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ONDERWIJSAVONDEN 
2013 
12 september Paul Verhaeghe 
Identiteit en onderwijs 
 
14 november Paul Frissen 
Onderwijs, vrijheid en tragiek 

2014 
16 januari Joseph Kessels 
Je kunt niet slim zijn tegen je zin! 
 
13 februari Monique Volman 
Betrokkenheid als leeropbrengst 

13 maart Kees van der Wolf 
Over de leraar als frontliniewerker 

15 mei Gert Biesta 
Kind, school en wereld, een pleidooi voor wereld-
gericht onderwijs 

12 juni Max van Manen 
Fenomenologie en pedagogiek;  hoe verstaan wij 
onze kinderen en jongeren. 

http://www.nivoz.nl/
http://www.hetkind.org/
mailto:info@nivoz.nl


 

 

Paul Verhaeghe 
Hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de universiteit 
van Gent (BE). (http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/) 

Identiteit en onderwijs. 

 
De vorige eeuw was volgens pedagoge Ellen Key de 
‘eeuw   van   het   kind',   de   huidige   is   nu   al   die   van   het  
gestoorde en of gevaarlijke kind (pesten, leer-
stoornissen,  ontwikkelingsstoornissen, eetstoor-
nissen). Een vrij algemeen aanvaarde opvatting stelt 
dat die stoornissen moderne ziektes zijn, met een 
genetisch-neurobiologische basis. Dit leidt tot een 
medische, en voornamelijk farmacologische aanpak. 

Mijn stelling staat daar lijnrecht tegenover: die 
zogenaamde ziektes zijn niets anders dan 
uitvergrotingen van ONZE hedendaagse identiteit, die 
we bovendien zelf gemaakt hebben.  

Om dit te begrijpen, zal ik drie dingen bespreken: 

1) hoe ontstaat identiteit, en wat is de plaats 
daarin van normen en waarden? 

2) hoe ziet onze huidige identiteit eruit, en 
waarom ziet die er zo uit? 

3) wat is het aandeel van het onderwijs daarin, 
en hoe kunnen we dit ten goede keren?  

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klinische_psychologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse
http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/


 

Paul Frissen 
Decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar 
Bestuur in Den Haag, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van 
Tilburg en lid van de Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling 
.(http://www.nsob.nl/organisatie/bestuur/frissen-algemeen/) 

Onderwijs, vrijheid en tragiek 
Van onderwijs verwachten we veel, heel veel. Het is 
een instrument voor allerlei politieke doelen en voor 
idealen over het goede leven. Onderwijs moet de 
wereld slimmer maken, democratischer, 
geëmancipeerder, rechtvaardiger, gezonder, veiliger. 
Onderwijs  moet   zo  vroeg  mogelijk   risico’s   signaleren.  
Het is onderdeel van omvattende preventie-
strategieën. Toch staat de onderwijsvrijheid 
prominent in de Grondwet. 

Onderwijs is nog steeds of misschien steeds meer een 
domein waarin maakbaarheidsgedachten hoogtij 
vieren, hoezeer we ook dachten deze achter ons 
gelaten te hebben. Deze gedachten zijn diep 

geworteld in het politieke domein en worden vertaald 
in beleid en regels door bureaucratieën, omgezet in 
professioneel handelen en gestimuleerd door 
wetenschappelijke kennis en modellen. Natuurlijk 
hebben we het beste voor met de wereld, maar 
ongemerkt bouwen we aan panoptica van 
disciplinering en normalisering. 

We willen een wereld zonder leed, ongeluk en pech. 
Wat we vergeten is dat we moeten handelen onder 
condities van onwetendheid en morele verdeeldheid. 
Het is daarom politiek noodzakelijk ons te verzoenen 
met tragiek. Dan kan het onderwijs ook weer vrij zijn. 

