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Voorwoord 
Deze scriptie is het verslag van mijn onderzoek naar een ethische taal van waarde(n) voor 
het onderwijs. Ik heb dit onderzoek gedaan als afronding van de Master Identiteit, Ethiek en 
Samenleving, die ik aan de Theologische Universiteit in Kampen heb gevolgd.  
 
Dit onderzoek richt zich op de onderwijspraktijk, zoals die is en wordt vormgegeven op de 
gereformeerde scholengemeenschap Greijdanus, en is uitgevoerd in samenwerking met de 
Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV). Ten tijde van het onderzoek was ik bij Greijdanus 
werkzaam als beleidsadviseur. Ik ken de Greijdanus context en praktijk dan ook goed en 
werk zelf mee aan de ontwikkeling van GO, het onderwijsconcept dat op Greijdanus 
ontwikkeld wordt. Mijn verwachting is dat Greijdanus in de ontwikkeling van GO kan leren 
van de decennia lange ervaring die men binnen Jenaplan heeft met onderwijsontwikkeling 
op basis van waarden. Ik verwacht dat dit onderzoek bijdraagt aan de verdere inrichting van 
een waardengestuurde onderwijspraktijk op Greijdanus door inzicht te geven in de inhoud, 
betekenis en doorwerking van waarden in het algemeen en de door ons geformuleerde 
waarden in het bijzonder. Waar ik voor Greijdanus specifiek naar op zoek ben is taal om te 
reflecteren op de ‘espoused values’ en de ‘values in use’ als weg uit het door Kuiper 
aangekaarte articulatietekort.  
Tevens draagt dit onderzoek bij aan een breder debat in onderwijsland over de normatieve 
vraag naar goed onderwijs. Die vraag krijgt in dit onderzoek een praktijkgerichte uitwerking, 
waarin centraal staat hoe met behulp van inzichten gericht op organisatieontwikkeling, een 
waardengestuurde onderwijspraktijk kan worden ingericht.  
 
Ik ben mijn werkgever dankbaar voor het feit dat ik de gelegenheid gekregen heb om deze 
studie te doen. Ook het feit dat ik binnen Greijdanus de ruimte heb om door middel van 
onderzoek bij te dragen aan de onderwijsontwikkeling, vind ik heel waardevol. In het 
bijzonder bedank ik mijn leidinggevende en goede vriend, Martin Jan de Jong, voor het feit 
dat ik deze ruimte kreeg. Ook wil ik hem bedanken voor het prettige sparren en de morele 
support gedurende de onderzoeksperiode. Ik hoop met dit onderzoek een kritische en 
opbouwende bijdrage aan de schoolorganisatie te leveren.  
 
Ook wil ik mijn begeleiders, prof. dr. Roel Kuiper en dr. Inge Andersen, bedanken voor de 
fijne, betrokken en positief-kritische begeleiding tijdens dit onderzoek. Zelfs in de 
zomerperiode stonden ze klaar met feedback of voor een goed gesprek, dat vond ik heel 
bijzonder! Daarnaast wil ik Jaap Meijer, directeur van de Jenaplanvereniging, bedanken voor 
het inzicht in de documenten van Jenaplan en de interessante boeken over 
schoolontwikkeling die ik van de Jenaplan bibliotheek mocht lenen.  
 
Mathilde Tempelman-Lam 
Zwolle, 30 juli 2020 
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Samenvatting 
De titel van de scriptie verwijst naar een ethische taal van waarden in een onderwijscontext 
waarin een instrumentele, beheersmatige taal dominant is. Hierdoor is er sprake van een 
articulatietekort, daarmee wordt bedoeld dat er vrijwel geen taal meer is om het over de 
vraag naar het goede te hebben.  
 
In dit onderzoek staan waarden centraal. Met waarden worden persoonlijke of collectieve 

concepten over een nagestreefde toestand of gedragswijze bedoeld. Waarden overstijgen 
specifieke situaties, zijn toekomstgericht en geven richting aan de keuze of evaluatie van 
gedrag, processen en gebeurtenissen. Ze helpen een brug te slaan tussen een 
levensbeschouwelijke visie en de dagelijkse onderwijspraktijk, waarin die visie handen en 
voeten krijgt. Wat de inhoud, betekenis en doorwerking van waarden onderwijs kan bieden, 
staat in het eerste hoofdstuk centraal. In dit hoofdstuk is specifiek aandacht voor de 
betekenis van waardegerichte interacties en de bijdrage die theoretische modellen gericht 
op organisatieontwikkeling kunnen hebben voor het ontwikkelen van een waardengestuurde 
onderwijspraktijk.  
 
Op basis van de in dit onderzoek gehanteerde definitie van waarden en een eigen 
interpretatie van het Batesonmodel, die geïntroduceerd en verantwoord wordt in het eerste 
hoofdstuk, worden de praktijken van Greijdanus en Jenaplan in de hoofdstukken twee en 
drie geanalyseerd.  
 
In het vierde hoofdstuk worden de analyses van Greijdanus en Jenaplan bij elkaar gebracht. 
Opbrengsten uit beide analyses worden met elkaar en met het theoretisch kader vergeleken. 
Hieruit blijkt dat het voor het ontwikkelen van een waardengestuurde onderwijspraktijk zinvol 
is om waarden van aanpalende begrippen te onderscheiden, omdat waarden bijdragen aan 
gezamenlijke betekenisgeving. Eindwaarden vertolken het waarom en waartoe waar in een 
school naar gestreefd wordt. Instrumentele waarden geven richting aan de manier waarop 
de school deze toestand nastreeft.  
 
De waarden vormen één van de logische niveaus in de eigen interpretatie van het 
Batesonmodel die in dit onderzoek gebruikt wordt. Ze bevinden zich tussen 
levensbeschouwing en schoolidentiteit enerzijds en visie en heersende mentale modellen 
anderzijds. Op die plek vervullen ze een brugfunctie. Wanneer alle verschillende terreinen 
van school-zijn worden onderscheiden, zoals in de eigen interpretatie van het Batesonmodel 
wordt gedaan, kan in waardegerichte interacties tussen deze niveaus gependeld worden. 
Pendelen tussen de niveaus draagt bij aan gezamenlijke afstemming, betekenisgeving en 
helpt waarden(in)congruentie zichtbaar te maken. 
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Inleiding 

Aanleiding 
Waar is het onderwijs goed voor? Dat is de filosofische vertaling van de vraag die in dit 
onderzoek uitgewerkt wordt voor de onderwijspraktijk. In het onderwijs is er een sterke focus 
op rendement, op meetbaar resultaat. Roel Kuiper stelt dat die ‘vertechnisering’ en 
‘verinstrumentalisering’ tot een articulatietekort leidt.  Met de term articulatietekort bedoelt hij 1

dat er vrijwel geen taal meer is om het over de vraag naar het goede te hebben, omdat de 
taal van het onderwijs ‘vertechniseerd en verinstrumentaliseerd’ is.  Erik Borgman noemt de 2

instrumentele en beheersmatige taal die in het onderwijs dominant is het ‘Algemeen 
Beschaafd Onderwijs Nederlands’. Waar ze beiden op wijzen is dat deze taal niet toereikend 
is voor een gesprek over de normativiteit van onderwijs. Hier is een andere taal voor nodig.  3

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de stellingname dat in dit gesprek de ethische taal van 
waarden op z’n plek is. Waarden helpen een brug te slaan tussen een levensbeschouwelijke 
visie en de dagelijkse onderwijspraktijk, waarin die visie handen en voeten krijgt. Wanneer 
de taal van waarden zo ingezet wordt is er sprake van waardegerichte interactie. 
Waardegerichte interacties zijn reflecties op de onderwijspraktijk en de schoolorganisatie 
vanuit waarden.  Vooronderzoek van het Lectoraat leiderschap in het onderwijs laat zien dat 4

waardegerichte interacties niet vanzelf tot stand komen. De bevraagde schoolleiders en 
bestuurders geven aan dat zij op dit punt handelingsverlegenheid ervaren. ‘Iedereen is druk 
bezig en er wordt niet altijd de tijd genomen voor het goede gesprek. Er is een neiging tot 
het snel fixen van dingen.’ In het zoeken naar die snelle oplossing ligt de focus op 
vormaspecten, systemische structuren zoals overlegvormen of controlesystemen, methodes 
en werkvormen. Structuren worden vaak niet meer ter discussie gesteld en een diepgaande 
reflectie op waarden wordt gemist.   5

Context 
Dit onderzoek richt zich op de onderwijspraktijk, zoals die is en wordt vormgegeven op de 
gereformeerde scholengemeenschap Greijdanus. Hoewel Greijdanus in de ontwikkeling van 
haar onderwijsconcept waarden centraal heeft gesteld, gaat dit onderzoek ervan uit dat het 
Algemeen Beschaafd Onderwijs Nederlands ook op Greijdanus van grote invloed is op de 
onderwijspraktijk en dat de hiervoor genoemde handelingsverlegenheid ook op Greijdanus 
een rol speelt. Dit uitgangspunt wordt door eerder onderzoek dat op Greijdanus is uitgevoerd 
onderbouwd. Dit onderzoek naar de macht van structuren ten opzichte van de beleden 
doorwerking van de levensbeschouwelijke visie laat zien dat er een probleem is in de 
doorvertaling van de organisatiewaarden naar de organisatiestructuren en het handelen in 

1 Roel Kuiper, “Articulatietekort.” In Waar is het onderwijs goed voor? Chris Hermans redactie  
(Eindhoven: Damon, 2020), 185-186.  
2 Kuiper, “Articulatietekort,” 185-186. 
3 Erik Borgman, “De ruimte om steeds te doen wat gedaan moet worden.” In Waar is het onderwijs 
goed voor? Chris Hermans redactie (Eindhoven: Damon, 2020), 77.  
4 Inge Andersen, Leiders van betekenis (Utrecht: Penta Nova, 2019), 20.  
5 Andersen, Leiders van betekenis, 20.  
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de dagelijkse praktijk.  Het vaak gehanteerde onderscheid tussen ‘espoused theory’ en 6

‘theory in use’ zou in de situatie van Greijdanus dan ook toegepast kunnen worden als een 
onderscheid tussen ‘espoused values’ en ‘values in use’. In een ideale situatie komen die 
twee in de dagelijkse praktijk overeen. De werkelijkheid is echter weerbarstiger en vraagt om 
een nadere bezinning op de inhoud, betekenis en doorwerking van waarden. Op deze 
bezinning is dit onderzoek gericht.  
Waarden beschrijven het waarom en waartoe van de school en maken zichtbaar op welke 
manier de school hieraan werkt.  In dit onderzoek wordt gezocht naar inzichten die kunnen 7

bijdragen aan het inrichten van een waardengestuurde onderwijspraktijk. Welke rol kunnen 
waarden spelen in het vinden van een mogelijke oplossing voor het verschil tussen 
‘espoused values’ en ‘values in use’? En hoe kan Greijdanus hierin leren van Jenaplan, een 
onderwijsconcept waarin men al decennia ervaring heeft met onderwijsontwikkeling op basis 
van waarden?  

Intern doel 
Dit onderzoek is zowel theorievormend als praktijkgeoriënteerd. Om de probleemstelling in 
dit onderzoek te duiden, te verantwoorden en in de context te positioneren, start dit 
onderzoek met een theoretisch kader. Allereerst wordt het normatieve vraagstuk van goed 
onderwijs in een breder kader geplaatst. Vervolgens wordt, op basis van een betoog over de 
betekenis van waarden als brug tussen het levensbeschouwelijk fundament van de school 
en de dagelijkse praktijk van het onderwijs, uiteengezet wat ethisch reflecteren op waarden 
het onderwijs met het oog op de inrichting van een waardengestuurde onderwijspraktijk te 
bieden heeft. Ingegaan wordt op de vraag wat waarden zijn en hoe ze in de onderwijspraktijk 
richtinggevend kunnen zijn. Theoretische modellen in het kader van organisatieontwikkeling 
passeren hier de revue.   8

 
Na het theoretisch deel volgt een empirische exploratie, waarin een tweetal praktijken nader 
worden geanalyseerd. Dit zijn de praktijken van Greijdanus en Jenaplan. In deze beide 
praktijken spelen waarden een belangrijke rol in onderwijsontwikkeling. Op basis van het 
theoretisch kader wordt onderzocht wat de waarden in deze beide praktijken kenmerkt en op 
welke terreinen van school-zijn ze richtinggevend zijn. Daarna worden de beschreven 
praktijken met elkaar en met het theoretisch kader vergeleken op zoek naar inzichten gericht 
op organisatieontwikkeling die kunnen bijdragen aan het inrichten van een 
waardengestuurde onderwijspraktijk.  
 
Dit onderzoek draagt bij aan een ethische reflectie op de inhoud, betekenis en doorwerking 
van waarden in de onderwijspraktijk. Scholen verwoorden waarden, als brug tussen 
levensbeschouwelijke visie en dagelijkse onderwijspraktijk, met het oog op het ontwikkelen 

6 Mathilde Tempelman-Lam, “De macht om de realiteit vorm te geven” (Bachelorthesis, Theologische 
Universiteit Kampen, 2018).  
7 Andersen, Leiders van betekenis, 17.  
8 Andersen, Leiders van betekenis, 14-17.  
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van waardengestuurd onderwijs.   Het formuleren van waarden is echter niet genoeg om 9 10

ze als brug te laten fungeren. De waarden zijn als brug bij wijze van spreken nog vaak 
ingepakt zoals de Pont Neuf dat in het kunstwerk van Christo en Jean-Claude, dat op de 
voorkant van deze scriptie staat afgebeeld, is. Inzichten gericht op organisatieontwikkeling 
kunnen helpen om de beschreven waarden uit te pakken en daadwerkelijk te laten 
doorwerken in de onderwijspraktijk. Dat zijn inzichten die bewust maken van de waarden die 
uitgaan van het Algemeen Beschaafd Onderwijs Nederlands, eventuele botsingen tussen 
deze waarden en de organisatiewaarden zichtbaar maken en helpen de eigen waarden te 
laten doorwerken op de verschillende terreinen van school-zijn.  

Extern doel 
Dit onderzoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het 
onderwijsconcept GO, zoals dat op Greijdanus ontwikkeld wordt. Tevens draagt dit 
onderzoek bij aan een breder debat in onderwijsland over de normatieve vraag naar goed 
onderwijs. Die vraag krijgt in dit onderzoek een praktijkgerichte uitwerking, waarin centraal 
staat hoe met behulp van inzichten gericht op organisatieontwikkeling een 
waardengestuurde onderwijspraktijk kan worden ingericht.  
 
 
 
 
 
 

  

9 Alex de Bruijn, “Maak visie tastbaar met kernwaarden” gepubliceerd op 1 juni 2015, 
https://wij-leren.nl/kernwaarden-visie-medewerkers.php 
10 Wolter Huttinga, Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk. Een theologie voor christelijk onderwijs 
(Kampen: Theologische Universiteit Kampen, 2017), 33.  
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Onderzoeksopzet 

Vooronderzoek 
Literatuur over waarden, schoolontwikkeling en daarmee verwante terreinen (zoals vorming 
en identiteitsontwikkeling, christelijke identiteit en waardengestuurd leiderschap) wordt 
bestudeerd als eerste stap in het afbakenen van de te gebruiken definities. Dit is een proces 
van ontdekken, analyseren en in onderlinge samenhang brengen. Elk van de bronnen biedt 
aanknopingspunten voor het onderzoeken van nieuwe bronnen. Om inzichtelijk te maken 
welke ik hierin neem, maak ik beknopte leesverslagen.  Naast oriëntatie in bestaande 11

wetenschappelijke literatuur, spreek ik met deskundigen op het gebied van waarden, 
schoolontwikkeling en christelijke identiteit. 
 
