier van onderzoek doen 
betreft een manier van onderzoek doen op het snijvlak van de etnografie en de 
fenomenologie. Het is een manier van onderzoek doen die zich kenschetst door een 
ontvankelijke, aanwezige manier van onderzoeken, zonder van tevoren inzicht te 
hebben in hoe het onderzoek zich verder zal ontvouwen. Het betreft een aanwezige 
manier van ‘verblijven bij’, zowel tijdens de meeloopdagen, als bij het schrijven en 
analyseren van de portretten. Deze aandachtig betrokken manier van onderzoek 
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doen is gebaseerd op drie pijlers, te weten het ‘leven, beleven en doorleven’ van 
‘aandachtige betrokkenheid’. 

De eerste pijler, het ‘leven van’ ‘aandachtige betrokkenheid’ heeft in concrete 
zin met zich meegebracht dat ik als onderzoeker het fenomeen ‘aandachtige 
betrokkenheid’ in de dagdagelijkse onderwijspraktijk actief ben gaan leven. Met 
andere woorden: ik ben dus op een aandachtig betrokken manier de onderwijs-
praktijk ingestapt. Via het ‘leven van’ komt de tweede pijler van deze benadering 
in beeld. Zodra je een fenomeen ‘leeft’, ‘beleef’ je het ook. Dit ‘beleven van’ gaat 
over intuïtieve en fysieke, vaak pre- reflectieve en op het (leef)moment zelf onzicht-
bare belevingservaringen. Als derde pijler kent de aandachtig betrokken manier 
van onderzoek doen een ‘doorleven’ aspect. Dit doorleven betreft het je opnieuw 
proberen te verhouden tot eerder gedane waarnemingen. Het kent enerzijds een 
cognitief- beschouwend karakter, anderzijds een meer gevoelsmatige component. 
Centraal bij het ‘doorleven van’ staat het in beeld krijgen van pre- reflectieve erva-
ringen en het ontmantelen van oordelen. 

Vanuit en met hulp van het ‘leven, beleven en doorleven van’ heb ik de vijftien 
‘gevallen van’ ‘aandachtige betrokkenheid’ opgetekend in portretten. Daarbij heeft, 
zoals gezegd, een deel van de analyse plaatsgevonden in de vorm van vragen en 
beschouwingen in de portretten zelf. Daarnaast heb ik in de vorm van een in- en 
uitleiding per portret twee manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ opgelicht. 
Een overstijgende analyse heeft plaatsgevonden met behulp van de vragen: ‘hoe 
verschijnt ‘aandachtige betrokkenheid’?’, ‘wat vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’?’ 
en ‘wat blijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ te kunnen brengen?’ 

Vanuit een inhoudelijk perspectief inzoomend op waar het bij mijn (theo-
retische) literatuuronderzoek om ging, komt in relatie tot het onderzoeken van 
‘aandachtige betrokkenheid’ een theorie van presentie in beeld. Binnen deze op 
onder meer zorg- ethische pijlers gebouwde existentieel georiënteerde relatiethe-
orie staat het ‘er werkelijk zijn voor de ander’ centraal. Gebouwd op de vraag wat 
het betekent om in relationele zin goede zorg te verlenen, werkt Baart zijn pre-
sentietheorie in verschillende richtingen uit. Centraal daarbij staan inzichten met 
betrekking tot de vraag waar, wanneer en hoe het ‘mens zijn’ van de patiënt via de 
relatie met de zorgverlener in beeld kan komen en/of zou moeten kunnen komen. 

Een tweede literatuuronderzoek bestond uit een verkenning van ‘de peda-
gogische dimensie van onderwijs’. Hier komen vijf auteurs uit de continentaal 
pedagogische traditie, te weten Bollnow, Biesta, Buber, Korczak en Spranger, aan 
bod. Vanuit verschillende perspectieven gaan zij in op waar het bij ‘subjectivering’, 
‘persoonsvorming’ en/of het bestaan als ‘zelfstandig persoon’ over gaat. Daarbij 
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legt ieder van de auteurs een eigen accent, variërend van het benadrukken van het 
belang van een innerlijke geborgenheid tot het in beeld brengen van het ‘moeilijke’ 
existentiële midden (tussen zelfvernietiging en wereldvernietiging en/of afhanke-
lijkheid en onafhankelijkheid). De auteurs geven daarbij steeds aan dat het oefenen 
met het worden van een zelfstandig persoon, vanuit en met hulp van ‘discontinuï-
teit’ en ‘de onderbreking’, datgene is waar het binnen ‘het pedagogische’ om draait.

Beide literatuurstudies – de studie naar ‘aandachtige betrokkenheid’ en de 
studie naar ‘het pedagogische’ – heb ik naast elkaar gelegd. Met hulp van analy-
sethema’s als ‘concepties van samenleven’, ‘de intentie onder en de oriëntatie van’, 
‘handelingsprincipes’ en ‘contextuele dimensies’ ben ik vervolgens tot het inzicht 
gekomen dat het in en via ‘aandachtige betrokkenheid’ is dat de ander – in dit 
geval de leerling – wordt uitgedaagd en uitgenodigd om te verschijnen. Daarnaast 
maak ik binnen deze analyse duidelijk dat ‘aandachtige betrokkenheid’ een zekere 
existentiële beweging richting de ander in zich herbergt. Tot slot laat ik zien dat 
‘aandachtige betrokkenheid’ zich altijd afspeelt tussen twee specifieke personen in 
een specifieke omgeving, op een specifiek moment in de tijd en dat dit als uitgangs-
punt genomen zou moeten worden bij een verdere theoretisering van ‘aandachtige 
betrokkenheid’. 

Op basis van bovengenoemde analysepunten heb ik vervolgens een theorie van 
‘aandachtige betrokkenheid’ uitgewerkt. Deze theorie is gestoeld op drie relationele 
aandachtsbewegingen, te weten ‘aandachtig zijn’, ‘aanwezig zijn’ en ‘betrokken zijn’. 
Binnen ‘aandachtige betrokkenheid’ komen deze bewegingen in enige vorm samen. 
Daarbij kennen ze situationeel steeds een ander accent. 

‘Aandachtig zijn’ betreft een eerste (horizontale) ‘binnenkomende aandachts-
beweging’. Deze beweging gaat over aandacht waarbij de aandachtig- zijnde 
belangeloos open staat voor de ander en de wereld en ten diepste bereid is om die 
ander en de wereld oordeelloos in het eigen innerlijk te ontvangen. ‘Aandachtig zijn’ 
betreft een verbindende beweging en kenschetst zich door het handelingsprincipe 
‘open staan voor’. 

De tweede pijler, ‘aanwezig zijn’, betreft een ‘innerlijke aandachtsbeweging’. Het 
behelst een (verticale) beweging waarbij de aanwezig- zijnde zich primair afstemt op 
het eigen innerlijk, om van daaruit, wakker en aanwezig te kunnen zijn bij dat wat 
zich in het ‘hier en nu’ afspeelt. ‘Aanwezig zijn’ betreft een ontmoetende beweging 
en heeft als handelingsprincipe ‘vrij zijn voor’. 

‘Betrokken zijn’ is de derde (horizontale) pijler van ‘aandachtige betrokkenheid’. 
Deze beweging betreft de ‘uitgaande aandachtsbeweging’. Bij ‘betrokken zijn’ richt 
de betrokken- zijnde zijn/haar aandacht op dat wat er naar de toekomst toe voor 
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de ander op het spel staat en draagt daar aan mee en bij. ‘Betrokken zijn’ betreft 
een meer afscheidende beweging. Deze beweging kenschetst zich door het hande-
lingsprincipe ‘erbij blijven’. 

In mijn theorie van ‘aandachtige betrokkenheid’ maak ik zichtbaar dat ‘aan-
dachtig zijn’ ‘aanwezig zijn’ en ‘betrokken zijn’ niet alleen bewegingen zijn, maar 
dat ze ook beweging bréngen. Precies daar komt ‘het pedagogische’ in beeld: ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ betreft drie aandachtsbewegingen die ieder op een eigen 
manier de leerling uitdagen en uitnodigen om de eigen vrijheid op te pakken. 