 

Paul   Frissen   publiceerde   onder   meer   ‘De   staat   van   verschil.   Een  
kritiek   van   de   gelijkheid’ (2007),   ‘Gevaar   verplicht.   Over   de  
noodzaak   van   aristocratische   politiek’   (2009),   ‘Van   goede  
bedoelingen, de dingen die nooit voorbijgaan. Beschouwingen over 
de  staat  van  Nederland’  (2012).  In  2013  verschijnt  ‘De  fatale  staat.  
Over de politiek noodzakelijke   verzoening   met   tragiek’   (alles   bij  
Van Gennep, Amsterdam) 

  



 

Joseph Kessels 
Hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap aan de Open Universiteit en 
werkzaam bij LOOK - Wetenschappelijk Centrum Leraren 
Onderzoek.  Hoogleraar Human Resource Development aan de 
Universiteit Twente.  (www.JosephKessels.com ) 

Je kunt niet slim zijn 
 tegen je zin! 

De druk op leren en werken is groot. We willen de 
performance verbeteren, rendementen verhogen, 
doorstroom bevorderen en de internationale positie 
versterken. Belangrijke ingrediënten daarbij zijn een 
doelgerichte sturing op prestatieafspraken, evidence 
based, opbrengstgericht werken, verscherpt toezicht 
en verantwoording afleggen. Assessment, beoor-
deling, effectmetingen, rankings, accreditatie en 
registratie, spelen een grote rol bij het realiseren van 
het gewenste beleid.  

Uiteindelijk doen we dat allemaal om leerlingen, 
studenten, trainees, medewerkers en professionals 

een groot genoegen te laten beleven aan leren en 
ontwikkeling. We hechten veel waarde aan het 
ontdekken van hun aanleg en het uitbouwen van hun 
bekwaamheden, liefst op een manier van samen-
werken die energie en voldoening geeft. En dat alles 
om betekenisvolle dingen voor elkaar te krijgen die 
eerder niet mogelijk waren.  

Is een waarderende benadering behulpzaam bij het 
versterken van het geloof in eigen kunnen, het 
ontwikkelen van een professionele identiteit en het 
vergroten van het plezier aan een leven lang leren?  

Hoe zou het zijn als de school- en werkomgeving een 
grote mate van autonomie en zelfsturing bevordert, 
die gericht is op een levendige uitwisseling van 
informatie en expertise? Waar je tegelijkertijd moeite 
moet doen om aantrekkelijk te zijn voor elkaar. Waar 
ligt het talent en de interesse van de ander? Kan ik 
aan de ontwikkeling ervan bijdragen en er ook nog 
mijn voordeel mee doen? Is bevlogenheid een 
krachtiger drijfveer dan prestatiedruk? Je kunt immers 
niet slim zijn tegen je zin!  

http://www.josephkessels.com/


 

Monique Volman 
Hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Program leader of the Educational Sciences research program of the 
Research Institute of Child Development and Education (CDE) at the 
University of Amsterdam.(http://www.uva.nl) 

Betrokkenheid als leeropbrengst  
Betere leerprestaties, hogere leeropbrengsten. Dat 
wordt op dit moment door velen gezien als dé 
uitdaging voor het onderwijs. Monique Volman plaatst 
hier kanttekeningen bij. Zij gaat in op de dreigende 
verschraling   van   het   begrip   ‘leeropbrengsten’   en   op  
de onwenselijke keerzijden van het huidige accent op 
individueel presteren, gemeten met standaard-
toetsen. Terwijl we denken te werken aan een plaats 
in de top 5 van kenniseconomieën, lopen we het risico 
een generatie jongeren te creëren met een gebrek 
aan betrokkenheid bij de samenleving; voor 
sommigen door een eenzijdige focus op het eigen 
succes, voor anderen doordat ze al jong ervaren 
onderaan de ladder te staan.  