Ter voorbereiding op gesprekken met sleutelpersonen binnen Greijdanus en Jenaplan, 
bestudeer ik de documenten van deze organisaties. De sleutelpersonen met wie ik spreek 
zijn de bestuurder van Greijdanus, een schoolleider van Greijdanus en de directeur van de 
Jenaplanvereniging. Deze gesprekken zijn bedoeld om de aanpak van Jenaplan in het kader 
van conceptontwikkeling in kaart te brengen en de bijdrage die dit onderzoek kan leveren in 
de ontwikkeling van GO te concretiseren. De gesprekken zijn nadrukkelijk onderdeel van het 
vooronderzoek. De analyse van de praktijken van Greijdanus en Jenaplan, zal op basis van 
de door de beide organisaties vastgestelde documenten, vanuit een beleids invalshoek 
gedaan worden.  

Onderzoeksvraag  

Hoofdvraag 
Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een waardengestuurde onderwijspraktijk en 
doet dit vanuit een beleids invalshoek door op zoek te gaan naar inzichten gericht op 
organisatieontwikkeling. De hoofdvraag van het onderzoek laat zich als volgt formuleren:  
 
Hoe kan in de context van het onderwijs met behulp van inzichten gericht op 
organisatieontwikkeling een waardengestuurde onderwijspraktijk worden ingericht?  

Deelvragen 
Ik werk de hoofdvraag uit in de volgende deelvragen met bijbehorende aanpak. Die zien er, 
schematisch weergegeven, als volgt uit:  
 

1. Theoretisch kader 

11 Piet Verschuren, Hans Doorewaard, Het ontwerpen van een onderzoek (Amsterdam: Boom Lemma 
Uitgevers, 2015), 192. 
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● Wat heeft een ethische reflectie op de inhoud, betekenis en doorwerking van 
waarden het onderwijs te bieden?  

○ Wat zijn waarden? Definiëring en afbakening van het begrip waarden. 
○ Waarom is het van belang impliciete waarden expliciet te maken? 
○ Hoe kunnen waardegerichte interacties bijdragen aan een 

waardengestuurde onderwijspraktijk? Theoretische modellen met 
betrekking tot organisatieontwikkeling passeren hier de revue. 

 

2. Welke rol spelen waarden in het 
ontwikkelen van GO? 

● Wat kenmerkt de appellerende en 
relationele context van Greijdanus? 

● Wat kenmerkt de regulerende en 
funderende context van Greijdanus? 

● Vanuit welke waarden werkt 
Greijdanus aan GO?  

● Op welke terreinen zijn deze 
waarden richtinggevend? 

3. Welke rol spelen waarden in het 
Jenaplan onderwijs? 

● Vanuit welke waarden werkt het 
Jenaplan onderwijs? 

● Op welke terreinen zijn deze 
waarden richtinggevend? 

● Welke rol spelen de basisprincipes 
van Jenaplan in de ontwikkeling van 
een waardengestuurde 
onderwijspraktijk?  

 

 

4. Conclusies en aanbevelingen 
● Opbrengsten uit de analyses van Greijdanus en Jenaplan worden in dit hoofdstuk 

bij elkaar gebracht. Op basis van het theoretisch kader wordt gereflecteerd op de 
beschreven praktijken om zo tot conclusies en aanbevelingen met betrekking tot 
de onderzoeksvraag te komen. 

 

 

5. Discussie 
● Op basis van beredeneerde keuzes is het terrein dat dit onderzoek beslaat 

beperkt. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de gevolgen hiervan voor de 
validiteit van de conclusies die op basis van dit onderzoek getrokken zijn. 
Daarnaast worden op basis hiervan aanbevelingen voor vervolgstappen gedaan. 
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Conceptueel en technisch ontwerp 

 
Figuur 1. Onderzoeksmodel door Tempelman-Lam (2020) 
 
Figuur 1 toont hoe de verschillende elementen in dit onderzoek zich tot elkaar verhouden.  
De basis van het onderzoeksmodel wordt gevormd door het theoretisch kader. De twee 
bollen verwijzen naar de analyse van de onderwijsconcepten van Jenaplan en Greijdanus. 
De grijze pijl tussen de beide bollen staat voor de vergelijking van deze twee praktijken. De 
goudkleurige pijlen staan voor de reflectie op zowel de praktijken als de vergelijking van de 
praktijken op basis van het theoretisch kader.  

Onderzoeksstrategie  
De strategie van dit onderzoek is gebaseerd op een specifieke verbinding tussen 
handelingstheorie en -praktijk. Kenmerkend voor deze kwalitatieve onderzoeksbenadering is 
dat observaties uit de onderwijspraktijk met elkaar en met het theoretisch kader worden 
vergeleken om te zien vanuit welke hypothese de overeenkomsten en verschillen zijn te 
duiden of te verklaren.  Er wordt in dit onderzoek niet naar het daadwerkelijke handelen 12

gekeken, maar naar de waardencongruentie in beleidsdocumenten, als basis voor het 
handelen.  
 
Dit onderzoek is een door empirische gegevens gestuurde zoektocht naar een versterkte 
theoretische onderbouwing van inzichten gericht op organisatieontwikkeling, waarmee op 
basis van waarden een waardengestuurde onderwijspraktijk verder kan worden ontwikkeld.  

Onderzoeksmethode 
Per deelvraag wordt uitgewerkt met gebruik van welke onderzoeksmethoden de betreffende 
deelvraag wordt beantwoord.  

12 Verschuren en Doorewaard, Ontwerpen onderzoek, 158. 

11 



Een taal van waarde(n) voor de onderwijspraktijk     Mathilde Tempelman-Lam
 

1. Theoretisch kader 
Door middel van literatuurstudie werk ik het theoretisch kader van dit onderzoek uit. In het 
theoretisch kader duid ik de probleemstelling, verantwoord ik die en positioneer ik die in de 
context. Ter afbakening van het bredere veld waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt definieer 
ik de begrippen en modellen die in dit onderzoek gehanteerd worden in het theoretisch 
kader. Tevens onderbouw ik hier de keuzes voor begrippen en modellen, die ik in de 
analyses in het vervolg van het onderzoek gebruik.  

2. Welke rol spelen waarden in het ontwikkelen van GO?  
Op basis van de beschreven werkelijkheid van Greijdanus analyseer ik de ontwikkeling van 
GO, als onderwijsconcept op basis van christelijke waarden, in dit hoofdstuk aan de hand 
van het theoretisch raamwerk dat ik in het eerste hoofdstuk heb opgebouwd. De waarden 
van Greijdanus analyseer ik op basis van de in dit onderzoek gebruikte definitie van 
waarden. Vervolgens gebruik ik zowel de waarden als de lagen van de eigen interpretatie 
van het Batesonmodel als codes, waarmee ik de beleidsdocumenten open codeer om ze op 
basis daarvan systematisch te ordenen.  Voor deze documentanalyse gebruik ik alleen door 13

Greijdanus vastgestelde beleidsdocumenten. Dit zijn de volgende documenten: het 
Identiteitsdocument, de Onderwijsvisie, Maatschappelijke inbedding, Professie & Passie, 
Vorming op Greijdanus en (als samenvatting van voorgaande documenten) de Placemat 
waarop GO als onderwijsconcept in samenhang weergegeven wordt.  
 
Greijdanus heeft de uitwerking van GO op het niveau van de collectieve organisatie 
gemaakt. Daarbij gaat het om de onderwijsaanpak als zodanig voor de hele 
schoolorganisatie. De analyses in dit onderzoek vinden, vanuit een beleidsinvalshoek, op dit 
collectieve niveau plaats. De context waarbinnen Greijdanus werkt aan de ontwikkeling van 
GO, expliciteer ik aan het begin van hoofdstuk twee.  

3. Welke rol spelen waarden in het Jenaplan onderwijs? 
Net als de beschreven werkelijkheid van Greijdanus, analyseer ik ook de beschreven 
werkelijkheid van Jenaplan als onderwijsconcept. Dit doe ik op dezelfde wijze als bij 
Greijdanus. De waarden van Jenaplan analyseer ik op basis van de in dit onderzoek 
gebruikte definitie van waarden. Vervolgens gebruik ik zowel de waarden als de lagen van 
de eigen interpretatie van het Batesonmodel als codes, waarmee ik de beleidsdocumenten 
open codeer om ze op basis daarvan systematisch te ordenen. Voor deze analyse gebruik ik 
alleen door de Nederlandse Jenaplanvereniging vastgestelde documenten. Dit zijn de 
volgende documenten: Jenaplanessenties, Jenaplankernkwaliteiten, Pedagogische minima 
en basisprincipes, Kwaliteitscriteria n.a.v. de basisprincipes, Indicatoren basisprincipes. 
 
Het is van belang te zien hoe het Jenaplan-concept als waardengestuurd onderwijsconcept 
is ontwikkeld, omdat die aanpak kan worden gespiegeld aan de ontwikkeling van GO. Om dit 
in hoofdstuk vier te kunnen doen, geef ik deze ontwikkeling aan het eind van hoofdstuk drie 
op basis van eigen documentatie van Jenaplan beknopt weer.  

13 Het coderingsschema voor de documentanalyse is in de bijlagen opgenomen.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
De analyses van Greijdanus en Jenaplan breng ik in dit hoofdstuk bij elkaar. Opbrengsten uit 
beide analyses vergelijk ik, via axiaal coderen, met elkaar en met het theoretisch kader om 
zo tot conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de onderzoeksvraag te komen.  

5. Discussie 
Op basis van beredeneerde keuzes heb ik het terrein dat dit onderzoek beslaat beperkt. In 
de discussie wordt dieper ingegaan op de gevolgen hiervan voor de validiteit van de 
conclusies die ik op basis van dit onderzoek trek. Daarnaast doe ik op basis hiervan 
aanbevelingen voor vervolgstappen. 

Validiteit 
Wat ik in dit onderzoek in de beschreven werkelijkheid wil meten is hoe de waarden bij 
Greijdanus en Jenaplan doorwerken op de verschillende niveaus van school-zijn en welke 
inzichten dit voor de ontwikkeling van een waardengestuurde onderwijspraktijk oplevert. Ik 
onderzoek dit door met behulp van een eigen interpretatie van het Batesonmodel de 
beschreven werkelijkheid van Greijdanus en Jenaplan te analyseren. In de bewerking die ik 
van het Batesonmodel maak, speelt toepasbaarheid op het collectieve niveau van de 
organisatie en in de beschreven werkelijkheid als onderzoeksobject een belangrijke rol. In 
het theoretisch kader verantwoord ik de keuzes die ik in de bewerking van het model maak.  
 
De analyses van Greijdanus en Jenaplan doe ik beiden op basis van de beschreven 
werkelijkheid, vanuit hetzelfde theoretisch kader en op het collectieve niveau van de 
organisatie. De geformuleerde waarden leg ik hiervoor langs de in dit onderzoek gebruikte 
definitie van waarden. Vervolgens analyseer ik op basis van de eigen interpretatie van het 
Batesonmodel op welke terreinen van school-zijn de waarden binnen Greijdanus en 
Jenaplan richtinggevend zijn.  
 
Wat in de praktijken van Greijdanus en Jenaplan overeenkomt wordt op een gelijke manier 
beschreven en met elkaar vergeleken. Dit gebeurt aan de hand van de in dit onderzoek 
gebruikte definitie van waarden en de eigen interpretatie van het Batesonmodel. Wat niet 
gelijk is wordt, met het oog op de effectiviteit van de lessen die uit dit onderzoek te leren zijn, 
op verschillende manieren beschreven. De beide praktijken hebben een van elkaar 
verschillende historie. Bij Greijdanus beschrijf ik, vanwege de recente stappen in 
heroriëntatie van identiteit, de contextfactoren die daar aanleiding toe geven. Bij Jenaplan 
beschrijf ik, vanwege de jarenlange ervaring met het ontwikkelen van waardengestuurd 
onderwijs, de manier waarop deze ontwikkeling is vormgegeven.  
 
Ik heb in dit onderzoek een aantal beperkingen aangebracht. Zo kies ik ervoor het 
onderzoek te beperken tot het collectieve niveau van de organisaties van Greijdanus en 
Jenaplan en alleen de beschreven werkelijkheid, vanuit een beleids invalshoek, te 
onderzoeken. De beschreven werkelijkheid op het collectieve niveau biedt kader en handvat 
voor een vervolgonderzoek naar de geleefde werkelijkheid, zowel op collectief- als op 
individueel niveau.  
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1. Theoretisch kader 

1.1 Het vraagstuk van het onderwijs 
In de inleiding wordt gesteld dat de taal die in het onderwijs domineert, een instrumentele en 
beheersmatige taal is. Die stelling wordt in deze eerste paragraaf van het theoretisch kader 
verantwoord en in een bredere context geplaatst aan de hand van analyses van diverse 
denkers. Middels uitspraken van Dolf van den Berg, Erik Borgman, Roel Kuiper, Jan 
Bransen, Gert Biesta en Inge Andersen wordt een beknopte schets gegeven van het 
vraagstuk dat zich aan het onderwijs opdringt.  
 
Volgens Dolf van den Berg zijn we verknocht aan het leerstofjaarklassensysteem. Daar is 
het onderwijsbolwerk op gebouwd. Het is daarmee bepalend geworden voor de identiteit van 
de school en voor de identiteit van kinderen en volwassenen in de school. De waarden die 
van dit systeem uitgaan, worden echter niet ter discussie gesteld. ‘Het 
leerstofjaarklassensysteem is een verhaal, waarin de gemiddelde leerling de norm bepaalt,’ 
stelt Van den Berg.  ‘De standaardisatie op tijd, ruimte, inhoud, doel, middelen en 14

normering maakt kinderen kwetsbaar voor stigmatisering en uitsluiting omdat een leerling 
die van de gestelde norm afwijkt niet in het verhaal van de leerstofjaarklas mee kan of zelfs 
mag doen.’  Jan Bransen is het hiermee eens en stelt dat dit onderwijs is dat niet vormt, 15

maar vervormt.  Erik Borgman voegt eraan toe dat dit systeem juist als vangnet bedoeld 16

was voor kinderen die buiten de boot dreigden te vallen. Inmiddels is het een 
controle-format, een regelsysteem dat neutraal lijkt en waarvan de inhoudelijkheid niet 
zichtbaar is. De taal van doel, middel en meetbaar resultaat is hierin echter bepalend. Deze 
systemen worden ingezet vanuit de verwachting dat ze helpen zaken beter te doen, kwaliteit 
te leveren. Ondertussen zijn ze sterk sturend in wat ze logisch en mogelijk maken en wat 
niet. Borgman wijst erop dat de schijnbaar neutrale vorm wel degelijk een inhoud blijkt te 
hebben gehad.’  17

 
Het controle-format dat met het oog op kwaliteit van onderwijs bij het 
leerstofjaarklassenssysteem is gaan horen is, zoals Borgman laat zien, niet neutraal. Gert 
Biesta stelt dat er een groot gevaar kleeft aan het feit dat ‘kwaliteit’ een tamelijk leeg begrip 
is. Kwaliteit valt zo samen met kwalificeren door middel van een diploma, maar indiceert 
geen inhoudelijke verantwoording van waartoe dat diploma kwalificeert. ‘De focus op 
kwaliteit houdt ons af van de lastiger en expliciet normatieve vraag naar wat een bepaalde 