Zo maakt liefdevol ‘aandachtig zijn’ via ‘open staan voor’ in existentiële zin 
ruimte voor de leerling om tot zichzelf te komen en nodigt stil ‘aanwezig zijn’ via 
‘vrij zijn voor’ de leerling uit om bij zichzelf te verblijven en als zelfstandig persoon 
de ander daadwerkelijk te ontmoeten. Toegewijd ‘betrokken zijn’ zorgt er op zijn 
beurt voor dat via het ‘erbij blijven’ het oefenen met zelfstandigheid iedere keer 
opnieuw gearticuleerd wordt en dat de leerling vanuit afgescheiden- maar- wel- 
beschut- zijn steeds opnieuw wordt uitgedaagd om een relatie tot zichzelf en de 
wereld te onderhouden. Vanwege de pedagogische articulatie die er in besloten 
ligt, stel ik vervolgens dat ‘aandachtige betrokkenheid’ in theoretische zin gezien 
zou kunnen worden als de pedagogische grondhouding. Daarbij maakt ‘aandach-
tige betrokkenheid’ niet alleen het oefenen met de zelfstandigheid mogelijk, het 
omkleedt dat oefenen ook. 

Binnen het empirische deel van deze studie breng ik in de vorm van vijftien 
chronologisch geordende portretten vijftien ‘gevallen van’ ‘aandachtige betrokken-
heid’ in beeld. Binnen deze portretten – opgetekend via en na het meelopen met 
vijf leraren, vijf leidinggevenden en vijf leerlingen – wordt zichtbaar hoe ‘aandach-
tige betrokkenheid’ zich in de dagelijkse onderwijspraktijk manifesteert. Daarbij 
komen in de verschillende in- en uitleidingen steeds weer andere manifestaties van 
‘aandachtige betrokkenheid’ in beeld. Zo laat ik bijvoorbeeld zien dat ‘aandachtige 
betrokkenheid’ verschijnt via ‘kruimeltjes van aandacht en betrokkenheid’. Ook 
maak ik zichtbaar dat ‘aanwezig zijn’ een centraal schakelpunt binnen ‘aandach-
tige betrokkenheid’ betreft en dat ‘begrenzen’ en ‘liefdevol ruimte geven’ samen 
op trekken. Daarnaast komt in beeld dat er voor het lichamelijk- zintuiglijke bij 
‘aandachtige betrokkenheid’ een hoofdrol lijkt te zijn weggelegd, dat balanceren 
qua aandacht en betrokkenheid via allerhande vormen en op allerlei manieren 
terugkomt en dat ‘aandachtige betrokkenheid’ een zekere bandbreedte kent, wil 
het mogelijk blijven voor de erbij betrokken actoren om elkaar werkelijk te ont-
moeten. Ook komt in beeld dat ‘aandachtige betrokkenheid’ de mogelijkheid biedt 
om werkelijk in gesprek te kunnen komen, daar waar de ander anders mogelijk 
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de deur gesloten zou houden. Tot slot wordt via de in- en uitleidingen zichtbaar 
dat ‘aandachtige betrokkenheid’ niet te vangen is in protocollen en/of anderszins 
beheersmatige manieren en dat ‘aandachtige betrokkenheid’ vraagt om stille en 
onbezette aandacht. 

Vanuit de portretten ben ik aan de slag gegaan met een overstijgende analyse 
met behulp van de eerder verwoorde vragen. Kijkend naar de vraag ‘hoe verschijnt 
‘aandachtige betrokkenheid’?’ is daarbij in beeld gekomen dat ‘aandachtige betrok-
kenheid’ is gebouwd op kruimeltjes van aandacht en betrokkenheid. Deze op het 
oog haast onzichtbare en ogenschijnlijk betekenisloze kruimeltjes vormen de basis 
van en voor een bij voortduring aanwezige grondtoon van ‘aandachtige betrokken-
heid’, een grondtoon die zowel in het individuele, als in het gezamenlijke handelen 
en in de inrichting van de gebouwen terugkomt. 

Daarnaast komt in beeld dat ‘aandachtige betrokkenheid’ zich manifesteert in 
en via een voortdurend delicaat balanceren tussen de drie aandachtsbewegingen. 
Dit balanceren krijgt gestalte in een haast onbenoembaar tussengebied, waar pola-
riteiten in enige vorm samen lijken te kunnen komen. ‘Aanwezig zijn’ blijkt bij dat 
balanceren een centrale plek in te nemen. Enerzijds is het de plek waar ‘aandach-
tige betrokkenheid’ door de aandachtigbetrokken- zijnde in beheer wordt genomen, 
anderzijds is het simultaan de plek waar het ontmoeten gestalte kan krijgen. 

Verder wordt via deze overstijgende analyse zichtbaar dat ‘aandachtige betrok-
kenheid’ qua manier van articuleren een zekere voorzichtige zachtheid en toch ook 
kracht kent en dat het fysiek- zintuiglijke bij dit articuleren een belangrijke plek 
krijgt toebedeeld. Wat daarbij ook opvalt is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ zich 
veelal indirect manifesteert. Dat wil zeggen: ‘aandachtige betrokkenheid’ is vaak 
niet op de voorgrond zichtbaar, maar resoneert in de achtergrond, als ware het een 
onderlegger onder de op de voorgrond aanwezige interactie. ‘Aandachtige betrok-
kenheid’ maakt daarbij veelvuldig gebruik van ‘aandachtsgeleiders’, zoals humor, 
een gesprek over een hobby, inhoudelijke ‘lessen’ en bijvoorbeeld het (fysiek) samen 
klussen. 

Kijkend naar de kwestie ‘wat vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’?’, komt aller-
eerst de intentie om aandachtig betrokken te willen zijn aan bod. Geborgd in een 
persoonlijke (biografische) bezieling, dan wel geënt op een conceptuele en/of 
op waarden gebouwde schoolinrichting, vormt de intentie om het te wíllen zijn 
het startpunt van maar ook het ankerpunt van ‘aandachtige betrokkenheid’. De 
intentie is de plek van waaruit het aandachtig betrokken handelen vormt krijgt 
en het is de plek waar terug naar toe gegaan kan worden zodra het handelen be- 
reflecteerd wordt. 
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Naast de intentie om het te wíllen zijn vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’ ook 
om de moed om het durven zijn, zo breng ik via de analyse naar voren. Wil ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ in realiteit gestalte krijgen, dan vraagt het om te durven 
vertoeven in onzekerheidscontreien. Juist daar waar nog niet geweten wordt, waar 
geen controle is en geen houvast bestaat, lijkt ‘aandachtige betrokkenheid’ te kun-
nen gedijen. Via de portretten komt in beeld dat de stap naar het opgeven van 
zekerheid nog niet zo eenvoudig is én dat er hier door leraren hulp/ondersteunin-
gen van de leidinggevende wordt gevraagd. Daar waar ‘aandachtige betrokkenheid’ 
niet vanuit gezamenlijkheid vorm krijgt én daar waar controle en beheersing in de 
vorm van ‘externe grip’ en/of ‘interne grip’ de boventoon voeren, lijkt ‘aandachtige 
betrokkenheid’ niet te kunnen gedijen. 

Naast de intentie om het te willen en de moed om het te durven zijn, blijkt 
‘aandachtige betrokkenheid’ ook te vragen om de beweeglijkheid om het te kúnnen 
zijn. Het gaat bij die beweeglijkheid allereerst om een passende balans tussen de 
drie bewegingen. Daarnaast betreft het beweeglijkheid binnen iedere beweging 
afzonderlijk. Hier gaat het bij ‘aandachtig zijn’ om een ontvankelijke manier van 
met ‘zachte ogen’ kijken, waardoor dat wat zich ontvouwt en aandient gezien kan 
worden. Daarnaast gaat het bij ‘aanwezig zijn’ om het steeds opnieuw vertoeven 
in een innerlijk en uiterlijk aanwezig midden. Tot slot gaat het bij ‘betrokken zijn’ 
om een steeds opnieuw terugkomen bij een geduldig ‘verblijven bij’, zonder dat de 
toekomst ‘geweten’ wordt. 

