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Na de schaalvergroting houdt het christelijk beroepsonderwijs en 

educatie recht en reden van bestaan; het is echter nodig het le

vensbeschouwelijke profiel te versterken. De Vereniging 

Christelijk Beroepsonderwijs en Educatie wil daartoe prioriteit ge

ven aan drie activiteiten: toerusting van colleges van bestuur van 

de onderwijsinstellingen op het onderwerp identiteitsprofilering, 

het organiseren van overleg over de invulling van de zogenoemde 

vrije ruimte en de eigen invulling van eindtermen en het toerusten 

van scholen en docenten op het gebied van de waardeoverdracht. 

H 
el ondcrwiJ'>, dat tham 

behoorl tot de categoric 

van Berocp'>· 

ondcrwij'> en 

Volwa<;<;encn-cducatie- de 

atkorling BVF i'> nog niel 

echt ingeburgcrd - hecll 

mel name in hct hijna 

voorhijc decennium ccn 

<;tormachtige ontwikkeling 

doorgcn1at1kt. 

catic en Berocp<,ondcrwij'> van kracht 

geworden, waaraan parallel de vorming 

[ )c operatic Scctorvor

nling en Vcrnicuwing 

Miclclelhaar heroep-,onclcr

wij'> - atgckort SVI\1 - JJ fs111eijer 

van de Rcgionalc Oplci

dingen Centra !ROC:\! 

plaatwoncl Binncn twee 

jaar zijn nagcnocg aile 
in-,tellingen voor middel

haar heroep'>onderwij<,. het 

lcerlingwczen, hel vor

ming'>wcrk. het volwa<;<;e

ncnonderwij' en voor cdu

catic onclergehracht in 4(, 

gnJot<,chalige ROC\ I 'I 

vakin-;tellingcn e11 2 zoge

heten 'laat<;tc in<,Lcllingen 

hergrocpeerde (vanat 1990) vooral het 

middclhaar beroep<,onderwiJ'> en het 

kort-middelhaar herocp'>ondcrwiJ'>. 

V(""'r 1 '!90 he trot hct hier zo'n 500 

zcll-;tandige -,cholcn. Twee par later 

wa'> dit aantal door tu-,ic'> lcruggcbracht 

tot 1--10. 

In hct naJaar van 1'!96 i<. de Wet J:du-

van een hcpaaldc dcnominatie' !-let i'> 

de hcdocling dat de imkllingen zo he

tcr het onckrwtJ'> op maat voor de indi

viduelc cleelnemer kunncn verzorgcn, 

waardoor cr mindcr ongckwalihcccrde 

-,choolvcrlater'> zullcn zijn en de imtcl

lingcn ccn hcterc at~n<.,}uiting kunncn 

verzorgen van de dcelncmcr op de ar-

( llV 2 <JN 



De vereniging Christelijk Beroepsonderwijs en Educatie 

De Vereniging Christelijk llerocpsonderwib en Fducatie is in april 1996 nota

rice! opgericht en hecft zich op 20 januari 1997 publickelijk gepre<,entccrd door 

middel van een hijeenkomst in hct l'er<,ccntrum Nicuwspoort te Den Haag. De 

Vcreniging, die a], wcrknaam f-cderatie Christelijk BVl hedt, telt totaal dcrtien 

instellingen voor berocp<,onderwijs en educatic a]<; lid. Dat zijn acht christelijke 

Regionalc Oplcidingen Centra (ROC,J, twee algemcne ROC\ waarbinnen ecn 

organi'>atorischc eenheid met een chri<;tc]ijke idcntiteit, twcc vakinstellingen met 

een christclijke grondslag en ecn unieke categorialc in'>lelling. 

J)eze in<;te]lingen, die in totaal ondcrwijs verzorgen voor ruim 60.000 declne

mer'>, hebben de fcderaticve <,amcnwerking willen aangaan en hebhen zich daar

mee "bijzonder gebundeld" om de idcntiteit van het christclijk berocpsonderwij-; 

te (herlprolilcren en te ver<,terkcn. Uaarnaa<;t willen deze imtellingen acticf bil

dragcn aan het puhlicke debar over normcn en waarden, uitgaande van het chris

telijk socialc erlgoed 

beidsmarkt. Deze bestuurlijk verstcrkte 

imtcllingen zullen zo een helangrijker 

rol gaan spelcn ( naast de arheidwonr

ziening) in de sociaal-economische 

infrastructuur van ons land en van de 

cigcn rcgio. 