14 Dolf van den Berg, Naar onderwijs in blauw: Aan de vanzelfsprekendheden voorbij (‘s 
Hertogenbosch: Gompel & Scavina, 2019), 9.  
15 Van den Berg, Naar onderwijs in blauw, 10.  
16 Jan Bransen, Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs (Leusden: ISVW Uitgevers, 
2019).  
17 “Verus begint discussie onbehagen in onderwijs vraagt om andere betekenis van onderwijsvrijheid,” 
Verus, gepubliceerd op 13 december 2018, 
https://www.verus.nl/actueel/nieuws/verus-begint-discussie-onbehagen-in-onderwijs-vraagt-om-ander
e-betekenis-van 
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praktijk, zoals het onderwijs, goed maakt.’ Hij stelt dat wat goed onderwijs is, een meer 
directe vraag is, omdat wanneer deze vraag gesteld wordt onmiddellijk zichtbaar is dat het 
daarin gaat om waarden en waarderingen. De vraag naar de kwaliteit van onderwijs is dus 
eigenlijk een afgeleide van de vraag naar wat goed onderwijs is. In plaats van de normatieve 
validiteit van het onderwijs vanuit zichzelf leidend te laten zijn voor kwaliteit, wordt er 
uitgegaan van de functionaliteit van onderwijs. Functionaliteit in de mate waarin onderwijs 
functioneel is voor van buiten het onderwijs geformuleerde doelen en wensen.  Die 18

normatieve validiteit vanuit het onderwijs zelf en de van buiten opgelegde functionaliteit 
verbindt Roel Kuiper aan de noties ‘mensen maken’ en ‘mensen vormen’. Er is in het 
onderwijs sprake van een articulatietekort als het gaat om het spreken over humaniteit en 
dieper liggende waarden van het onderwijs, vindt Kuiper. Inge Andersen wijst erop dat deze 
vervreemding onder invloed van het economisch denken is ontstaan. ‘Met het economische 
denken zijn ook systemen van planning, controle en verantwoording ontstaan, inclusief vaste 
methodes en een beperkte set kwantitatieve indicatoren van wat we onder kwaliteit 
verstaan.’ De vraag naar wat goed onderwijs is, moet steeds opnieuw in dagelijkse situaties 
beantwoord worden. ‘Het gaat daarbij om de vraag wat onze eigen standaarden zijn’, vindt 
Andersen.   19

 
Het vraagstuk dat zich door de uitspraken van deze denkers heen manifesteert, richt zich op 
de vraag naar goed onderwijs. In het verhaal van het systeem en de taal en kwaliteitscultuur 
in het onderwijs lijkt voorbijgegaan te worden aan de eigen normativiteit van het onderwijs. 
Economische waarden, doel-middel denken en een gerichtheid op meetbare kwaliteit blijken 
van buiten opgelegde standaarden en bieden geen houvast in het beantwoorden van de 
vraag naar de intrinsieke meerwaarde van het onderwijs. Intussen wordt de onderwijspraktijk 
gevormd binnen deze op kwalificatie gerichte onderwijscultuur, dit houdt het articulatietekort 
en de handelingsverlegfenheid in stand. De manier waarop een ethische reflectie op de 
inhoud, betekenis en doorwerking van waarden het onderwijs een weg uit dit articulatietekort 
kan wijzen, staat in de volgende paragraaf centraal. In het vervolg van dit onderzoek krijgt dit 
thema een praktische uitwerking met het oog op de inrichting van een waardengestuurde 
onderwijspraktijk.  

1.2 Ethische reflectie op waarden 
Voorbereidend op het betoog over de meerwaarde van een ethische reflectie op waarden, 
wordt het begrip waarden gedefinieerd en afgebakend door het van aanpalende begrippen 
te onderscheiden. Onderzoek naar waarden vormt een groeiend aandachtsgebied. Inge 
Andersen, lector ‘Leiderschap in het onderwijs’, geeft in haar lectorale rede een overview 
van dit terrein. In dit onderzoek wordt de definitie gebruikt die Andersen ook in de 
onderzoeken van het Lectoraat leiderschap in het onderwijs hanteert. Andersen laat zien 
waarom het van belang is waarden duidelijk af te bakenen van aanpalende begrippen zoals 
overtuigingen, idealen en principes. De definiëring die Andersen hanteert, wordt in dit 
onderzoek overgenomen en vanuit de thematiek van het onderzoek verder 
geoperationaliseerd.  

18 Kuiper, “Articulatietekort,” 104. 
19 Andersen, Leiders van betekenis, 7. 
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1.2.1 Definiëren en afbakenen van waarden 
Met waarden worden persoonlijke of collectieve  concepten over een nagestreefde toestand 20

of gedragswijze bedoeld. Waarden overstijgen specifieke situaties, zijn toekomstgericht en 
geven richting aan de keuze of evaluatie van gedrag, processen en gebeurtenissen.  21

 
Deze definitie is samengesteld uit elementen die naar voren komen in de definities van 
waarden die Shalom Schwartz, Gjalt de Graaf en Johanna Oppenhuisen geven. Een 
element dat in al deze definities terugkomt is dat waarden betrekking hebben op iets dat 
wenselijk of nastrevenswaardig wordt gevonden. Oppenhuisen en De Graaf voegen daar 
een tweede element aan toe. Het nastrevenswaardige kan zowel nastrevenswaardig gedrag 
als een nastrevenswaardige toestand zijn. Dit onderscheid tussen gedrag en toestand sluit 
aan bij de tweedeling die door Milton Rokeach wordt gebruikt, hij maakt onderscheid tussen 
eindwaarden en instrumentele waarden. Eindwaarden verwijzen naar een nagestreefde 
toestand, ze beschrijven het waarom en waartoe van de school.  Instrumentele waarden 
hebben betrekking op het gedrag en de processen waarmee de eindwaarden worden 
bereikt.  Instrumentele waarden maken zichtbaar op welke manier de school werkt.  22 23

 
In veel definities worden waarden niet duidelijk onderscheiden van aanpalende begrippen 
zoals overtuigingen, idealen of normen. Schwartz, De Graaf, Oppenhuisen - en Andersen 
met hen - maken dit onderscheid wel. Waarom dat afbakenen zo van belang is, wordt hierna 
verder uitgewerkt.  

Waarden en overtuigingen 
Een waarde is niet hetzelfde als een overtuiging of opvatting. Overtuigingen komen vaak 
voort uit ervaringen uit het verleden en de cultuur waarin een persoon gevormd is. 
Overtuigingen hebben betrekking op een gevoel van zekerheid over wat iets betekent. Ze 
zijn gericht op een specifiek onderwerp en leiden vaak tot een cognitieve verzekering. Een 
waarde geeft juist aan wat een persoon belangrijk of nastrevenswaardig vindt. Dat maakt 
een waarde meer situatie overstijgend en toekomstgericht. Overtuigingen en waarden 
hebben wel vaak met elkaar te maken. Als een persoon er bijvoorbeeld van overtuigd is dat 
leerlingen veel structuur en regels nodig hebben, zijn waarden als zekerheid of controle 
wellicht belangrijk voor hem.  24

Waarden en idealen 
Net als waarden zijn idealen toekomstgericht. Een ideaal wordt in het woordenboek 
omschreven als een volmaakte toestand waar iemand naar streeft.  In die zin zijn ideaal en 25

20 Waarden kunnen persoonlijke als collectieve concepten over een nagestreefde toestand of 
gedragswijze zijn. Collectief zijn waarden wanneer ze van een bepaalde groep zijn. Collectief kan in 
dit kader ook op de corporate identity van een organisatie slaan.  
21 Andersen, Leiders van betekenis, 13. 
22 Andersen, Leiders van betekenis, 11. 
23 Andersen, Leiders van betekenis, 17.  
24 Andersen, Leiders van betekenis, 12. 
25 Van Dale online, “Betekenis ideaal,” geraadpleegd op 17 juli 2020, 
https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/ideaal#.XwQoeIgvO3A 

16 



Een taal van waarde(n) voor de onderwijspraktijk     Mathilde Tempelman-Lam
 

eindwaarde met elkaar te verbinden. Het woord ideaal kan ook opgevat worden als 
‘voorbeeldig’, wat verbonden kan worden aan instrumentele waarden. Het woord ideaal 
roept echter ook de connotatie op van idealistisch, iets wat moeilijk te bereiken of zelfs niet 
haalbaar is. Waarden daarentegen worden veelal verbonden aan ‘van waarde’ of ‘van 
betekenis’ zijn.   26

Waarden en normen 
Waarden kunnen geconcretiseerd worden in normen. Normen zijn eigenlijk gedragsregels, 
afspraken waar vanuit in de dagelijkse praktijk gehandeld wordt.  Bij een waarde als 27

dienstbaarheid kan bijvoorbeeld als norm gesteld worden dat medewerkers bereikbaar zijn 
voor anderen. Bereikbaarheid kan vervolgens op verschillende manieren vormgeven 
worden.  28

Waarden en deugden 
Deugden worden niet genoemd in de afbakening die Andersen van het begrip waarden 
geeft. In ‘Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk’ maakt Wolter Huttinga wel actief 
onderscheid tussen waarden en deugden. Huttinga stelt dat waarden, hoewel uitgaand van 
dat wat het individu nastrevenswaardig vindt, een ‘wij’ veronderstellen. Deugden definieert 
hij echter als houdingsaspecten en karaktertrekken waarin een persoon zich kan vormen en 
waar hij actief mee kan oefenen. Het persoonlijke karakter van deugden maakt ze echter 
niet geschikt als richtinggevers in een organisatie, daarvoor is het veronderstelde ‘wij’ 
onmisbaar.   29

1.2.2 Het belang van ethische reflectie  
Waardegerichte gesprekken reflecteren op het goede dat nagestreefd wordt en zijn per 
definitie ethisch. Deze ethische reflecties op de inhoud, betekenis en doorwerking van 
waarden in de onderwijspraktijk helpen om zicht te krijgen op de waarden die in de 
dagelijkse praktijk van het onderwijs centraal staan. In deze paragraaf wordt betoogt 
waarom dit ethische reflecteren van belang is om te komen tot een waardengestuurde 
onderwijspraktijk.  

Waarden in de praktijk 
Om het begrip waarden met het oog op een ethische reflectie op waarden in de praktijk te 
operationaliseren, is het zaak dieper in te gaan op de verhouding tussen waarden en 
praktijk. Hierover leven, vanuit verschillende paradigma’s, heel verschillende visies. Vanuit 
theologisch perspectief ziet Erik Borgman waarden als bestanddelen van de samenleving. 
‘Waarden hoeven niet te worden ingebracht. Ze zijn er al, mensen ontvangen ze van elkaar 
en herkennen ze in elkaar.’  Waarden zijn praktijk-specifiek en komen voort uit het waarom 30

en waartoe van een bepaalde praktijk. Vanuit de traditie van de christelijke filosofie kan dit 

26 Andersen, Leiders van betekenis, 12.  
27 Henk Jochemsen, Roel Kuiper, Een theorie over praktijken. normatief praktijkmodel voor zorg, 
sociaal werk en onderwijs (Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2006), 37.  
28Andersen, Leiders van betekenis, 12.  
29 Huttinga, Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk, 33.  
30 Verus, “Onbehagen in onderwijs.” 
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waarom en waartoe beschreven worden als de normatieve ‘lading’ van de werkelijkheid. Een 
praktijk wordt zo gekenmerkt door een normatieve en morele structuur. Vanuit een zelfde 
levens- en wereldbeschouwing, kunnen in verschillende praktijken, verschillende 
praktijk-specifieke-waarden centraal staan.   31

Impliciet maar merkbaar 
Onderwijs is een professionele praktijk waar zich pedagogische en morele vragen voordoen. 
Vragen over wat een mens tot mens maakt en wat het betekent om mens te zijn. Zonder dat 
er op deze vragen bewust gereflecteerd wordt, wordt er in het (onbewuste) handelen wel 
degelijk antwoord op gegeven.  Die antwoorden blijven doorgaans impliciet, maar zijn 32

merkbaar in de dagelijkse praktijk. Roel Kuiper beschrijft dit, naar een typering van 
onderwijshervormer Ken Robinson, als het ethos van de school. Het ethos van de school is 
het geheel van waarden dat op de school wordt aangetroffen. Dat ethos stempelt het 
schoolklimaat, de algemene sfeer en zendt stilzwijgend de boodschappen uit die duidelijk 
maken waar het in de school om gaat.  Davide Nicolini beaamt dit en laat zien welke rol 33

objecten daarbij spelen. Hij illustreert dit met een voorbeeld. Vanuit de praktijkbenadering 
ziet Nicolini de klas als een bij elkaar komen van activiteiten en participanten, waarbij de 
objecten in het lokaal een belangrijke rol spelen. De opstelling van de tafels en stoelen en de 
leermiddelen die worden ingezet  - allemaal objecten - spelen een belangrijke rol in het 
bestendigen van de activiteiten die horen bij het leiden van een klas en geven als zodanig 
uitdrukking aan het ethos, de waarden, van de school. Dit voorbeeld laat zien dat ook de 
inrichting van de school en de objecten die daarbij passen sturend zijn en waarden 
uitdragen.  34

 
De waarden die ingebed zijn in objecten en belichaamd worden in een praktijk, worden in 
het onderwijsdiscours vaak niet expliciet gemaakt. Ze zijn echter geen vaststaand gegeven, 
stelt Nicolini. Die stelling legt hij uit door te wijzen op het procesmatige karakter van 
praktijken. Hij laat zien dat de praktijkbenadering fundamenteel procesmatig is en de 
werkelijkheid beschouwt als een voortdurende, routinematige opeenvolging van activiteiten. 
Familie, autoriteit, instituten en organisaties worden hierdoor in stand gehouden en bestaan 
grotendeels slechts voor zo lang al deze activiteiten worden uitgevoerd.  Die procesmatige 35

insteek leidt bij hem niet tot relativering, maar maakt de ruimte van de homo practicus 
zichtbaar. De homo practicus is tegelijk drager en uitvoerder van sociale praktijken. Dat 
betekent dat in de acties van de homo practicus waarden tot uitdrukking komen en de homo 
practicus invloed heeft op de waarden die hij in zijn handelen laat prevaleren.  Waarden die 36

vanuit een bepaalde praktijk opkomen, zijn daarmee meer dan een gegeven. Nicolini laat 
zien dat, omdat de samenleving een systeem is en praktijken door de mens geconstrueerde 

31 Jochemsen en Kuiper, Normatieve praktijken, 37.  
32 Kuiper, “Articulatietekort,” 187. 
33 Roel Kuiper, Tirza van Laar, Berber Vreugdenhil, Mensen kunnen bloeien. Een basistheorie voor 
christelijk onderwijs (Kampen, Theologische Universiteit Kampen, 2017), 14. 
34 Davide Nicolini, Practice Theory, Work and Organization: An Introduction (Oxford, Oxford University 
Press, 2012),  4.  
35 Nicolini, Practice Theory, 4.  
36 Nicolini, Practice Theory, 4.  
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systemen zijn, de mens ze ook kan veranderen.  Juist omdat een praktijk mee gevormd 37

wordt door mensen, is het belangrijk tot gedeelde waarden en betekenissen te komen. 
 