Naast willen, durven en kunnen doet ook ‘mogen’ er in dezen toe. Ik geef in 
de analyse aan dat ‘aandachtige betrokkenheid’ vraagt om (vrije) onbezette tijd 
en ruimte, waar vertraging en verstilling mag bestaan en vooruitgang voor even 
geen rol speelt. De portretten laten zien dat binnen een op controle en beheersing 
gestoeld onderwijssysteem die tijd en ruimte (uitermate) beperkt is, en dat er tege-
lijkertijd binnen die ontbrekende tijd en ruimte toch ook leraren zijn die die tijd en 
ruimte wél lijken te kunnen maken. 

Ook maak ik in relatie tot de vraag ‘wat vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’?’ 
duidelijk dat aandacht en betrokkenheid om onderhoud vragen. ‘Aandachtige 
betrokkenheid’ gebeurt niet ‘vanzelf’ en ook een eenmalige investering blijkt niet 
voldoende. ‘Aandachtige betrokkenheid’ vraagt als het ware om dagelijks, gezamen-
lijk, onderhoud. Alleen dan blijkt het te kunnen gedijen.

Als derde vraag in relatie tot het empirische deel van deze studie komt de vraag 
‘wat brengt ‘aandachtige betrokkenheid’?’ in beeld. Mijn onderzoek laat zien dat 
‘aandachtige betrokkenheid’ zowel een (oefen)ruimte scheppende kracht in zich her-
bergt als dat het een articulerende kracht behelst. Daarbij articuleert ‘aandachtige 
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betrokkenheid’ allereerst de route richting het eigen innerlijk: het maakt ruimte 
om naar binnen te keren en het articuleert het bewandelen van die innerlijke route 
op een zachte manier. Daarnaast articuleert ‘aandachtige betrokkenheid’ de route 
naar búiten. Het daagt uit om (gezamenlijk) op een volwassen manier de wereld te 
bewonen en ín die wereld (gezamenlijk) te bestaan. Voorbijkomend aan dwingende 
groepsnormen, de (identificerende) biografie en/of opgelegde diagnoses maakt ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ daarbij ruimte voor de ander om de eigen stem te laten 
horen en tegelijkertijd nodigt het uit tot een ‘zacht worden’, waar het gaat om 
voorbij- de- voordeur- van- elkaars- buitenkant met elkaar in gesprek komen. Verhar-
ding en onderlinge afgescheidenheid blijken daarbij plaats te kunnen maken voor 
een gedeelde, meer kwetsbare en op inter- esse gestoelde manier van (gezamenlijk) 
bestaan. Daarmee benadrukt ‘aandachtige betrokkenheid’ dat niet alleen het ‘per-
soon zijn’ van de een telt; het ‘persoon zijn’ van de ander doet er evenzeer toe. 

Tot slot trek ik een aantal conclusies. Zo geef ik aan dat ‘aandachtige betrokken-
heid’ als een ‘zachte pedagogische kracht’ gezien kan worden, een kracht die zich 
subtiel, veelal in het kleine en deels zelfs in volledige stilte, afspeelt in een dimensie 
voorbij het (op het eerste gezicht) zichtbare. Het is pas op de achtergrond, deels 
soms zelfs in het bijna verborgene, dat de grote rijkdom van ‘aandachtige betrok-
kenheid’ zichtbaar wordt. Daar is te zien dat het een continue bewegen tussen 
de verschillende pedagogisch- relationele aandachtsbewegingen (‘aandachtig zijn’, 
‘aanwezig zijn’ en ‘betrokken zijn’) impliceert. Daar ook wordt zichtbaar dat deze 
bewegingen, gebouwd op ondergronds vertrouwen, (vooral) indirect opererend 
met hulp van ‘aandachtsgeleiders’, haast onzichtbaar, zachtjes, hun pedagogische 
werk doen. 

Dat pedagogische werk, zo breng ik in deze studie naar voren, blijkt in de kern 
te bestaan uit het samen naar onzekerheidscontreien, naar de plek van het (even) 
‘niet weten’, gaan. Precies daar waar niet geweten wordt, waar (existentiële) posities 
nog even niet worden ingenomen, wordt de leerling uitgedaagd om de handschoen 
van het volwassen omgaan met vrijheid op te pakken. Het is dus ook precies op 
die plek, in het ‘aanwezig zijn’, dat het in pedagogische zin oefenen met vrijheid 
mogelijk wordt. 

Met als oriëntatie een volwassen manier van omgaan met vrijheid, houdt de 
zachte kracht van ‘aandachtige betrokkenheid’ hier in existentiële zin de zaag 
scherp, zowel waar het gaat om het (oefenen met) het balanceren tussen het ‘ik’ en 
het ‘wij’, als het balanceren tussen het innerlijk (leren) (be)wonen en het (samen) 
uiterlijk (leren) bewonen van de wereld. Met daarbinnen ruimte voor de balans 
tussen afhankelijk en onafhankelijk, tussen ruimte geven en ruimte begrenzen, 
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tussen vooruitgaan en stilstaan, tussen verleden en toekomst, tussen erkennen en 
bestempelen. 

In die zin kent ‘aandachtige betrokkenheid’ een pedagogische kracht: enerzijds 
maakt het een oefenruimte mogelijk, anderzijds daagt het uit en verleidt het tot 
het oppakken van de eigen volwassen manier van in de wereld bestaan. Daarbij laat 
‘aandachtige betrokkenheid’ een radicale inclusiviteit zien. Niet alleen includeert 
het zowel de één als de ander en includeert het hoofd, hart en handen, het sluit ook 
alle bij de opvoeding betrokken actoren (ouders, leidinggevenden, leraren, mede-
leerlingen) in. 

Tot slot, zo geef ik aan, vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’ om een voort-
durend gezamenlijk onderhoud. Wil het zijn werk kunnen doen, dan vraagt het 
behalve de intentie, de moed, de beweeglijkheid en onbezette tijd en ruimte om 
het steeds opnieuw gezamenlijk in beeld krijgen en houden van zowel de koers 
als de uitvoering van ‘aandachtige betrokkenheid’. Vastgrijpen werkt niet. Immers, 
‘aandachtige betrokkenheid’ speelt zich grotendeels af buiten het gezichtsveld van 
controle en beheersing. Daar waar de grip te sterk wordt, verdwijnen de zachte 
krachten ervan. Wat wel lijkt te ‘werken’ is het steeds opnieuw zachtjes vasthouden 
van ‘aandachtige betrokkenheid’. In die zin vraagt ‘aandachtige betrokkenheid’ om 
‘aandachtige betrokkenheid’, zowel van de aandachtigbetrokken- zijnde bij zichzelf 
als van aandachtigbetrokken- zijnde en de schoolleiding bij elkaar. 

Kijkend naar wat ‘aandachtige betrokkenheid’ in pedagogische zin betekent, 
komt uit deze studie naar voren dat het als de pedagogische grondhouding in onder-
wijs gezien zou kunnen worden. Net als in het ‘echte’ leven maakt deze houding 
– vanuit de erin besloten liggende pedagogische articulatie – het zachte oefenen 
met de eb- en- vloed interactie van het leven mogelijk. ‘Aandachtige betrokkenheid’ 
blijkt hierbij in alle opzichten het steeds opnieuw zoeken naar het vrije midden te 
articuleren: vrij voor wat betreft het (mogen en kunnen) oefenen met de vrijheid, 
vrij voor wat betreft (het oefenen met) het innerlijke midden en vrij ook voor wat 
betreft (het oefenen met) het meer uiterlijke (gezamenlijke) (bestaans)midden. 