!)it ziJn operaties geweest. die in de 

Nederlandse underwij-,geschiedcn is 

hun weerga niet kennen. Dit geldt de, 

te mecr als gelct wordt op de gclijktij

dige grote inhoudelijke veranderingen 

de autonomie-vergroting op het gehied 

van de financiering door de lumpsum

bekostiging, op het gehied van het per

soneelsbelcid, van de huisvc<,ting en 

niet in het mimt de integratie van ver

schillcnde onderwijs-typen en culturen, 

cnzovoort. 

Opmerkelijk bij dcze hervormingen is 

echter, dat de maabchappelijkc en poli

tiekc aandacht vee! minder groot i<,, dan 

die bij soortgelijke operaties in andere 

scctoren van het onderwijs. Deze aan

dacht lijkt omgekccrd cvenredig met de 

grote hctckenis van de sector BVE voor 

de samenlcving als geheel en meer in 

het hijzonder voor het bedriJfslcven. 

( llV 2 'IH 

Deze verandcringen hebben grote ge

volgen voor de onderwijskaart van 

Nederland. Niet aileen de groottc en 

de vormen zi)ll veranderd, ook de de

nominaties hebben hij die operaties on

der druk ge~taan en Iaten ccn gewijzigd 

palct zien. 

De algemcne denominatie is het mce<,t 

vertcgenwoordigd. De openhare deno

minatie is daarin opgegaan. De room<,

katholiekc denuminatie in vooral de 

provincies Brabant en Limburg komt 

vuor in cumhinatie-in<;tellingen met 

ook een andere denominatic, mee<,tal 

de algcmecn hijzondere Dat gcldt ook 

voor sommige voormalige protestant<,

christelijke imtcllingen. Niettemin zijn 

op de kaart cen aantal christelijke in

stellingen tuch helder aanwezig gehlc-

ven. 

In hct artikel van prot. dr. H.l'v\. Vroom' 

dat cerder in deze artikelcnreek<> ver

scheen, noemde hij het identiteits-rele

vatie-dilemma. Dat wa<> vaak het di

lemma in de fusieproce<;<,en van de 

afgelopen Jaren: tot hocver kan cen 

christelijke instclling gaan in een fu<;ie

proces met ccn algemene imtelling, 
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zonder aan identiteit in te hoeten or 

andcr~ gczcgd: kan in zo'n -,anlcn\ver

king hltjvcnd <,prake zijn van cen voluit 

gcprohlecrdc. vcelal levemhc,chouwe

lijkc identiteit. In dte alweging hehhen 

veel imtellingen gekozen voor het he

houd van de deno111inatie in ccn cigcn 

he<,tuurlijkc <;tructuur, hetgccn '"111' 

kidde tot onorthocloxc, hovenregio

nalc tu,icclu,tcr,. 

Nieuwe kansen 
C:hri<,tcliJk hcroq"onderwij<; en vol

wa"eneneclucatic i' in onze tiJd gee11 

v;lllzell,prekendheicl De hetrokken in

<;tellingen zijn zich crvan hewu<,t, dat 

chri<;tclijk bcroep<,onderwtJ' ook in de 

on<; o111ringende Ianden ccn zeldzaam 

vet·,chijmel i' De hetrokken imtellin

gen hc,chouwcn her chri<,telijkc he

roep<,onderwiJ' dan ook vooral al' cul

tureel- en idcologi,ch erlgoed. dar naar 

hun ovcrtuiging ook nu en in de toc

kom<,t waarclcvol en waardenvol zal 

bliJken tc zijn 

l)czc ovcrtlllging hZlngt tl!Cl <..,Jil1Cl1 n1ct 

ccn hang naar traditie ot onberedcncerd 

comervati<;l11e. lk hetrokken imtelling

en zien in de pcriode 11a de ,chaalver

groting, voldoende he,taan,redenen en 

nicuwc kan...,cn en pcr-.pccticvcn voor 

ccn cigcntijd-,e vorn1gcving van chri~tc

liJk heroep<,ondcrwiJ' en eclucatic. 

