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Traditioneel is het onderwijs gericht op het leren weten en in 

mindere mate op het leren handelen. Maar dit zijn slechts twee van 

de vier pijlers waaraan het onderwijs moet voldoen, volgens het 

UNESCO-rapport 'Learning: The Treasure Within'. Jongeren die

nen ook te leren samenleven en te leren zijn, als tegenhanger van 

de eenzijdige nadruk op het cognitieve aspect. Witte schetst een 

aantal lijnen waarlangs de katholieke school zich kan ontwikkelen 

tot een centrum van Ieven en vitaliteit in de eenentwintigste eeuw. 

D 
c btholickc <;chool al<; 

centrum van Ieven', dat i<; 

hct ccntr<Jic thcmJ van hct 

elide congre<; 

van het Europce<, C:omitc 

v<Jn hct Katholiek onder

wij<; I C:EEC:l eind vorig 

Jour in Aug<,hurg Hct be

-.chrijft geen reed-. be

<;tJJnde toe<;t<Jnd. 1-'crdcr 

brengt het een optic tot 

uitdrukking, een optic dte 

zowel ecn vt<,ie Jl<; ccn Jill

hi tic "'· Her i'> nict uitge

-;lotcn dot wij on<; deze vi· 

dezc optic. In hct begtn v<Jn I')')() hedt 

de lntcrn<Jtion<Jie C:ommi<;<;ie voor 

OndcrwiJ<; voor de cenentwintig-.tc 

-;ic en Jmbitie maar half Dr. Hcnk Witte 

eeuw. onder voorzttter

<;Chop van Jacque<> Delor-.. 

onder de vcclzcggcndc 

titel lrun11111} TIH Trr<ISIII·r 

Wi!hi11' een rapport utt

gchr<lCht JJn de llnc<;co. 1 

De commi.,.,ie hccft zich 

hczig gchoudcn met de 

vraag waarop ondcrwlJ"' en 

vorming ztch moctctl rich

ten met het oog op de ko

mcndc ccuw. AI, antwoord 

wij<,t de commi.,.,ic op de 

bewu<;t zi)ll. Drijlvccr van de optic t'> 

zorg voor de tockom<;t, niet primair de 

tockom<;t van hct ondcrwij-,, m<Jor de 

toekomst van de samenlcving en wcl

licht nog fundamcntelcr de tockom<;t 

van hct Ieven. 

AI-, Fumpee<, Comitc van het Katholtck 

Onderwii'> <;taan wq nict ollccn met 

riJkdom van de hinnenbnt van de 

men<,, de inncrlqkc <;ch<Jt Wil de ccn

cntwinttg<;te eeuw wereldwiid voor 

I Jrzc JllhlnuJ tl>rrrl <)rholl,lrn o{r hrl r/(,lr 

cOllljm t'dll /lei f11ro{lfr> Collllll' Pdll /lei 
K111holirk OndmPiJ' (CEEC). ;\ii<JifJllnf 11 

oklolm - ; IIOI'fllllnT 1 'J o,, 
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allen c:cn lccfharc ecuw zi)n, dan zal die 

'C:hat hinncn in Junge mcnscn hcslist 

ontwrkkeld mocten worden. 

Aan de visrc van hct Llnc-,co-raprort 

lrgt de ovcrtuigrng ten grond<;!ag dar 

ondcrwi)S op vier [liJicrs '>tcunL Jcrcn 

wctcn, lcrcn handelcn, lcren samcnle

ven en lcrcn zqn ' Lercn wetcn wijst op 

verwcrving van hct rmtrumcntarium 

om tc verstaar1, inclusicf het imtrument 

van het lcren lcrcn Leren handelcn 

WIJ'>t op de vaardigheid cr-eatid met de 

c1gcn on1gcvrng orn tc gaan. Lcrcn <;J

menlcven wij-,t up participatie en sa

mcnwerking met andercn in aile mense

li,ke activrteiten. F.n lercn ziJn wijst op 

de ontdekking, ontwikkeling en verrij

king van het creatieve putcntreel van 

elk indrvidu. Lcren zou muetcn mikken 

op onthulling van de schat in ieder van 

Oil<..,, 

In het rarpon zijn dezc vier pi)iers van 

het ondcrwiJs tcven'> cen krrtisch instru

ment om de wilarck van het huidige 

ondenviJ'> tc hepalcn "Traditioncel is 

het onderwi1s hootdzakclijk, zo niet 

uitsluitcnd, gericht up lcren weten, en 

in minclcre mate up lcren handclcn. De 

heide <111derc worden in grotc mate aan 

het tocval overgelaten of beschouwt 

men als ecn 11atuurlijk rr-oduct van de 

twee enstc" Dat kan nict Ianger, oor

deelt de commrssrc. Hct is noodzakelijk 

de ontwrkkclrng van de helc persoon te 

henadrukkcn 

Vanuit hun christelqke achtcr-grond zou 

de orrcntatie viln hct rapport-Dclors 

cer1 weloverwogcn kcuzc JUist van ka

tholicke scholcn kunnen en mogen 

zijn. Zckcr zl_j mogcn r11ct vcrgctcn en 

verwilarlozen cbt zij jongeren ook lcren 

samenlcven en lcren zip1 Op dezc 

wi)zc kunnen ZiJ een tegcmvrcht hiedcn 

Jiln de eenzqdige nadruk op de verwcr

ving von cognit1cvc en analyti<..,ch-tcch

nische competentics Op deze wijzc 

c I JV 1 "~ 

kunnen - on1 het te zcggcn n1ct nlotie

ven die ten grond...,Jag liggen aan hct 

thcma van dit congrcs- leerlingcn wer

keliJk ecn centrale piJats in de school 

krimen en kan het kunstmatig ondcr-

scherd van urrriculaire en huitcn-curri

culaire activiteiten worden vcrkleind. 

Katholiekc scholcn zouden werkelijk 

centra van Ieven nwctcn zijn. 

Onder dcze optic kelt een aantal ver

wachti ngcn: 

Wij verwachten dat de optic recht 

doer aan datgcne water met het oug op 

de toekom5l van de samenleving tham 

werkelijk nodig is in onderwijs en vor-

llllllg. 

2. Wij verwachten tevcns dat de optie 

recht duet aan een authenticke cr1 relc

vante inbrcng van hct chri-,tclijk gelool 

en de kerk. 

3. Wi1 verwachten dat de ortie gedra

gen wordt door degcnen die hij het 

katholick onderwijs bctrokken zijn hc

sturcn, doccnten. ouders. ondersteu

nende instituten. Dit is overigens thans 

gecn vanzelfsprckendc zaak. 

4. WiJ verwachten dat de optrc ver

taald kan en zal worden in concrete 

progran1n1a\ en progrJnlnlaondcrdc

lcn.1 Dezc congrcsdagcn hiedcn gcle

genhcid reeds ontwikkclde programma

cmderdclcn met elkaar uit te wisselcn 

en de po~iticve en ncgaticve lcercrva

ringen, die daar·bij zqn opgcdaan, met 

elkaar te delcn. 

In het vnlgcnde zal ik cerst een schets 

geven van de ontwikkclingcn in de 

maatschappelijk-culturclc context van 

het katholrck onderwiJs ,l\,1i)l1 aandacht 

zal uitgaan zowel naar het verlcdcn als 

naar de toekomq_ lk zal cine contexten 

ondcrscheiden: ecn v6<'>rnwdcrne. ecn 

nwdcrne en een postmodcrne. In elk 

van deze contexten hceft de katholickc 

school een typcrende gcstaltc gckrcgen 

z 
v 

:n 

z 

m 

z 
-l 

:n 



1-

lL 

1-

1-

z 

lL 

z 

ol zal ziJ die knjgen In mijn twccdc 

aandacht-,punt zal ik de btholickc 

,chool JUi'>t at, centrum van Ieven p,·o

IKren te tyreren. l)at i'> gocd mogclijk, 

wanncer men naar hct vcrlcden kijkt 

De contourcn van de tockom<,tigc ka

tholickc -,chool ziJI1 nog vaag. maar cr 

heginncn zich enkelc lijnen al te teke

ncn waarlang'i die -,chool vorm zal krtJ

gen. LiJ hli1ken op ce11 vet-ra.,-,encle 

wijze te -,poren met ha-,i-,oncntatie'> uit 

de btholtekc traditic. 

Ontwikkelingen in 
samenleving en cultuur 
I k manicr waamp gclool en kcrk vorm 

krt)gcn, i<; mcdc alhankcliik van de con

text waarin zij zich hcvindcn. De con

text i.., nict de cnigc vonngcvcnclc lac

tor I let evangelic en cbtgenc wat in ck 

loop van cle traditic waMdcvol gehlc

ken i'>, hchhcn cen etgctl inbrcng. J)c 

irwlocd van de context kan men cchtcr 

nict vcronachtzamcn. Dn gcldt ccn<; tc 

mecr voor ccn btholickc <;chool Zij " 

inlllllT..., ccn pltJat-.. wZiar evangelic en 

traditic cncrzijd<; en context andcrziJd'i 

clkaM ontmocten met hct oug op het

dcr toekom<;t Die tllllmoeting zal 'iOill'i 

harmontCU'i, '>Oill'i contltctueu<; vcrlo-

ren. 

De katholicke <;chool, zoai-, zij ons be

kcnd i'>, hcdt glohaalmct dric vcr-,chil

lcnde contcxten tc makcn. Wcllicht 

cnig..,zin..., gcn1akzuchtig kan men ze 

v6r'>rnwdcrn, modern en pr"tmodcrn 

nor:111en. or voorwaardr: dat 111r:n deze 

tr:rnwn neutraal vcr<;taat en niet op 

voorhand hijvoorhccld <,lcchh wat zich 

a!-, 'modern' voordoet, po<,tttd waar

decrt. Tu.,.,cn dcze crllltexten doen ztch 

ovcrgZtng:-,procc~'icn voor lr z1jn dcr

holvc t\vcc ovcrgong~procc.:...-.;cn tc on

dcr.,cheiden. In die proce<,<;cn tekenen 

ztch vcr-,chillcndc patrone11 al De 

ovcrgang van v66rn1odcrnitcit naar 

modcrnitctt " cc11 andere dan die van 

modcrnitcit naM ro'>ll11odcrnitl'it Hct 

i'i nil'l '>teed<; even gr:makkclqk te on

der-,chcidcn 111 wclk ovcrgang<;proc:c<, 

111cn zich hevindt J)aarbtJ komt a!, 

compliccrcnde !actor dat clezcllcle 

ovcrgang zich n1ct ovcral tcgclijkcrtijd 

voot·doct. Fr i'i ccrdcr <;prake van 011-

gcli]kti]dighuc!. nict aileen op Europe<,c 

-,chaal maar ook landcltJk ot regtonaal 

\\?clkc <)Vcrgtlng-.,procc..,-,cn hchhcn 
zich voorgcdaan, tT'ipcLttcveltJk docn 

ztch voor' 

Van een voormoderne naar een 
moderne context 
flct huidige katholiekc ondcrwiJ'> hedt 

zi)l1 ht<;tOn'iche wortcl<, in hct proce<, 

van conlc-,-,ionali-.cring. 1 Dit procc<, he

gun in de twecdc heltt van de zc<,ttcnde 

CCLI\\' en krccg nicuwc n1ccr dckn...,icvc 

impul-,en in de ncgenticndc ccuw. 