Terugkijkend op wat dit onderzoek heeft gebracht zou ik willen stellen dat ik 
via deze studie het onderzoek naar ‘het pedagogische’ inhoudelijk gezien een stap 
verder heb gebracht. De erin besloten liggende inzichten maken een meer precies 
spreken over pedagogisch georiënteerde ‘aandachtige betrokkenheid’ mogelijk. 
Daarbij zit de kracht van deze studie in het bijeenbrengen van de theorie en de 
praktijk met drie overstijgende vragen. Op die manier heb ik meer gedetailleerd 
zicht op en een meer verfijnd inzicht gekregen in of en hoe ‘aandachtige betrok-
kenheid’ er in pedagogische zin toe doet. 
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Daarbij brengt deze studie allereerst in beeld dat ‘aandachtige betrokkenheid’ 
veel meer vraagt dan ‘alleen’ de intentie om het te willen zijn. Uiteindelijk draait het 
erom of de aandachtigbetrokken- zijnde daadwerkelijk aanwezig in een situatie kan 
zijn en blijven. Wat ik via deze studie ook laat zien is dat ‘aandachtige betrokkenheid’ 
een niet heel zichtbare grondhouding betreft. ‘Aandachtige betrokkenheid’ heeft, 
zeker in eerste instantie en op het eerste gezicht, veel meer van doen met niet han-
delen dan juist wél handelen. Tot slot laat ik in dit onderzoek zien dat ‘aandachtige 
betrokkenheid’ vanuit verschillende perspectieven gelaagd is en dat binnen ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ verschillende tegengestelde bewegingen samen komen. 

Kijkend naar de inhoudelijke beperking van deze studie komt vooral de omvang 
ervan naar voren. Naast een existentiële blik op ‘het pedagogische’ kent de peda-
gogiek nog vele andere perspectieven van waaruit naar opvoeding gekeken zou 
kunnen worden. Die komen binnen deze studie niet aan bod. Hetzelfde geldt voor 
het fenomeen ‘aandachtige betrokkenheid’. Ook naar dit fenomeen is en wordt 
vanuit een groot aantal perspectieven onderzoek gedaan. Ook hier heb ik de keuze 
gemaakt om me te beperken tot één theorie, te weten een theorie van presentie. 
Voor wat betreft het empirische onderzoek beperkt mijn studie zich tot ‘slechts’ 
vijftien ‘gevallen van’ ‘aandachtige betrokkenheid’. Had ik voor nog meer ‘gevallen 
van’ gekozen dan had dit ongetwijfeld geleid tot een nog verdere verdieping en 
verbreding. Ook binnen de wél onderzochte ‘gevallen van’ ‘aandachtige betrokken-
heid’ had ik, was er meer tijd en ruimte geweest, tot een verdere verdieping kunnen 
komen. Een aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld vertrouwen, macht en gezag, het al- 
dan- niet aandachtig betrokken ingericht zijn van gebouwen en de inzet van taal in 
relatie tot ‘aandachtige betrokkenheid’, blijven binnen dit onderzoek onderbelicht. 

In methodische zin laat dit onderzoek zien dat het onderzoeken van het feno-
meen ‘aandachtige betrokkenheid’ om een aandachtig betrokken manier van 
onderzoek doen vraagt. Het gaat dan om een zich ontvouwende manier van onder-
zoek doen, waarbij het pad dat gelopen gaat worden tevoren onbekend is. Dat wat 
de onderzoeker ‘te doen’ staat kenschetst zich primair door een aanwezig in het hier 
en nu (ver)blijven bij wat op hem of haar toekomt. Het is een manier van onder-
zoek doen die een vertragende ontvankelijkheid impliceert, waarbij antwoorden 
niet kunnen worden vastgegrepen en routes niet bij voorbaat voorhanden zijn. 
Juist door deze aandachtig betrokken onderzoekshouding meen ik dicht bij het 
fenomeen ‘aandachtige betrokkenheid’ te hebben kunnen komen. Deze studie laat 
daarbij ook zien dat deze manier van onderzoek doen niet vanzelf gaat. Het vraagt 
van de onderzoeker om een voortdurend innerlijk gesprek en om een terugkomen 

Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   480Aandachtige betrokkenheid Proefschrift - DRUK.indd   480 18/11/2021   14:00:5618/11/2021   14:00:56



 Samenvatting 481

in het hier en nu, juist ook op het moment dat haast, een te snel vast willen pakken 
en de wens tot snelle vooruitgang (b)lijken te gaan domineren. 

Tegelijkertijd kent deze aandachtig betrokken manier van onderzoek doen ook 
een beperking. Doordat ík het als onderzoeker was die het onderzoek deed, blijft 
onzeker of een collega- onderzoeker het zelfde zou hebben gezien. Het is reëel om te 
stellen dat een andere onderzoeker in ieder geval ook een aantal andere manifesta-
ties en/of thema’s in beeld zou hebben gekregen. Mijn verwachting is echter niet dat 
een andere onderzoeker tot totaal andere inzichten zou zijn gekomen. Het onder-
zoek is gedetailleerd en zorgvuldig gedocumenteerd, de genomen onderzoeksroute 
is transparant en in die zin in alles bekritiseerbaar, en de portretten zijn met een 
meer- dan- consensus herkend en goedgekeurd door de onderzoeksdeelnemers. 

Kijkend naar aanbevelingen voor vervolgonderzoek breng ik in het laatste 
deel van deze studie in beeld dat het zinvol is om in fenomenologische zin ver-
volgonderzoek te doen naar manifestaties van ‘aandachtige betrokkenheid’ zoals 
‘pedagogische liefde’ (‘aandachtig zijn’), ‘pedagogische stilte’ (‘aanwezig zijn’) en 
‘pedagogische afscheiding’ (‘betrokken zijn’). Ook het reciproke karakter van ‘aan-
dachtige betrokkenheid’ verdient het om thema van vervolgonderzoek te worden, 
evenals het al dan niet aanwezig zijn van de balans tussen de verschillende aan-
dachtsbewegingen in relatie tot ‘zorgen voor’ en/of ‘recht hebben op’. 

Daarnaast beveel ik verder onderzoek aan naar de vraag hoe ‘aandachtige 
betrokkenheid’ en de kwaliteit daarvan binnen schoolorganisaties verder geborgd 
en versterkt zou kunnen worden en stel ik voor de vraag of en hoe ‘aandachtige 
betrokkenheid’ zich verhoudt tot God en het geloof te agenderen. Tot slot bepleit 
ik dat het zinvol is om verder onderzoek te doen naar de vraag of/hoe het inzet-
ten van een aandachtig betrokken manier van onderzoek doen zinvol is relatie tot 
het verbeteren en versterken van de pedagogische grondhouding in de dagelijkse 
onderwijspraktijk.
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Summary

In this study, which consists of a combination of theoretical and empirical research, 
I have addressed the question of what the educational meaning of ‘attentive involve-
ment’ is. Clarifying educationally oriented ‘attentive involvement’ in a theoretical 
sense has led to a theory of ‘attentive involvement’. Using this theory in a heuristic 
sense to empirically investigate whether and how ‘attentive involvement’ matters in 
everyday educational practice led to an empirical view on what ‘attentive involve-
ment’ in an educational sense is about. Using questions as ‘how does ‘attentive 
involvement’ manifest itself?’, ‘what does ‘attentive involvement’ ask from teach-
ers and leaders working within education?’ and ‘what does ‘attentive involvement’ 
appear to be able to ‘bring’?’, I finally answered the main question of this study – 
‘what is the educational meaning of ‘attentive involvement’ in education?’

I based the methodological design of this research on two ideas. The first is the 
idea that ‘attentive involvement’ as a phenomenon cannot be reduced to a num-
ber of single measurable and/or determinable actions. On the contrary, ‘attentive 
involvement’ is different in every interaction, in every environment, and in that 
sense, particular and temporal in nature. Within this study, I have chosen to respect 
and appreciate that temporality and particularity and I have tried to preserve the 
richness and each- time- otherness of the phenomenon as best as possible. 

