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De liefde moet wel van
twee kanten komen
San van Eersel en Isolde van Roekel - Kolkhuis Tanke

Het huidige onderwijs lijkt te worden bepaald door uniformiteit, beheersbaarheid, controle en doelmatigheid. Deze benadering is geïnspireerd door de
automatisering van het productieproces (lopende band). Kenmerkend voor deze benadering is dat de werkelijkheid wordt opgedeeld in kleine stukjes
en wordt gestandaardiseerd. Ook beleidsmakers binnen het onderwijs denken op deze wijze een betere grip te krijgen op wat er in het onderwijs gebeurt.
In werkelijkheid leidt deze manier van denken eerder tot chaos en verwarring dan tot rust en duidelijkheid. Door het opdelen van het onderwijsproces
in losse stukjes raakt het zicht op het grotere geheel waarvan dit proces deel uitmaakt verloren. En door de standaardisering ervan wordt elke aanzet
tot creatieve uitwisseling in de kiem gesmoord. Een dergelijke aanpak biedt geen duurzame oplossingen voor de problemen waarmee het onderwijs
wordt geconfronteerd.
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worden uitgedragen op de eigen werkplek. Om
tot een gedeeld beeld hierover te komen is het
noodzakelijk om over dit ideaal met elkaar in
gesprek te gaan en te blijven. Het doel van deze
meerwaarde is gelegen in het vinden van je bestemming, zowel als individu en als organisatie.
Een school of schoolbestuur dat oog heeft voor
de dromen of idealen van haar medewerkers, is
niet alleen doelgericht, maar juist ook voortdurend gericht op haar bestemming. Onder bestemming (het ‘waartoe’) verstaan we de unieke
waarde of betekenis die een school of schoolbestuur toevoegt aan haar omgeving. Doelstellingen geven meestal aan wat er op korte termijn
gehaald of behaald moet worden; bestemming
geeft aan welke waarden worden voortgebracht
en ten behoeve van wie. De bestemming van
een school of schoolbestuur heeft daardoor een
duurzaam karakter. Ze kan niet elk jaar worden
geherformuleerd. We maken in dit kader een
onderscheid tussen verandering en ontwikkeling. In een veranderingsproces gaat alle aandacht uit naar wat we willen bereiken. Het doel
is nauwkeurig omschreven en we kunnen een
nauwkeurig plan maken met behulp van welke
stappen en in welk tijdsbestek we dit doel kunnen bereiken. Ontwikkeling daarentegen is een
veranderingsproces waarbij we vaak niet vooraf
weten waar we zullen uitkomen en wanneer we
onze bestemming zullen bereiken.
Oo g h e bbe n v o o r d e and e r
Leidinggevenden binnen het onderwijs hebben
tot taak om de mensen in hun organisatie te
helpen hun eigen kracht aan te boren, zodat
ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Een
leider helpt mensen om hun eigen bestemming
te vinden en die is voor iedereen anders. Het
belangrijkste instrument dat leidinggevenden
hiervoor ter beschikking staat, is hun eigen
kracht. Leidinggeven begint bij het kennen
van jezelf. Zelfkennis is zeker geen kwestie
van navelstaren, maar van je eigen kracht ten
dienste stellen van die van anderen. ‘Servant
leadership’, dienstbaar leiderschap, wordt dit
genoemd. Tot op zijnsniveau weten wie je bent
moet ertoe leiden dat je anderen inspireert en
helpt om hun eigen verlangens en dromen te
ontdekken en waar te maken. Wezenlijk hierin
is de aandacht voor de ander. Want het gaat
er niet om mensen te dirigeren, de kant op te
sturen die volgens jou de beste is, maar ze de
ruimte te geven om te ontdekken wat voor hen
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Wanneer volwassenen opvoeden, leraren
onderwijzen, proberen zij iets bij jongeren en
leerlingen te bewerkstelligen, hen te ‘veranderen’.
Opvoeden en onderwijzen zijn handelingen
met een duidelijke gerichtheid, ze zijn
intentioneel. Maar wil dat nu zeggen dat we
in het onderwijs altijd heel bewust aan het
afwegen zijn of we zullen ingrijpen of
afwachten? Ik denk van niet. Die indruk wordt
echter wel gewekt in de aanhoudende stroom
van beleidsvoornemens.
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