C:onfc<,<;ionali'icring Wi]'>l nict aileen or 

de vorn1ing van de grote conk...,...,ic..., in 

luropa, zoal'> zi1 zich va11 clbar ondcr

'chctdcn 111 de wiJZC wJarop ZIJ hct 

chmtcliJk gcloot heli]den en vormgc

ven in lr:r:r riten, -.piritualitcit kcrke

li]khcid en dageliJk'>e lcclpzltronen 

Conlc<;<,ionali-,cring i-, mecr dan r:en 

!outer kerkcll)k procc'i. Het i'> cen lun

damentr:el vcrandering-.proce<, van 

maar-,chappcli)kc aard. dat zich Lllt

'trckt op religicu<,-kcrkcliJk, mcntaal

culturcel en <;ouaal-poltttck gcbicd en 

waarin middclccuw'>c patronen worden 

verlatcn en modcrnc vorm bcgin11cn tc 

kriJgen Ce!l)kopgaand met het proce'i 

van conlc"ionJii-.cring wot·dcn de 

vroegn1odernc -;taten gevorn1d, vindt 

de <;ocialc cli-.ciplinning plaab van 

mcmen tot onclcrclancn van ecnzelfdc 

maahchapptJ en heg111t de llldu-.triali-,e

ring. !)It procc<, krr:r:g cr:n extra impul-, 

in de ncgcnticndc ccuw, tocn in Furopo 

de nationalr: -.tatcn gevormd wcrdcn. 
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I )c conlc<..,-,lonoli..,LTI!lg hood de nlogc

lqkhcld CllL'IZiJLI' dccl tc lll'!lll'll JJil hct 

ccoll<llll"ch lll<lJhchappclid-: c11 poll

lick lc,·cll vall de lwglllllclldc moclnnc 

t11d andcrzllll' al, gmcp L'l'll hc,chut 

<..,<JliZlul"rc!Jglcu.., .~chccl tc hiiJvcn vor

llll'll Ill lTil '-,Lllll \\ct 11JI11C \'OOr flllll

dcrhcckll "'"' datL'l'll lwlangn1kc \llor

" aardc tot hchoud \Zlll hun ldcnlltclt 

L'll 'iouak cohcrcnt1c Lo komk11 zi1 

<J\·crlc,·cn J)ut g111g rHJk \'oor kathollc

kcll op zoal, 111 hct lll'.'..!l'llllclllk

l'Cll\\'o..,c I )ult<..,]Zlnd tot cc11 gcncrat1c tc

rug 111 t'>cdcrlaml c·n 110g 'teed, 111 

'>ool·d-lnlalld_ I k umlc"""lal"n"lf: 

"'"' tc·,·cm cell llllddcl tot lllJJhchap

pciiiKC Clll<lllLipJllc De btlwliekc 

'ichool "'"' ec·n hc!Jilgrijk lll>trumcllt 111 

hct prou_·..., VZlll Ulllko..,<..,ionu/io..,cring. 711 
IKhtte z1ch op dcclnJilll' VJil katlwllc

kcn al, grocp aan het lllJJhchappcli1k 

culturcclcn pol1t1ck Ieven en op de 111-

LLTIOrJ'-.Zltic van en participJtic JJ.n her 

ke,·kcl11k c11 rel1gieu' lcn·ll VJil de cigell 

UJiliC'-.'-lll' 

In de contc:d VJ.n de confc...,...,ionJ]i...,cring 

hcTit hct btholici"ne zich <llllwikkeld 

lot ecll gc,lotcll 'illhcultuur Aile J'ipec

lell van het Ieven werdcll hehartigd Oll

dn het j11'eclibat latholiek' Katho

l,eken vom1den L'l'll hechte gmep. /ij 

vcrkendcll vnjweluit>luitend onder el

kaar decldell dezellde waarckn ell nor

lllell haddell dczcltdc kcl>ti,l <iprakcll 

dezellde taal e11 zetten z1ch at tegcn 

groepcn 111et ccn Jndcrc '->ignJ.tuur, 111ct 

llJille tcgcn pmte>tantell ell tegc11 l,he

rJic en Ill.lrXI'-lli'-lLhc '->lronlingcn n1ct 

ecll Jllll-knkclqke Jllli god,die!l'illgl' 

ol athc1\t"che ill<,tcllillg Clohaal "dit 

kathoilll'llle domlllJill gehlcven tot aan 

de voo,·av<llld vall VaticJillllll II. De 

vmegcrc katholiekc 'ichool 'ilond ge

heel ill zip1 diell'il Het WJ'i de 'ichool 

\'Jil ccn grocp, hJar WZ1Jrdcn en gc!oot. 

haar lcct,t,lell cultuur. 

\\'zn .~chcurt cr hi 1 de O\'CrgJng VJ.n 

dcze katholicke 'illhcultuur llJJr een 

uJntcxt VJ!l modcrnitc1t ol <..,ecu!J.rlo..,J

liL'' Jk zic VILT VLT<..,Lhlll\"lllgl'll.' 

a In de ec-r,tc plaah \·alt de llJdruk 

111et lJngcr op L ollcL LIC\T hclc\'Jllg v,1n 

de k,nlwl,ckc idclltitclt lk opcllheid 

\'Jil VatiLJIHIIll II \·oor de modcrllc we

reid ell de \'LTillllldcrck '""'dzaak tllll 

:::::1ch Jl tc o..,chcrmcn \'Jil andere groc

pcn olldLT lllLTr o1ndat !llJ,lt'ichappc

li,l-: cmanupat1c 'iliCccwol '''" alge,lo

tell maaktcll d1t lll<lgel11k Lo kwam e1 

ruimtc ""'" pcr'i{)Oilillkc lliclltitclt'ihc

kvlllg L'll elll.lnupatic llc:=c ,-cr,chLII

\'1 ng hcclt voorJ! gcvolgcn \ oor de \Tr

lwudmg van katholieken al, tlldivldu 

tot de kcrk. 7;, gaall L'l'll e!gTil po'iltle 

hepakll tot hun kathol!ll'illlc Som

llllf:Cil makcll ZIL h ltl'i \'J 11 hct < mt i tuut 

dat Zil ai'i kllelicllli l'll Oll\TIIillJKend 

nvarell_ Andcrcll 'ichnkkcn VJil de 

nicuwc vridK'id. neze11 hetcontact met 

de nad1tie ell met de wercldkerk tc vn

liczcll en hclladrukkcn 1ui't de hand 

daarmee 'W'ccr andcrell makell zich 

-.rcrk voor vcrnicu\ving. gcdccldc ver

JiltW<Hnclelilkheld ell actieve declllame 

JJil hct kcrkcliJk lcve11 ook on1 tc 

voorkomcn (bt pJ<.., vcrwor-

VCil Vl'i ,ilCid Oj)tlll'lll\' Ill OCt 

worden prrJ<..,gcgcvcn 1'\og 

weer Jndcrcn gtlJ.Il in gc-

Zeker katholieke 

'iprek met nict-bthol,cken ol 

hcgcvell zich op de levem 

he,clwuwelijke markt ell 

'itellcll ec11 eigcn pakket aan 

overtuigrngcn '-!Jillcn. (Jvcr 

her algcmecn trekt lllell zich 

<..,ociJJ.!-rcligrcus tcrug op 

pnvc-teiTCIIL Lr vindt ccn 

procc'-. \'Jll indivJduoli'->LTing 

scholen mogen niet 

vergeten en 

verwaarlozen dat zij 

jongeren ook leren 

samenleven en leren 

zijn. 

plaat'i. Kcrk en gelool vcrliezell hull <n

tcgrcrellde en hill den de lunctie I )c 

cornmunrcatrc over WJt men gcloolt 
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dreigt in de -,kcr van het zwtJgen en 

het tJboe terecht te komen 

h. Ten aanzien van de vcr-,chillcndc 

'-.CLtorcn van de <..,Jmcnlcving vcrliczcn 

kcrk en geloot hun aile-, ovcrkoepe

lcnde pmitie De politick, de vakbon

den, de weten-,chap. de ethiek. de 

gezondheid-,zorg het recht, het o11Cin

WIJ' en de vrijeti)d-,[w-,tcding vcrwerve11 

ccn autonon1c po.;;itic. Zo worden gc

loot en knk een <,ector in de samenle

ving naa-,t andere ..,cctorcn. l)c invlocd 

van de kerk wordt marginaler, de parti

cipatie Jail het kerkelijk Ieven loopt 

!link terug en de kcnni-, van de tt-adttie 

vcrmindert. De kerk moct op cen 

niCU\VC \VIJZC Jcrcn COlllllllllliLCrcn· ll!Ct 

'van hoven' uit de koepel, maar i11 dia

loog metter zake kundigen. 

c. De overkoepeling die vet-laten 

wordt, hcclt cen uitge-,proken <,acraal 

brakter. Seculari<,alic i<; ook een proce<, 

van de-,acrali-,ering I )e ver-,chillcnde 

J<;pectcn van het geloot. de tebten, de 

-.yn1holcn, de gczag-,vcrhoudingen, de 

hc-,luitvomling-,processen en de men

sen, gaal men al., <,eculiere en hi-,tori-,ch 

gewordcn grootheden henadnen. Le 

hlijken veranderd en vcranderbaar De 

gcvoclighcid voor hct -,acraal-rcligicuzc 

wordt mtniem. Religicuze taal en vcr

heelding-,kracht worden nauweliJb nog 

hcrkend. Codsdien<,t geldt nict Ianger 

a]..., zinvol in z1ch. maar wonit gcwaar

deu-d naar Zt)n tunctie voor indtvtdu en 

-,amenleving. De kerk reagccrt ambiva

lent op de desacrali-,atie 7ij houdt 

cncrzijd~ krcHllpachtig va-,t Jan vcr

trouwde vormcn. laal, code-, en <,tructu

ren, zoekt Jnderzijd, hart<;tochtelqk 

naar ll!CU\VC 

d. De gesloten btholicke ,ulxultuur i-, 

een monocultuur In plaah daarvan ont-

wikkelt zich een plurilorme gelool-,cul

tuur De katholieken waren glohJJI ge

nonlcn daarop nict gocd voorhcrc1cL 

ZtJ moe<;ten en moeten nog lcren om

gaJn met plunlormitett. Tot hun ver

drtet zien ZtJ de gemeen-,chap,band 

vaak utteenvallen in gepolari-,eerde en 

coni I ictueuzc vcrhoudi ngen. 