Wat goed onderwijs is, verbindt Kuiper in zijn essay in de bundel ‘Waar is het onderwijs 
goed voor?’ aan wat het betekent om mens te zijn. Een mens leert mens-zijn van andere 
mensen, in het leven zelf. In dat proces zijn de waarden dus al aanwezig, mensen 
ontvangen ze van elkaar en herkennen ze in elkaar, zoals Borgman stelt. In de manier 
waarop Kuiper in het essay de noties van ‘mensen maken’ en ‘mensen vormen’ tegenover 
elkaar zet, laat hij echter duidelijk zien dat niet alle waarden die opkomen uit de praktijk ook 
nastrevenswaardige waarden zijn. ‘Opvoeding en onderwijs zijn niet bezig met het africhten 
van mensen, niet met het leren van vaardigheden en trucs of het ontwikkelen van slechts 
enkele vermogens; nee, opvoeding en onderwijs zijn gericht op de vorming van mensen’, 
schrijft Kuiper.  Er kan in het onderwijs dus, om met Jan Bransen te spreken, gevormd of 38

vervormd worden. Het instrumentele ‘maken’ van mensen vervormt, ‘vormen’ daarentegen is 
transcenderend en brengt tot persoon-zijn in de wereld.   39

 
Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat opvoeding en onderwijs op vorming gericht 
zijn en dit het intrinsieke doel, oftewel de telos van het onderwijs, genoemd worden. 
Waarden zijn in het onderwijs aanwezig in organisatiestructuren,  objecten  en handelen.  40 41 42

Zowel het systeem (structuren in de onderwijsorganisatie en objecten in de school) als het 
handelen van de onderwijsprofessional als homo practicus is normerend. De professionele 
praktijk van het onderwijs is dan ook vanuit meerdere invalshoeken een normatieve praktijk 
te noemen. De telos beïnvloedt het systeem en de homo practicus, maar is niet de enige 
waarde of norm. Ook de ‘regulerende en funderende context’ van de organisatie en de 
‘appellerende en relationele context’ beïnvloeden inhoud, betekenis en doorwerking van 
waarden in de praktijk. Schoolbestuurder Martin Jan de Jong introduceert deze contexten in 
zijn Dialogische Driehoek. Met de regulerende en funderende context bedoelt hij de ethische 
regels of inherente normativiteit die, onder andere via wet- en regelgeving, van buiten de 
organisatie komt. De appellerende en relationele context is die van stakeholder of omgeving, 
relaties en veranderingen daarin. Deze appellerende en relationele context drukt 
verwachtingen uit met betrekking tot het gedrag van de persoon  en is voor de personen 43

binnen een organisatie verschillend. Dat komt mee met het gegeven dat verschillende 
mensen in een organisatie, verschillende achtergronden en biografieën hebben. Die spelen 
een rol in de wijze waarop zij vanuit hun eigen perspectief betekenis geven aan waarden, 
zowel persoonlijk als in relatie tot de organisatie.   44

 
Samenvattend zijn waarden dus praktijk-specifiek en worden ze, hoewel vaak impliciet, 
zichtbaar in de praktijk. Dat betekent niet dat dit ook altijd nastrevenswaardige waarden zijn.  

37 Nicolini, Practice Theory, 5.  
38 Kuiper, “Articulatietekort,” 187. 
39 Kuiper, “Articulatietekort,” 187. 
40 Tempelman-Lam, “Macht.” 
41 Nicolini, Practice Theory, 4-5.  
42 Kuiper, “Articulatietekort,” 189. 
43 Martin Jan de Jong, “Verbinden van worldview, handelen en context: 
De Dialogische Driehoek” (Paper, Theologische Universiteit Kampen, 2018), 13.  
44 Andersen, Leiders van betekenis, 17.  
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Het gaat er hierbij om de nastrevenswaardige waarden en doelen expliciet te benoemen. 
Een school die het te doen is om een bepaalde kwaliteit, moet dat bewust benoemen en 
laten doorwerken. Waarden worden overgedragen door gedrag, organisatiestructuren en 
objecten. Die overdracht is niet één op één. De homo practicus heeft hier zelf in zijn 
handelen invloed op, dit geldt voor zowel handelingen op individueel- als op 
organisatieniveau. Inhoud en betekenis van waarden worden mede bepaald door zowel de 
appellerende en relationele context als de regulerende en funderende context van persoon 
of organisatie.  

Botsende waarden 
Nicolini laat zien dat de homo practicus ruimte heeft om in zijn handelen bepaalde waarden 
te laten prevaleren. Dit veronderstelt dat er rondom een specifieke situatie verschillende 
waarden een rol kunnen spelen. Ook Schwartz gaat hier in zijn definitie van waarden vanuit. 
Hij stelt dat waarden in een situatie, bewust of onbewust, worden geordend naar belang. Dat 
betekent dat de ene waarde soms voorrang krijgt op de andere. De Graaf noemt dit een 
situatie van botsenden waarden of een waardendilemma. Hoe waarden geëvalueerd 
worden, dus welke waarde voorrang krijgt, hangt af van het relatieve belang van de waarden 
die in het geding zijn.  Andersen stelt dat dergelijke botsingen zowel tussen collectieve en 45

individuele waarden kunnen plaatsvinden, als tussen waarden van samenwerkende 
organisaties en binnen organisaties bijvoorbeeld tussen structuren, objecten en gevoerd 
beleid.  46

 
Hoewel waarden iets zeggen over welke acties of situaties als wenselijk worden gezien, zijn 
ze situatie overstijgend. Het zijn dus geen attitudes of meningen ten aanzien van een 
specifieke actie of gebeurtenis, maar brede motivationele intenties. Waarden worden dan 
ook niet automatische zichtbaar in gedrag. Ze worden nagestreefd, dat betekent echter niet 
dat het altijd lukt om vanuit de nagestreefde waarden te handelen. Dit sluit aan bij het 
bekende onderscheid tussen ‘espoused theory’ en ‘theory in use’, dat in dit onderzoek in de 
variant ‘espoused values’ en ‘values in use’ wordt gebruikt. 

Impliciete waarden expliciteren 
Ook onder het Algemeen Beschaafd Onderwijs Nederlands liggen waarden. De dominante 
waarden in de geleefde praktijk getuigen echter niet altijd van de ‘espoused values’, oftewel 
dat wat in de beschreven werkelijkheid expliciet belangrijk wordt gevonden. Om erachter te 
komen welke waarden richtinggevend zijn in organisatiestructuur en handelen in de geleefde 
praktijk, oftewel wat de ‘values in use’ zijn, moeten de waarden die onderliggend zijn aan 
zowel het systeem als het handelen expliciet gemaakt worden. Dit gebeurt in waardegerichte 
interacties, waarin de wisselwerking tussen waardeoverdracht en waarde-evaluatie centraal 
staat. Onderstaand wordt een drietal theoretische modellen, die hierbij kunnen helpen, 
uitgewerkt. 

45 Andersen, Leiders van betekenis, 11.  
46 Andersen, Leiders van betekenis, 12. 
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Batesonmodel 

Als het gaat om het individu kan de wisselwerking tussen waardeoverdracht en 
waarde-evaluatie zichtbaar gemaakt worden met een model dat in de basis is ontwikkeld 
door Gregory Bateson. Dit model wordt ook wel het Batesonmodel genoemd. In het model 
worden de logische niveaus waarop mensen leren en denken gevisualiseerd.   47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Logische niveaus van denken, bewerking van Bateson (1973) door Andersen (2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3. Logische niveaus van denken, bewerking Bateson (1973) door Greijdanus (2019) 
 

47 Andersen, Leiders van betekenis, 14. 
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Figuur 2 laat een versie van het Batesonmodel zien, waarin de terminologie is afgestemd op 
de termen die Andersen gebruikt. Figuur 3 laat een versie van het model zien, zoals die op 
Greijdanus wordt gebruikt. Greijdanus past het Batesonmodel in de ontwikkeling van GO toe 
op de organisatie. Hiervoor zijn een aantal niveaus anders gedefinieerd dan bij Andersen, 
die het Batesonmodel op het individu richt.  48

 
De systematiek van logische niveaus gaat ervan uit dat elk niveau richting geeft aan het 
onderliggende niveau. Een verandering op een hoger niveau heeft altijd gevolgen voor een 
lager liggend niveau. Veranderingen op een lager niveau kunnen doorwerken naar een 
hoger niveau, maar dat hoeft niet. Vanuit één van de niveaus redenerend kan een vraagstuk 
onoplosbaar lijken. Het is van belang om als het ware te pendelen tussen de logische 
niveaus om te kijken waar belemmeringen liggen.  49

 
Een vergelijking van de versies van het model zoals ze door Andersen en op Greijdanus 
gebruikt worden, laat een aantal verschillen in terminologie en een aantal inhoudelijke 
verschillen zien. Andersen gebruikt het woord context, Greijdanus het woord omgeving. 
Andersen gebruikt het woord vermogens, Greijdanus het woord capaciteiten. Grotere 
verschillen ontstaan er op het punt waar Greijdanus naast capaciteiten van de persoon ook 
de organisatievormen in het model expliciteert. Dat verschil is te herleiden naar het feit dat 
Andersen het Batesonmodel op het individu gericht laat en Greijdanus het op de organisatie 
toepast. Organisatievormen komen bij Andersen in een ander driehoeksmodel, specifiek 
gericht op de organisatie als systeem, terug.  
Andersen maakt, in de lijn van de door haar gehanteerde definitie van waarden, onderscheid 
tussen waarden en overtuigingen. Bij Greijdanus vallen die beiden in de laag van 
overtuigingen. Greijdanus benoemt de identiteit als schoolidentiteit, waar het hier bij 
Andersen om de persoonlijke identiteit en levensbeschouwing gaat. De laag van identiteit is 
bij Andersen de bovenste laag in het model. Greijdanus plaatst hier de laag van 
levensbeschouwing als aparte laag boven. Schoolidentiteit wordt bij Greijdanus gedefinieerd 
als corporate identity en daarmee bewust onderscheiden van de levensbeschouwelijke 
identiteit, die in religieus georiënteerd onderwijs juist vaak met identiteit vereenzelvigd wordt.

 50

 
Beide modellen hebben elementen die voor het vervolg van dit onderzoek op een 
aanvullende manier bruikbaar zijn. Hieruit wordt een nieuwe interpretatie van het 
Batesonmodel gemaakt. Vanuit de insteek die in dit onderzoek gekozen is, wordt dit model 
op het collectieve niveau uitgewerkt. Het van elkaar onderscheiden van waarden en 
overtuigingen, zoals Andersen dit doet, wordt meegenomen. In plaats van de laag van 
vermogens worden de vormen toegevoegd, omdat het model op het collectieve niveau 
gericht is. Boven de laag van de schoolidentiteit komt de laag van de levensbeschouwing. 
Dat geeft de inbedding van individu en organisatie in het grotere geheel aan en onderscheidt 
corporate identity van levensbeschouwelijke identiteit.  

48 Greijdanus, “Placemat plattegrond en bouwstenen GO” (Zwolle, Greijdanus, 2019), versie 0.07. 
49 Andersen, Leiders van betekenis, 14.  
50 Greijdanus, “Identiteitsdocument” (Zwolle, Greijdanus, 2014), 2. 
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Perspectiefmodel Kim 

De wisselwerking tussen denken en handelen speelt niet alleen voor het individu, maar ook 
in de organisatie een belangrijke rol. De schoolorganisatie is vanuit dat perspectief een 
dynamisch samenspel van diverse elementen die samen een systeem vormen.  
Vanuit dit systeemdenken heeft Daniël Kim een perspectiefmodel ontwikkeld dat in 
redeneerwijze vergelijkbaar is met het individuele model van Bateson. Zoals hiervoor 
beschreven is het systeem niet los te zien van de regulerende en funderende context 
enerzijds en de appellerende en relationele context anderzijds.   51

 
Het model bestaat uit verschillende perspectieven die met elkaar verbonden zijn: 
gebeurtenissen, patronen, systemische structuren, heersende mentale modellen, visie en 
missie. In zijn latere werk positioneert Kim waarden en identiteit als onderliggend aan de 
missie en de missie weer onder de visie. Andersen plaatst missie en organisatiewaarden in 
haar bewerking van het model op hetzelfde niveau, omdat de missie verwoordt wat de 
bijdrage van de organisatie is in relatie tot de nagestreefde eindwaarden. Identiteit bewaart 
ze voor het individuele model om begripsverwarring te voorkomen.   52

 
Ten opzichte van het Batesonmodel staat figuur 4 op zijn kop: waarden, missie, visie en 
mentale modellen vormen hier de niet direct zichtbare basis, terwijl systemische structuren, 
patronen en gebeurtenissen, vergelijkbaar met het topje van de ijsberg, zichtbaar bovenaan 
staan.  53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4. Bewerking van perspectiefmodel Kim (1999, 2001) door Andersen (2019) 
 
Het perspectiefmodel is expliciet op de organisatie gericht, hoewel de systematiek van de 
individuele modellen erin is terug te zien. Waar bij de persoon de overtuigingen spelen, zijn 

51 Martin Jan de Jong, “Hermeneutische reflectie op de totstandkoming van de waardenset van 
Greijdanus” (Paper, Theologische Universiteit Kampen, 2018), 7.  
52 Andersen, Leiders van betekenis, 15.  
53 Andersen, Leiders van betekenis, 16.  
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dat op organisatieniveau de heersende mentale modellen. Feitelijk gedrag wordt als 
patronen benoemd, hier worden gedragspatronen mee bedoeld. Het samenspel van feitelijk 
gedrag resulteert op organisatieniveau in gebeurtenissen en kan tevens een reactie op 
gebeurtenissen, die van buiten de organisatie komen, zijn. Andersen heeft in haar bewerking 
van het perspectiefmodel waarden en missie bij elkaar gebracht, waarbij ze waarden als 
onderliggend aan de missie ziet. De missie verwijst dan naar de bijdrage die de organisatie 
wil leveren, de waarden verwijzen naar de toestand die nagestreefd wordt en de manier 
waarop daar naartoe gewerkt wordt. Voor dit onderzoek is het van belang de waarden op 
een aparte laag te onderscheiden, omdat zo inzichtelijk gemaakt kan worden hoe de 
waarden in de andere lagen doorwerken.  
 
Een eigen interpretatie van het Batesonmodel, waarin het perspectiefmodel van Kim 
geïntegreerd is, wordt in dit onderzoek gebruikt voor de analyse van de praktijken van 
Jenaplan en Greijdanus. In deze eigen interpretatie van het Batesonmodel worden 
elementen uit de bewerkingen van het Batesonmodel, zoals die door Andersen en 
Greijdanus zijn gemaakt, overgenomen. In navolging van Greijdanus worden 
levensbeschouwing en schoolidentiteit van elkaar onderscheiden. Daarnaast wordt in 
navolging van Andersen het onderscheid tussen waarden en overtuigingen toegepast. 
Omdat waarden volgens de in dit onderzoek gehanteerde definitie zowel persoonlijke als 
collectieve concepten kunnen zijn, is het niet nodig waarden in de context van het systeem 
anders te betitelen. Ook overtuigingen kunnen zowel persoonlijk als collectief zijn. Hier wordt 
op systeemniveau het woord mentale modellen, dat Kim zelf ook hanteert, gebruikt. Mentale 
modellen zijn overtuigingen, opvattingen en als-dan redeneringen, op het collectieve niveau 
resulteren ze in dominante denkwijzen oftewel heersende mentale modellen.  
 
De visie vormt de verbinding tussen waarden en systemische structuren. Visie is het 
antwoord dat de school vanuit waarden geeft op wat kinderen en de samenleving nodig 
hebben van het onderwijs. De visie is daarmee mogelijk sneller aan verandering onderhevig 
dan waarden zelf, bijvoorbeeld als de samenleving verandert. Omdat visie en mentale 
modellen in de beschreven werkelijkheid sterk met elkaar hangen, worden die op deze laag 
samen benoemd.  
 
Tussen de laag van vormen en systemische structuren en de laag van visie en heersende 
mentale modellen bevindt zich in het perspectiefmodel van Kim de waterlijn. Die is bewust 
golvend weergegeven, want uit deze beide lagen bevinden zich elementen afwisselend 
boven- en onder de waterlijn, zichtbaar en niet direct zichtbaar, als ‘espoused theory’ en 
‘theory in use’. Dit element uit het perspectiefmodel van Kim wordt in de eigen interpretatie 
van het Batesonmodel geïntegreerd. 
 
