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Mensen in het onderwijs zijn geen object

In al mijn onderzoek, studies, colleges en workshops heb ik getuigenis afgelegd 
van het belang van de mens in het onderwijs, ondanks de tegenwind die ik daarbij 
ook heb ervaren. In het onderwijs is de nadruk komen te liggen op instrumentali-
teit en meetbaarheid, waardoor ook de mensen in het onderwijs tot object zijn ge-
worden. In mijn studies heb ik altijd een tegengeluid laten horen en juist gewezen 
op het belang van de menselijke factor. De professionals in het onderwijs hebben 
vaak het verwijt gekregen dat zij te veel autonomie zouden bezitten. Het tegendeel 
is mijns inziens echter het geval: op basis van de vele onderzoeken en de honder-
den gesprekken die ik in mijn leven met mensen in het onderwijs heb gevoerd, ben 
ik van mening dat zij helaas over te weinig autonomie beschikken. Het is voor hen 
dikwijls onmogelijk zichzelf ter sprake te brengen en vanuit hun eigenheid hun 
werk te doen. Een zwijgend heldhaftig dulden past in dit kader geenszins. 

Als je een identiteit wilt opbouwen, kun je dit niet alleen in dialoog en dus in 
verbondenheid met anderen doen. Gevoelens en emoties zijn onderdeel van dit 
autonoom functioneren. Onderwijsmensen hoeven zich niet te schamen voor hun 
gevoelens en emoties. Het uiten ervan is geen teken van zwakte. Wat denken we 
te weten van professionals als we niets over hun beelden weten, over hun zelfstan-
digheid van denken, hun inzichten, hun attituden, hun gevoelens en emoties, hun 
plaats in de collectiviteit, hun betekenisgeving en hun zingeving?

Mijn biografisch perspectief: een stukje geschiedenis

Eerdere ervaringen zijn van invloed op het handelen nu en zijn essentieel om de 
professionele ontwikkeling te begrijpen (biografisch perspectief). ‘Elk ogenblik 
dat wij beleven dankt zijn zin aan het voorgaande. Tegenwoordige tijd en toe-
komst zouden zinloos worden als de sporen van het verleden uit ons bewustzijn 
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gewist waren’ (Geert Mak, 2007). Vanwege het belang van het biografisch per-
spectief schets ik hieronder een deel van mijn persoonlijke geschiedenis, aan de 
hand van enkele kritische personen en incidenten. De term ‘kritisch’ betekent hier 
onderscheidend of verrijkend.

Het probleem van differentiatie en individualisering

In de vijfde klas van de lagere school (nu groep zeven van de basisschool) was ik 
als leerling altijd heel snel klaar met de verwerking van de klassikale stof. Als ‘be-
loning’ mocht ik dan een tekening maken (‘Ga jij maar tekenen’, ik hoor het mijn 
meester nog zeggen). Ik mocht eventueel ook de Taptoe of de Okki lezen, maar die 
had ik al meerdere malen doorgenomen. Op deze manier probeerde mijn meester 
te differentiëren binnen de klas. Van verrijking was geen sprake, waardoor ik cog-
nitief niet aan mijn trekken kwam. Het ging ook ten koste van mijn welbevinden.

Mijn belangstelling voor de ‘mens’ in het onderwijs werd versterkt tijdens mijn 
studies van klassikaal onderwijs en van vormen van alternatief onderwijs, zoals 
Montessori en Jenaplan. Opnieuw zag ik de onderlinge verschillen tussen leer-
lingen en de problemen die leraren hierbij ondervonden. Als antwoord hierop 
ontwikkelde ik met een aantal collega’s in de jaren ’70 het AVI-pakket (Analyse 
van Individualisering) voor het leesonderwijs, met de daarbij behorende negen 
AVI-leesniveaus en de daaraan gerelateerde toetskaarten. Nog steeds worden deze 
niveaus en kaarten op veel scholen gebruikt. Ook de landelijke en regionale bi-
bliotheken gebruiken deze niveaus voor de indeling van de leesboeken voor jonge 
kinderen. Over het onderwerp individualisering en groepsvorming (dus over de 
leraar en leerling als individu versus het functioneren van de groep) schreef ik 
vervolgens mijn proefschrift (Van den Berg, 1977). 