Van moderne naar 
postmoderne context 
ln onze ti)d mcldt zich in <;amenleving 

en cultuur ccn nicuwc ovcrgt~ng. l)czc 

nicu\vc ovcrgang vcrondcrqe\t dat hct 

hccr-,cnclc klimaat van <,eculari,atie ecn 

hi<;torisch bt-Jktcr heclt. J)c modcmi

teit i-, een tiidperk, gcen cindti)d De 

proce<;<;cn die zich t:rin voordoen hch

ben ecn hepcrktc tijd J)c clc-,acrali,atie 

van de wcreld neemt een kccr 111 

nicuwc 'acrali,atie, niet zeldcn via de 

invloed van ochter<,e gucl-,dien<,ten, e<,o

terie en my-,tick. Functionclc rationalt

teit dominccrt. maat- de roep om waar

dcnrationalitcit klinkt optlteuw J)e 

inclividuali-,ering loopt nict uit op alge

helc vcr-,nippcring, maar bliJkt ook cen 

proce-, vJn <,ociak hcrschikking in 

nieuwe comtellatte,_ i\laat,chappclijk 

doctl zich twec hewegingcn tcgcliik 

voor: een tocncmcndc globali,ering en 

cen tocnemend pluralismc 1\lcn ncemt 

ze <;amen in hct <,prckcn over onzc we

reid al, ccn if/oi><Ji ni/LuJc 

De glohali,ering wiJ<,t op de lage drcm

pel tu.,-,en de velc lcdwerclden in onze 

wcrt:ld. De modcmc media makcn een 

<;nelle wereldwi)cle communicatie mo

geliJk Hctzcllck nicuw-, ts 111 cnkclc 

ogenhltkken ovcral hekend. I kzeltde 

producten zijn overJI verkriJghaar 

Hetzcltdc vcrmaak kan ovcrJI genote11 

worden. Verkccr, handel en entertalll

mcnt hehben het meeste hclang hij de 

g\oha\i<.;cring. (Joha\i-,cnng vcrondcr

-..tclt hoogwaardige con1n1unicatic tu-,-
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"-'n de vn<,chdlcnde lccfpatronen en 

waarcle<,tel'>l'i'>. Dar vraagt grotc in'>pan

ningen op het gehil'd van techniek, 

comnlUnlcatJeVe en intcr-pretatiCVe 

vttardighcid, lormali-,cring, rcgclgcving 

e11 ahstJ·actie 

Tegeliik nlandc<;tcert het Ieven zich in 

toenemende mate in een veelheid lccf

patronen en waarcle<,tel,el., op dezeltdc 

pla;:\l<; In cc11 '>traat ot ecn llatgehouw 

kan men lien lot twintig vcrschillcnde 

lcelpatronen nail'>l elkaar aantrdfcn. 

Stel,cl, met een m<lllopolickilraktn 

worden gnclativeercl ol voclcn zich he

di-cigd S01m lcidt dl' Vl'elhcid tot ni

vcllcring van de vn'>chillen. aile<, komt 

loch ongcven op hetzeltdc neer. In an

der-e gevallen lcidt de vcelheid tot at

zondcring in het eigen lcelpatmon en 

waal·de'>tci'>l'i als in een getto. 01 men 

zoekt cen derek weg in het communlta

n .... nlc, wt~arin de vclc v.J.rrJntcn al~ zo

danig gelden als zaken. die gl'hand

haatd mogen wcll·den e11 hun waardl' 

l)('proeven in el'n open l'n puhlieke on

dcrl!ngc conlllllllllCZttic 

Welke cultuur zal zich vestigcn na de 

'>l'cular"atie~ l::r doet zich ccn lunda

mcntali'>li'>che l'n el'n l''>Olcri,che reac

tlc voor 1\laor nZlt1r vcrwochting zal hct 

po<,tmoderni<;me <;teed, helangriJkcr

wordcn. 

Het tundamentalisme kie<;t voor de hc

'>iotenheid van de eigcn waarheid en de 

cigcn grocp.(' Hct \\'tLJrdccrt ck huid1gc 

'>amenlcving negatiel. houdt z1ch op at

<..,tand c-rvJ.n en vcrzct zich crtcgcn. 

hllldcmentali'>len vinden dct cnduen 

moetc11 gacn denkcn en Ieven zoal' ZiJ 

Zi1 hl'hhe11 inllllLT'> de WcMhl'id. dirl'ct 

ontlcend acn een hl'i11ge ol goddeli,ke 

hmn. Lq ziJn n1ct in <,taat de andcr a!, 

cnclcr<, te crkennen en willcn die Zlll

dcrslll'id tnughrengen lot een kopie 

van de l'igcn Zl'ithclcving. Zq hewegen 

zich UJt-;luitcnd in cigen kring en eigcn 

denkcn. Daarhinncn heschikken ZIJ 

over ccn cigcn con1n1unicaticnet\verk 

en vonning<;<;tel,el. 

De e<;oterie verzet zich tegen de lunc

tionelc en analyri-,che henadcnng van 

de werkclijkhcid Zij gecft voorkcur 

aan andere vormen van rationaliteit. die 

werkeli,kheid '>ynthl'ti'>Ch ol holi,tisch 

henadcrcn. De acndacht is gnicht op 

de band tU'>'>eJ1 het individu en een om

vattend zingehcc:l van kmmische ot 

goddeliJke orck Oude wqshcid van 

oostnse ol WC'>ler-,e herkomst herledt 

in dit vnhand. Ook de c<;otcrie ontwik

kelt cen eigcn communicatlc-, scho

ling<,- en thcrcpeutisch <,tel,cl vooral 

gericht op volwa<;<;enen en hun vrijc 

tqd De di1·ecre hand tu<,<;cn het indivi

duelc c11 hct ko-,mische ol goddelijkc 

laat ook de zwakkc kant van de e<;otcri

sche oricntatie zien. De hcmiddcll!lg 

met hct '>ociaal-politieke en hi'>torische 

middenvcld onthreekt. In kite i' dat de 

bemiddeling met de ander Ook hicr i<> 

het de vraag ot de ander voldoendc a!, 

ander erkend wordt. Bovendicn hoort 

volgem de e<;oterie alles evcnzcer tot 

her gehecl Dat rocpt de vraag op ol 

voldoende wordt ondcrkcnd dat mcn

<;en ook een ge'>chiedeJli'> van het 

kwaad vcqigcn. 

Fen tenden<, in de cultuur die nog niet 

tot ecn COITC<.ponderendc groepwor

ming hu~ft geleid, met uitzondering 

wellicht in de vrouwcnhcwcging, " de 

po<;tmockrne reactie op de moderni

teit.- Het po<,tnwdnne lcvemgevoel 

relativcert de modcrniteit kritisch. maar 

necmt tcgelijk clementen ervan over 

De C:anadc<;e tilo<,oot C:harlc-, Taylor 

hiJvoorheeld waa1·deert de moderne 

aandacht voor de authenticitcit van de 

mens pmitid, maar i'> hi) kriti'>ch, wan

nen deze ccn gc'>taltc va11 zellhe,chik

king aanneemt die tekort doct aan 
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De kotholtckc q/,ool zol celt llltlllicullllrclc \dnlmlwill£} in het klein ztjn. 

Jnderen.·' 1\ len zegt wei dJt het chrh

tendom heter met po<,trnoder-niteit dJn 

met modern1te1t overweg kan. lk typeer 

de voor-nJJm'Jle karJktertrekken vJn 

het po'llmodcrnr'lme. voorzover ze 11111 

tot duwer duiclclr,k geworden zijn. 

J. lhtgang'lpunt van her po'llmoder

nl'lme 1'1 veelhe1d. Het Ieven ontvouwt 

en manik'Jteert zich in een veelherd er1 

veelkleurigheid vJrl werelclen Onder· 

dre veelherd hevindt z1ch geen voorge

geven ecnheid, een 'Juh-'ltantie. die we

zenlqk i'l en veelhe1d tot hi)-kom<,trg

heid lllaJkt Zo i'J de werkeli,kheid 

crvaren in een urltuur VJn landhouwer'l. 

heh·ncl al'l zi1 waren met de velc vcr

'lchiplingwormen van hetzellde zaJd. 

Deze wer·kelijkhcid'JcrvJring J'J tot 

clenk'ly'Jleem vcrwerkt in het piJto

ni'Jmc. h- J'J ook gecn eenhcid. die het 

vclc hijccnhrcngt in de .... amen hang van 

een 'ly'Jleem. Zu i'J werkcliikheid erva

rcn in een cultuur van rcizigcr'i en zcc

varenden. die hetrouwharc orientatie 

vondcn in het <,te].,e] vJn de 'Jterren. 

; {oto ,\ lickc _\'cf,idllldll! 

Hct zockcn !l(lar 'iV<,tcnlcn n1ct hc

trouwhare \\TtlllJtJgheden " 'lJml., 

t\cwton uitgcwcrkt in natuurwctcn

'JchJppen en techniek en IJtcr in de 

memweten'lLhJppen In herde gevJllcn 

i..., ccn lunctJonclc en op hchccr...,ing gc

richtc wi1ze vJn denken kenmerkcm1.'' 