De contexten die van invloed zijn op het systeem worden in de eigen interpretatie aan het 
model toegevoegd. Bovenaan is dat de handelingsomgeving als omgeving waarin 
gedragspatronen zichtbaar worden. Het model in figuur 5 toont de integratie van de 
modellen van Bateson en Kim, die in dit onderzoek gebruikt zal worden voor de analyse van 
de praktijken van Greijdanus en Jenaplan.  
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Figuur 5. Interpretatie Bateson (1973) waarin het pespectiefmodel van Kim (1999, 2001) is 
geïntegreerd door Tempelman-Lam (2020) 
 
In een ideale situatie bestaat er in de geleefde praktijk afstemming tussen waarden en 
handelen, zowel op individueel als op collectief niveau.  Dat die ideale situatie er in de 54

praktijk vaak niet is, heeft te maken met verschillende factoren. Zo werken in dezelfde 
organisatie mensen met verschillende achtergronden en persoonlijke waarden met elkaar 
samen, ook kan het handelen van mensen losgezongen raken van hun waarden door 
bijvoorbeeld externe druk en kan het zijn dat bepaalde regels, routines en structuren als 
vanzelfsprekend worden geacht zonder dat de waarden die er vanuit gaan ter discussie 
worden gesteld.   55

Waardegerichte interacties  
Waardegerichte interacties zijn ethische reflecties op de onderwijsorganisatie, 
organisatiekenmerken en het praktisch handelen vanuit waarden. Deze reflecties komen tot 
stand door middel van taal. Beeldtaal, schrijftaal en gesproken taal zijn middelen waarmee in 
interactie het impliciete expliciet gemaakt wordt. Die interacties vinden in gezamenlijkheid 
plaats. Dat betekent niet dat deze interacties altijd met een groep plaatsvinden, een 
waardegerichte interactie kan zich ook in dialoog tussen twee personen afspelen. Bij een 
interactie zijn hoe dan ook meerdere personen betrokken. Dat kunnen ook de personen zijn 
die zich met beeldtaal of schrijftaal uiten en de personen die het beeld zien of het 
geschrevene lezen.  
Waardegerichte interacties kenmerken zich door reflectie op- en pendelen tussen de 
verschillende logische niveaus.  In het geval van een reflectie op individueel niveau zijn dit 56

de lagen van het Batesonmodel. In het geval van reflectie op het niveau van de collectieve 
organisatie zijn dit de lagen van het perspectiefmodel of de bewerking van het 
Batesonmodel zoals die op Greijdanus gebruikt wordt of de eigen interpretatie van het 

54 Andersen, Leiders van betekenis, 20. 
55 Andersen, Leiders van betekenis, 17-18. 
56 Inge Andersen en Lisette Uiterwijk (red.), Werktitel: Leidinggeven aan waardevolle scholen (Huizen: 
Pica, in voorbereiding).  
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Batesonmodel, zoals die in dit onderzoek gebruikt wordt. Ook kunnen het individuele en het 
collectieve niveau in een waardegerichte interactie met elkaar verbonden worden.  57

 
Waardegerichte interacties zijn nodig om tot gezamenlijke afstemming en betekenisgeving 
op het gebied van waarden te komen. Vanwege de centrale rol die interactie speelt neemt 
Andersen hiervoor het tgi-model (themagecentreerde interactie) van Ruth Cohn als 
uitgangspunt. Dit model, dat al in de jaren zeventig werd ontwikkeld, gaat er vanuit dat 
interacties plaatsvinden binnen een bepaalde context, de globe. Dit gebeurt niet op zichzelf 
maar altijd verbonden aan een vraagstuk of levend thema, in het model aangeduid als ‘het’. 
Zowel het individu, aangeduid als ‘ik’, als het collectief, aangeduid als ‘wij’, verhouden zich 
tot het levende thema en tot elkaar. Deze vier elementen van ik, wij, het en globe zijn 
onderling verbonden. Als één van de elementen verandert, veranderen de andere 
elementen ook.  58

Andersen verbindt de notie van waardegerichte interacties aan waardegericht leiderschap. 
Leidinggeven aan waardegericht werken is gericht op het bevorderen, ondersteunen en 
versterken van waardegericht werken. Een waardegerichte leider zorgt dat de focus ligt op 
eindwaarden en dat het handelen verbonden wordt met instrumentele waarden.  59

Waardegericht leiderschap richt zich dus niet alleen op het formuleren van gezamenlijke 
waarden, maar ook op het in de praktijk concretiseren van die waarden op basis van 
gezamenlijke betekenisgeving. Dit gebeurt rondom actuele vraagstukken ofwel levende 
thema’s en in relatie tot de omgeving.  60

 
Waardencongruentie in de beschreven werkelijkheid van beleidsdocumenten, als basis voor 
het handelen, staat in dit onderzoek centraal. Door te pendelen tussen de verschillende 
lagen van de eigen interpretatie van het Batesonmodel worden conflicterende of niet 
afgestemde zaken zichtbaar. In een gezamenlijke reflectie op waarden kunnen de 
opbrengsten van deze analyse verbonden worden aan voorbeelden uit de geleefde 
werkelijkheid van de dagelijkse praktijk. Dat draagt bij aan gezamenlijke betekenisgeving. 
Want zelfs als er gezamenlijke organisatiewaarden zijn geformuleerd kunnen mensen daar 
heel verschillende betekenissen en inkleuringen aan geven.  Voor de ontwikkeling van een 61

waardengestuurde onderwijspraktijk is alignment tussen de lagen van het model van 
wezenlijk belang. Dat betekent dat het belangrijk is dat op de verschillende posities van 
onderwijsprofessionals (schoolleider, beleidsadviseur, docent en onderwijsondersteunend 
personeel) in de organisatie aan collectieve waarden eenzelfde betekenis wordt verleend, 
als basis voor waardegericht handelen in een waardengestuurde onderwijspraktijk.   62

57 Richard Barrett combineert in zijn boek over waardegerichte organisaties het individuele en het 
organisatieperspectief door twee dimensies met elkaar te verbinden: de dimensie individueel- 
collectief en de dimensie zichtbaar-onzichtbaar. Dit levert vier kwadranten en vier vormen van 
afstemming op. Hij onderscheidt daarbinnen alleen denken en handelen. Andersen verfijnt dit model 
door de lagen van het Batesonmodel en de lagen van het perspectiefmodel toe te voegen.  
58 Andersen, Leiders van betekenis, 22. 
59 Andersen, Leiders van betekenis, 24.  
60 Andersen, Leiders van betekenis, 23. 
61 Andersen, Leiders van betekenis, 20.  
62 Marleen Rikkerink, Henk Verbeeten, Robert-Jan Simons, Henk Ritzen, “A new model of educational 
innovation: Exploring the nexus of organizational learning, distributed leadership, and digital 
technologies,” Journal of Educational Change (2015), 
Rikkerink-Verbeeten-Simons-Jour…-of-Eductional-Change-2015.pdf 

26 



Een taal van waarde(n) voor de onderwijspraktijk     Mathilde Tempelman-Lam
 

2. Welke rol spelen waarden in het ontwikkelen 
van GO? 
Greijdanus is een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs. Het gereformeerd  
onderwijs in Nederland bevindt zich in een proces van verandering. De kern van die 
verandering is dat het gereformeerd onderwijs, veel meer dan in het verleden het geval was, 
haar eigen identiteit dient te definiëren en vorm te geven.  Veranderingen in de context zijn 63

hier (mede) aanleiding toe. Om dit te verduidelijken worden kenmerken van zowel de 
regulerende en funderende context als van de appellerende en relationele context van 
Greijdanus geëxpliciteerd. Daarna worden de waarden die Greijdanus gebruikt in de 
ontwikkeling van GO, op basis van de in dit onderzoek gebruikte definitie van waarden, 
geanalyseerd. Vervolgens wordt beschreven op welke terreinen van school-zijn de waarden 
bij Greijdanus richtinggevend zijn.  

2.1 Wat kenmerkt de regulerende en funderende context van 
Greijdanus? 

2.1.1 Positie in het onderwijsbestel 
Het gereformeerd onderwijs vormt, volgens artikel 23 van de grondwet, een (religieuze) 
richting. Gereformeerde scholen zijn dan ook scholen voor bijzonder onderwijs. Artikel 23 
van de Nederlandse grondwet schept vrije ruimte voor richting, stichting en inrichting van 
onderwijs. Dit wetsartikel, dat al sinds 1848 officieel van kracht is, garandeert de vrijheid van 
onderwijs. Gelijke bekostiging van openbaar- en bijzonder onderwijs hangt hiermee samen, 
sinds in 1917 het duale bestel werd ingevoerd.   64

 
Onder bijzonder onderwijs worden de scholen verstaan die vanuit de in Nederland 
aanwezige religieuze- of levensbeschouwelijke stromingen zijn of worden gesticht. Dat 
kunnen protestants christelijke en rooms-katholieke scholen zijn, maar ook gereformeerde, 
reformatorische, evangelische, hindoeïstische, antroposofische, joodse, algemeen 
bijzondere en islamitische scholen.  Zowel openbare als bijzondere scholen zijn vrij in het 65

kiezen van een specifiek onderwijs-pedagogisch concept. Deze concepten vallen niet onder 
het begrip richting, hierop is de vrijheid van inrichting van toepassing.   66

 
Het bijzonder onderwijs gaat uit van particulier initiatief en het openbaar onderwijs wordt van 
overheidswege verzorgd. Dit geldt nog steeds, alhoewel het grootste deel van de openbare 

63 Martin Jan de Jong, “Identiteit en Onderwijs” (Essay, Theologische Universiteit Kampen, 2019), 5-6. 
64 “Advies inzake artikel 23. Grondwet in maatschappelijk perspectief,” Onderwijsraad, gepubliceerd 
op 5 april 2012, 
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2012/04/05/artikel-23-grondwet-in-maatschappelijk-
perspectief 
65 “Wetenschappelijk commentaar op de grondwet. Artikel 23,” Nederland Rechtsstaat, geraadpleegd 
op 17 juli 2019, https://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/artikel.html?artikel=23 
66 Onderwijsraad, “Artikel 23.” 
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scholen in Nederland inmiddels is verzelfstandigd. Dit betekent dat veel openbare scholen, 
net als bijzondere scholen, een zelfstandig bestuur hebben.  Over het algemeen zijn 67

gereformeerde schoolverenigingen de particuliere initiatiefnemers van de gereformeerde 
scholen in Nederland. Inmiddels zijn de governance structuren van deze organisaties vaak 
anders en zijn de scholen stichtingen met een professioneel bestuur. De wettelijke basis van 
zelfstandigheid en particulier initiatief geldt echter nog steeds. De wet ‘Meer ruimte voor 
scholen’, die recent in de Eerste Kamer is aangenomen, biedt meer ruimte voor de stichting 
van scholen. Niet alleen vanuit een levensbeschouwelijke richting, maar ook vanuit een 
specifieke visie op de inrichting van onderwijs.  68

2.1.2 De gereformeerde zuil 
De basis van het gereformeerd onderwijs ligt in de gereformeerde zuil van na de vrijmaking 
in 1944. In die context en vanuit de toen gangbare kerkvisie was er een hechte band tussen 
gezin, kerk en school. ‘Ouders verplichtten zich bij de doop hun kinderen te onderwijzen in 
de leer van de Schriften en hen op te voeden tot een leven met God,’ schrijft Jan Westert 
hier in 2012 over in een artikel in De Reformatie. Kerkenraden spoorden ouders aan om 
voor hun kinderen gebruik te maken van onderwijs dat overeenstemde met de leer van de 
kerk. In de statuten van gereformeerde schoolverenigingen was de verbinding met de 
gereformeerde kerken vrijgemaakt expliciet vastgelegd. De formele identiteit van 
gereformeerde scholen was daarmee geborgd in de kerkelijke belijdenis. ‘Door de koppeling 
van kerklidmaatschap en toelatingsbeleid werden gereformeerde scholen een soort gesloten 
systeem,’ schrijft Jan Westert.  69

 
De gereformeerde zuil ziet er anno 2020 echter heel anders uit. Martin Jan de Jong, 
bestuurder van Greijdanus, typeert dit als volgt: ‘De verschillen tussen kerken zijn kleiner 
geworden, maar kerkleden zijn onderling meer van elkaar gaan verschillen.’  70

Kerklidmaatschap van een specifiek kerkverband als benoemingseis is dan ook geen 
waarborg meer om de identiteit van een gereformeerde school te behouden.   71

2.2 Wat kenmerkt de appellerende en relationele context van 
Greijdanus? 

2.2.1 Ouders als stakeholders 
Ouders zijn belangrijke stakeholders in de context van de school. De gesloten 
gereformeerd-vrijgemaakte school die samen met gereformeerd vrijgemaakte ouders en de 
gereformeerd-vrijgemaakte kerk de triangel vormt, behoort volgens Jan Westert tot het 

67 Onderwijsraad, “Artikel 23.” 
68 “Wet meer ruimte voor nieuwe scholen,” Eerste Kamer, gepubliceerd op 12 juni 2020, 
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35050_wet_meer_ruimte_voor_nieuwe 
69 “De vanzelfsprekendheid voorbij. Over de rol van de school in geloofsopvoeding,” Jan Westert, 
gepubliceerd in september 2012, 
https://www.lvgs.nl/wp-content/uploads/downloads/2013/Identiteit/de_vanzelfsprekendheid_voorbij_-_
de_reformatie_september_2012.pdf 
70 De Jong, “Hermeneutische reflectie,” 5.  
71 Westert, “De vanzelfsprekendheid voorbij.” 
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verleden.  Ouders zijn zich anders gaan opstellen in de schoolkeuze. Hierdoor is de keuze 72

voor gereformeerd onderwijs voor de traditionele achterban niet langer vanzelfsprekend en 
weten nieuwe doelgroepen de gereformeerde scholen juist steeds beter te vinden. Een 
school moet allereerst een goede school zijn, een leer- en waardengemeenschap waar 
kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Daarnaast gaat het ouders niet meer primair om 
de geloofsleer van de kerk, maar om een positief–christelijke identiteit en een goed 
pedagogisch klimaat.  
 
Verder is zichtbaar dat de betrokkenheid van ouders zich in deze tijd meer uit in 
betrokkenheid op het eigen kind dan op het collectief van de school. Ook zaken als krimp en 
een bredere samenwerking met aan het onderwijs verwante organisaties, zoals jeugdzorg 
en kinderopvang doen een appèl op gereformeerde scholen om tot een heroriëntatie van de 
identiteit van het onderwijs te komen.  