Second, it concerns an idea in relation to my subjectivity as a researcher. Instead 
of attempting to get as close as possible to the objective, I have chosen to actively 
give my subjectivity a place within this study. By making manifest – and from there 
on also examinable and criticisable – how I carried out my research in an attentively 
involved way, I wanted to use my subjectivity as a researcher in a positive sense for 
the benefit of the quality of my research.

Looking at the methodological choices I made, it first comes to mind that my 
research project entailed two parts: a theoretical part based on a two- part litera-
ture study resulting in a theory of ‘attentive involvement’, and an empirical (case 
study) part. 
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My theoretical study was built on a two- part literature study. These liter-
ature studies were dedicated to clarifying both ‘the educational’ and ‘attentive 
involvement’. ‘Attentive involvement’ was researched with the help of one existing 
relationship theory, the theory of presence of Baart. ‘The educational dimension 
of education’, also called ‘the educational’, was clarified with the help of literature 
on five pedagogues within the continental educational tradition. 

Together, both literature studies formed the basis for a theory of ‘attentive 
involvement’. I built this theorization on three relational ‘attention movements’. I 
outline these movements – ‘being attentive’, ‘being present’ and ‘being involved’ – 
from the perspective of the professional being attentively engaged. When visualizing 
these movements, I have examined the orientation of attention, the underlying 
intentions and the principles of action that become visible in them. With the help 
of phenomenological notions as lived relationality, physicality, time, space and 
experienced ground mood, I have made the link to everyday phenomenological 
experiences as much as possible. 

After theorizing ‘attentive involvement’ I conducted my empirical research. 
I built my empirical case study research on a study of fifteen ‘cases of’ ‘attentive 
involvement’. I studied these ‘cases of’ by walking along with five teachers, five man-
agers and five students in day to day educational practices. This I have elaborated 
into fifteen chronologically arranged portraits of attentive involvement, analysing 
‘attentive involvement’ both within the portraits themselves and outside of them. 

I conducted my research on these fifteen ‘cases of’ in an attentively involved 
way. This ‘attentively involved research approach’ is a mode of approach at the 
intersection of ethnography and phenomenology. It is characterized by a recep-
tive, present way of doing research, without having an understanding in advance 
of how the research will unfold. The ‘attentively involved research approach’ is 
based on three pillars, namely ‘living, experiencing and living through’ ‘attentive 
involvement’. 

The first pillar, ‘living’ ‘attentive involvement’, has entailed that I, as a researcher, 
have started to actively live the phenomenon of ‘attentive involvement’ in day- to- 
day educational practices. In other words, I have entered educational practice in an 
attentively involved way. Through the ‘living of’, the second pillar of this approach 
came into play. As soon as you ‘live’ a phenomenon, you also ‘experience’ it. This 
‘experiencing’ is about intuitive and physical, often pre- reflective and at the (living) 
moment itself, invisible experiences. The third pillar of the ‘attentively involved 
research approach’ is the aspect of ‘living through’. Living through concerns trying 
to relate again to observations made earlier. On the one hand it has a cognitive, 
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reflective character, on the other hand it has a more emotional component. Central 
to ‘living through’ is the dismantling of judgements.

From and with the help of ‘living, experiencing and living through’, I have 
recorded the ‘cases of’ ‘attentive involvement’ in fifteen unique portraits. Part of 
the analysis took place in the form of questions and reflections in the portraits 
themselves. In addition, I have highlighted two manifestations of ‘attentive involve-
ment’ in each portrait in the form of a preface and an epilogue. An overall analysis 
took place with the help of the questions: ‘how does ‘attentive involvement’ man-
ifest itself?’, ‘what does ‘attentive involvement’ ask of the person/organisation 
being attentively engaged?’, and ‘what does ‘attentive involvement’ appear to be 
able to bring?’

Zooming in on what my research project in a theoretical sense contained, first 
a theory of presence comes to mind. I used this by Baart elaborated theory on 
relationships to research what ‘being attentively engaged’ more precisely is about. 
Within this existentially oriented theory of presence, built among other things on 
care- ethical pillars, ‘being present’ with and for the other is the key notion. Based 
on the question of what it means to provide good care in a relational sense, Baart 
elaborates his theory of presence in different directions. Central to this are insights 
with regard to the question where, when and how the ‘person’ of the patient can 
and/or should be able to come into view in and through the relationship with the 
care provider. 

A second literature review consisted of an exploration of ‘the educational’. 
Here five authors rooted in the continental educational tradition – Bollnow, 
Biesta, Buber, Korczak and Spranger – were discussed. From different perspectives 
they address what ‘subjectification’, ‘being a (in)dependent person’ and/or ‘dealing 
with freedom in a mature way’ are about. Each of the authors chooses a different 
emphasis, varying from emphasizing the importance of an inner sense of security, 
to visualizing the ‘difficult existential middle ground’ (between self- destruction 
and world- destruction and/or dependency and independence). In doing so, the 
authors always indicate that practicing ‘being a person’ from and with the help of 
‘discontinuity’ and ‘interruption’ is what ‘the educational’ is all about.

The next step in my theoretical research was to juxtapose both literature stud-
ies (the study of a theory of presence and the study of ‘the educational’). With the 
help of themes of analysis such as ‘conceptions of living together’, ‘the intention 
underneath and orientation of the relational’, ‘principles of action’ and the more 
‘contextual dimensions of the (educational) relational’, I then came to understand 
that it is in and through ‘attentive involvement’ that ‘the other’ – in this case the 
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pupil – is challenged and invited to appear. In addition, I make clear within this 
analysis that ‘attentive involvement’ incorporates a certain movement toward the 
other. Finally, I show that ‘attentive involvement’ always takes place between two 
specific persons in a specific environment, at a specific moment in time, and that 
this should be taken as a starting point for a theory of ‘attentive involvement’.

Based on the above analysis, I then developed a theory of ‘attentive involve-
ment’. This theory is based on three relational attention movements, namely ‘being 
attentive’, ‘being present’ and ‘being involved’. Within ‘attentive involvement’ these 
movements come together. In doing so, they have, situationally, always a different 
emphasis.

‘Being attentive’ concerns a first (horizontal) ‘incoming movement’. This move-
ment is about attention in which the attentive person is selflessly open to the other 
and the world and is deeply prepared to receive the other and the world without 
judgment. ‘Being attentive’ concerns a connecting movement and is characterized 
by the action principle ‘being open to’.

The second pillar, ‘being present’, concerns an ‘inner attention movement’. It 
concerns a (vertical) movement in which the person being present primarily attunes 
to his own inner self, in order to be able to be wide awake, be present, to what is 
happening in the ‘here and now’. ‘Being present’ is about the encounter between 
two persons and has as a principle of action ‘being free for’.

‘Being involved’ is the third (horizontal) pillar of ‘attentive involvement’. This 
movement concerns the ‘outgoing attention movement’. Here, the person being 
involved directs his/her attention to what is at stake for the other now and in 
the future and commits him or herself to the other and to what is at stake. Being 
involved concerns a more separating movement. This movement is characterized 
by the action principle ‘staying with’. 

In my theory of ‘attentive involvement’ I argue that ‘being attentive’ ‘being 
present’ and ‘being involved’ are not just movements, but that they also generate 
movement. And it is precisely there that ‘the educational’ comes into play: ‘atten-
tive involvement’ concerns three attention movements that each in their own way 
challenge and invite the pupil to take up their own freedom. Thus, ‘being attentive’ 
makes space in a loving way via ‘being open to’ for the pupil to come to him or 
herself and to appear in the world. ‘Being present’, in a quiet way, actually invites 
the pupil to an encounter and to live with oneself. ‘Being involved’ articulates and 
ensures that through ‘staying with’ the pupil keeps on practicing his or her matu-
rity. Because of the educational articulation embedded in ‘attentive involvement’, I 
then argue that it can be seen as an educational disposition. In doing so, ‘attentive 
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involvement’ not only makes practicing ‘being a person’ possible, it also surrounds 
that practicing climatologically.