l)c in<,tellingen die gekozen hehhen 

voor hehoud van her chri<,telijk he

rocp-,ondcrwij-. in lllCC<..,tal ccn cigcn 

he<,tuurlijke <;tructuur, hehhen de krach

ten willcn hunclelcn en de nieuwe bn

'en wi lien crecren onder 111ecr door 

zich te vcre111gen Ill de Fecleratie 

C:hri<;telijk BVI . Zie voor nadere inlor-

111atie over de ITderatie het aparte b

der op pagi11a 67 

PI uri form 
l)e mi<,<,ie die de federattc heelt i' he-

houd en ver<;tcrking van hct leven,he

'chouwclijke prohel van de chri,ll'lijke 

BVF-in<,tellingen Duidelijk i' al clat 

deze BVE-in,tellinget1 underling <,terk 

vcr-,chillcn in gronttc, ont-.;taan~gc

'chiecleni,, complcxiteit en <,preiding 

over t'Cil rcg1o 

Het ROC Alheda College in Rotter

dam en lll11<,treken werkt in een geheel 

andere context. clan het ROC ITte<;e 

l'oort in Frie,lancl. Zo i' ook het ver

<,chil tu.,.,en het CIBAI' ide schilder'

vakschooll in Zwolle en her dovenin

'tituut Ubtha te 7'oetermecr enor111. 

Daaro111 kon het hinne11 de f'ederatie 

Chri<,telijk BYE geen clocl zip1 om de 

in<,tellingen 111ecr op elka;u te Iaten Iii

ken ook nict in de vorn1gcving van de 

lcven,be<;chouweliJke cl1111en,ic. I let 

gaat 0111 een proliel in 111cervoucl, een 

eenheid in verscheidenhcid I let zal 

duiclelijk ztjn dar het vraag,tuk van 

chri,tei!Jke organi<;atie' in een pluri

fllrtne samcnlcving, dat in het arttkel 

van prolc<;<;or Vroom centraal staat. na

tuurlijk vom de chri,teliJke instellingen 

in het heroep<,onclerwiJ' en de volwa'

'eneneclucatie actuelc heteketl" hedt. 

[nkelc punten utt de onderwiJ'praktijk 

kunnen dit illu,treret1 

Praktijk van alledag 
Onzc chri<,teltjkc BVF- i n<,tell i ngen ken

nen ccn grote pluriformireit i11 <;chool

hcvolking Dar gclclr zmvcl voor de 

meclcwcrker<, al, voor de deelncmcr'>. 

l)c cnon11c scha<J!vcrgroting van onzc 

lll'tellingen maakt het prohlcem van de 

plurilormiteit niet ecnvoudiger Voor

heen warcn de ,cholcn klcincr en de 

opvatttngen liepen 111indcr ver uitee11 

,'det andere woorclcn de interne pluri

tonllltcit wa'-1 doorgoJn., klcincr 

Bin11en de huidtge ROC\ nemen dui

zcndcn ]ongc nlcn-,cn en voh~.,ra-,...,cncn 

deel aan hct onclerwij,, dat vcrzorgcl 



wordt door honderden medewerker'>. 

De keuze vom de '>chool wordt in de 

mce'>tc gevollen niet mccr 1n hoofdzaok 

hepJJid dum de idcntiteit. Hct toela

tJng,helcid i'> vcclal ook rlllmhartigcr 

i)aarhii komt dat 111 vccl regio'., nauwc

liik'> mecr ict<, tc kiezen valt voor deel

nemer'>. omdat door fu'>iC'> CCil, hoogLill 

twec ROC\ zi)n ont'>taan. Bovendien 

n1aakt de wet- en rcgclgcving hct ook 

niet hepaald gl'mJkkclijk om de ver

'>chdkn in identiteit hlllncn L'en imtcl

ling te handhavcn. llinnen de ROC\ i'> 

hiJVOilrheeJd in hcgimeJ <,prake van ccn 

pcr'>onee J,he'>ta nd. 