2.2.2 Heroriëntatie identiteit 
Greijdanus heeft, wat betreft de heroriëntatie van het gereformeerd onderwijs, als één van 
de eerste gereformeerde scholen in Nederland een stap gezet.  Een stap in verdieping van 73

de eigen identiteit met het oog op het verbinden van een brede groep christenen die samen 
werk willen maken van de missie van de school. In gesprek met ouders, medewerkers en 
leerlingen is een nieuw identiteitsdocument tot stand gekomen. Vaststelling van dit 
identiteitsdocument betekende dat de school in juridische zin losgemaakt werd van de kerk. 
De eis van kerklidmaatschap van een specifiek kerkgenootschap speelde vanaf dat moment 
voor de benoeming van medewerkers niet langer een rol. Tegelijk wordt uit het 
identiteitsdocument duidelijk dat niet iedereen ‘op zijn plek is bij Greijdanus’. Meer dan 
vroeger geeft de school zelf inhoudelijke kaders aan, stelt grenzen en formuleert de 
betekenis die ze in de samenleving wil hebben. Daarin wordt ook duidelijk wat wel en niet 
van de school en van medewerkers verwacht mag worden.  74

2.2.3 Ontwikkeling onderwijsconcept 
De doorwerking van het identiteitsdocument heeft in de jaren die op de ontwikkeling en 
vaststelling ervan volgden, veel aandacht gekregen. Een belangrijke doelstelling in die 
ontwikkeling is dat Greijdanus een school wil zijn waar de levensbeschouwing zich ook 
vertaalt in de manier waarop het onderwijs gegeven wordt. Waarden spelen daarbij een 
sleutelrol. ‘De plek en de rol van levensbeschouwelijke identiteit in de samenleving is aan 
sterke veranderingen onderhevig,’ schrijft Martin Jan de Jong in een reflectie op de 
ontwikkeling van de identiteit van Greijdanus. Binnen het onderwijs vraagt deze veranderde 
kijk op levensbeschouwelijke identiteit dat de school zich hierop onderscheidt en op een 
vernieuwende manier haar eigen identiteit articuleert. Concepten als de Vrije school, 
Jenaplan en Montessori zijn al bijna 100 jaar duidelijk herkenbaar door hun visie en de 
dagelijkse praktijk expliciet te verbinden. Ze zijn als merk duidelijk herkenbaar. Daarin zag 
Greijdanus een voorbeeld om iets vergelijkbaars voor het christelijk onderwijs te 
ontwikkelen. Greijdanus maakt daarmee een beweging van bestaansrecht op basis van de 

72 Westert, “De vanzelfsprekendheid voorbij.” 
73 Greijdanus deed dit samen VGPO-WN, deze scholengroep heet inmiddels LEV-WN.  
74 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 1.  
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vrijheid van richting naar het geven van invulling aan de vrijheid van inrichting van het 
onderwijs.  
 
Begin oktober 2018 lanceerde Greijdanus GO: Het nieuwe christelijk onderwijs. De basis 
voor het merk dat op Greijdanus ontwikkeld wordt, ligt in het identiteitsdocument. Door 
waarden te benoemen als brug tussen levensbeschouwelijke identiteit en schoolpraktijk 
vormt het identiteitsdocument de basis voor een pedagogische, didactische en 
organisatorische visie. Daaronder ligt een expliciete mensvisie die voor medewerkers en 
leerlingen hetzelfde is.  75

2.3 Welke waarden heeft Greijdanus in het kader van haar 
onderwijsconcept geformuleerd? 

2.3.1 Inleiding 
In deze paragraaf worden de waarden van Greijdanus beschreven op basis van de door 
Greijdanus vastgestelde documenten en geanalyseerd op basis van de in dit onderzoek 
gehanteerde definitie van waarden. Door middel van deze analyse wordt nagegaan in 
hoeverre de waarden zoals geformuleerd ook echt waarden zijn te noemen volgens de 
gebruikte definitie. De waarden van de Greijdanus worden gespiegeld aan de volgende 
elementen van de definitie:  
 

● Waarden zijn persoonlijke of collectieve concepten. 
● Waarden gaan over een nagestreefde toestand of gedragswijze. 
● Waarden zijn situatie overstijgend en toekomstgericht. 
● Waarden geven richting  aan de keuze of evaluatie, van gedrag, processen en 

gebeurtenissen.  76

 
Het geloof te moeten en mogen ‘schitteren in Zijn licht’ vormt de kapstok van de Greijdanus 
identiteit. ‘Schitteren in Zijn licht’ is nader uitgewerkt op basis van het beeld van een 
diamant. Jongeren, medewerkers en de school zelf weerkaatsen het licht en maken het in 
allerlei facetten zichtbaar. De kleuren die het licht in de diamant zichtbaar maakt, staan voor 
de waarden van de school. De waarden zijn: Christus volgen, groeien, verschil, samen, 
dienstbaar, verantwoordelijk en genieten.  

75 “GO, Geloof in Ontwikkeling op Greijdanus,” LVGS, gepubliceerd in oktober 2018, 
https://www.lvgs.nl/go-geloof-in-ontwikkeling-op-greijdanus/ 
76 Andersen, Leiders van betekenis, 14.  
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Figuur 6. Schematische weergave waarden geformuleerd door Greijdanus (2014) 
 
Het schema in figuur 6 laat zien hoe de waarden zich tot elkaar verhouden. Christus volgen 
ligt onder elk van de waarden, als een fundament. In het Identiteitsdocument van de school 
staat de waarde genieten als mengkleur aangeduid.  Die waarde speelt door de waarden 77

groeien, verschil, samen dienstbaar en verantwoordelijk heen.  
 
Na de beknopte weergave van de waarden in het schema, volgt in de analyse van de 
waarden een uitgebreidere beschrijving van de waarden op basis van het 
Identiteitsdocument van Greijdanus. Elk van de waarden wordt geanalyseerd langs de lijn 
van de definitie van waarden die in dit onderzoek gehanteerd wordt. 

2.3.2 Christus volgen 
Zoals in het schema gevisualiseerd wordt, vormt Christus volgen de basis onder de waarden 
van Greijdanus.  De notie Christus volgen geeft daarmee uitdrukking aan de 78

levensbeschouwelijke visie van Greijdanus en is daarmee op zichzelf geen waarde. Christus 
volgen is op Greijdanus een collectief concept over een nagestreefde gedragswijze waarin 
liefde voor andere mensen centraal staat.  Onder Christus volgen kunnen veel waarden 79

vallen, zoals bijvoorbeeld: compassie, dienstbaarheid, rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid.  
 
Christus volgen als concept overstijgt specifieke situaties, is toekomstgericht en geeft in 
eerste instantie richting aan het handelen en in tweede instantie aan gebeurtenissen als 
samenspel van concreet gedrag in een omgeving. Dit concept kan door de nadruk op 
houding en gedrag die ervan uitgaat op persoonlijk niveau als een deugd worden 
gedefinieerd. Een christen kan zich immers oefenen in het volgen van Christus. Tegelijk zit 
er in de Bijbelse notie van het lichaam van Christus een wij-component die helpt dit concept 
van een deugd te onderscheiden.  

77 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 5. 
78 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 7. 
79 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 7. 
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2.3.3 Groeien 
Het concept groeien is er als collectief concept op gericht een lerende organisatie te zijn, 
waarin iedereen en alles voortdurend groeit, leert en ontwikkelt. Dat is de toestand die op 
Greijdanus nagestreefd wordt. Het creëren van optimale omstandigheden voor groei en 
ontwikkeling hoort daarbij.  Hier vloeien nagestreefde gedragswijzen uit voort. Het concept 80

groeien geeft expliciet richting aan de keuze en evaluatie van processen in de organisatie, 
die gericht zijn op het creëren van optimale omstandigheden voor groei en ontwikkeling. 
Daarnaast is dit concept ook gericht op gedrag dat groei en ontwikkeling in de hand werkt en 
gebeurtenissen waarin dit tot uiting komt.  

2.3.4 Verschil 
Op Greijdanus gaat men ervan uit dat ieder mens uniek door God geschapen is. Daarom 
heeft iedereen waarde en verdient iedereen respect. Op Greijdanus wordt gestreefd naar 
een toestand waarin ieder mens zijn eigen ontwikkeling door kan maken, waarbij in het werk 
op school aangesloten wordt bij ieders unieke persoonlijkheid die zo ‘onderweg’ is.  Het 81

aansluiten bij verschillen in ontwikkeling, is de nagestreefde gedragswijze die hieruit 
voortkomt. Verschil is op Greijdanus zo een collectief concept over een nagestreefde 
toestand waar een nagestreefde gedragswijze uit voort komt. Dit concept is situatie 
overstijgend en toekomstgericht. In het Identiteitsdocument wordt gesteld dat het onderweg 
zijn van ieders unieke persoonlijkheid, voor medewerkers en voor leerlingen evenzeer geldt.

 Daarmee geeft dit concept zowel richting aan gedrag en gebeurtenissen als aan 82

processen in de organisatie.  

2.3.5 Samen 
Op Greijdanus wordt gestreefd naar een toestand waarin meerwaarde wordt gecreëerd door 
verschillende mensen en verbanden bij elkaar te brengen. Zo kan er van elkaar geleerd 
worden en kan men vanuit eigen kracht bijdragen aan gemeenschappelijke doelen.  Samen 83

is op Greijdanus een collectief concept over een nagestreefde toestand. Het nagestreefde 
gedrag dat hieruit voortkomt is gericht op het bij elkaar brengen van verschillende mensen 
en verbanden, leren van elkaar en het bewust bijdragen vanuit eigen kracht. Het concept 
samen is situatie overstijgend en toekomstgericht. Het concept samen is sterk verbonden 
met het concept verschil.  Het concept samen geeft expliciet richting aan de keuze en 84

evaluatie van processen in de organisatie, die gericht zijn op het bij elkaar brengen van 
verschillende mensen en verbanden. Daarnaast is dit concept ook gericht op gedrag dat 
vanuit eigen kracht bijdragen en leren van elkaar in de hand werkt en gebeurtenissen waarin 
dit tot uiting komt.  

80 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 7. 
81 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 7. 
82 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 7. 
83 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 7. 
84 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 7.  
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2.3.6 Dienstbaar 
Op Greijdanus is dienstbaar als waarde geformuleerd om aan te geven dat mensen in hun 
verschillende rollen in de organisatie meer zijn dan hun juridische posities van werknemer, 
leerling en werkgever. Ieder is een mens die op de plek waar hij of zij zich bevindt geroepen 
is om vorm te geven aan liefde, dienstbaarheid en het delen van Gods liefde. Dat geldt ook 
naar de samenleving en de schepping.  De toestand die hiermee nagestreefd wordt is als 85

school een leer-, leef- en geloofsgemeenschap te vormen waarin het delen van Gods liefde 
een belangrijke plek inneemt. Dienstbaar is op Greijdanus een collectief concept gericht op 
de hiervoor beschreven toestand. De nagestreefde gedragswijze die hieruit voortvloeit is het 
vormgeven aan liefde, dienstbaarheid en het delen van Gods liefde. Dit concept overstijgt 
specifieke situaties en geeft richting aan het handelen en aan gebeurtenissen als samenspel 
van concrete gedrag in een omgeving. Dit concept is toepasbaar op inrichting van processen 
in de organisatie, vanuit het besef dat vormen en systemische structuren dienstbaar moeten 
zijn aan het vormgeven van de school als leer-, leef- en geloofsgemeenschap.  
 
Het concept dienstbaar kan, door de nadruk op houding en gedrag die ervan uitgaat, in de 
lijn van de waarde Christus volgen, op persoonlijk niveau tevens als deugd worden 
gedefinieerd.  

2.3.7 Verantwoordelijk  
Vanuit het geloof dat God de mens zijn identiteit geeft, wil men op Greijdanus vanuit die door 
God gegeven identiteit leven. Vrijheid door Christus staat daarin centraal. Tegelijk is er de 
context van regels, normeringen, afspraken en opdrachten waaraan de mens zich dient te 
conformeren. Deze beide kanten in ogenschouw nemend staat verantwoordelijk als concept 
voor het nemen van verantwoordelijkheid, aanspreekbaar zijn en verantwoorden. 
Verantwoordelijk is op Greijdanus een collectief concept gericht op nagestreefd gedrag 
waarin men vanuit de vrijheid door Christus verantwoordelijkheid neemt, aanspreekbaar is 
en verantwoordt. Dit concept overstijgt specifieke situaties, is toekomstgericht en geeft 
richting aan gedrag, gebeurtenissen en processen in de organisatie die bijdragen aan het 
nemen van verantwoordelijkheid en aanspreekbaar zijn.  

2.3.8 Genieten 
Zoals het schema liet zien, staat genieten naast de andere waarden. Genieten staat voor het 
mogen en misschien zelfs wel moeten genieten dat door alle waarden die door Greijdanus 
zijn geformuleerd heen speelt. Op Greijdanus leeft men vanuit de overtuiging dat een mens 
wat hij heeft van God krijgt. Daarmee is er veel om van te genieten en zou het ‘zonde’ zijn 
de dingen met tegenzin te doen. ‘Het is voor iedereen veel plezieriger om zonder 
voorwaarden vooraf te genieten van hoe we de dingen doen,’ staat er hierover in het 
Identiteitsdocument.  Genieten is vanuit de in dit onderzoek gehanteerde definitie van 86

waarden een moeilijk te plaatsen concept. Het is meer een persoonlijk, dan een collectief 
concept. Genieten is wel situatie overstijgend, maar niet zozeer toekomstgericht omdat 

85 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 7.  
86 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 7.  
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genieten gericht is op dat wat in het nu ervaren wordt. Het concept genieten is daarmee ook 
geen expliciete richtinggever voor gedrag, gebeurtenissen en processen.  

2.3.9 Conclusie naar aanleiding van analyse 
De door Greijdanus geformuleerde waarden groeien, samen, verschil en dienstbaar sluiten 
het best aan bij de definitie van waarden die in dit onderzoek wordt gehanteerd. Deze vier 
waarden zijn op Greijdanus collectieve concepten die in eerste instantie gericht zijn op een 
nagestreefde toestand, daaruit voortvloeiend zijn ze echter ook sterk gericht op nagestreefd 
gedrag. Ze zijn situatie overstijgend, toekomstgericht en wijzen een duidelijke richting als het 
gaat om gedrag, gebeurtenissen en de inrichting van processen in de organisatie. Groeien, 
samen, verschil en dienstbaar zijn eindwaarden, waar instrumentele waarden uit 
voortvloeien. De waarde verantwoordelijk is een collectief concept gericht op nagestreefd 
gedrag en is als instrumentele waarde te kwalificeren.  
 
Christus volgen en genieten zijn aan de hand van de gehanteerde definitie minder 
gemakkelijk te plaatsen. Christus volgen geeft uitdrukking aan de levensbeschouwing van 
Greijdanus en is op zichzelf geen waarde. Onder het collectieve concept Christus volgen 
kunnen wel veel waarden vallen. Door de nadruk op houding en gedrag die ervan uitgaat 
kan Christus volgen op persoonlijk niveau als deugd worden gedefinieerd. Een christen kan 
zich immers oefenen in het volgen van Christus. Tegelijk zit er in de Bijbelse notie van het 
lichaam van Christus een wij-component die helpt dit concept een collectieve betekenis te 
geven.  
 
De waarde genieten is meer een persoonlijk, dan een collectief concept. Genieten is wel 
situatie overstijgend, maar niet toekomstgericht en geen expliciete richtinggever voor 
gedrag, gebeurtenissen en processen.  

2.4 Op welke terreinen zijn deze waarden richtinggevend?  
Zoals in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk al aangestipt werd, vormt het 
identiteitsdocument de basis voor een pedagogische, didactische en organisatorische visie. 
Daaronder ligt een expliciete mensvisie die voor medewerkers en leerlingen hetzelfde is.  87

Stapsgewijs wordt met de eigen interpretatie van het Batesonmodel die in dit onderzoek 
gebruikt wordt, geëxpliciteerd op welke ‘terreinen van school-zijn’ de waarden 
richtinggevend zouden moeten zijn. Dit wordt gedaan door middel van documentanalyse van 
de beschreven werkelijkheid. Hoe deze zich verhoudt tot de geleefde praktijk wordt, hoewel 
voor organisatie ontwikkeling zeer relevant, in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.  