Monique   Volman   pleit   voor   een   visie   op   ‘leerop-
brengsten’   waarin   niet   alleen   de   hoogte van het 
leerresultaat telt maar ook de kwaliteit ervan. Het 
resultaat   van   leren   zou   niet   alleen   ‘veel   weten’  
moeten zijn, maar ook: met de verworven kennis en 
vaardigheden iets kunnen en willen doen, je daar 
verantwoordelijk voor voelen. Die kwaliteit duidt zij 
aan  als  ‘betrokkenheid’.   

Zij gaat vervolgens in op de vraag hoe onderwijs dat 
‘betrokkenheid   als   kwaliteit   van   leeropbrengsten’  
realiseert eruit zou kunnen zien. Scholen kunnen 
hieraan werken door leerlingen te laten ervaren dat 
leerinhouden de neerslag zijn van oplossingen die 
eerdere generaties voor hun problemen hebben 
gevonden (bijv. wiskunde, natuurkunde) of laten zien 
hoe eerdere generaties met hun vragen en problemen 
omgingen (bijv. geschiedenis, literatuur). Hoge 
leerprestaties zijn niet voor alle leerlingen haalbaar. 
De ervaring op je eigen manier van betekenis te zijn, 
ligt binnen het bereik van alle leerlingen, of ze nu 
worden opgeleid tot ambachtsman of academica.  

 

 



 

Kees van der Wolf 
 
 

Hoogleraar pedagogische en onderwijskundige wetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam. Naast zijn Universitaire werk, was hij als 
docent verbonden aan het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de 
Universiteit van Amsterdam.  Daarnaast is hij deeltijdhoogleraar aan de 
Universiteit van Suriname en	  in	  2010	  benoemd	  tot	  ‘Honorary	  Professor’	  
aan de Pedagogische Universiteit in Rusland. 
(http://www.deonderwijsadviseurs.nl/) 

 
Over de leraar als frontlinie-
werker:  van  ‘dwangbuis’  naar  

’werken  in  het  wild’ 

‘Als docent ben je pedagoog, didacticus, 
vader/moeder, politieagent, scheidsrechter, sociaal 
werker, vertrouwenspersoon, aanklager en beklaagde 
en   ook   nog   onderwijzer’   is   opgetekend   uit   de  mond 
van een leraar. Leraren zijn frontliniewerkers. Van hen 
verlangt men dat ze effectief, efficiënt en transparant 

werken, terwijl de omstandigheden waaronder ze hun 
werk  verrichten zich hiervoor vaak niet lenen. 

Wat  moet   de   leraar   in   deze   tijd   van   ‘evidence   based  
werken’,   opbrengstgerichtheid,   afrekenen   op  
resultaten en prestatiebeloningen? Ruimte voor 
maatwerk en aandacht voor de leefwereld van de 
leerlingen en hun ouders, zijn de ingrediënten die 
maken dat frontliniewerkers hun werk met plezier en 
energie blijven doen. Zij hebben armslag nodig 
waarbinnen zelfstandig kan worden gehandeld en 
beslissingen kunnen worden genomen. Wat houdt 
deze armslag in? 

 
 
  



 

Gert Biesta 
 

Professor of Educational Theory and Policy at the University of 
Luxembourg (since January 2013). I previously worked at the University 
of Stirling, UK. *http://www.gertbiesta.com/) 

Kind, school en wereld: een 
pleidooi voor wereld-gericht 

onderwijs 
Het denken over onderwijs en onderwijzen lijkt 
gekenmerkt te zijn door een slingerbeweging. Soms 
gaat de slinger naar de leerstof en soms gaat de 
slinger naar het kind. Terwijl een leerstof-gerichte 
visie het risico loopt voorbij te gaan aan de realiteit 
van het kind, loopt een kind-gericht visie het risico 
voorbij te gaan aan het feit dat het in onderwijs en 
onderwijzen altijd ergens om gaat. Dat lijkt te 
suggereren dat de waarheid ergens in het midden ligt, 