J)it prohlcem wordt in de komendc ia

ren vcr'>terkt door een groot tekort aan 

hckwon1c en tocgcru;.,tc lcrarcn en an

dere functic'> die in het llVL nodig ziin 

Dat hl'treft zowel de hl'kwaamheid op 

hct gehied van de ondcrwijwcrnicu

Wing in hct BVI', het kunnl'n hegelci

den van onderWIJ'>deelnemer'> hii het k

ren in plaal'> van de meer traditionck 

kenni'>ovcrdracht, al'> ook de tekortcn 

die onhtaan zd-.; gcvolg van onvol

dol'nde helang<,telling van a'>pirant-do-

ccntcn voor de '>ectm BVE. Dat pro

hleem i'> nog grotcr waar het bctrett k

rarcn die in'-.tcn1n1cn n1ct de n1issic van 

onze in-,tcllingen en daaraan actiel wil

lcn en kunnen bijdragen. 

Tu'>'>Cll de vn<,chillcndc <,Cctoren bin

ncn cen ROC he'>taan '"m' aanzien

liJke vcr'>chilkn, hi) de <,ector dicmtver

kning en gczondhcid<,zorg " de 

kvemhl''>chouweliJkc identiteit '>Oill'> 

lcvendig JJJlwezig, terwi)i dit hiJ de 

cconomi,clw en tcchni'>chl' '>ectoren 

nwcdi1k hcrkenbaar i'> Ook hier kan 

niet tc gemakkelijk gegencrali,ccrd 

worden Elk van de afdelingen, <,ecto

ren, 1111il<, divi'>ie'> c.d., hehhcn een ei

gen <,leer, die meek wordt hepaald door 

de aan-.luiting op hct vcnvantc r.;cgn1cnt 

van het alncmend hcdriif,kvl'n. waar

voor wordt opgekid i houw, horeca, 

handel hlJvoorhccld l 

Stage'> hi) hedriJven L'll imtellingen ma

ken deel uit van hct kerplan. ])it 'kren 

in de praktijk' i'> voor de bcroC(Nlpki

dlllgcn ecn wezcnli1k onderdcel De 

hctckeni'> hicrvan neemt aileen mJJr 

Ti;dws WI /JerocfJsofllcdilll} tPordell 11ict slechls ke~111is Ollmjcdrilc}C11 CJJ t)(lilniiqhcdw 

oflt}cdil<lll ({olo !ltnl \'mlmf) 
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toe en cen dec\ van de totalc <,tudietijd 

zal in toencmendc mate in de praktijk 

worden doorgebracht. 

Hier doct zich het probleem voor hoc 

de ondcrwijsinstelling in lcvcnsbc

'chouwclijk opzicht omgaat met dezc 

hcroepspraktijkvorming buiten de in

stclling De instelling heeft nagenocg 

gcen vat op de wijze waarop binncn 

zo'n '-;tagc on1gegaan wordt nH~t zingc

vi ng'ivraag~ tukkcn. 

\)czc vclc vragcn moetcn in de ccrste 

plaats binncn elk ROC zclf worden be

antwoord. In fcderaticf verband kunnen 

we elkaar terzijde staan met her zoeken 

naar oplossingcn en het doorgcven van 

voorbcelden van 'qood practice' 

Profielversterking 
De Fedcratie hecft zich vooral de her

prohlering en vcrstcrking van hct chris

telijk beroepsondcrwijs in het algemcen 

en die van de aangcsloten instellingen 

in hct bijzonder, tot doe\ gcsteld. Het 

christclijk beroepsondcrwijs heelt niet 

aileen 'Recht' maar vooral ook 'Reden' 1 

van hestaan, wanneer de instellingen er 

ook mcttcrdaad in slagen dat lcvensbe

schouwelijkc profiel tc versterken. Dat 

is nodig Uit het lcit dat de Fcderatic 

sprcekt in een soort vergrotendc trap 

over "versterking" van hct proliel, mogc 

hlijken dat de lcden-instellingen niet 

tevreden zijn met de wijzc waarop in 

de statuten de grondslag zorgvuldig i<; 

hcschrcvcn maar dat zij ook de praktijk 

van alledag waarin dat gcstalte krijgt 

willen vernieuwcn en vcrsterken. 

