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“Gewoon maar 
doen wat het 

systeem van je 
vraagt, is geen 

optie”
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Onderwijsprofessionals verliezen zich 
makkelijk in hun werk, ziet Hester IJsseling, 

lector Professionaliseren
met hart en ziel aan de Thomas More 

Hogeschool in Rotterdam, filosofe en oud-
leerkracht. Ze pleit voor een pas op de plaats 
door gesprekken met leraren, studenten en 
lerarenopleiders. “Niet van hoofd tot hoofd, 

maar met hart en ziel.”
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Wat ziet u als de grootste uitdaging voor leraren?
“Al jaren wordt het onderwijs gekenmerkt door een sterke beheers-
drang. We leven in een maatschappij die alles wil meten en controle-
ren. In het onderwijs heeft dit geleid tot een vergaande regelzucht, die 
leraren belemmert om hun vak goed uit te oefenen en te luisteren naar 
wat hun hart hen ingeeft. We lijken het lastig te vinden om te aanvaar-
den dat er geen zekere grond is op basis waarvan je als leraar kunt 
weten of je het goede doet, of kunt bewijzen dat je competent bent.
Gewoon maar doen wat het systeem van je vraagt, is geen optie. 
Leraren hebben een uitzonderlijke opdracht, een verantwoordelijk-
heid die ze te dragen hebben: het komt op jou aan, je mag je niet ver-
schuilen. Je probeert als leraar alle kinderen elke dag recht te doen. 
Een kind dat niet praat, een kind dat voortdurend geluiden maakt, een 
kind dat andere kinderen pijn doet of dingen stuk maakt, een kind dat 
niet tot leren komt, een kind dat verdriet heeft, maar ook een kind dat 
zo meegaand is dat je het bijna zou vergeten. Steeds moeten leraren 
de balans zoeken: waar beweeg ik mee, waar bied ik weerstand?”

Hoe moeten leraren zich in dit systeem staande houden?
“Belangrijk is dat je handelt vanuit pedagogische sensitiviteit: goe-
de leraren herkennen waar het om draait in het onderwijs en raken 
niet afgeleid door de waan van de dag. Ze helpen kinderen thuis te 
geraken in de wereld. Ze laten leerlingen voelen: het is goed dat jij er 
bent, er is hier voor jou ook een plek. Je moet ‘m zelf vinden maar ik 
sta naast je terwijl je zoekt.
Binnen het lectoraat proberen we die sensitiviteit te bevorderen door 
zogeheten pedagogische gesprekken te voeren met leraren, studenten 
en lerarenopleiders. Hierin gaan we in op moeilijke situaties op school. 
Niet om tot een oplossing te komen, maar om een pas op de plaats te 
maken en ons af te vragen: wat is hier nu eigenlijk aan de hand?”

Om wat voor moeilijke situaties gaat het dan zoal? 
“Wat gebeurt er bijvoorbeeld in de klas als een terroristische aanslag 
wordt geassocieerd met het geloof van je leerlingen? Wat vraagt 
dit gegeven van jou als leraar? Zo’n gebeurtenis kan diep ingrijpen 
in de persoonlijke levens van leerlingen. Sommige kinderen zien 
geweld op tv, merken dat hun ouders verontrust zijn of krijgen nare 
opmerkingen van klasgenoten. Andere kinderen hebben niets mee-
gekregen van het nieuws, omdat hun ouders hen hiervoor hebben 
afgeschermd. 