Existentie: een uitnodiging om uit jezelf te treden

Een volgende onderscheidende ervaring waren de persoonlijke ontmoetingen met 
mijn leraar, professor W. Luypen en de wijze waarop hij sprak over existentiële feno-
menologie (zie deel 2 van deze verhandeling). Hij leerde me dat iemand als existe-
rend wezen, bijvoorbeeld een leraar, steeds een beroep doet op de subjectiviteit van 
een ander, bijvoorbeeld de leidinggevende, en omgekeerd. Dit appel houdt steeds de 
uitnodiging in om uit jezelf te treden. De ander is hierbij meer dan een vaststaand 
gegeven. Die ander kan mij een nieuwe, misschien onvermoede dimensie van mijn 
existentie openbaren. In deze relatie bestem ik mezelf voor de ander met het besef 
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dat ik daarmee ook mijn eigen bestemming tegemoet treed. De beste weg om je van 
jezelf te vergewissen, bestaat uit het leren kennen en begrijpen van de ander. 

Betrokkenheid van mensen 

Verrijkend waren ook de vele onderzoeken, interviews en gesprekken op basis van het 
betrokkenheidsmodel (zie deel 3 van deze verhandeling). In dit verband kijk ik dank-
baar terug op de meer dan dertigjarige samenwerking met Roland Vandenberghe  
uit Leuven. De theorie over betrokkenheid gaat in op opvattingen, behoeften, zorgen 
en emoties van leraren bij hun onderwijs en de vernieuwing ervan. Betrokkenheid 
van leraren blijkt een belangrijke rol te spelen in het succesvol verloop van onder-
wijsverandering. Bij belangrijke innovaties in het onderwijs zag ik in de afgelopen 
30-40 jaar dat ruim 60% van de leraren in hoge mate zelf- en taakbetrokken waren. 
Zij waren sterk op zichzelf betrokken en reageerden heel gevoelsmatig. Daarnaast 
bleken ze veel zorgen, vragen en behoeften te hebben over hoe het een en ander con-
creet aan te pakken. Menig leraar ‘leed’ pijn aan verandering van zijn/haar onder-
wijs, velen voelden zich murw gebeukt. Dat in veel gevallen onvoldoende rekening is 
gehouden met deze vragen en persoonlijke zorgen, is ongetwijfeld een oorzaak van 
de vele mislukte onderwijsvernieuwingen (Van den Berg, 2002).

Identiteit en vrijheid

Bevrijdend en inspirerend voor mij persoonlijk zijn de recente studies van de Ber-
lijnse filosoof Peter Bieri (zie deel 5 van deze verhandeling) die mijns inziens de 
existentiële fenomenologie heeft verdiept met zijn studies over de wilsvrijheid van 
het individu en de wens van elk individu om niet ongewild afhankelijk te zijn van 
anderen. Hierop aanvullend is voor mij de studie van collega Paul Verhaeghe over 
identiteit (2013). Hij is mijn inspirator om de ontwikkeling van jezelf in dialoog 
nader uit te werken. Tijdens mijn tocht maakte ik ook dankbaar gebruik van de 
inzichten van collega Luc Stevens, beschreven in zijn studie: ‘Leraar, wie ben je?’ 
(2008) en in de NIVOZ-publicatie ‘Pedagogische Tact’ (2013). Meteen nadat ik het 
eerste conceptmanuscript daarvan had gelezen, besloot ik de voorliggende ver-
handeling te schrijven. Het had mij diep geraakt! 
 

Zaai graankorrels als je binnen een jaar wilt oogsten.

Plant bomen als je over tien jaar resultaat wilt zien.

Wil je levenslang vruchten plukken,

ontwikkel dan de mensen (Kuan Chung Tzu: zie Wikipedia).
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Het ontwikkelen van mensen ben ik steeds meer gaan zien als de opdracht voor 
leidinggevenden in het onderwijs. De laatste studie van mijn hand in 2013 luidt 
dan ook: ‘Leidinggevende, wie ben je?’. Deze studie volgde op ‘Denk aan je men-
sen’ (2007) en ‘Onderwijsinnovatie: geen verzegelde lippen meer’ (2009). Rode 
draad in deze studies is de zoektocht naar onderwijs dat meer in overeenstemming 
is met de kenmerken van menselijke en professionele ontwikkeling. Samen vor-
men de studies een trilogie over het zoeken van de mens achter de structuur en de 
formele beleidsmaatregelen, over de mens als individu en als partner van anderen. 