en dat goed onderwijs een balans moet vinden tussen 
de realiteit van het kind en de verwachtingen van de 
samenleving. In mijn bijdrage wil ik de relatie tussen 
kind en samenleving opnieuw verkennen om een 
beter begrip te krijgen van de unieke taak en positie 
van de school en van de rol van de leerkracht daarin. 
Ik neem daarbij afstand van een aantal meer recente 
ideeën over onderwijs en onderwijzen – zoals de 
nadruk op identiteit, op leren, en op de ontwikkeling 
van het kind – en pleit in plaats daarvan voor een visie 
op onderwijs en onderwijzen waarin de existentie van 
het kind in de wereld en de vorming van het kind aan 
de wereld de centrale oriëntatiepunten zijn. Middels 
een discussie van drie onderwijspedagogische 
grondbegrippen – 'in de wereld komen,' 'uniciteit,' en 
'dialoog' – schets ik de contouren van een wereld-
gerichte visie op onderwijs en onderwijzen en schets 
ik zowel de unieke positie van de school in de 
samenleving als van de leerkracht in de school.  



 

 

Max van Manen 
Professor emeritus and involved in a post-retirement teaching program 
at the University of AlbertaCanada where he has been teaching the 
doctoral research seminar ‘Phenomenological Research and 
Writing.’(http://www.maxvanmanen.com/) 

Fenomenologie en pedagogiek 
hoe verstaan wij onze kinderen en jongeren 

“De  Pedagogiek  is  uit  de  scholen  en  opleidingen  
verdwenen ten gunste van een technisch-
bureaucratische, marktgerichte benadering van 
onderwijs en opvoeding. Het is niet waarschijnlijk dat 
dat op grond van rationele of politieke argumenten te 
herstellen is. Daarom moeten andere wegen worden 
gekozen om vat te krijgen op pedagogische situaties 
en om onze leerlingen te kunnen blijven verstaan. Ik 
wil laten zien hoe in de nieuwe filosofie het voorbeeld 
een nieuwe betekenis en waarde heeft gekregen die 
de  verbeelding  aan  het  werk  zet.  Met  ‘voorbeeld’  is  

hier niet bedoeld een illustratie of een toelichting bij 
een moeilijk theoretisch begrip , maar een soort beeld 
dat onmiddellijk begrepen wordt.  Die voorbeelden 
kunnen anekdotes zijn uit de praktijk, maar ook 
beeldspraak of metaforen waaruit direct de betekenis 
van een praktijkmoment spreekt. Dat kan een 
moment zijn van tact, vertrouwen,ressentiment, 
toewijding, verraad, enz. Aan de hand van 
voorbeelden die zijn opgetekend uit de monden van 
leerkrachten en kinderen zal de pedagogische 
structuur en de pedagogische kracht van het 
voorbeeld worden toegelicht. Die voorbeelden zitten 
meestal verpakt in verhalen, zoals die van mijn 
teacher-research groep. Susan Trenny, een grade 9 
teacher  vertelt:  “  I’m  sure  you  all  heard  about  Sylvie  
Warren who got murdered last week. I heard it on my 
car radio and after I got home I got my class list out 
and  phoned.  And  I  said:  ‘Jamey  look,  it’s  Miss  Trenny  – 
did  you  kill  that  lady?’  (Because the description fit him 
so  easily).  And  Jamey  says:  ‘No  miss  Trenny,  but  Sonny  
did…’  and  he  says:  ‘But  you  can’t  tell  anybody’”.    



 

NIVOZ-lezing 

10 jaar Nivoz met een 
lezing verzorgd door: 

Prof.dr. Pieter Winsemius 

Titel en omschrijving volgen.  



 

Thema avond 

26 september 2013 

Hassan Barzizaoua  
Drs. H. (Hassan) Barzizaoua is deeltijd-docent Arabisch en Islam aan de 
hogeschool Inholland in Amsterdam en runt daarnaast een advies-, 
training- en vertaalbureau (LISAAN) in Utrecht. Hij heeft Arabisch aan de 
Universiteit Utrecht gestudeerd, met als specialisatie Islam in de Moderne 
Wereld. Hij heeft ruime ervaring in het verzorgen van taalcursussen en 
trainingen op het gebied van interculturalisatie, opvoedingsonder-
steuning en communicatievaardigheden.  