Hiervoor is a\ aangegcvcn dat die prak

tijk vaak <;tcrker is dan de ker van het 

ondcrwijs op leven<;beschouwelijke 

grondslag.' 

Die grondslag, her fundament, is net als 

bij ccn bouwwerk voor voorhijgangcrs 

niet het mecst in hct oog springcnde 

dec\ van de constructie. 1\laar het lun-

dament draagt wei hct functionelc gc

bouw, waarin en waaraan de instellin

gcn \vcrkcn. 

De imtcllingen voekn zich toch dik

wijl-, verlcgcn n1ct de vraJg, \vaaraan 

"men" precies kan merkcn, dat ccn in

stelling cr cen is met ecn christcliJke 

grondc,ltlg. Hekcndc uitingcn daarvan 

zijn de dagopeningen, wcekopcningen 

en -sluitingen, vicringcn, god<;dicnst

lc<.sen. 1\ bar ook kan gcwczen worden 

op het benoemingcnhelcid. ccn 

schoolpastoraat, gebcdsgroepcn, stiltc

ccntra, her organiscren van bczin

ningsdagen, vormingsweken, projectcn 

en actie<, of het vormcn van cen koor 

of gospelgrocp. AI dezc zakcn zip1 

heel hclangrijk. Deze gcnocmdc vor

mcn van idcntiteitshclcid zijn tenmin

ste concrcet waarneemhaar. 66k in hun 

ahvezighcid~ 

Gewoon bijzonder 
Moeilijkcr wordt hct als vcrwczcn 

wordt naar het streven van instcllingen 

om iets van hct flijhelse "zuurdesem" te 

Iaten proeven in de omgang met clkaar. 

in de <,tijl van Ieiding gevcn. itl de begc

lciding van ondcrwijsdeclncmcrs. in de 

beoordeling van rcsultaten. in het orga

nisercn van de medczcggenschap, in 

hct scheppcn van kansl'n en hcrkansin

gcn. in het bijzonder voor de zwakkcn. 

Terwijl JUist hicr de kansen liggcn om 

het hijzondere gcwoon tc Iaten zijn. 

Harmhartighcid. genade, naastenlieldc, 

talentcn, rentmcesterschap en de unici

teit van elk mens als bcclddrager van 

Cod behoren kernhegrippcn te zijn van 

christelijk ondcrwij<., ook in de BVF-

sector. 

Deze "zondagsc begrippen" dicnen 

werkzaam te zijn in de allcdaagse 

schoolpraktijk. Op dit punt willcn de 

in-,tellingen de vcrlegcnhcid ovcrwin

nen. Zondcr ovcrdrcven prctentic'> wil-

t I lV 2 •m 



len zij ccn otngcving crcl;rcn, waarin 

men-;en kunncn gedijcn. 

In dczc -;ector zijn de mcc<;tc deelnc

mcr-; tu<;<;cn de 16 en 20 jaar. Niet zcl

den wordt hcwecrd, dar deze categoric 

dcclncmcr-; gecn hchodtc mccr hcdt 

aan lcvcn-;hc-;chouwclijk omkrwiJ' 