Within the empirical part of this study, I portray fifteen ‘cases of’ ‘attentive 
involvement’. These portraits are chronologically arranged. Within these portraits 
– which I recorded through immersion in day to day practices of five teachers, five 
leaders and five students – it becomes visible how ‘attentive involvement’ manifests 
itself in daily educational practices. In the various introductions and epilogues that 
come along, different manifestations of ‘attentive involvement’ keep coming to 
focus. For example, in one of the introductions I argue that ‘attentive involvement’ 
manifests itself through ‘little crumbs’. In other introductions/epilogues I illustrate 
that ‘presence’ is a central switch within ‘attentive involvement’ and that ‘limiting’ 
and ‘giving space in a loving way’ seem to have to go hand in hand. In addition, it 
becomes clear that physical- sensory perception seems to have a prominent role in 
‘attentive involvement’, that balancing the attention movements recurs through all 
kinds of forms and in all kinds of ways, that ‘attentive involvement’ has a certain 
bandwidth, and that ‘attentive involvement’ offers the possibility of a real encoun-
ter, where otherwise this encounter would remain impossible. In addition, through 
the introductions and epilogues it becomes visible that ‘attentive involvement’ 
cannot be captured in protocols and/or otherwise manageable ways, and that it 
requires silent and unoccupied attentiveness.

From the portraits I started an overall analysis. Looking at the topic ‘how does 
‘attentive involvement’ manifest itself?’ it becomes clear that ‘attentive involve-
ment’ is built on crumbs of attention and involvement. These seemingly almost 
invisible and almost meaningless crumbs form the basis of and for a continually 
present fundamental of ‘attentive involvement’, a fundamental that is reflected in 
both individual and collective actions and even in the interiors of school buildings. 

In addition, it comes to the fore that ‘attentive involvement’ manifests itself in 
and through a continuous delicate balancing between three attention movements. 
This balancing takes shape in an ineffable ‘in between’, where polarities seem able 
to come together. Being present appears to be the switching point in this balancing 
act. On the one hand, it is the place where ‘attentive involvement’ is being taken 
care of, on the other hand, it simultaneously represents the place where encounters 
take place.

Furthermore, this overall analysis reveals that ‘attentive involvement’ has a cer-
tain cautious softness in the way it is articulated. The physically sensory way part 
of being attentively engaged, is given an important place in this articulation. Also 
striking in this is that ‘attentive involvement’ manifests itself mostly indirectly. That 
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is to say, ‘attentive involvement’ is often not visible in the foreground, but resonates 
in the background, as if it were an under layer under the interaction present in the 
foreground. ‘Attentive involvement’ does not stand alone. It makes frequent use of 
‘attention conductors’, such as humour, a conversation about a hobby, substantive 
debates and, for example, (physically) doing odd jobs together. 

Looking at the question ‘what does ‘attentive involvement’ require?’, first of all 
the intention of being willing to be attentively involved comes into play. Whether 
secured in a personal (biographical) inspiration or grafted on a conceptual and/
or value- based school organisation, the intention of ‘being willing to’ is the start-
ing point but also the anchor point of ‘attentive involvement’. This is where the 
attentively involved action takes shape. This is where the person being attentively 
involved returns to as soon as the action is reflected upon. 

Besides the intention of being willing to, being attentively involved also requires 
the courage to dare to be attentively involved. For ‘attentive involvement’ to take 
shape in reality, it requires the courage to dwell in areas of uncertainty. It is precisely 
there, where one does not yet know, where there is no control and no grip, that 
‘attentive involvement’ seems able to thrive. The portraits show that the step to 
giving up certainty is not exactly an easy step, and that help/support is needed from 
leaders. Where there is no collectivity in giving shape to ‘attentive involvement’ 
and where control and management through ‘external grip’ and/or ‘internal grip’ 
predominate, ‘attentive involvement’ does not seem to be able to thrive. 

Besides the intention of being willing to be and the courage to dare to be 
attentively involved, ‘attentive involvement’ also appears to require the flexibility/
motility to be able to be attentively involved. This motility is first and foremost 
about an appropriate balance between the three movements. Besides that, it con-
cerns motility within each movement. Looking at ‘being attentive’ it is about a 
receptive way of looking, a way of looking through which that which unfolds and 
presents itself can be seen. In addition, within ‘being present’, it is about continu-
ously dwelling in an inner and outer present middle. Finally, within ‘being engaged’, 
it is about returning again and again to a patiently ‘staying with’, without trying to 
grasp what will be.

Besides being willing to, daring and being able to, ‘being allowed to’ is also 
important. In the analysis I indicate that ‘attentive involvement’ requires (free) 
unoccupied time and space, where latency and stillness are allowed and having to 
progress is not in view. The portraits show that that time and space are (extremely) 
limited within an educational system based on control and restraint. At the same 
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time my analysis shows that some teachers do seem to be able to make that time 
and space, even if there seems to be none. 

Finally, in relation to the question ‘what does ‘attentive involvement’ require?’, 
I argue that attention requires maintenance. ‘Attentive involvement’ does not hap-
pen by itself, nor does a one- time investment appear to be sufficient. ‘Attentive 
involvement’ requires, as it were, daily joint maintenance. Only then it will be able 
to thrive. 

As a third question in relation to the empirical part of this study, the question 
‘what does ‘attentive involvement’ bring?’ is addressed. My research shows that 
‘attentive involvement’ contains both a space- creating and an articulating force. 
First of all, ‘attentive involvement’ articulates the route towards one’s own inner 
self: it makes space for the other to turn inwards and it articulates the ‘walking’ of 
that inner route in a gentle way. In addition, ‘attentive involvement’ articulates the 
route outwardly. It challenges the other to (jointly) inhabit the world in a mature 
way and to (jointly) exist in that world. Beyond coercive group norms, the (iden-
tifying) biography and/or imposed diagnoses, ‘attentive involvement’ makes room 
for the other to let his or her own voice be heard and at the same time it invites the 
other to ‘soften up’ when it comes to talking to each other beyond the front door 
of each other’s outside. This way, hardening and mutual separation appear to be 
able to make way for a shared, more vulnerable inter- est based way of existing. With 
this, ‘attentive involvement’ emphasizes that it is not only the ‘being a person’ of 
one person that counts, both persons are equal and alike.

Finally, I draw a number of conclusions. I indicate that ‘attentive involvement’ 
can be seen as a ‘gentle educational force’, a force that takes place subtly, often in 
small things and sometimes even in complete silence, in a dimension beyond the (at 
first sight) visible. It is only in the background, almost hidden, that the great wealth 
of ‘attentive involvement’ becomes visible. There it implies a continuous movement 
between the various educational- relational attention movements (‘being attentive’, 
‘being present’ and ‘being involved’) and there it also becomes obvious that these 
movements, built on underlaying (attentively involved) trust, operating (mainly) 
indirectly with the help of ‘attention guides’, almost invisibly, gently do their edu-
cational work.

That educational work, so I bring to the fore in this study, appears in its fun-
dament to consist of going together to areas of uncertainty, and into the, as yet, 
unknown. Precisely there, where (existential) positions are not yet taken in, the 
pupil is challenged to pick up the gauntlet of dealing with freedom in a mature way. 
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So, it is exactly there, in ‘being present’, that practicing freedom in an educational 
sense becomes possible. 

Oriented towards a mature way of dealing with freedom, the soft power of 
‘attentive involvement’ keeps one alert in an existential sense. Where it concerns 
balancing between the ‘I’ and the ‘we’ and between inwardly (learning) to live as a 
‘self ’ and outwardly (learning) to live (together) in the world. Herewith comes the 
attention- balancing between dependent and independent, between giving space 
and limiting space, between moving forward and standing still, between the past 
and the future, between acknowledging and labelling. 

