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7. Conclusie 

 
Wat ik maar wil zeggen, is dit. De beide stromen zijn nodig, juist in een polderlandschap. 
In extreme vorm doorgevoerd, lopen beide dood. Een balans tussen het ideale en het haal-
bare moet altijd worden gezocht, en dat kan alleen in dialoog, in een gesprek waarin beide 
zijden elkaar niet alleen horen, maar ook verstaan. Daarvoor is ook erkenning nodig van 
het bestaan van andere standpunten, en van de waarden die onder die standpunten liggen. 
Op dit moment is het Nederlandse onderwijs niet alleen doorgeschoten naar één kant, 
maar is ook de ruimte eruit gehaald die nodig was voor de eigen invulling, en de ruimte 
voor de dialoog. Dat komt niet door kwade wil, maar omdat het denken en de taal van de 
huidige stroom geen woorden heeft voor het bestaan van iets anders. 
 
H.G. Wells zei: “History is a race between Catastrophe and Education”. Dat geloof ik on-
middellijk. Daarom ben ik leraar geworden. Maar op het moment dat wij de kwaliteit van 
Education laten beïnvloeden door kortetermijndenken, door angst en haast, door nauwe 
politieke  belangen of eenzijdige economische overwegingen, krijgt Catastrophe een gro-
tere voorsprong. Oorlogen kunnen misschien worden gewonnen met kanonnenvoer, maar 
zij kunnen alleen worden voorkomen door denkende, betrokken, empathische, breed ont-
plooide mensen. 
Dat laatste is niet wat wij voorleven. Wat we onderwijzen met ons voorbeeld is cynisme, 
desinteresse, relatieloosheid, wedijver, conformisme en wantrouwen. Wat we doen is mis-
schien wel uit liefde geboren, maar het werkt alleen als het ook met liefde wordt gedaan.   
 
Liefdeloze opvoeding komt helaas maar al te vaak voor. Gelukkig beschouwen we dat als 
een afwijking, een exces. In extreme gevallen komt zelfs jeugdzorg eraan te pas. Maar van 
ons onderwijs accepteren wij geïnstitutionaliseerde liefdeloosheid als middel om dat wat 
ons het liefst is, over te dragen aan hen die ons het liefst zijn. Een cultuur die dat accep-
teert als norm wil ik niet overdragen. Na jaren van aanpassen, inschikken en compromis-
sen sluiten, heb ik ontslag genomen als leraar. Het doet pijn maar het is onvermijdelijk 
als ik mijn hart volg. 
 
Wat wel? Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen de idealen van groei en volle ont-
plooiing wel koesteren, maar zich hebben neergelegd bij het haalbare, bij hoe het is. Ik heb 
groot respect voor al die collega’s die het wel volhouden. Maar ik ben er ook van overtuigd 
dat er meer haalbaar is. Daarom werk ik, samen met anderen, aan een manier om deze 
gedachten- en gevoelswerelden beter te beschrijven: het Schoolwaardenkompas xvii. Mijn 
droom is dat dit zal leiden tot een echte dialoog, tot onderling begrip tussen al diegenen 
die samen vorm en inhoud aan ons onderwijs geven. Die dialoog, die beweging, dat is de 
kern van onze cultuur zoals ik die zie, en daarom van ons onderwijs. Dat is het punt waar 
de naald de plaat raakt. Zodra die muziek weer klinkt, wil ik weer leraar zijn. 
 

______________________________________________________ 
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