“In het onderwijs vragen we al 
snel hoe we problemen moeten 
oplossen en praten we zelden 
over wat ons raakt of beweegt.”
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Tijdens de pedagogische gesprekken praten we niet van hoofd tot 
hoofd, maar met hart en ziel. Dat vinden leraren vaak nog lastig. 
Ze zijn gewend om problemen instrumenteel te benaderen. In het 
onderwijs vragen we al snel hoe we problemen moeten oplossen en 
praten we zelden over wat ons raakt of beweegt. Dat is niet vreemd, 
want het onderwijs vraagt er bij uitstek om dat je snel reageert: er ge-
beurt nú iets in de klas waar je wat mee moet. Tijdens pedagogische 
gesprekken kunnen leraren even op adem komen. Niet om te evalu-
eren of ze goed of fout gehandeld hebben, maar om hun gevoelens, 
gedachten en verlangens met elkaar te delen en zich bewuster te 
worden hoe ze in hun werk staan. Ze krijgen tijdens de gesprekken 
geen praktische tips, maar kunnen wel wijzer worden van het delen 
van hun ervaringen.”
 
U werkte zelf veertien jaar in het basisonderwijs in Amsterdam. 
Hoe kijkt u terug op die tijd? 
“Met veel plezier. Vooral voor de kinderen in groep 3, 4, 5 ben ik 
denk ik een goede juf geweest. Ook als ze boos waren of moeilijk 
leerden, kon ik er met geduld en vertrouwen voor ze zijn. Lastiger 
vond ik dat bij oudere leerlingen, in groep 7 en 8, die begonnen met 
puberen. Sommigen leken niet van zins ook maar iets van me aan te 
nemen. Ik wist niet goed wat ik met hen aan moest. Het hielp niet dat 
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ouders zich soms thuis laatdunkend uitlieten 
over school. Dat heeft me verbaasd. Ouders en 
leraren hebben elkaar nodig – waarom zagen 
die ouders dat niet? Aan die oudere leerlingen 
had ik meer wijsheid en standvastigheid willen 
tonen. Ik had een rots in de branding voor ze 
willen zijn.”
 
Wanneer begon u zich te interesseren in 
onderwijs?
“Pas rond m’n 33e. Toen ik zelf op school zat, 
dacht ik nooit als ik naar mijn leraren keek: dat 
wil ik ook. Maar na enkele jaren als onderzoeker 
binnen de filosofie – eerst als promovenda en 
vervolgens als postdoc – wilde ik een nieuwe 
stap maken. Ik besloot om naar de pabo te 
gaan. Misschien was het een beetje roekeloos, 
maar ik heb er geen spijt van gehad. Het leraar-
schap is een mooi vak. 
In de filosofie van Nietzsche vond ik veel in-
spiratie. Nietzsche wilde een leraar zijn die mensen helpt om hun 
eigen weg te vinden zonder te zeggen wat ze moeten doen. Daarin 
schuilt iets paradoxaals: je kunt mensen immers niet opdragen dat 
ze zelfstandig moeten nadenken. Als je leerlingen wilt emancipe-
ren, kan dat eigenlijk alleen als ze ophouden naar je te luisteren. 
Ik verwonder me over leraren die hun oordeel laten bepalen door 
antwoordmodellen en afvinklijstjes. Het kan heel positief zijn als 
een leerling durft af te wijken van de norm.”

De laatste jaren is er geregeld discussie over de vrijheid van 
onderwijs. Hoe kijkt u tegen die vrijheid aan?
“De vraag is wat we onder vrijheid van onderwijs verstaan. 
Onderwijsvrijheid betekent voor mij, durven luisteren naar wat je 
hart je ingeeft, ook al kun je niet bewijzen dat dat het goede is.  
Niet: de vrijheid om kinderen te indoctrineren met je eigen dog-
ma’s. Beide varianten komen op zowel openbare als religieuze 
scholen voor. Het is een illusie te denken dat ideologieën geen rol 
zouden spelen als alle scholen openbaar zouden zijn. Alsof het te-
genovergestelde van geloof realisme zou zijn. Er is geen standpunt-
loos standpunt; we maken altijd keuzes, die teruggaan op overtui-
gingen of vermoedens over wat goed is om te doen. Dat geldt ook 
voor openbare scholen: mensen die beweren dat ze realisten zijn 
en evidence based handelen, zijn in feite seculiere dogmatici. Voor 
hen is er maar één waarheid. Veel gelovigen zijn bescheidener in 
hun aanspraken. ”