Het po.,tnwderni.,mc vcrzct z1ch tegen 

Cl'll <..,y'-.tCCill \\'Zl.Jrin ~d\c<.., lllOCt pti<..,<.,C!l 

en hehecr'lhJar· i'l Sv'Jlemen hehhcn Ji

tijd cen centrum en een r·and. !.even 

JJn de rJnd van een 'Y'Jleem hetekent 

Ieven in lllJrgrnJ!Jtert ot niet meetellcn 

I )Jt verzet tegen torcnende eenheJd'J

'ly'Jlemen worclt ook verwoord al., het 

wantrou\\TI1 tcgcn 'grotc verhalen' 

1Lyotard l, ongcucht ot men doarmcc 

hct modcrnc vcrhoal von voon11tgang 

en emJncipatie other c_hrr'Jtelilke heik 

hi'Jlori'lche vcr-hJal op her oog hedt 

b. Onder de koe'Jterrng vJn her vele 

'lLhuilt ecn harl'Jtocht voor gerechtig

heid. De velc lcvenwormen en lcclwc

rcldcn vragcn cron1 intact gclatcn tc 

worden Uit plcidooi voor racliLJlc plu-

( IJV ~ 'C 



rJI1te1t "gecn plcidooi voor hontc op

pcrvlokkighcid, WilJrin illlc, kan, lllJg 

en op hetzeltdc necrkomt ll/11)'-lhilllj 

tjoc' 1, lllilal· ce11 plc1dooi om de ilndcr<,

held VJil de ilndn rJdicJill <,cricu<, tc llC

men Hct poqmodnni<;me w1l rccht 

docn Jilll Jnder<,hcld en ver<,ch1l. Hct i<; 

ecn plcidooi voor JLticvc tolcrilntie. 

i)Jt i'> ook voor hct chri<;tcndom gecn 

ccnvoudrgc opgavc. Hct kent wcli~\VZlJr 

oor<,pmnkcllrk de hJ<;i<,rcgcl virJndc11 tc 

heminnen r,\1t 5_-!+1, lllililr hcclt cen 

IJngc traditic van intolcrantic Zichtcr 

zich_ WJMin clcze illldcr,hcid Villl de 

andn Jlllq uitgehJnncn moe'>t worden 

e11 de ilndn, de,nood, met gewcld. ge

vormd wnd tot een kopie Viln hct ei

gen zeit De Jndn Wil'> eerder voorwerp 

v.Jn vrcc~ dan govc on1 van tc gcnictcn. 

Ver,chil milg er ziin, zegt hct pmtmo

dcrni...,nlc nict uit rc...,ignatic. llltlJr uit 

hctrokkenhcid In dit J)CI-,pcuid hedt 

hct ook ccn hijzondcr oog voor nlargi

nillc groepcn in de '>ilrncnlcving Dit 

komt onder men tot uiting 111 de de

con'-.tructic al~ \Vijzc VJ.n omgang met 

lrJd1tic. Voorzovcr traditic de rcsultilntc 

i..., van datgcnc wat rn vrocgcrc vcclhcid 

kwam hovcndriivcn, zill ccn ckcon<;truc

ticmcthodc zockcn nilM vcrgcten ot 

vcrlorcn il'>pcctcn Villl de trJditie, llilill' 

onderliggcndc vcclhcid. Dcconqnlctic 

zockt hct rnilrginillc Villl tocn, vertolkt 

de qcnl van vcrgctcn grocpcn en hcr

nccmt vroegcre vcclhcid_ 

c. Vcclhcid ,Juit vcrhinding nict uit. 

Her poqmodcmismc kocrq n1ct op 

wJnordc en chilo<,, hocwcl zip1 critici 

cbt vooral vrezcn. Er zirn wei dcgcll)k 

vcrhindingen mogclijk .. \len kan vier 

typcn verhinding nndcl·,cheiden. 

WJJr stcrke nadruk valt op vcclheid 

en vcr<,chil, lijkt verhinding wclhaa<;t 

onmogelijk, tenziJ in het gcschil en hct 

geding, dilt wordt opgcroepcn door de 

t llV " 117 

tcgensprilJk en hct onrccht in de vecl

hcid I Lyotard! 

2 In kun<;t en architectuur wordt ccn 

vcrhinding tu'"'n vcle clcmcnt<:n vJn 

divcr<,e h<:rkomq gczocht 111 comtruc

tic<;. ZIJ wckken de indruk Viln cclcc

ti'>mc /'doc mail!' wat'l. In compo<,itic<; 

uit de citcer-pcriodc van Arvo l'iirt hii

voorhccld hoort men nu c<:n<, de '>tiil 

van llach, vcrvolgcm zin<;pelingcn op 

gilmelan-muzi<:k, dJMilil valt hct helc 

toonstcl,el in clkaar en wordt hct lang

zZianl weer opgehouwd tot vcr-;taJ.nbJ.rc 

klank. In de JCugdcultuur doct dit vcr

<,chi)T1sel zich voor in de wijze waarop 

jongercn ccn zingcvingshorizon bijccn

'>prokkelen uit elcmentcn ot modulcn, 

atkomstig uit vcr<,chillcnck 'Y'>tcmen 

1 lnico/,u;c). 11 ' 

Een vorm van verbinding i'> ook her 

ongcz<:gde, onzichthar<: en vaak onop

gemerkte beginscl, dar hecr<.t in de spa

tic tu<,<,cn twec zinncn ot in de pauze 

lu<,<,cn twee gebcurteni<;<;en. (LyotardJ.'' 

In her 'wit tu<,<,en de rcgels' ot de stiltc 

tu">cn opecnvolgende gcbeurtcni<,<,en i'> 

een sturendc kracht wcrkzaam, die iets 

zcgt over de aard van de npccnvolging 

tussen her cen en her ander. 

4. Een laatste vorm van verhinding let 

op de aanwezighc1d op ec11 nict concur

rcr-<:nde wi]ze van hct gcheel in elk clc

mcnt. Dit wij<;t op tran<,parantie, in cen 

zin van /)urchsichliijkcll en /)urchldssiqkcil, 

van hct dec! voor het andere en hct gc

hecl (Rombach) 1-:cn dergclijkc vorm 

van vcrhinding komt dicht hij lietdc, 

met nJmc af, aqa{lc. Hct laat zien dat her 

po<.tmodcrni'>me het beginscl van vcr

binding in de veclheid m1nder zockt in 

her hootd dan in het hart, minder in or

gani<,atie dan in contemplatie 

d. [)e postmodernitcit vcrtoont hovcn

dicn nieuwe affiniteit met de estheti

sche waarneming en cen contempla-
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tievc leven<,houding Religie en religio

'>iteit krijgcn nicuw krediet, al i'> de 

vorn1gcving zckcr voor christcncn vZIZig 

en ambivalent. Dit laat cer1 tegenhewe

ging zicn tcgcn de donllnantic van de 

tunctionele invulling van religie In een 

functioneel religiebegrip domineert de 

vraag naar hct nut. Religic tunctionccrt 

als lr/Jrnslnl{r' lgoed voor het indrvidu), 

'Konlilrr)rnzhrrPiilii<}llllr)sj>rm:is' (goed voor 

de <,amenlcving) ot hevrijdcnde fli<Jxis 

rgoed voor minderheid'>groepen in de 

<,amenlcving!. Fen zrn uit het Cloria il

lu<,lreert wat met nict-functionelc god<.

dien<;tigheid i'> hedoeld. In "Wij danken 

ll omwillc van llw grote hecrlijkheid" 

spreken wiJ onze donk uit over iet'> wal 

wiJ niet gevraagd hebben. Cod-; hecr

lijkheid hehher1 wij zo maar gekregen 

Dank ervoor wij'>t op plezier om Cod 

zeit.'' 

In de ovcrgang van modcrnitcit naar 

po<>tmodernitert mag dcrhalv<: e<:n ver

'>chuivrng verwacht worden in de r-ich

ting van grotcrc aandacht voor andcr<.;

heid en vcr'>chil, voor gcrcchtigheid en 

voor een e<;theti-;ch-ontvankel11ke en 

mindcr tunctionclc on1gang met de 

werkelijkheid en met het Cml'>geherm 

De school als centrum van 
Ieven 
like context hedt een hcpoald type ka
tholieke school opgelcverd Die <,chool 

kan men mel ccr1 ccntr·alc metafoor ka

raktcri<;er-crl Zo'n metafoor maakt dui

deliik op welke wr]ze de katholieke 

'>Chool centrum van Ieven" Het i'> niet 

zo nweilrjk een metafoor te vinden 

voor de context vo.n conk-,~ionali.,cnng 

en de context van modernrteit. Welke 

metaloor typerend zal worden voor de 

katholieke <,chool in een context van 

po<,lmodernitert, zal eer'>l in de toe

kom<,t hi i 1ken Llcmenten ervan zi j n 

cchtcr reeds te noemen. Wellicht kun

nen op dit congrc'> de contouren van de 

katholieke school van de toekomst nog 

duidelijker worden. 

Het rlllcni!WI 

In de v6cirmodcrne context stond het 

intcrnaal model voor de katholieke 

<,chool Het heeft zich ontwikkcld uit 

het Jezu'r'etencollcge er1 de ]ezu'r'ti'>che 

l<.alio studiorur11. 11 De grondli1nen ervan 

zip1 tot vcr rn de twrntrg'>le eeuw te 

herkennen rn de katlwlit:ke <,chool. 

Kenmerkend voor het ir1lernaat i'>: 

a. De creatie van een lotaal pedago

gi'>ch klimaat. I -let doct hct er niet toe 

or het schoolleven zich wcrkelijk dag 

<:n nacht in hetzelfde ommuurdc com

plex af.,peelt ot in de beslot<:n driehoek 

van gczin. school en kcrk. In heide ge

vallen wordt een klimaat gecrecerd 

waar-in invloeder1 van huiten ziJll alge

schemld. Zr1 hehhcr1 geen educatreve 

uitwnking op de lecrlingen, tenz11 vra 

de sclccticvc \VJi.Hncn1ing VJll hun di

rectc opvoeder'>. 

h. Clohalc hehartrging van aile aspcc

ten van het Ieven. Het Ieven op een 

tntcrnJJt i-, rcligic n1oraal, r.,c_hool, ont

<,panning, huiswerk, restaurant, .,]aJp

zaal ineen. Er wordt liturgic gevierd. 

gchiccht. gcc"itclijkc lctding ontvJngcn, 

gcdrag gccorrigccrd, Jc-, gcf!cvcn, oc

tcnstof gernaakt en hurswcrk gclcerd, 

tonccl gc-,pccld, gcr.,port, gczorgd 111 

c:en elcmcntaire, nret-speciJlistischc zir1 

op het gehred van gczondherd en wcl

hevinden, vuenrgrng<,]evcn ontwrkkeld, 

gegcten en ovcmacht. AI die aspecten 

zijn cvcnzovcle mogcllJkheden tul pe

dagugi-,chc tntcrvcnticr., 

c. l.eerlrngen worden henaderd als 

lcden van eer1 collcctid ZiJ hchmen tot 
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cen hep~~ldc. <,ck<,c-<,pecitiekc kiJ<,, die 

zo long nwgel11k hi,ccn hl1Jit. hetzelldc 

progrZlnlmo doorwcrkt, nuor ccn uni

lormc nl~~htJt wordt hcoordccld. onder 

hctzcllde reglcment v~lt en i11 toe-eige

lllllg<,methodleken ~1, collcctid worcit 

JJnge<,prokcn 1 hiJvoorheclcl 111 hct 

gchru1k van mcmori~otictcchnickcn). 

d I )ocenten hehhen ten opzichte v~11 

kcrlingcn, net al-, oudcr.., in LTll gczin. 

vclc rollen tegeli1k Op hun <,peciali,me 

11~ heh~rt1gen zii die op cen gloh~lc 

w1jze Lo kan een lecrling een do

ccJlll c I he halve J[<, lcraJr ol lcraJT<, in 

een hcp~ald vak tegcnkomen al, voor

gJngcr, rcgl'-l<.,cur -.urvci!lant, -,chcid..,

rechter. dJrJgent, co~ch ol JTmplac;ant

oudcr J)ocentcn comnlLIIliccrcn vooral 

vonuit ccn po'iitic n1ct gczag, van ho

veJl naJr henedcn Lii hc<,ch1kken over 

ccn 'hctcr wetcn dat hen voortclurcnd 

doet oordclcn ol corngcrcn. 