In this sense then, ‘attentive involvement’ has an educational power: on the one 
hand, it enables a practice space; on the other, it challenges and entices one to pick 
up one’s own mature way of being in the world. In doing so, ‘attentive involvement’ 
demonstrates a radical inclusiveness. Not only does it include both the one and the 
other and head, heart and hands, it also includes all actors involved in education 
(parents, school leaders, teachers, pupils). 

Finally, ‘attentive involvement’ requires continuous joint maintenance. If it is 
to be ‘successful’, in addition to intention, courage, mobility and unoccupied time 
and space, it requires continually gaining and maintaining a shared view of both 
the course and the implementation of ‘attentive involvement’. Capturing does not 
work. After all, ‘attentive involvement’ largely takes place outside the field of control 
and restraint. Where the grip becomes too strong, its gentle forces disappear. What 
does seem to ‘work’ is gently holding on to ‘attentive involvement’ over and over 
again. In that sense, ‘attentive involvement’ demands ‘attentive involvement’, both 
of the attentive person inwardly and outwardly as of the persons being attentively 
involved with each other. 

What can be concluded is that, looking at ‘attentive involvement’ in an edu-
cational sense, it can be seen as an educational disposition. As in real life, this 
fundamental enables gentle practice with the ebb and flow of life. In this, ‘attentive 
involvement’ appears to articulate in all respects the continual search for the free 
middle: free as regards to (being allowed and able to) practice freedom, free as 
regards to (practicing with) the inner ‘middle’ and free also as regards to (practicing 
with) the more external (collective) (existence) middle. 

Reflecting on what this research has entailed, I would argue that through this 
study I have taken the research on the educational a step further. The insights that 
came along make it possible to speak more precisely about educationally oriented 
‘attentive involvement’. The strength of this study lies in the bringing together of 
theory with practice and the connection of this theory and practice with three 
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appropriate questions. In this way, I have gained a more detailed view on and a more 
refined insight into whether and how ‘attentive involvement’ matters. 

First of all, this study shows that ‘attentive involvement’ requires much more 
than ‘just’ the intention of wanting to be attentively engaged. Ultimately, it is about 
whether the attentively involved person can actually be and remain ‘present’ in a 
situation. What I also show is that ‘attentive involvement’ concerns a disposition 
that is not very visible. ‘Attentive involvement’ has, certainly in the first instance 
and at first sight, much more to do with not taking action than with taking action. 
Finally, I show in this research that ‘attentive involvement’ is layered from different 
perspectives, and that within ‘attentive involvement’, several opposing movements 
come together. 

Looking at the content limitation of this study, above all its scope comes to the 
fore. Besides an existential view on ‘the educational’, many other educational per-
spectives could have been taken as a starting point for this research project. These 
other points of view are not addressed within this study. The same goes for the phe-
nomenon of ‘attentive involvement’. This phenomenon has also been researched, 
and still is being researched, from various angles. Here, too, I have made the choice 
to limit myself to one theory, namely a theory of presence. As far as the empiri-
cal research is concerned, my study is limited to ‘only’ fifteen ‘cases of’ ‘attentive 
involvement’. Had I chosen for even more ‘cases of’ this would undoubtedly have 
led to a further deepening and broadening of what ‘attentive involvement’ is about. 
Also, within the elaborated ‘cases of attentive involvement’, I could have come, 
had there been more time and space, to a further deepening. A number of themes, 
such as trust, power and authority, the way buildings and spaces are organized and 
decorated in regard to ‘attentive involvement’ and the use of language within being 
attentively engaged, remain underexposed within this research. 

In a methodological sense, this study shows that investigating the phenomenon 
of ‘attentive involvement’ requires an attentively engaged way of doing research. 
Researching ‘attentive involvement’ is about an unfolding way doing research in 
which the path of the researcher is not known in advance. What the researcher 
has to do is characterized primarily by being present in the here and now and 
‘utilizing’ what emerges. It is a way of doing research that implies a delayed recep-
tivity, whereby answers cannot be grasped, and routes are not available in advance. 
It is precisely through this attentively engaged research attitude that I have been 
able to come close to the phenomenon of ‘attentive involvement’. This study also 
shows that this way of doing research does not happen automatically. It requires 
the researcher to have a continuous inner conversation and to come back to the 
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here and now, especially at a time when haste, wanting to grasp things too quickly 
and the desire for rapid progress seem to dominate. 

At the same time, this attentively involved way of doing research also has its 
limitations. Because of the fact that it was I, as a researcher, who did the research, 
my conclusions are not necessarily the same as a fellow researcher would reach. It 
is realistic to say that a different researcher would at least have noticed a number of 
other manifestations and/or themes. However, my expectation is not that another 
researcher would have come to totally different insights. The research is detailed 
and carefully documented, the research route taken is transparent and, in that 
sense, criticisable in every aspect. Furthermore, the portraits where embraced by 
and approved with a more- than- consensus by the research participants. 

Looking at recommendations for additional research, I recommend doing fol-
low- up research on manifestations of attentive involvement such as ‘educational 
love’ (‘being attentive’), ‘educational silence’ (‘being present’) and ‘educational fric-
tion’ (‘being involved’). Especially doing research in a phenomenological sense 
might be recommendable. Also, the reciprocal character of ‘attentive involvement’ 
is recommended to become a theme of follow- up research, as does the presence or 
absence of the balance between the different attention movements in relation to 
‘caring for’ and/or ‘being entitled to’. 

In addition, I recommend further research into the question of how ‘atten-
tive involvement’ and its quality could be further secured and strengthened within 
school organizations and I suggest putting the question of whether and how ‘atten-
tive involvement’ relates to God and faith on the agenda. Finally, I argue that it 
is useful to conduct further research into whether/how deploying an attentively 
engaged way of doing research is meaningful in relation to improving and strength-
ening the educational basic attitude in daily educational practices.
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Dankwoord 

De voorbije jaren heb ik het enorme geluk gehad aan deze thesis te mogen werken. 
Een leven lang in mijn vrije tijd steeds maar weer opnieuw de studieboeken opzoe-
kend leek het welhaast een geschenk uit de hemel: ik kon en mocht me zomaar 
gedurende vier jaar of langer gaan verdiepen in mijn favoriete onderwerp: de bete-
kenis van ‘aandacht’ en ‘betrokkenheid’ in de pedagogische relatie. 

Toch zou, al mijn enthousiasme ten spijt, deze thesis er nooit gekomen zijn 
zonder de liefde, de onvoorwaardelijke support en/of de pedagogische duwtjes van 
een aantal mensen in mijn omgeving. Het gaat dan om mensen die, gespeend van 
eigen belang, mij ieder op hun eigen manier aandachtig betrokken geholpen hebben 
deze studie en het daadwerkelijk schrijven van deze thesis.

Ik ben die mensen van hier- tot- aan- de- sterren- en- weer- terug dankbaar. Niet 
alleen stonden ze als een huis, ze lieten mij ook zien hoe je dat doet: aandachtig 
betrokken zijn. Hun support bestond daarbij uit bemoedigende woorden, uit daad-
werkelijk meewerken, maar ook uit, daar waar nodig, de nodige tegengas geven. 

Het gaat me nooit lukken om iedereen te noemen, maar – en ik hoop dat 
mensen die niet genoemd worden mij dit niet kwalijk nemen – ik wil me via dit 
dankwoord toch even persoonlijk tot een aantal mensen richten. 

Zo waren er René, Jeroen, Sjoukje, Marian en Desiree bij het revalidatiecentrum 
in Breda. Ik wil jullie bedanken omdat jullie er werkelijk waren in een periode dat 
ik het moeilijk had. Meer dan ‘present’ en steeds opnieuw aandachtig betrokken. 
Dank daarvoor! 