Veel christelijke scholen zijn bezorgd dat ze steeds meer in de 
verdringing raken. Vindt u hun zorg terecht? 
“Christelijke scholen hebben vaak een leerlingenpopulatie die 
bestaat uit kinderen zonder geloof of met een ander geloof dan het 

“Wat gebeurt er 
in de klas als een 
terroristische 
aanslag wordt 
geassocieerd met 
het geloof van je 
leerlingen? Wat 
vraagt dit van jou 
als leraar?”
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christelijke. Ook identificeren de leraren zich lang niet altijd uitdrukke-
lijk met de religieuze identiteit van de school. Je kunt je als school dan 
uit lijfsbehoud vastklampen aan onwrikbare leerstellingen, een hek om 
de school zetten en verharden in je standpunten. Ik zie er meer heil in 
om je religieuze cultuur uit te dragen in de manier waarop je het on-
derwijs vormgeeft, de manier van je tot de dingen verhouden. Daarin 
kun je je als school onderscheiden.
Zo zijn in een religieuze cultuur tegenslagen en crisismomenten ge-
beurtenissen die ons toevallen en waartoe we ons met elkaar moeten 
zien te verhouden door verantwoordelijkheid te aanvaarden. Dat is 
anders dan in een cultuur van ‘beheersen’ waar een schuldige wordt 
aangewezen en een pakket maatregelen wordt uitgerold, alsof de 
dingen maakbaar zijn. Veel leraren ervaren een beheerscultuur als ver-
vreemdend. Veel mensen - ook niet-gelovigen - verlangen naar werk 
en onderwijs waarin kernwaarden als geduld, vertrouwen, liefde en 
bemoediging centraal staan, en niet: efficiëntie, transparantie, concur-
rentie of accountability. Christelijke, maar ook andere confessionele 
scholen zouden voorop kunnen lopen door verbinding te zoeken en 
de deuren open te zetten voor alle mensen van goede wil, los van hun 
beleden identiteit.”

U bent zelf katholiek opgevoed. Hoe belangrijk is het geloof 
voor u? 
“Ik zie mezelf als een cultuurkatholiek. Ik haal veel inspiratie uit reli-
gieuze verhalen en beelden. Het Engelse woord ‘faith’ past beter bij me 
dan het Nederlandse woord ‘geloof’. Faith betekent in de eerste plaats: 

vertrouwen. Als je me vraagt: ‘Geloof je?’, dan 
ben ik geneigd nee te zeggen, maar als je me 
vraagt: ‘Heb je vertrouwen?’, dan zeg ik ja.
Dat neemt niet weg dat het katholieke geloof 
onderdeel is van wie ik ben. Als kind keek ik 
naar Woord voor woord met Aart Staartjes, 
mijn vader las voor uit de Kinderbijbel. Het 
verhaal van Jozef vond ik erg mooi. Het dra-
ma dat Jozef door zijn broers in die put werd 
achtergelaten!
Mijn oom Samuel heeft mij veel geleerd over 
heiligen aan de hand van fresco’s in Toscane 
en Umbrië. Hij was Augustijner monnik en la-
ter hoogleraar filosofie in Leuven. Hij vertelde 
mij over Hieronymus, een van mijn lievelings-
heiligen. Hieronymus raakte bevriend met 
een leeuw nadat hij hem verlost had van een 
doorn in zijn poot.
Ook Catharina van Alexandrië inspireert mij. 
Zij liet zich niet van de wijs brengen door 

honderd geleerden die haar het geloof uit het hoofd wilden praten. 
Het rad waarop ze haar wilden breken, brak zelf. Ik probeer in mijn 
werk ook zo zachtmoedig en aandachtig als Hieronymus en zo wijs en 
standvastig als Catharina te zijn.”

“Mensen die 
beweren dat ze 
realisten zijn en 
evidence based 
handelen, zijn in 
feite seculiere 
dogmatici.”
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