Islam en Radicalisering  
Invloed van de Islam op de jongeren: een verdieping 

 Tijdens de lezing over de Islam wordt een duidelijk 
kader meegegeven met daarin de islamitische 
(rechts)informatiebronnen en universele 
doelstellingen van de islam. Verder wordt inzichtelijk 
de relatie besproken tussen de menselijke interactie 
met de openbaringsteksten en de principes die het 
complexe proces van (rechts)oordeelvorming 

doorstaat, de classificatie van die rechtsoordelen en 
de gevaren die kunnen optreden indien dit proces niet 
goed wordt doorlopen. Kortom wat is de invloed van 
de islam op de jongere in een voor hem onzekere 
omgeving? 

 Radicalisering: een analyse van binnenuit 

 Tijdens de lezing over radicalisering wordt aandachtig 
stilgestaan bij het proces van vervreemding en afkeer 
dat een gering, maar opvallend en duidelijk 
zichtbaar, aantal jongeren, waaronder de islamitische, 
meemaakt. Welke factoren dragen bij deze groep bij 
aan uitingen van radicalisering? Aan de hand van 
dilemma's en praktijkvoorbeelden wordt een brug 
geslagen met de kennis die is opgedaan uit de eerste 
lezing over de Islam. Hoe verhoudt radicalisering, die 
niet louter islamitisch is, tot de zoektocht van de 
(moslim)jongeren naar identiteit? Hoe grijpen 
jongeren naar religie, Islam in dit geval, als 
identitymaker? Immers wie als Moslim wordt 
bestempeld,  gaat  zich  als  ‘Moslim’  gedragen… 

 



 

Over het boek Pedagogische tact 
Het boek is tot stand gekomen onder 
redactie van Luc Stevens en Geert Bors. 
Een zestal auteurs beschrijft het 
fenomeen, de theorieën en de 
ontwikkeling van de praktijk van het 
traject Pedagogische Tact, dat sinds 2008 
door meer dan 500 leraren en docenten 
is gevolgd. Het boek telt 208 bladzijden, 
vol met quotes, verslagen, columns van 

praktijksituaties en literatuurverwijzingen. Bovendien is het 
prachtig vormgegeven en rijk geïllustreerd.  
 
Ik ben er gaandeweg mijn docentschap achtergekomen hoe 
belangrijk de relatie tussen leraar en leerling is in het 
leerproces. Het boek Pedagogische tact duidt dit proces op 
een prachtige manier. Jelmer Evers, docent VO bij UniC in 
Utrecht 
 
Een mooi boek dat een caleidoscoop aan inzichten, wijsheid 
en onderzoeksgegevens bijeenbrengt over de kern van het 
onderwijs- en opvoedproces: de inhoud van en maatvoering 
in de omgang met kinderen. 
Kete Kervezee, voorzitter van de PO Raad 
 
In een fractie van een seconde de goede pedagogische 
interventie doen, gericht op het welbevinden en de 
ontwikkeling van de groep en de individuele kinderen. Dit 

boek biedt een schat aan wijsheid voor elke – aankomende 
– leraar! 
Robert Viëtor, directeur Lerarenopleidingen Hogeschool 
Leiden 
 
Naast de 
totstandkoming van 
het boek zal in 2013 
een schoolreis langs 
lerarenopleidingen 
en Pabo’s  worden  
gemaakt met als 
hoofdthema 
‘Pedagogische  
Tact’.   Maandelijks zal er ergens in het land een inhoudelijk 
programma worden verzorgd, waarin ook jullie als leraar 
zelf nog een rol kunnen spelen. Daarnaast is het onze 
bedoeling om bekende Nederlanders een kwartier te laten 
vertellen over hun onderwijs, hun favoriete leraar en/of 
wat zij van betekenis achten. Op de website van het NIVOZ 
vind je data en invullingen voor die Pedagogische Tact-
bijeenkomsten. 
 