Ook was er de Masteropleiding pedagogiek. Zonder de bezielende support en 
de pedagogische eigenzinnigheid van de docenten en de leiding daar, had ik de stap 
richting PhD nooit durven noch kunnen maken. Paul, Erwin, Rene, Joost en Ignaz: 
jullie prediken niet alleen pedagogiek, jullie praktiseren het ook! 

Na afronding van de Masteropleiding lag de kwestie ‘zal ik wel of zal ik niet aan 
deze PhD beginnen’ al vrij snel op tafel. Goede raad bleek in dit geval voorhanden en 
kwam onder meer van Ilse en Lucy. Luus en Ilse: onze vriendschap is mij dierbaar, 
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jullie gaven me aan de moed om het avontuur aan te gaan. ‘Gewoon doen, gewoon 
proberen, ga nou maar, je hoeft niet alleen te lopen!’ Bedankt!

Daarnaast was er Erwin. Erwin, die het binnen een diepblauw gekleurde organi-
satie lukt om iedere keer opnieuw ‘het goede’ te doen, gaf me eveneens – gevraagd 
en ongevraagd – duwtjes in de goede richting. Erwin: zonder jouw hulp, en je 
vermogen om binnen en tegelijk toch ook buiten de lijntjes te kleuren had dit 
proefschrift er niet gelegen!

Dit proefschrift had evenmin het licht gezien zonder de financiële en mentale 
support van Iona- stichting en Stichting Talud en de betrokkenheid van een aantal 
mensen bij Stichting Nivoz, de educatiegroep van de Universiteit voor Humanis-
tiek in Utrecht en een aantal PhD- studiegenoten. Dank Doret! Dank Janeke, Paola, 
Edith en Eric voor het delen en uitwisselen. Dank Monique, Wouter, Daan, Edith 
en Eveline voor het oefenen! Dank Rene, Fedor, Maaike, Renske, Rob, Rikie en 
Hester voor het meedenken! Dank Ignaz en Jeanne voor jullie onvoorwaardelijke 
vertrouwen! 

En dan waren er natuurlijk nog een aantal goede vrienden en vriendinnen die 
alle vertrouwen hadden in de goede afloop en die met woord en daad de handen 
mee uit de mouwen staken. Rob, Anita, Merel, Jasmijn, Toet en Gudrun: zonder 
jullie was het zeker niet gelukt. Als corrector, als illustrator, als criticaster, maar 
vooral ook als metgezel zijn jullie met mij meegelopen. Rob: jij doet niet aandachtig 
betrokken, je bént het! Anita: het is me dierbaar om samen met jou de wereld te 
verkennen! Merel: ons pedagogisch zielsverwantschap ervaar ik iedere keer weer! 
Jasmijn: samen op weg naar nog meer mooie dingen? Toet: zonder jou was het 
middenpad vast en zeker buiten beeld geraakt! En tot slot Gudrun: al bijna 40 jaar 
vrienden, jeetje, need I say more? 

Behalve collegae en vrienden hebben natuurlijk ook de onderzoeksdeelnemers 
deze dissertatie mee mogelijk gemaakt. Beste deelnemers: hadden jullie je hart, je 
hoofd en je school en/of stichting niet voor mij geopend, dan had deze studie er 
nooit gelegen. Het was een voorrecht om bij jullie te gast te mogen zijn!

En dan waren er natuurlijk mijn begeleiders Ton en Gert. Ondanks onze ver-
schillende achtergronden en temperamenten, hebben we er een fantastisch mooie 
gezamenlijke bergtocht van weten te maken. Wat een voorrecht was dat! Ton: als 
geen ander kleur jij buiten de lijntjes, inspireer en besprenkel je vanuit jouw eigen-
heid eenieder die maar wil met een voorwaarts- creatieve energie. Dank daarvoor! 
Gert: als iemand de pedagogiek ‘leeft’ ben jij het wel. Beetje bij beetje heb je me mee 
en route genomen. Wat een ‘monnikenwerk’, wat een vertrouwen- zonder- weten! 
Meer dan ik kan zeggen dankbaar!
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En tot slot was en is er natuurlijk mijn gezin. Zij hebben mijn PhD- route op dag-
dagelijkse basis mee mogen (en moeten ) lopen. En ja, ook in mijn geval zijn mijn 
kinderen de grootste pedagogische leermeesters gebleken. Maartje, Daan, Floor en 
Jens: Wat fijn dat jullie er zijn, wat zijn jullie mooie mensen! ‘Dat je aandachtige 
betrokkenheid bestudeert, wil nog niet zeggen dat je het ook altijd bent’, is thuis 
inmiddels een gevleugelde uitspraak. Die knoop ik in mijn oren! Ik hou van jullie 
en ben trots op ieder van jullie!

En dan, last but not least, Robert- Jan. Mijn steun en toeverlaat. Mijn rots in de 
soms wel erg ruwe branding, mijn levensgezel. Robert- Jan: het voorbije decennium 
is niet altijd gemakkelijk geweest, het leven heeft ons daarbij geleerd dat we het ‘te 
doen’ hebben met dat wat op ons toekomt en wat op ons afkomt. Samen maken we 
er wat moois van. Dank dat je er was en dat je er bent. Ik hou van jou. 
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leidde en begeleidde ze grote en kleinere communicatie- en vernieuwingspro-
jecten en trajecten. Zo was ze bijvoorbeeld verantwoordelijk voor verschillende 
innovatietrajecten bij ZonMw/NWO, was ze betrokken bij de introductie van het 
elektronisch patiëntendossier via de Nationaal ICT- instituut In de Zorg (Nictiz), 
begeleidde ze diverse (koepel)organisaties van patiënten- consumenten, leidde ze 
communicatie- en coachingstrajecten voor verscheidene ministeries, verzorgde 
ze communicatieprojecten binnen de uitgeverijsector, was ze een tijdlang als 
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interim- directeur en zakelijk persoonlijk assistent verbonden aan Irene van Lippe 
Biesterfelds Natuurcollege en coachte ze leidinggevenden en leraren binnen ver-
schillende schoolorganisaties. 

In 2006 koos ze naast haar zzp- schap definitief voor het werken in onderwijs. 
Ze startte als docent en studieloopbaanbegeleider binnen het hoger onderwijs bij 
Fontys (Hogeschool Journalistiek en Hogeschool Communicatie). Naast dat ze er 
diverse vakken verzorgde, was ze er verantwoordelijk voor een aantal minoren en 
ontwikkelde ze er als studieloopbaanbegeleider samen met collega’s een nieuwe 
visie op studieloopbaanbeleid. 

Haar liefde en fascinatie voor het opvoeden en begeleiden van jonge mensen 
en ‘het relationele perspectief’ daarbinnen, leidde haar in 2016 naar de masterop-
leiding pedagogiek bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hier studeerde ze cum 
laude af met een onderzoek naar de toekomst van ‘aandachtige betrokkenheid’ in 
onderwijs met als titel ‘Aandachtige betrokkenheid bij de leerling als mens: pleidooi 
voor geëngageerde dwarsliggerij’. Aansluitend ontstond de mogelijkheid om op het 
thema ‘aandachtige betrokkenheid’ bij Gert Biesta te promoveren. 

Op dit moment werkt Lisette als zzp’er. Haar werk bestaat daarbij vooral uit het 
doen van onderzoek, het begeleiden van scholen bij het nadenken over en stilstaan 
bij ‘het pedagogisch- relationele’, het schrijven van artikelen en boeken en het zo 
nu en dan verzorgen van een workshop. Daarnaast werkt ze met enige regelmaat 
voor de Masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en is 
ze als lid van de raad van bestuur verbonden aan het Relation- Centered Education 
Network, een wereldwijd netwerk waarbinnen onderzoekers en beleidsmakers die 
‘het relationele’ binnen onderwijs als focus hebben, zich verenigd hebben. 

Lisette Bastiaansen woont samen met Robert- Jan in Oosterhout en heeft een 
samengesteld gezin met vier kinderen: Maartje, Daan, Floor en Jens.
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