2.3.1 Levensbeschouwelijk fundament 
Als samenvatting van het Identiteitsdocument en de daaruit volgende visiedocumenten is er 
op Greijdanus een placemat ontwikkeld waarop de verschillende elementen van GO als 
onderwijsconcept in onderlinge samenhang zijn weergegeven. De door Greijdanus 

87 LVGS, “GO.” 
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gemaakte bewerking van het Batesonmodel, die in het theoretisch kader aan bod is 
gekomen, fungeert als ordeningsmodel voor deze placemat.  88

 
Greijdanus kiest ervoor op het niveau van levensbeschouwing fundamentele levens- en 
wereldbeschouwelijke vooronderstellingen als uitgangspunt te nemen. Een samenvatting 
van deze vooronderstellingen is te vinden op de placemat.  Centraal staat het geloof in een 89

machtige God en Vader, in verlossing door Zijn Zoon Jezus Christus en vernieuwing door de 
Heilige Geest. De wereld wordt gezien als schepping van God, die in een staat van 
gebrokenheid is. De Bijbel is één van de bronnen waardoor God gekend kan worden. De 
gereformeerde traditie wordt door Greijdanus van harte omarmd en de drie gereformeerde 
belijdenisgeschriften worden gezien als een betrouwbare samenvatting van de inhoud van 
het christelijk geloof.  90

 
Ieder mens is uniek door God geschapen, heeft waarde en verdient respect. Mensen zijn 
allemaal unieke persoonlijkheden, die onderweg zijn. Leren, groeien en ontwikkelen is voor 
iedereen op zijn eigen plek en eigen wijze mogelijk. Het heeft meerwaarde om verschillende 
mensen en verschillende mensen bij elkaar te brengen. Dan kan er met en van elkaar 
geleerd worden en kan ieder vanuit zijn eigen kracht bijdragen. Mensen zijn meer dan hun 
juridische posities. Ieder mens is op de plek waar hij of zij zich bevindt geroepen om vorm te 
geven aan liefde, dienstbaarheid en het delen van Gods liefde. Wat een mens heeft, heeft hij 
van God gekregen. De mensvisie van Greijdanus is vanuit deze overtuigingen gelijk voor 
iedereen in de school.  91

 
Bovenstaande levensbeschouwelijke vooronderstellingen zijn terug te zien in de 
geformuleerde waarden. Hier ontmoeten theologie en praktijk elkaar. De Bijbel zegt lang niet 
altijd iets over specifieke situaties in de praktijk, maar vanuit de praktijk kan de Bijbel 
bevraagd worden op situatie overstijgende waarden en leidende principes. Zo activeren 
praktijk en theologie elkaar.  92

2.3.2 Schoolidentiteit 
De gereformeerde levensbeschouwing, zoals uitgewerkt in het Identiteitsdocument, is 
bepalend voor de schoolidentiteit. Het identiteitsdocument vormt geen eigen belijdenis van 
de school, maar sluit aan bij de traditie van belijden in de Gereformeerde Kerken. ‘Een 
school wordt niet gedefinieerd, maar wel gekleurd door de bijbel,’ schrijft Martin Jan de Jong 
in een artikel in het kader van de lancering van het merk GO.   93

 
Naast de levensbeschouwelijke identiteit van de school is de Nederlandse 
onderwijswetgeving bepalend voor de schoolidentiteit. Tegelijk geeft Greijdanus, zowel met 
de waarde dienstbaar als breder in het Identiteitsdocument van de school aan, meer dan 
een school te willen zijn. Het gaat er hierin om meer te willen zijn dan de juridische positie 

88 De placemat is in de bijlagen opgenomen.  
89 Greijdanus, “Placemat,” versie 0.07. 
90 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 2-3. 
91 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 6-7. Greijdanus, “Placemat,” versie 0.07.  
92 De Jong, “Hermeneutische reflectie,” 5. 
93 LVGS, “GO.” 
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die meekomt met school- en werkgever zijn. Greijdanus wil een leef- en 
geloofsgemeenschap zijn en in die rol ook bijdragen aan het welzijn van jongeren, met oog 
voor heel de mens. Daarbij heeft Greijdanus voor ogen dat een GO school ervoor 
zorgdraagt dat jongeren tot hun recht komen in de direct beïnvloedbare context van docent, 
schoolorganisatie en peergroup in samenhang met de bredere context van gezin, kerk en 
samenleving.  94

 

 
Figuur 7. Driehoeksmodel beïnvloedbare context rond jongere, ontwikkeld door Greijdanus (2019) 

2.3.3 Waarden  
De waarden, zoals die op Greijdanus geformuleerd zijn, volgen uit dit levensbeschouwelijk 
fundament en de schoolidentiteit. Levensbeschouwing en schoolidentiteit zijn richtinggevend 
geweest voor de keuze van de waarden als brug tussen visie en praktijk. ‘Het uitgangspunt 
dat de waarden ook in de lagen van gedrag en omgeving richtinggevend moeten zijn, heeft 
de keuze van de waarden beïnvloedt’, schrijft De Jong in een hermeneutische reflectie op de 
totstandkoming van de waarden van Greijdanus.  95

 
De waarden die Greijdanus in het kader van haar onderwijsconcept heeft geformuleerd zijn 
Christus volgen, groeien, verschil, samen, dienstbaar, verantwoordelijk en genieten. Zoals 
uit de analyse in de vorige paragraaf blijkt, voldoen groeien, verschil, samen en dienstbaar 
aan alle kenmerken die waarden, volgens de in dit onderzoek gehanteerde definitie van 
waarden, hebben. Verantwoordelijk is op basis van de gehanteerde definitie ook als waarde 
te definiëren, maar is alleen gericht op nagestreefd gedrag. De waarden Christus volgen en 
genieten blijken vooral een mens- en wereldbeschouwing te vertolken. De waarden samen, 
verschil, dienstbaar, verantwoordelijk en groeien zijn waarden die vanuit de mens- en 
wereldbeschouwing een directe koppeling hebben naar de schoolidentiteit en daarmee naar 
praktijk van het onderwijs en de organisatie. Analyse van de visiedocumenten van 
Greijdanus laat zien dat de waarden samen, verschil, verantwoordelijk en groeien in dit 
opzicht vaak letterlijk genoemd worden. 
 
De waarde dienstbaar is een waarde gericht op mens- en wereldbeschouwing en heeft veel 
in zich als het gaat om de rol en positie van de school als organisatie, maar wordt als 
zodanig in de visiedocumenten van Greijdanus niet breed benoemd.  

94 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 4-6. 
95 De Jong, “Hermeneutische reflectie,” 8-9. 
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2.3.4 Visie en heersende mentale modellen 

Visie op de school 
De school is ingebed in een bredere maatschappelijke context. De school is een 
maatschappelijke onderneming die samen met relevante partners oplossingen organiseert 
voor:  

● jongeren met het oog op leren, vorming en welzijn.  
● de opleiding van medewerkers.  
● een doelmatige inzet van middelen. 
● ouders met het oog op het welzijn van jongeren en gezinnen.  
● ontwikkelingen in de regio en het onderwijs.  96

Visie op onderwijs en de positie van de jongere 
In de onderwijsvisie staat dat er op Greijdanus persoonlijk onderwijs wordt gegeven. De 
school is een plek waar de jongere wordt gezien, geholpen, leert leren, ruimte krijgt en wordt 
uitgedaagd. Het feit dat dit onderwijs door christenen vormgegeven wordt is zichtbaar in 
leren, leven, bidden en werken. Het onderwijs op Greijdanus kenmerkt zich door: 

● gedifferentieerd onderwijs, waarin de jongere aan de hand van leerdoelen kiest voor 
een persoonlijk leerproces en leert van verschillen tussen mensen.  

● betekenisvol onderwijs vanuit de levensbeschouwelijke identiteit van de school, in 
samenhang, gericht op integratie en toepassen, met doelgerichte 
ontwikkelingsmogelijkheden en besef van de betekenis in de maatschappij.  

● aandacht voor(christelijke) vorming, waardoor de jongere zichzelf vormt en leert na te 
denken over geloof en leven.   97

 
Jongeren hebben een speciale en gewaardeerde positie in de school, die volgt uit de 
mensvisie van de school. Deze positie wordt heel specifiek vanuit de waarde 
verantwoordelijk ingevuld. In plaats van regels staat het zelf vorm geven aan de waarden 
van Greijdanus voorop.  98

Visie op de onderwijsprofessional 
In de visie op professionalisering, die de titel Professie & Passie draagt, wordt de Greijdanus 
professional als volgt beschreven. Een Greijdanus professional:  

● committeert zich aan de doelen van Greijdanus waarvan ‘Christus willen volgen’ een 
bijzonder onderdeel is. 

● draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen (die Christus willen volgen, liefhebben 
en kennen).  

● voldoet aan standaarden van de beroepsgroep en blijft voortdurend leren door 
bijscholing en reflectie (ook van anderen) op zijn handelen en heeft kennis van de 
actuele stand van relevante publicaties.  

96 Greijdanus, “Maatschappelijke inbedding,” (Zwolle, Greijdanus, 2016). 
97 Greijdanus, “Vorming op Greijdanus,” (Zwolle, Greijdanus, 2018), 4.  
98 Greijdanus, “Placemat,” versie 0.07. 
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● levert vanuit zijn persoonlijke kwaliteiten, samen met anderen, een bijdrage aan de 
hele organisatie. 

● wil er zijn voor leerlingen, collega’s, de school en de samenleving. 
● handelt verantwoord, verantwoordt zich hierover en is hierop aanspreekbaar. 
● heeft passie voor zijn werk en ervaart waardering.  99

Visie op de schoolleider 
Voor de Greijdanus professional met een leidinggevende positie zijn een aantal specifieke 
kenmerken beschreven. Een schoolleider op Greijdanus draagt zorgt voor en verantwoordt 
zich over:  

● een school die merkbaar en van harte leeft vanuit de missie ‘Schitteren in Zijn licht’.  
● het vormgeven aan en onderhouden van de identiteit van de school, oftewel het 

merk.  
● het werken vanuit de waarden op alle niveaus in de organisatie en met relevante 

maatschappelijke partners, het gaat dan speciaal om congruent en consistent 
organiseren op alle niveaus in de organisaties. 

● de wijze waarop de continuïteit van de school geborgd wordt.  
● dat de basis op orde is, het gaat dan over thema’s als veiligheid, integriteit, financiën, 

voldoende leerlingen, goede en voldoende medewerkers en kwaliteit(sbeleid).  
● doelmatige relaties met relevante partners.  
● de relatie met de leefomgeving.  100

2.3.4 Vormen en systemische structuren 
Met vormen worden organisatievormen of systemische structuren bedoeld. Belangrijke 
vormen in een school zijn manieren van groeperen, roosters, wie leidend is in het leerproces 
en op welke manier beoordeling plaatsvindt.  De waarden moeten ook voor de vormen 101

betekenis hebben, maar deze betekenis is niet voor elk van deze thema’s geëxpliciteerd. 
Alleen in de onderwijsvisie worden groeperingsvormen kort aangeduid. Hier staat dat de 
waarden verschil en samen zichtbaar zijn in groeperingsvormen en 
ontmoetingsmogelijkheden. Op welke manier ze zichtbaar zijn of zouden moeten zijn, wordt 
niet vermeld.   102

 
In de placemat worden de vormen wel benoemd, maar niet uitgewerkt. Om de plaats van de 
vormen aan te geven is slechts een dunne rand die tussen missie, schoolidentiteit en 
waarden enerzijds en gedrag en handelingsomgevingen anderzijds is aangebracht.  Welke 103

vormen en systemische structuren in deze rand thuishoren, is echter niet beschreven. 

2.3.5 Gedrag in handelingsomgevingen 
In de uitwerking van GO op de placemat is gekozen voor de inductieve benadering, 
redenerend van de handelingsomgeving naar de waarden. Op de placemat wordt een aantal 

99 Greijdanus, “Professie & Passie,” (Zwolle, Greijdanus, 2019), 3-5.  
100 Greijdanus, “Placemat,” versie 0.07. 
101 Tempelman-Lam,”Macht,” 17.  
102 Greijdanus, “Onderwijsvisie,” (Zwolle, Greijdanus, 2017), 14. 
103 Greijdanus, “Placemat,” versie 0.07. 
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handelingsomgevingen onderscheiden: de leeromgeving, de professionele omgeving, de 
leerlingruimte, de gebouwde ruimte, school en omgeving, de directieruimte en de 
professionele ruimte. Deze ruimtes zijn gedefinieerd om een enigszins homogene omgeving 
te hebben voor kwaliteitsbeleid. Ook in deze omgevingen dienen de waarden zichtbaar en 
richtinggevend te zijn.  
 
De waarden zijn op deze laag richtinggevend en worden expliciet benoemd in het gedrag dat 
dat per handelingsomgeving beschreven is. Zoals bij de leeromgeving als 
handelingsomgeving, waar geschreven wordt dat (zelf)verantwoordelijkheid betekent dat de 
jongere zich ontwikkelt gericht op liefde, feedback krijgt gericht op groei, zelf keuzes maakt 
en leert deze te verantwoorden’.  104

 

  

104 Greijdanus, “Placemat,” versie 0.07. 

39 



Een taal van waarde(n) voor de onderwijspraktijk     Mathilde Tempelman-Lam
 

3. Welke rol spelen waarden in het 
Jenaplanonderwijs? 

3.1 Vanuit welke waarden werkt het Jenaplanonderwijs? 
Jenaplan is een onderwijsconcept op basis van waarden. Die waarden zijn uitgewerkt in 
twintig basisprincipes. In deze paragraaf worden de waarden van Jenaplan beschreven op 
basis van de door de Nederlandse Jenaplanvereniging vastgestelde documenten en 
geanalyseerd op basis van de in dit onderzoek gehanteerde definitie van waarden. Door 
middel van deze analyse wordt nagegaan in hoeverre de waarden zoals geformuleerd ook 
echt waarden te noemen zijn volgens de gebruikte definitie. De waarden van de Jenaplan 
worden gespiegeld aan de volgende elementen van de definitie:  
 

● Waarden zijn persoonlijke of collectieve concepten. 
● Waarden gaan over een nagestreefde toestand of gedragswijze. 
● Waarden zijn situatie overstijgend. 
● Waarden geven richting  aan de keuze of evaluatie, van gedrag, processen en 

gebeurtenissen.  105

 
Op de website van de Jenaplanvereniging worden de waarden van Jenaplan als volgt 
samengevat: Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering. De school is een 
leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school 
kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een 
duurzame wereld.  106

 
Dat leren ontstaat in liefde, verbinding en vanuit verwondering zijn collectieve concepten, 
gericht op een nagestreefde gedragswijze. Deze concepten  zijn situatie overstijgend en 
toekomstgericht. Het zijn concepten die richting geven aan gedrag, gebeurtenissen en het 
inrichten van processen die ertoe bijdragen dat leren in liefde, verbinding en vanuit 
verwondering kan ontstaan.  
 
Dat de school een leef- werkgemeenschap is waar kinderen leren samenleven is een visie 
op school-zijn, die voortvloeit uit een aantal eindwaarden die in deze samenvatting van de 
waarden van Jenaplan zijn geformuleerd. Leren samenleven, van betekenis zijn voor 
zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld zijn collectieve concepten gericht op 
een nagestreefde toestand. Deze concepten zijn situatie overstijgend en toekomstgericht. 
Het zijn concepten die richting geven aan gedrag, gebeurtenissen en het inrichten van 
processen die bijdragen aan samenleven, van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en 
een duurzame wereld.  