De meeste leraren geven aan het eind van het traject aan dat 
zij verder willen met hun ontwikkeling van pedagogische tact. 

http://pedagogischetact.nl/pedagogische-tact/attachment/bollen-nivoz-klein/


 
Hierin worden alumni ondersteund door het NIVOZ 
(www.nivoz.nl) 

 

Op de website pedagogischetact.nl kunnen deelnemers en 
alumni praktijkverhalen, theorie en reflecties vinden ter 
ondersteuning van het voortdurende proces van ontwikkeling. 

 

Daarnaast faciliteert het NIVOZ zeven tot acht keer per jaar 
onderwijsavonden met lezingen van verschillende 
onderwijsexperts en zijn er uitnodigingen om deel te nemen 
aan  maandelijkse  onderwijscafé’s die door alumni (op 
meerdere plaatsen in het land) zelf worden georganiseerd. Er 
wordt uitgewisseld over uiteenlopende onderwerpen en 
thema’s.  Ook  wie  niet  aan  het  traject  heeft  deelgenomen  kan  
bij de onderwijsavonden en  onderwijscafé’s  aanwezig  zijn. 

http://www.nivoz.nl/


 

 

 

In 2010 is het platform hetkind gestart om leraren, 
schoolleiders, ouders, wetenschappers en andere 
onderwijsbetrokkenen te inspireren, te legitimeren en te 
verbinden. Dat gebeurt vanuit een visie op onderwijs, waarin 

de ontwikkeling van de leerling centraal staat en zeven 
leidende principes als vertrekpunt dienen. 

Het hetkind.org komen theorie en praktijk samen. De database 
is door leraren, schoolleiders en andere betrokkenen gevuld 
met meer dan 1.300 artikelen (peildatum december 2012). 
Dagelijks komen daar 2-3 nieuwe bijdragen bij. Zij schrijven 
columns delen praktijkverhalen of verwijzen naar inspirerende 
artikelen of onderzoek. Daarmee legitimeren ze hun eigen 
praktijk en ontwikkeling naar goed onderwijs. 

Meer dan 2.000 onderwijsbetrokkenen hebben zich op de 
website geregistreerd. Zij ontvangen tweewekelijks een Online 
magazine. Via social media (twitter, facebook en LinkedIn) 
wordt hetkind maandelijks meer dan 50.000 keer bekeken. Zie 
www.hetkind.org  

 



 

 

 

hetkind draagt een visie die past bij de snel ontwikkelende 
samenleving én bij de wetenschappelijke kennis over leren en 
menselijke ontwikkeling. 

De visie van hetkind kent drie elementen: 
1. Het zet de mens – en in dit geval het kind – centraal op grond 
van de overtuiging dat ieder kind/mens is toegerust voor zijn 
eigen ontwikkeling. 
2. Er is een bepaalde leraar nodig en 
3. (school)leiderschap om de randvoorwaarden te creëren. 

Met andere woorden: 

Het  kind  is….  volledig  toegerust  voor  zijn  eigen  ontwikkeling 
en is hiervoor intrinsiek gemotiveerd, vanuit zijn behoefte aan 
relatie, competentie en autonomie. 

Het potentieel tot wasdom laten komen vraagt om uitdaging en 
ondersteuning. 

Leren gebeurt in interactie.  Daarvoor is een relatie nodig met de 
leraar die: 

beschikbaar is 
verbindt 
vertrouwt 
talent oproept 
werkt vanuit zijn eigen persoon 
en die uiteraard zijn vak verstaat. 

Leiderschap in scholen moet de 
randvoorwaarden creëren voor 
inspiratie, moreel kompas en het besef dat 
alles ertoe doet. 

 

  



 

 
Voorbeeld van een artikel pagina op hetkind.org  

              

 

 