I )c lcer[olmck 
l11 het t\edcrland,e onderwi I' doct ee11 

t~mclijk cyni,chc typcring van hct on

ckrwil' de ronde de lcerlahriek De ty

pcnng i<., ccn gocdc n1ctofoor voor de 

'Lhool. ook de btholickc, in de nwdn-

lllLIIlicJtiemiddelcn. de groep van lcd

tijdgenotcn en vrienden ol vricndinncn. 

de lccl,tiJicn die hen worden voorge

houdcn, hclangen van economic en 

vrijetijd,indu<,tric longercn hevindcn 

zich al, het ware voortdurend in een 

pedagogi,che lllilrkhituatie. Zi1 moetcn 

tclke1" kiczen welke invlocd zq op zich 

Iaten 111werken. Lij zappcn JJ, hct ware 

de hek dag 

h. CcditkrcntJecrck en ge-,pccialJ

'eerck hehartiging van de ver<,chdlcndc 

~<,pecten v~n hct Ieven. Titdcm de 

<,chooltlJd kren lecrlingcn gJandewcg 

zich nict Ianger met ul hun vragcn en 

bchodtcn tc wenden tot dezcllclc ge

zaghchhcndc onder maar vrogcn en he

hoe! ten tc ditlncntiercn en zich te 

wenden tot divn<,e <,pccia[i,tcJl. 

c Lcerlingcn worden JJ, ind1v1du aan

gc<,proken. Zij moetcn voortdurcnd 

kiczcn: cen vakkenpakkct. ce11 ondcr

wcrp vom ecn werk,tuk, hun dageliJbc 

activiteiten~genda Zij ontwJkkclcn ec11 

calculcrcmk houding om zo gocdkoop 

lllC>gci!Jk oon onaongcnamc vcrpl!cht!n

gen tc voldoen en zo vecl mogci!Jk ti1d 

tc hc..,tcdcn aan wat z!j aongcnaJnl vin-

JlJteJt I )c nlctilloor la~t zien dat de den 

'chool al, centrum van lcvc11 in dcze 

context vooral ccn wccr..,picgcling i'i 

VJll de wcreld va11 de z11·hcJd. ,\\en her

kent in de 'chool de invloed van pro

u·"eJl Lilt de Mheid,\\T!Tid al, <,pcciali

'JtJc, ILIIlClJ<>nclc dillcrcnllatJe, meting 

en vcrhog1ng VZI!l rcndcn1cnt en protco..,

'ional"cring Kenmcrkend voor dczc 

'Lhool " 

a. De <,clwol hep~zdt ,Jcchh partieel 

het pedagogi,ch ki1111J~t in hct Ieven 

ViJil jongcrcn. 11 NoJ'-.t '-lchool en oudcr-, 

lwhhen andere lactoren pecbgogi,che 

invlocd. met name de moderne LOill-

C I JV -1 q; 

d. Doccntcn <,taan ten opzichtc va11 

leerllllgcn al, pmtc,.,onelc <,pccial"ten. 

LJJ hcpnkcn zich in hun comll1l111icatie 

met hen hct lict,t tot hun 'Jleciali,mc 

I .cerlingcn komen hun docentcn nau

weliJh in andere rollcn regen. Hct gc

zog van doccntcn i.., vcrgclijkhZiar rnct 

d~t van cc11 wcrkgcvcr. Zij comlllLIIlice

ren van hoven llJJr bcneden, hctcr 

wetcnd. opdr~chtcn gevcml, product

gcricht. UliTigcrcnd en omdclcnd. Zij 

UlllllllLIIlicercn vooJ-al over de wcrcld 

huitcn en 'chcrmen hun pcr<,oon c11 

hun hinnenkant al. 
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En /11 ec11 floslmodnw contcx/1 
Her 11.., nog tc vrocg reed~ ccn n1ctaloor 

tc r1ocmcn die vcrhceldt hoc de kznho

lieke <,chool al'> centrum var1 lever1 

vorm zJ.I krijgcn 111 ccn context van 

pr"tnwderniteit In de vnlllcuwing van 

hct voortgezet ondcrwij'> in Nederland 

'>peclt de term \tudichui< 

voorwcrp van VlTc-, llltlJ.r J.]<., gave tc hc
lcvcn 

De <,chool zal 111 dit vcrhand ccn JUiqe 

inqeJiing moeten zockcn tu"cr1 hc

hmrd van de ergcn idcntitcit cncrzijch 

en opcr1he1d voor en <,olidarilell met 

andcrcn andcrziJck Thcorcti'>ch zijn er 

111 dit ~pZlnning.:..,vcld VICT 

een helangriJkc rol De 

tcrn1 VLT\•./ij-.t naZtr ccn 

type ondcrwiJ'> dati'> algc

<,tcmd op de capaciterten 

var1 de individuclc leer-

In de vernieuwing 

van het voortgezet 

onderwijs in 

mogelrjkhcdcn'' Ecn 

<,chool kan max1maal na

druk lcggcn op de cigcn 

identitcit en de openheid 

voor de andcr nlinima]i<..,c-

ling, zclfqandighcid he- Nederland speelt de rcn. cen tcr1dcn' tot gctto-

term 'studiehuis' een 
vordert, doccntcn cerdcr 

als hcgclcidcr'> dan als in

qructcur<, hcschouwt en belangrijke rol. 

vorming. Zii kan n1inimalc 

aandacht gcvcn zowcl aan 

ck eigcn identileit I Wr1 

dc integratic van ,chool-

wnk en hui,wcrk hcvordert. Hct is nict 

te voorzicn ol deze ot cen verwantc 

term voldoendc aan de vcrhccldings

kracht appcllcert om model lc qaan 

voor de school van de tockom<,l. 

Fr tckcncn zich echtcr wei cnkelc tcn

demcn at. waarn1ee ook de katholieke 

school rekcning moct houden, indicn 

zc op een vitalc wijzc ccn centrum van 

Ieven wil zijn Die tcndenserl vormen 

C<.:'ll uitdaging, zowcl in pcdagogi...,ch

cducatid als in rcl1gieus opzicht lk 

noem cr dric. 

a. De kathol1ckc school zal cen multi

culturclc samenlcving in het klein zijn 

De leerlingen zullen vcrschillende ach

tcrgrondcn in t:tnisch, cultureel en reli

gicus opzicht hebhen. Zclfs al-, zq allen 

ccn katholieke achter·grond zouden 

hehhcn, zouden zich onder hen nog 

grnte etnischc, culturclc en spirituelc 

verschillen voor-doen en een grote va

rieteit aan engagement n1et de gclools

gemecnschap l'cdagogisch staal de 

school daarmee voor de uitdaging leer

lingcn tc lcren omgaan met de andcrs

hcid van anderen, de andcr niet a!, 

ZIJll wei katholick, maar 

hct valt welmce:'J als aan de "'lidaritc1t 

met andcren, dan hcvordert ziJ indivi

duali-,ti-,che vriJhlijvenclheid Zi1 karl de 

aandacht voor de 1dentiteit minimallSe

rcn en de ,olidantcit met andercn maxi

mallSeren, dan lendecrt ZIJ in dc rich

ting van nlvcllcring ot activi~n1c. Fn zij 

karl '>lrcvcn naar maximalc ontwikkc

J,ng zowcl van de cigcn idcntiteit al, 

van de "'lidariteit met andcren; in dit 

laat<,te gcval zal de school cen clialoog 

van waarheid en lidde prohcrcn vorm 

tc gcvcn. 11' 

lliJ de vormgeving aan de katholickc 

-,chool als ecn multiculturelc '>amcnle

ving in hct klein kan de waarde van ka

tholiciteit ecn belangrijke stimulam gc

vell. Vaticanum II wij'>l met dezc 

waarde op de vaard1gheid van de gc

loofsgcmccnschap om tc communice

ren al' dccl van een gehecl, waarin zo

wel verscheidcnhcid al' ccnheid tot 

hun rccht komen. "Daarom eveneen<, 

hestaan cr in de kcrkclijkc gemcen

schap op wett1ge wijze particuliere ker

kcn, die hun cigen tradities hewaren 

doch hct primaat van de <,toel van 

Petrus erkenncn. Dcze neemt het voor-
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zitter<;chap over heel de licfdegemeen

<;chap waar, he,chermt de rechtmatige 

ver<;cheidenheid en zorgt er teven<; 

voor, cLll hct biizondere de eenheicl 

niet zou <;chackn, maar veeleer bevor

deren_' ,- Hoewel de kerk in kite nog 

zoekt naar lTil goede halam tuS<;en 

eenheid en ver<;cheJdenheid, heelt zij in 

hegJn<;el de mogeliJkheden een ocfeJl

plaat<; van dialoog, lielde en alomvat

tendheid te zip1 1' 

h_ J)e Oiltplooiing van de lccrling al<; 

indiv1du zal centraal <;taan De aandacht 

voor de men<; al, individu, vooJ- haar ol 

zip1 vrijheid, unicite1t en waardighe1d i' 

l-en van de groot<;te verworvenheden 

v;u1 de modemiteit. In de po<;tmodemi

leJt zal deze verworvenheid, die tegc

lijk een voortdurende opgave hlij~t, niet 

worden opgegeven_ In dit opz1cht i<; er 

continuitcit tu<;<;en moderniteit en po<;t

moderniteit l'recie<; al<; indiv1du im

lllt:r<; vcr,chdt ieder mem van elk ander 

Toch zullen er cnkele accentvcr<;chillcn 

waar tc ncmcn zl)n 

De aandacht voor de mem a I' indi

vidu houdt ooJ-<;pronkelirk ved1and rnet 

de Olltplooiing VJJl de memeli1ke au

thenticiteit I )e vraag J<; ge<;teld of in de 

modemite1t autlwnt1citeit niet te <;nel 

en te UJt,Juitend J<; vcT<;taan al, een 

vorm van zel~he,chikking, die vooral in 

tcrn1cn van concurrcntic ol hchccr<..,ing 

over de ander denkt. ;\utonomie en he-

tcronornrc activitcit en rcccptrvrtcit 

,Juiten elkacr n1et u1t in authentieke in

dividuallleit 1
'' 

2 Veel memen, ook JOngeren, Zl]ll op 

hun hocclc Lii houden kwaliteJten van 

hun innnll]ke <;chat terug_ Zl] hrengen 

ze nJet 111 het LOlllcct met amlcren hin

llCJL Zir hehlwn zell het contact ermee 

vcrlorcn, vcclzd ten gcvolgc VJ!l ccn gc

hrck Jan hcvc<..,tiging en crkcnn1ng door 

hun <;ocialc omgeving in her vnlcden 

(I lV I"~ 

Hun ziel hecft zich mimtem gedeelte

lijk tcruggetrokken al, een 5lak in zijn 

hui<;_ ZiJ vcreenzelvJgcn zich met de 

<;trategi<;ch-manipubtieve kantcn van 

hun per<;oonlijkheicL Zo proheren zij 

al<;nog de waardering te krijgen die hen 

i<; nnthouden_ Opvoeder-; <;taan vnor de 

uitdaging deze op zich normale ncuro

ti<;che grond<;tructuur tc doorhrekcn_ 

Scholen hemcrkcn deze uitdaging in de 

tocncn1ende vraag 0111 hcgelcrding, 

hulp en zingcving van jongcren. 