Daarhij wordt cr gcmakkelijk aan voor

hijgcgaan, dat Jui-;t 111 de lcdtijd-;ta<,e 

van 1 (, tot 20 kcuzc'> worden gcmaakt 

in politick, maahchappc-

odenwcrkplaat<> zijn voor het manage

ment van de christclijkc instcllingcn 

om vi-;ies en amhitie'i op hct gchicd van 

hcroepsondcrwij<; en cducatie vanuit 

ccn evangelischc impiratie te ontwik

kclen ten aanzicn van de vraag wclke 

vi<;ic hct management hectt op de 

doorwerking van de grondslag op de 

totalc onderwiJ'>organi-;atic hinncn de 

cigen imtelling. Er mocten hclderc ant-

woordcn \vordcn gclor-

lijk en rcl1gicu-; opzicht 

RelatJC'> die dan worden 

aa11gcgaatl llcllhcn vaak 

cen duurzamc hctckeni-;_ 

llc-;tendige voorkcuren in 

-;maak en in cthi,chc zin 

worden jui-;t in dcze lcd

ti)chla-;e gcvormd. In zo'n 

la-;c van hct Ieven moeten 

lntegratieve 
mulccrd hinnen de nieuwc 

constcllatie. Len vriJwi 1-

\igc von11 van intcrvi.;;ic 

zou de lunctie moetcn 

krijgcn van o.;tin1ulcring en 

kan door middcl van cen 

~oorl '\chering en in'llag'' 

de dcclnemcnde imtellin

gcn vcrder helpen. 

Jaarlijk-; helcgr de 1-cde

ratic cen idcnritcit<;conlc

rcntic waar dcze ondcr

werpcn aan de orde zijn. 

Een en ander kan een on

derdeel zijn van ecn aan

vulling op hct -;tcl-;cl van 

identiteit komt 

voort uit de 

opvatting dat 

levensbeschouwelijke 

vorming niet aileen 
jongcrcn en _jong-volwa<.;

'>encn kunnen rckcncn op 

de dagelijk-;c nahijhcid 

van mcmcn, met idcccn, 

houdingcn en gedrag, 

waarmcc zij z1ch kunncn 

idcntiliccren. 

de taak is van 

docenten 

godsdienst en 

maa tscha ppi j leer. 

Beleidsprogramma 
I )c l'cdcratic-imtclhngcn hchhen cind 

1 ')')(, een hclcid-;- en activitcitcnpro

gramma 1 van de Fcdcratic va-;tge<;teld 

om aan dat hijzonderc actiel inhoud tc 

gcven. In het programma zip1 totaal 

vecrtien aerie'> genocmd om de doclen 

tc hereikcn 

I )ric activireiten hehhcn prioriteit ge

krcgcn: 

1 Ten ccr-;tc de tocru<;ting van de colle

ge-; van hc<;tuur op hct ondcrwcrp idcn

titemprohlcring. Aan hct hclcidwoe

rcnd vermogen van hct lcidinggcvend 

kadcr worden -;teed-; hogcre ei'>cn ge

-;tcld 

De Fedcratic wil cen ontmocting-;- en 

( llV 2 'JS 

kwaliteit-;zorg, dat icdcrc instelling vol

gem de wet moet hehhen. ldentiteir 

kan zo een kwalitcit<;kenmcrk zijn van 

de BVF-in<;tellingen, die lid zijn van de 

ITderatic. 

2. Een twcedc prioriteit i-; het organi<.e

ren van ovcrlcg over de eigcn invulling 

van de zogenocn1de vrijc ruin1tc \\'aarin 

god<;dJen'>tigc en lcvcmbe<;chouweliJke 

vorming wordt verzorgd en de eigen 

invulling van de eindtcrmcn op het vlak 

van de maatschappelijke en culturelc 

kwalificatic'>. Hicrvoor worden docen

ten en lccrplanonrwikkclaar<, bij clkaar 

gehracht om concrete producten te le

vercn, die gcbruikt kunncn worden bin

nen de nicuwe kwalilicatiestructuur 

llij die cigen invulling wordt aandacht 
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he<,lecd JJn heroep<,elhiek. I )eelncm<.T'> 

aan on-, onderwij<; moeten niet vrecmd 

aankijken tcgen het he-,taan van cthi

<,che code-, in hcdrijven en imtellingen 

lntegcndecl, ziJ moeten cr vcrtrouwd 

n1cc zijn, cr naar lcrcn vragcn en cvcn

tuccl ccn hijdragc kunncn lcveren aan 

de tohtandkoming crvan. 

Dezc vorm van integraticve idcntiteit 

komt voort u1t de opvatting dat de lc
ven<,hnchouwclijke vorming nict ai

leen de taak i-; van de docentcn gnd'>

diemt en maat<;chappijlcer Ook de 

docenten in de zogenaamde heroep<,

gerichte vakken <.lragen waarden en 

norn1cn over. 