Docenten en opvnedcr<; kunnen deze 

uitdaging aileen dan goed heantwooJ-

den, al<; zij contact weten te makcn met 

de ziel of de wMe aJI'd van de pcr<;non

lijkheid Dat i<; eileen mogelijk al, zi1 

I iddevol met ki nderen en jongcren om

gaan en zeit contact hchhcn met hun 

eigen inncrlijke rijkdom Kindercn ne

men dit fcillom waar_'" 

De aandacht voor de OJltplooJing van 

de authentieke per,oonliJkheJd vindt 

een <;timulan<; in het chri<;telijk pn<;ona

li<;me Vaticanum II hedt het verwoord 

in de l'a<;toralc comtituti~ over de KeJ-k 

111 de wcreld van deze tiJd Her concilic 

zict de vern1cuwing van de men,heid 

en de ontplooiing van de memelijkc 

per<;oon niet lc" van elkaaJ- 'f let gaat cr 

immcr<; om de men<;ciJ)ke per<;oon te 

redden en de memeliike gemeemchap 

uit tc houwen "Daarhi1 gaat het om de 

lllCll' "aJ<; CCll totaJitcil, met Jichaam en 

zic-1, met hart en gewetcn, met ver<;tand 

en wii'.' 1 In dit J1(T<;pectJel hedt het 

concilie de waardighe1d van de meme

liJke pcr<;oon en de <;oualc J-cchtvaM

digheid hoog 111 het vaandcl.'' 

c_ l~cn <;clwol zondcr zicl hecft geen 

toekomq I )c Nederland,e h1<;<;choppen 

hehben onlang' een hi.,.,choppelijke 

brief over hct katholiek ondcnviJ<; uit

gchra(ht waMin ziJ cllc hetrokkcncn 

oproepen tot hezinning op her proliel 

van dit ondenviJ<; in de komende ti1d 

z 

v 

z 
-l 

m 



UJ 

1-

z 
u..: 

z 

Q 

z 
0 

In hun bricl schrijven zij onder mecr: 

"Hct is ten zccrste gewenst dat de 

btholieke school in het begin van de 

volgende eeuw een vitalc katholieke 

school zal zijn Vitaliteit wijst op door

stromen van de binnenkant van mcnscn 

in hun spreken en handelcn. Vitaliteit 

wij'>t or sriritualitcit. op communicatie 

met hart en ziel. Het zou zccr gewcnst 

zijn, wanncer de toekomstige katho

lickc school cen school met een ziel 

zou ziJn en hlijven. Dat vraagt vee! van 

de betrokkencn. ZiJ <,taan voor de uit

daging niet aileen vakhckwaam en pro

k"ionecl. maar ook met hart en ziel in 

het onderwijs re wcrkcn. De ontwikke

ling van een eigen -,piritualitcit 111ag 

heslist een stimulans krijgcn."" Dcze 

oproep bevat de diagnmtische veron

dcr<;telling dat docentcn in hun com

nlunicatic rnct lccrlingcn gcncigd zijn 

hun binnenkant at te '>chcrmen. De op

rocp legt bovendien een verband tussen 

de zicl van cen school en de inzet met 

hart en ziel van docenten. Wat uit hun 

binncn<,te gedaan wordt, blijft als het 

ware hangcn Jl~ ccn arnhiancc n1ct aan

trekkingskracht voor een volgcndc 

groep lcerlingcn. ,\laar als hun binnen-

kant niet mcekomt in hun 

Een school zonder 
werk, vcrzakelijkt en vcrkilt 

de steer. Deze opmerking 

kriJgt perspcctiel. als men 

kort terughlikt op het rrofiel 

van de katholieke docent. 

ziel heeft geen 

toekomst. 

In de context van de brho

lleke suhcultuur hadden lccrkrachten de 

standaards van gelool en kcrk in hoge 

mate gcinte1·ioriscerd. OndcrwiJs was 

ecn rocping. vaak indcrdaad ccn vorm 

van 1-cligicu'> Ieven. Onderwi)'>mcnsen 

genoten lwog aanzicn in de katholieke 

hevolkingsgroep l\1ct de cirrus hielden 

z1j in het concrete Ieven ter plaahc de 

nonncn van cen katholieke ledstid 

voor en gaven zij leid1ng aan her rctlcn 

en zeilcn van de katholieke gemeen

schap. 

In de context van de '>cculansatic zijn 

katholieke docentcn primair autonome 

individuen. Zq zijn als privc-persoon 

verantwoordeliJk voor hun rcligieuze 

oncntatic en gedrag. !-let hrandpunt 

van de idenriteit van de btholieke 

school is nict Ianger de katholieke he

volking')grocp, n1aar een vis1e op on

dcrwqs en vorming Die visie vormt de 

vntaling van het katholieke mens- en 

wereldheeld op her gehied van pedago

gic en ondcrwijs Zij heett haar basis in 

Schrift en tradirie, wordt gcvoed in 

dcelname aan het kcrkclqk Ieven en 

gaat at op de voornaamstc inhouden 

van het christelijk geloof Vanuit dezc 

vi.,ie probecrt men de dagclijksc prak

tijk van her ondcrwijs tc doorgi'>tcn 

Stimulan.,en rer ontwikkeling van de 

karholieke idcntiteit zijn met name gc

richt op de structuur ol de cultuur van 

een school. Zo krijgt een lid van de 

schoollciding identiteir a!., aandachts

punt in zijn of haar pakket ol krimt cen 

identitcitscommi.,.,ie de taak JaarllJks 

enkelc prolilerendc activiteiten (vlcnn

gcn, '-;OCialc activitcitcn 1 te organi'-letTn 

Ondcrwij<,gevenden worden via hun 

tunctic crin bctmkken. ZiJ worden als 

werkncnlCr'·; van ccn idcntitcit.,gcvoc

ligc organi:-,t~tic aangc')prokcn op hun 

rol en prok<,<,ie, op hun gedrag naar 

huiten. f 1un h1nncnbnt. hun zicl. hli)ft 

echter atgeschermd. In die hinnenkant 

lcch ccn grotc divcr-;itcit JJn engage

ment en wccrstancl. die bovendien nau

weliJks 111 het onderlinge gc,prek aan 

de orde komt. Sommige docenten ziJll 

hercid ti)d, cncrgic en aandJcht 111 de 

zaak van de katholiekc iclcntiteit teste

ken en kriJgcn intcl-e<,<;antc proJectCil 

van de grond Ancleren wcten niet goed 

hoc zij de identiteit connect moete11 

( I)\' I 'l7 



vertakn of vrezen het gehrek aan be

VC<;tiging van collega\ Weer andercn 

duiker1 onder of geven niet thuis. llij 

gehrck aan orii'ntatic wor·dt de verant

wonrdcll)kheid gelegd hij steeds hoger 

gczag eer'>t hij de schoolkiding, ver

volgem hij het hcquur, de hesturen

hond en 'de hi"choppen' Of men re

duceert hct prohleem tot ecn kwestie 

van gocde public rcliltro11s tu'>Sen een 

'->choolcn de naa-;tc omgcving. 

In de ovcrgang naar cen postn1odcrnc 

context staan docenten in het katholiek 

onderwij-, voor de uitdaging hun brn

ncnkant tc opencn. Waarom znu het 

nict kcnmerkcnd voor katholick onder

wijs mogcn worden, dat onderwijsge

vcndcn niet aileen hun proks.,ionali

tcrt, 111Jar ook hurl spiritualrteit, de 

kracht vJn hun persoonlijkheid, hun 

WiJsheid en uitstr·alrng ontwikkelcn en 

rnhrengcnc Aileen zo vindt het katho

liek onderwij<; voldoende draagkracht 

om zich ook in de cencntwintig'>te 

ccuw a!, ccn vitaal centrum van Ieven 

te prolilcrcn. 

Drt vraagt ook cen irwcstering van de 

kant van de gelool.,gcmecnschap. 

Ontwikkcling van sprritualitcit vraagt 

om odcnplaatscn h zijn kringcn no

drg van gcvordcrdcn die nicuwkomcr'-> 

gidscn in hct landschop van de spiritu

alitcit. De zicl, de rocping en de gJvcn 

van mcn-,cn kunncn cr ontdck.t, gczui ~ 

vcrd cr1 ontplooid worden. fr kan ge

oclcnd worden hoc de geloolswoordcn 

uit de trJditic, drc vaak hun zcgging<.,

kracht vnlorcn hchhcr1 en nauwelijks 

nog tc dcnkcn ol tc hopcn gcvcn, weer 

stromcndc cr1 insprr-crcndc werkclijk

hcid kur1ncr1 wmdcr1 De kundc en cr

VJr·ing op hct gchicd van de spirituclc 

ontwrkkcling, vaak ccr-dcr gcvonden in 

nict-christclijkc dan in chri'>tcll}ke vcr

harHkn kan cr- vnrchthaar gcmaakt 

worden. ,\logclijk kunncn de contcm-

(I lV 1 ''7 

platieve traditie(sl ccn speciheke bij

dragc hiedcn." Contemplatie hiedt 

tegenwicht aan de heheersings- en pro

grammecrdril t, a an activisme en exclu

sief naar huiten Ieven. Het lecrt de vele 

gedachten die onze handelingcn en 

waarnemingcn hcgeleidcn stil tc zetten, 

verhorgen motievcn te onderkennen en 

nog oningevuldc vrijhcid te vernemen. 

Het lcert a lies wat zich voordoet te eer

hiedigen en het contact te herstellen 

tussen de dagelijkse realiteit en het gc

heim van Cod. Zonder smaak van dit 

geheim, overtuigcnd en authentick, dus 

niet gcforceerd en onecht, vindt een 

katholiekc school nooit de eigenlijkc 

hron van haar vitaliteit. 

Besluit 
'De katholiekc school als centrum van 

Ieven' lk hoop cnige lijncn te hehhen 

aangegeven waarlangs de katholickc 

school zich in de komende decennia in

derdaad tot een centrum van Ieven, een 

centrum van vitalitcit kan ontwikkelcn 

lk hoop ook enkck achtergronden te 

hcbhen gcschetst die uw eigen in'>pan

ningen op dit gebicd plaatsbJar maken 

Zo kan wat nu nog een optic is wellicht 

uitgrncien tot een uitdagend en ondn

ling vcrhindend programma. 

f)r llc11k \Ville is scrrior 111'icidsi/1Cdcrl'crkcr <IIIII 

!ret Sccrctorri/o/ 1'<111 !ret R.K. Kcrb}clloollclrof' 

tc Lltrcclrt I'll docc11t ,/oqllr<IIisclrc t!Jco/o,}ic "'"' 

de Tf,colot}Ischc Focultcit Til/1/in} /11 !ret hoo{d

hcstuur "'"' ( l111 1\ liddcll'<lill ()lldl'lll'iJS is hq 

flortcjcur/lchordcr i<lclltrtcrt 

No ten 
L<~rt!rrr,; Tl,t· Tr.~r,rru \l'di'lll l~t/11111 111 Ll\'.: ,, , 11/ 

/Ill /1!/tllid/IOI!di' ( 0!11111/"ltlli Llli f:.lllui/Jtl/1 /t'l 1!\ 
Ttr'tJ:Iy-/:r'l ( l'llillr_y flJrl.., J<J()() 

l(d/IIU!if nl( lld('.//11 \l'llhn; S5-<J7 

l11 ondcrzock n,lar de k'\Cil'>L\'Lill.., \'Zlll ccn gc

llWCThl hup r<, lwt vcrh,1nd lLh'>l'll \'l'>IC .~I rwp 

l"'rogrJllllllJ en I when\ an lllHklckn du1Lklt1k 

.~C\\'OJdcn Hct lv . .'gtll v,1n drc u·clu.., \'rJrmt al-
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tl]ll ccn krachtigc vt<.,te o! 0\Trtlllf.!,lll,!.! 

Lharomhccn vornH z1ch ccn grocp dragcndl' 

krJLhtcn d1c vcrvolgen<., ccn progrJ!llllltl tot 

ontwd.J~clnlg brcngt en u1tvocrl en ten d1cn<,tc 

dJMVJn de nod1gc mJddclcn vcrwcr!l en hc
hccrt Na verloop \'Clll t11d zct ccn nccq .. wng rn 

d1c cer<.,t de hcldcrhcTd \'Jll de \1'->IC en ver\ol

gcn<, de cohcrcnttc \ dll de drJgcndc grocp 

treh ProgrJilllllJ en JdmrnJo..,trcJ.twl k;:l(lcr hou

dcn hct lcntgo.,t <.,taml Z11 lllh<,cn cchtcr ccn 

O\crlutgdc \"1'->IC en ccn klt~chttgc dragcndc 

grocp Z11 kunncn zcl!<., opdrogcn tot loutcT 

hurcJucrJtic tcnZtJ llll'Ll\\'C vtc:llc lmpulo.,cn 

worden gegcven JJn de Vl..,ll' en de groep<.,vor

llltng In d1t IT\"ItJii'>Crcndc vcrh,1nd 1\ de JJll

daLht tc plJJhcn vuot de !ormulcnng von lllt'.

..,lon--.tJtcmcnh zowcl 111 hct hcdrll'>lcvcn cd\ 

1n '>Lhool en kc1k Z1e I Sozu1ncn. LI{t ( ydc o/ d 

( t'~~<}lti}dlillli, 1\c\\. York 11)N(J 11 .\l Zulchnc1 

\"<'1c c1nc thrhthchc Ccmcllllk \\·1rkcn -,ulltc 

1nC; KOLh J PlchLhcr~Hg \\'o:11Kn-L/11' 

\\'ozu c;(!Jrcn:,lt' KuLI'tlil'/'/onur, \\'urzhurg ilJ 1)-t-, 

(J i-SS 

f I SLh1lllllg D1c Konil'-.-.Jon<tii'>Icrung von 

K11Lhe ~t<lill und Cc-.cll'>LhJit flrotd 

Lehtung f)cltzltl' und l 1cr-.pcktiVCil eJile'> gc

'>ChH __ ht'>\\'l'>'>ell'>LhattiiLiwn fl<tl<ldlgll1J'> Ill'\\" 

RCJnhJrd H SLhdl1ng ~Jig /)II ~'ttt!'oli,li't 

Koll/c''itl!~rtii'll'l llllr} \\'i'>'>Cihl h,1l tirL he-, Svmpo

'>1011 dc1 ( ,c-.cil-.chJit zu1 Hcr,lu'>g<thc de-, 

( orpu-, c.,lllwlrumllll de'> VciCIIl'> lui Relol

lllclLIOil'>gl''>Lhrthtc )')')~ .\\url'>Lcr 1iJiJ") 1-I!J 

\X" Rc1nhZJ.rd '\'Co-, I'>L k<ttlwii'>Lhc Kon!c'>

..,HlllJII'>Icrung~ 111 RunhZJ.id St h1llmg 1 Hg 

I )u kt~IJ\1/'~;l l't Kc'i:[c,,JoJ;,r/i,,·liiiii,J --1-1 IJ---1-:'1:! 

Vgl II \X'1tlc ~<ttho!Jckc ILkntllCIL ( )p zocl 

lltlclr ccn llll'li\\'C Oll('ntJtle' 111 P Leenholl\\Tr'> 

II :\kcU\\''>, H \V1tte I'ILli'ilulr'ili~ ,rd,Jo{ 11~ kuk 
.-'\JI-,meer 1 <JiJ2, (Ji-H') 

() C Kcpcl /)c JI'Idkc Co,!, ( /Ji~;lt/I;k itltd' tli i,/dJJIJ-

11,,1, {ii!d.i!lli'IJLdr'JJit !bJrrl jl)\)} II \V1ttc 

/ondchokken gczoLht' .\tgrcllZl'll <1i.., luml<t· 

llll'lltZJ.II'>LI'>lhc o\Trln lllg'>'>ll'-llcgJc Ill II I 
llct.k 0-. K -\\' \1crh JeLl Frn.',lilllltiil<d:,IJit 

lti'I'' l1 /rii:.LIIIrtJ:I,di,IJJC 111 .lc wtuL/,J,ddHI:,Irli 1 :-\nn 

\ h ThiJI11gcnooht.h H2 i 1 B<tJrll 11J1J--1-, 1 i-

Vgl 1 lllillwl l)rc po'>lrlHltkmc llcrJLI'>IOI

dcl-l111f!. dc1 okumcnl'>Lhe He\\egung rll L/1~.1 

'dliLLI "l(l' IIJ<J"l' 1 -"-}!J I.N llulhol Het pml

modellll'>lllc J].., llltdJglng 111 IN l)ulhol en 

I,\\ 1\\ de VJ1k, red 1 /\h/lil(l,l,,ill'llrt ,d, ui/,/.i,J;II,/ 

\nn \ h I hiJillgClltHlhLh 7~ I IL1ar11 I<J'J(l 

1 1-50 R llurggr0cvc ~ ~L Velie ( 'lm-.Lcndnm 

en j)ll'>LlllOdeJillleiL [)ocmdcnkcn he1l ot he 

'>Lhc1de11 kan\ell Ill ( nU.riltlJJC' }i 1lJ1J:\1 :'1-=1;-" 

( hr 1lund-,Lhuh·Schrl1111r11 fil;i'Jrd !Iii,{ \';r:'i'rri ,{,I 

1\.iill'ri~ ( Jhmrll~t 1111 ~'t'J:::~krlt/1 fl,n::t{i StuttgJrt 

Ht.·JIIn Koln 1()'J~, 17-70, I ,\bo-., 'I en l](._htcre 

lllLJlllclLIC l.vot,nd over het VeJ.~clcJle 

IJil'IJUI,'Iilil (litli't'il'dllili/l'll tli Zi'l'klotf'ltli 1-t- e'>'>cl\ '> 

voor T ~chool h11 ZIJil cd-,chcid V.Jil de thcolo

f.!l'>Lhc tJLultclt .'\irJillegcnlbZJ.rn )1)1)-J- 171·1H-t

K 1 chmJnn Die K1rLhc 111 dn plur<lil'>tl'>t.hcn 

C~c<,c]l'>Lh<llt' Ill /),JkJiiilt'lildlrt'JI/ 1 1tHIIIIIIt'll
1

/llli/ll~ ,/cr 

/)uii'LI,ur Hr-tl,o/,~·ol:/lll'l~Z lJ5-0(J .-\ni,1gc 

(_h T0vlor. Thr ,\Lrl<iht n_l .\lo,ltlrrdy, ])on .\1111-. 
( )ntar 10 1 1)() 1 

q II komhJch /)tl [/i~/"1111_,) Jlf,ii\J,,,,,J,II ,{u 

f<,,Jrkit<~lrPildl !'Oil ;\!cii'LI, Iii:./ 1\1111111 I1T1hurg 

l!J'J--l- ~"1---1-(l vgi ook Zllll krlti'>Lhc hc-,chou

\\'Jilgcn over de opoll,nhche trek van de 

\X'c-,tcr-,c cultuur Ill \1'rilrrJd (;tdnrJ:'t/
1
1 [/pr.ftl~kn~ 

uhn ,Ire II':I~'/
1

J,J',k(l/ ,/1l t~J,,l,l,(l/d':'Lht 1/tlltldd· 

I:!J-,cl 1 ()S i, k i-1 (1"1 

10 11 .\1 de ll<1rt Rcl1gJc J].., lllell'>ci11k prowu 

Uc nwdularrwrrng \'<til god-,dJell'>l en ic\ l"ll'>

hlv hotl\\'lllg' ill H 1\\ Ku1tcrt 'red ' /;; ,111Hi!r 

('II htl~'~'(li (,',1,kli(l1'/l'li !t•i1l'IJ<.,h<.,LhliiJI'IJJi/ Iii ('('Ji filh/-