3. Onderwij'> i<; nooit waardenv1·ij. Het 

gaat hi) waardenovcrdracht niet om het 

overd1·agen van vanzelf-,prckendheden. 

Waarden moeten gelcerd en helcdd 

worden. Het explicitcren van de in de 

lccr'itOf J()ll\VCzigc \Vaardcn i'i CCil OJ1-

gavc voor aile doccntcn. AI wa'> hct 

maar om onhewu'>tc indoctrinatic te 

vcrml)den. Daarom i'> het toenJ<;ten en 

<,cholcn van nicuwc en zittcndc docen

ten een dcrde prioriteit die door de 

ITdcratic zal worden aangepakt. Dat i<, 

even hard nodig al<; hiJ<,choling op het 

gchicd van nicu\vc technologic, her ge

bruik van de pc ol de methodick van 

hct <,tudiehui<, 

Tot slot 
Tijdem cen berocp-;oplcJding worden 

nict ..,lccht.., kcnnis ovcrgcdragcn en 

vaardighedcn opgedaan. De cultuur van 

de <,chool wordt mecgenomen bii de 

vonning en ontplooi.lng van individuelc 

per<,onen. Hun lcvenwerhaal wordt in 

die periode bc"invlocd. 

Ecn on1gcving \\'aarin gchorgcnhcid en 

uitdaging in ccn gocdc vcrhouding aan

wczig zijn, kan voor jongc u~pirant-hc

rocp<,beocfenaar<; van door-,laggevendc 

bctckeni<; zip1 hij het vindcn van ccn 

lcven<,houding. 

l)e in<;tellingen voor cl11"iqelijk herocp'>

onderwij<, en cducatie willcn zo'n omgc

ving hiedcn. Oudcr<, en dcclnemer' zelf 

moctcn daarvoor kunnen kiezen 

In onze ogen vormt in de oricntatic op 

zingcving van hcrocp en Ieven hct 

Fvangclic ecn onuitputtelijke impira

tiehron. De in<,tellingen die lid ziJn van 

de fTderatie vinden deze hron zo he

langrijk, dat zij zich a!<, chri<,teliik he

roep<,ondcrwij<, en educatie willen blij

vcn aanhicden op de Nedcrland-,e 

ondcrwij<;markt. 1\ let a! hun verwor

vcnhcdcn, nlJJr ook n1ct ccn nicuwc 

eigcntiJd'>e aanpak: <,<>Ill'> onorthodox, 

onconventionccl, mi<;<,chien zelf., con

trover<;iecl. 

IJ fllllriicr ts srcrcl<lris 1'1111 tic \1crcllit}illt} 

Clmslclijk llcrocfrsolldcru'i!s c11 Educillic 

No ten 
P1ot [), I I ,\1 V10om Tc~cn de c.LnHJill 111 111 

( llV <J 'J~ 

1<1\/1/ 111 /~d~n bundcl vJn de wcrkgrocp idcntl

tcll mho dc-,gc\\Cll<..t op tc \TJgcn h11 hct 

"CllCttlriJJt \'Jil de lcdcrCJllc ( h,,..,tcl11k HVI 
tel (1/(l- ~-l-S 12 "d 

Z1c hct hock Utiildtil !lll'lr:udrJ!,J \,111 pro!. dr I 

[)ron~cr.., 

nlp%/tl CdnJJ:,/tU \clll lk h·dcrJLIC ( hn<.,tcltd, 
DVI dc...,gc\\Cn<,t op tc \tJgl'll h11 hct..,cuct,ut

(l,ll \clll de \ctkr,ltiC tel (l70-i-l-S1:2:i"i 

Fcrder vcr'>chenen in de <;eric over 

Chri<,tclijke mgani<;atic' van prol.dr 

H. ,\1. Vroom i'Tcgcn de <,lroom in' 

in U )V <J/CJ7, pagina --117 e.v. 1, dr' 

TS. lloer I 'De eigenheid vJn chri'

telijkc zorgimtcllingcn'in C:DV 
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