1/J(lclt'l!l( Iii,! BJt~Jn tlJIJ5 ~lJ-() 1 

11 L Boc\c l"hcologll' llJ het Lhii'>LciiJlc grotc 

\Trha,ll In hct -,poor \'<lll lcan-1 rilnt,OI'> 

i\·otJrd 111 iJJtcfl.l,ftil "1-" 1()()-tr }(J{}-:2l):'1 

12 H Vcr\\'l'\'l'll /)cr \1'cil0.;itLi'J<..IJIII<.. nlt'l.!/11(' (l,lrl 

'-,'_)'111/'ILllll tl!ll' ~'l.!li~'i!l f-:.:r,h~ l)u...,..,c]dorl jlJ()=l; 

10lJ-111 

1 i r\1 BJttlon '[ kr Be1Lr<1g der i<.IIIo o;/u,IItliJJIJJ ILII 

d1e H1ldung de-, modcrncn k<ltho],..,chen 

lk\\'uf)hcJ!l'> 111 .\1 Srl'\enm h lind (, ~\\'Jtek 

/r}iidll.!llhd\ Flr/CIId.ri 1111./ ,\lri/1tdt .lr~ Ct,tll,,J\r/t 
lt,ll frclhurg-ll<l'>Ci-\\'lcll 1lJ1)(J il-l-i:!2. II 

l)lt.kcrhot J)ll' kt~tlwii..,Lilc ( ,cichltcmchulc 

de-. konlc'>'>IOill'ilcn /ut<tltl'l'> Jill Hed1gc11 

RomJ'>Lhen Re1Lh rn Rc1nhJ1 d ~Lh,]],ng 

I lg I )rr Lrtl't'L,,f,t K.oJI/t''rt'l .ril'liiiii:,J i.ts-

i:-(J 

1--1- K.,r/kllirk tlii/trJI'i,l' tl~ ,{( kr•iliLii,/r i:d (),ll!,lt/ /tl/ 

hZIIili!li,/ /\Ill J ltltll/1,-k,i/ll,liiib /J,'"tf't'/'/ttli .IIIIi ,d:'c11 

,/u kr h/ Oi~,/LIIi'il' i\/i,lkhll lJtreLht 1()()() Ill 

}(l 

I "1 \\' Ll'l Hor'>L \1'1;, t~'t wu} ,\ ir',/l'l:ilkh,/,1~ l'tlcll (('II 

,j,lhld!,l,(·c tl/'I'Ot.lll~i,' li~ /l,l,{-,/lli'ldr,lh 'LIIIIWI
1

tl'llli/ 

ftJr/'otk /',1,11 t'/'l'(l[',/
1
(1' Ill r}t:ili 'L/ 1tltli kl'lk t'll Jidl

i'lliltii tli /',1(11 ,1/'l'tlt,lhrl!,h/cJI Kt~rnpen llJ()'\ (Ji-

1 (l JntcrC\'>illll Ill d1t \'CJ'hJmJ J<, de Oplllel k1ng Ill 

tlr }-J- \'JJl het /Jitil't'/ LlJ'LI h·/ (1 (,1!111(1i,''>lllt \'Jil 

VJtiLJillllll II t.Ln tJCtllllll'tli'>Lhe JLll\ llCitCil 

ICil op dat \cld r>JllllWL'll'11 crgcrlheJd c11 

de1'>he1d cik,l,u- \'ilrl k0thol1ekc gellJ\ 1gC11 'gc

heel en J! kJtlwl1ek moucn "?:I ill 

1- /)L't/IJi.//.'OL h ,(l)i,lr/iil,'t tl['(,1 .It 1\.Li~' 

\\',tte KclthoiJckL' Hkntlll'll ,·rL nolll '1 

I H \'g] fl,/,[,l>,r:'tccl~,li/ul.'i' tli'(t J f;_~~~· 1 i .It 
.lt:c t:d 111 IJ} 

)() laylor Ti1, .\Ld.r,.,r t'l ,\ltdt'lti!ly j)il'>'>r:n ?.rc 

ncJot S A \cll1 llc\''>l l'1 i1.!tl, .It r'.r:' 

Ka111pl'll 1()1J2 

:2(1 lc1- I lor'>! \l'r,1, .It hnudt t'l'll \\'<lllll plc1-

dtHll \ocJr LTil pcd.1gogrc \'<til dc·l1etdc tel\\ rill 

\(Ill de lllltplcHlllll;_! \',111 \\'Jt h11 llllell1l de 

( 1)\i I r;-; 



\X'<trc A<trd V<tll k~nclcren. -i(Kh ZiJil cr '>cho

lcn WJJr de lccrkrJchtcn vcrleerd hchbcn met 

licldcvollc ogcn llJJr de kindercn te ki1ken. Ze 

voclcn z1ch gedwongcn voortdurcnd tc oh<.,cr

VlTCil. omdat de dure Lomputcr. die hct wcrk 

zogen<tJmd ccn prok'>'>IO!leel tnltJC gcelt, hi

llJiiT Ll<ltJ nodig heclt a]<., 111put : hlz 15 1 

21 f><~sitllilh lOn<.il/llilt OI'CI ,{c Kuk 111 ,It !Pncld PdJI ,/ct.t' 

tnJ nr ~ 

22 K:nholtckc '>l holen 111 dc Vcrcn1gdc St:1tcn 

ondcr'>chcidcn z1ch \on andere '>chokn onder 

mccr door de inc,pircrcndc i!lVlocd von hct 

LIHTc,tcliJk pcr<.,onJli'>lllc /1c .. \ S Brvk V.E 
I cc 11 B Hollond, ( iltk'll\ Sc/,,,o/, .11d !11, (01/ll!lon 

(,tlll,/, CJ111hndgc .\1<1""· London J<)<n. ~()I 
( ·hJr<.,tciiJk pcr..,ollilli'>lllC 1ocpt op lot hulllJili

tcll rn de mvnadc van '>ouJic illtcrJUll'<., die 

hct d<tgcliJko., lc\Til unmakcn. ( ruuaal \'oor de 

hc\ordcrrng van pcro.,onall..,tllC J<., cen lllthtTI· 

d1ng van dc doe._clllcnrol d1e <.,lJilcden JJnmoc

dif-.!1 tc zorgcn zowcl voor hct <.,oort lllcn..,cn 

dat de lccrl1ngcn \\'ol-dcn, <tl<., voor de !Citcn, 

\'JJ1d1ghcdcn en kcnni'> dtc 211 vc-rwc1ven 

Ho\Tnd1en r<., perc,onallc,mc ccn gclllccmLhap

pcllJk llOIIll voor de <.,clwo] hct <.,oort gcdrag 

cLll doccntcn W-'<.,tJltc gcvcn en ttl<., ccn 1dcJJ! 

JJil hun lecrlrngc11 \'oorhOLrdcn ...\].., zoclanig 

\\'(JI dt lwt pcr<.,ona]ro.,mc gcwaardccrd llJct ol

lccn ul.., cllcctwl dcvJC<., om lcvrllllgcn voor tc 

hctTidcn op J( Mklllt<.,e._h \\Trk mttar ook Z~i:. 

1110rccl con(_cpt v<~.n <.,()( IJJI gcdrag 111 ccn 

1 cLh t \ uJrd1gc gcmn·n'>ch,lp flcJ'>onJii'>lllC 

lbJgt lllCihCtl Ull lllCl \'OOfhiJZICtl ilJil llldJ'vi

ducic- hcbng, tc handclcn met lwt oog op ccn 

gmtcr gocd Naa<.,t de lnvlocd \'Jrl dn op hct 

chtJ<.,tell)k pcr<.,onJli<.,lllC gchJ<.,cvrd lll'>pltLTend 

gcdal htengocd omkr<.,e._hudcn bthol1cke 

'>clwkn 111 de Vc1C111gdc Stolen z1ch VJ!l Jn

dcrc puhl1ckc '-.Liwlcn door ccn kcrn-curncu

lum \'OOJ c1llc lccrlrrlgcn, ongcJcht hun pcr

<.,(H>nliJke <lLhtugrond ol plclnnen voo1 

tocknnhllg ondcrwiJ'-.. 1tcgcnovcr o.,cholcn d1c 

hun progr<tllllllJ dillcretlli(:rcn volgcm hct 

lllJikthq.~lll'>el' en door hun orgJTlJ<.,JtiC a]:, vrl)-

\\ dJJgl'l <.,gl'illl'Cil<.,<._ hap oJ ulli1111!111dl1 IJI_<}dli!ZdiJOII 

tcgcno\'Cr <.,e._holcn d1c 111 hun org<lllhJt~evorm 

lll"t morkthq..!ill<.,c] ot hct hcglll'>cl VJil lokale 

c.krllil(_l :nrc volgcn "-.cnmcrkcnd voor de::::c 

orgJili<.,JliC\'01111 Zilll de tJinJkc gclc.~cnhcch.'n 

tot /r~u-/(1-(,;ci illtcrJLlic<., en tot gedcclclc CI"\'J

nngcn lLI<.,<.,Cil voh,a..,...,c·ncn en lcclllllgcn. cen 

llitgchrcHicr hvrc1k \'Jil de 1ol \'Jil dc dmcnt 

l'll de collcgiilllll'Jl lll<.,<.,c_·n dou·rllcn Z1e Hr;·k 

Ice Holl<t1Hl .1 II' 2'!/-~-H ,\].., \TiiWdligcr<,or

.~Zlrli<.,Zllll' lwhhcn btlwlrckc ..,c]wlcn 0\Ciigcm 

dczcl!dc oJ.~Jill'>,llrn·<mn u].., de kcrk 

2 ~ K<iil'(lil(~' ilJi,ltiJ,''Il' til ,fc koiJICI:,/c l11,/ lll 2(> 

2-1- I I de \\"rt. /)< J'tlhlli,jcH/Ji'c>tJ ()J'tl ,/( hylhtlitll/1-

I ( NooldZIJ 1\t:'J,jllli' ulJ,\</>1 t'llltfl./ltiiZl lii'Pilll:,f 

11; .lc, /11hlri:1~·t /1,di11t Pltlll't Pdl: u1~ /><ylholt>,jlt' l'd!i 

( I lV ~ "~ 

,/c \/llntuclc onlll'l~'kclm~J, KJmpcn I LJ9-J.; A Crlin, 

\ 1UU'dlliffuu~ f111C ]ltT~jCS5CIIl' {)llllfii'J(lll !)Cis//nhw 

Lchnh, 1\iJrnz IL)93, A. Zcgvcld. fc11 flli!dl~ OIJI te 
li'OJICI! ( )pn ~{liJI/Hd/Jinl l'll Hlt'll)/JlOJ,jiiJ_t}, f JrJvcr<.,U!ll 

1()()1 vgl H K11rhbc. R.ustcu 111 Zlill Sc/Jtllllr'OOJ 

ZiJIISi}COIIi'JJin-r,/c Bcri'JJ51ZJ)I1'1rdl!llll_if en 1\ylholhcrd
/ltc LlrrcLht l ~>rn. 
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