105 Andersen, Leiders van betekenis, 14.  
106 “Jenaplan in het kort,” Nederlandse Jenaplan Vereniging, geraadpleegd op 29 april 2020, 
https://www.jenaplan.nl/nl/voor-ouders/wat-is-jenaplan/jenaplan-in-een-notendop 
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3.3 Op welke terreinen zijn deze waarden richtinggevend in het 
Jenaplanonderwijs? 
De waarden van Jenaplan zijn uitgewerkt in twintig basisprincipes. Die basisprincipes 
worden geanalyseerd op basis van de in dit onderzoek gebruikte interpretatie van het 
Batesonmodel. In deze analyse zijn ook de documenten waarin de indicatoren bij de 
basisprincipes zijn beschreven, de Jenaplankernkwaliteiten en de Jenaplanessenties 
meegenomen. Uit deze analyse blijkt dat de basisprincipes divers van aard zijn en te 
plaatsen zijn in de laag van levensbeschouwing tot en met de laag van vormen en 
systemische structuren. In deze paragraaf wordt uitgewerkt op welke terreinen van 
school-zijn de verschillende basisprincipes in het Jenaplanonderwijs gericht zijn. Ook de 
doorwerking van de basisprincipes in de indicatoren, kernkwaliteiten en de 
Jenaplanessenties op de lagen van vormen en systemische structuren, gedrag en 
handelingsomgevingen komen aan bod. 

3.3.1 Levensbeschouwelijk fundament 
Bij de ontwikkeling van de basisprincipes is er binnen de Jenaplanvereniging bewust voor 
gekozen deze niet op het niveau van fundamenteel levens- en wereldbeschouwelijke 
vooronderstellingen te formuleren. De grote diversiteit binnen de Jenaplanbeweging was 
hier de reden voor. Bij de verwoording van de basisprincipes stonden Kees Both en Kees 
Vreugdenhil voor de uitdaging principes te verwoorden die voor zoveel mogelijk mensen 
acceptabel zijn en ook richtinggevend kunnen zijn voor de praktijk.  
 
Hoewel niet ingegeven vanuit een bepaalde religieuze stroming, zijn er toch fundamentele 
levens- en wereldbeschouwelijke vooronderstellingen in de basisprincipes te herkennen.  
 
Jenaplan gaat uit van de uniciteit van de mens. In het eerste basisprincipe staat het zo 
verwoord: ‘Elk mens is uniek, zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke 
volwassene een onvervangbare waarde.’  Het tweede basisprincipe gaat over het recht 107

van elk mens om een eigen identiteit te ontwikkelen. In het derde principe wordt gewezen op 
het relationele karakter van de mens: ‘Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen 
identiteit persoonlijke relaties nodig.’  Dit zijn allemaal levensbeschouwelijke 108

vooronderstellingen, waarin een mensvisie wordt gearticuleerd. De mens is uniek, heeft het 
recht een eigen identiteit te ontwikkelen en kan dit alleen in relatie. Daarmee is de mens 
gedefinieerd als een relationeel wezen.  
 
Ook over de samenleving worden fundamenteel levensbeschouwelijke uitspraken gedaan. 
In basisprincipe nummer zes, zeven en acht gaat het over een goede samenleving. De 
levensbeschouwelijke vooronderstelling die onder deze waarden ligt is de overtuiging dat 
een goede samenleving een rechtvaardige samenleving is waarin mensen niet gelijk, maar 
wel gelijkwaardig zijn. Dit is te verbinden aan de waarden van Jenaplan gericht op een 

107 “Basisprincipes Jenaplan,” Nederlandse Jenaplanvereniging, geraadpleegd op 29 april 2020, 
https://www.jenaplan.nl/userfiles/files/2018/basisprincipes.pdf 
108 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 

41 



Een taal van waarde(n) voor de onderwijspraktijk     Mathilde Tempelman-Lam
 

duurzame wereld,  zoals in de vorige paragraaf beschreven. De basisprincipes zes, zeven 109

en acht worden op de laag van waarden als eindwaarden gepositioneerd.  

3.3.2 Schoolidentiteit 
De basisprincipes elf en twintig gaan over de schoolidentiteit. Jenaplan ziet de school als 
een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen, die door de samenleving 
beïnvloedt wordt en zelf ook invloed heeft op de samenleving. Ook wordt de school binnen 
Jenaplan expliciet als lerende organisatie gedefinieerd. In het twintigste principe staat: ‘In de 
school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces.’ 
 
Alle Jenaplanscholen die lid zijn van de NJPV hebben de twintig basisprincipes in hun 
schoolplan opgenomen. Ze zijn richtinggevend voor de schoolontwikkeling en daarmee voor 
het nooit eindigende proces van verandering en verbetering van deze scholen.  Het 110

onderschrijven van de basisprincipes van Jenaplan is één van de bepalende factoren voor 
de identiteit van een Jenaplanschool. Ook de samenleving is van invloed, zoals in 
basisprincipe nummer elf beschreven staat. Samenlevingsvraagstukken in de appellerende 
en relationele context doen een beroep op de school, maar ook de Nederlandse 
onderwijswetgeving en de richting waarbinnen de betreffende Jenaplanschool is opgericht 
zijn als regulerende en funderende context bepalend voor de schoolidentiteit.  

3.3.3 Waarden 
Basisprincipe twee en de basisprincipes vier tot en met tien zijn waarden. De elementen uit 
de definitie van waarden die in dit onderzoek gehanteerd wordt zijn erin te herkennen. Het 
zijn zowel eindwaarden als proceswaarden. Dit wordt onderbouwd door de betreffende 
basisprincipes te spiegelen aan de volgende elementen van de definitie:  
 

● Waarden zijn persoonlijke of collectieve concepten. 
● Waarden gaan over een nagestreefde toestand of gedragswijze. 
● Waarden zijn situatie overstijgend en toekomstgericht. 
● Waarden geven richting  aan de keuze of evaluatie, van gedrag, processen en 

gebeurtenissen.  111

 
Basisprincipe twee doet uitspraken over het recht van elk mens om een eigen identiteit te 
ontwikkelen. De kenmerken van deze ontwikkeling, die in dit basisprincipe zijn opgenomen, 
zijn instrumentele waarden. ‘De ontwikkeling kenmerkt zich door zelfstandigheid, kritisch 
bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid.’  Dit zijn collectieve 112

concepten gericht op nagestreefd gedrag. Ze zijn situatie overstijgend, toekomstgericht en 
geven richting aan gedrag, gebeurtenissen en processen die bijdragen aan het 
ontwikkelproces van de eigen identiteit van elk mens.  
 

109 NJPV, “Jenaplan in het kort.” 
110 Kees Both, Over de basisprincipes van Jenaplan, Hoe ze ontstonden, wat hun betekenis is en wat 
je ermee kunt doen (Zutphen: NJPV, 2018), 1.  
111 Andersen, Leiders van betekenis, 14.  
112 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
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Principe vier gaat over het erkennen, aanspreken en benaderen van de mens als totale 
persoon en principe vijf over het erkennen, aanspreken en benaderen van de mens als 
cultuurdrager en -vernieuwer. Dit zijn instrumentele waarden. Collectieve concepten gericht 
op nagestreefd gedrag. Ze zijn situatie overstijgend, toekomstgericht en geven richting aan 
gedrag, gebeurtenissen en processen die bijdragen aan het erkennen, aanspreken en 
benaderen van de mens als totale persoon en cultuurdrager en - vernieuwer.  
 
De basisprincipes zes tot en met acht zijn in het kader van de levensbeschouwelijke laag 
van het model al genoemd, vanwege de uitspraken die erin gedaan worden over een goede 
samenleving. Ze zijn tevens als eindwaarden te definiëren. Collectieve concepten gericht op 
een nagestreefde toestand. Een samenleving waarin ieders unieke en onvervangbare 
waarde wordt gerespecteerd, een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 
identiteitsontwikkeling en een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief 
met elkaar wordt omgegaan.  Dit zijn concepten die situatie overstijgend en 113

toekomstgericht zijn. Ze geven richting aan gedrag, gebeurtenissen en processen die eraan 
bijdragen de school in te richten als mini-samenleving waarin naar deze eindwaarden 
gestreefd wordt.  
 
De basisprincipes negen en tien zijn instrumentele waarden die gaan over omgang met de 
wereld. Deze instrumentele waarden vloeien voort uit het streven naar een duurzame 
wereld, dat in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk als eindwaarde benoemd werd. In 
basisprincipe negen wordt gesteld dat mensen moeten werken aan een samenleving die 
respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte beheert. Basisprincipe tien is gericht op het 
verantwoordelijk gebruiken van natuurlijke en culturele hulpbronnen, in verantwoordelijkheid 
voor toekomstige generaties.  Dit zijn collectieve concepten gericht op nagestreefd gedrag. 114

Ze zijn situatie overstijgend, toekomstgericht en geven richting aan gedrag, gebeurtenissen 
en het inrichten van processen dat eraan bijdraagt de aarde respectvol en zorgvuldig te 
beheren en hulpbronnen op een verantwoordelijke manier te gebruiken.  

3.3.4 Visie en heersende mentale modellen 
In basisprincipe twee wordt uitgegaan van de overtuiging dat ras, nationaliteit, geslacht, 
seksuele gerichtheid, sociaal milieu religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil 
mogen uitmaken in de ontwikkeling van de eigen identiteit van de mens. In basisprincipe drie 
wordt, op basis van de levensbeschouwelijke overtuiging dat de mens een relationeel wezen 
is, een visie verwoordt gericht op welke persoonlijke relaties een mens nodig heeft om zijn 
eigen identiteit te ontwikkelen. Namelijk relaties met: andere mensen, met de zintuiglijke 
waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur en met de niet zintuiglijk waarneembare 
werkelijkheid.  115

 
De basisprincipes elf en twintig gaan over de schoolidentiteit. In de laag van de 
schoolidentiteit werden ze al genoemd. Het zijn tevens mentale modellen gericht op de 
manier waarop Jenaplan de school ziet. Namelijk als een relatief autonome coöperatieve 

113 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
114 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
115 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
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organisatie van betrokkenen, die door de samenleving beïnvloedt wordt en zelf ook invloed 
heeft op de samenleving. Hierin wordt ook de Jenaplanvisie op de rol van de school in de 
maatschappij beschreven. De school wordt binnen Jenaplan expliciet als lerende organisatie 
gedefinieerd. In het twintigste principe staat: ‘In de school worden verandering en 
verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces.’  Dat dit proces wordt gestuurd door 116

een consequente wisselwerking tussen doen en denken, is een visie uitspraak.  
 
In basisprincipe twaalf wordt de Jenaplanvisie op de rol van de volwassenen in de school 
beschreven: ‘In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over 
mens en samenleving tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.’  In 117

basisprincipe dertien gaat het over de visie op leerstof en curriculum. Deze visie is direct te 
herleiden naar de waarden gericht op mens en samenleving, waar deze een concretisering 
voor de onderwijspraktijk van is. ‘In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de 
leef-en belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de 
maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier geschetste 
ontwikkeling van persoon en samenleving.’  In basisprincipe achttien wordt daarop 118

aangevuld dat wereldoriëntatie een centrale plaats in het onderwijs inneemt. Met ervaren, 
ontdekken en onderzoeken als didactische basis.   119

 
Basisprincipe veertien beschrijft de Jenaplanvisie op onderwijs, vanuit de overtuiging dat 
onderwijs een pedagogisch proces is. ‘In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in 
pedagogische situaties en met pedagogische middelen.’  120

 
In de basisprincipes vijftien, zestien, zeventien en negentien is de verbindingsfunctie van de 
visie, als concretisering van waarden richtinggevend voor de keuze voor vormen en 
systemische structuren, duidelijk te herkennen. Basisprincipe vijftien beschrijft de ritmische 
afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.  Hier ligt de overtuiging 121

onder dat kinderen gebaat zijn bij onderwijs dat vormgegeven wordt in een herkenbare 
structuur. Basisprincipe zestien is gericht op de groepering van kinderen. Die is overwegend 
heterogeen, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau om het leren van en zorgen voor elkaar te 
stimuleren.  Dit is een directe verbinding met de eindwaarden die met het oog op persoon 122

en samenleving zijn geformuleerd. In basisprincipe zeventien staat dat zelfstandig leren en 
spelen wordt afgewisseld en aangevuld met gestuurd en begeleid leren een spelen. Dat 
laatst is expliciet gericht op niveauverhoging. ‘In dit alles speelt het initiatief van de kinderen 
een belangrijke rol.’  In deze uitspraken komt de didactische visie van Jenaplan tot 123

uitdrukking. De Jenaplanvisie op evaluatie en beoordeling staat in het negentiende 
basisprincipe centraal: In de school vinden gedrags-en prestatiebeoordeling van een kind 
zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in 

116 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
117 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
118 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
119 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
120 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
121 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
122 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
123 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
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samenspraak met hem.’  124

3.3.5 Vormen en systemische structuren 
Met vormen worden organisatievormen of systemische structuren bedoeld. Belangrijke 
vormen in een school zijn manieren van groeperen, roosters, wie leidend is in het leerproces 
en op welke manier beoordeling plaatsvindt.  De basisprincipes van Jenaplan doen 125

uitspraken op het gebied van vormen en systemische structuren.  

Groeperingsvormen 
De keuze van groeperingsvormen wordt in basisprincipe zestien beschreven en is gericht op 
het stimuleren van leren van- en zorgen voor elkaar. Een stamgroep bestaat bij voorkeur uit 
een groep kinderen van drie opeenvolgende schooljaren, heterogeen wat betreft leeftijd, 
geslacht, begaafdheidsniveau en sociale herkomst. Er is overlap in leerstof tussen de 
verschillende bouwen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw), zodat flexibiliteit bij 
plaatsing van kinderen mogelijk is.  126

Rooster 
In de basisprincipes wordt er niet gesproken van rooster, maar van ritme. Basisprincipe 
vijftien doet hier expliciet uitspraak over. De pijlers van gesprek, spel, werk en viering zijn 
herkenbaar in het weekplan. Het weekplan vertoont samenhang en kan ritmisch genoemd 
worden. Momenten inspanning en ontspanning zijn herkenbaar en ook binnen de 
basisactiviteiten is sprake van ritme.   127

Leidend in het leren 
In basisprincipe zeventien gaat het over wie er leidend is in het leren. ‘In de school wordt 
zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid spelen en 
leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de 
kinderen een belangrijke rol.’  Deze uitspraken zijn richtinggevend voor de keuze van 128

vormen en systemische structuren in de school.  

Ontwikkeling van het kind 
Basisprincipe negentien doet uitspraken over vormen van beoordeling, voortbordurend op 
de Jenaplanvisie op evaluatie en beoordeling. ‘In de school vinden gedrag- en 
prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen 
ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en in samenspraak met het kind.’   129

De ontwikkeling van het kind wordt dan ook niet getoetst in termen van groeps-, school- of 
landelijke gemiddelden. Manieren die binnen Jenaplan gebruikt worden om groei en 
ontwikkeling inzichtelijk te maken zijn systematisch observeren, evalueren, zelfevaluatie van 

124 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.” 
125 Tempelman-Lam, “Macht,” 17.  
126 “Indicatoren basisprincipes,” Nederlandse Jenaplanvereniging, geraadpleegd op 29 april 2020, 
https://www.jenaplan.nl/userfiles/files/2018/Indicatoren%20basisprincipes.pdf, 11.  
127 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 9.  
128 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 11.  
129 NJPV, “Jenaplan basisprincipes.” 

45 



Een taal van waarde(n) voor de onderwijspraktijk     Mathilde Tempelman-Lam
 

kinderen en het betrekken van kinderen bij het bespreken van hun voortgang of het uitblijven 
daarvan.   130

3.3.6 Gedrag in handelingsomgevingen 
In de basisprincipes zelf worden geen uitspraken gedaan over gedrag en 
handelingsomgevingen gedaan. Op basis van de basisprincipes heeft Jenaplan echter wel 
kernkwaliteiten en Jenaplanessenties beschreven. De Jenaplan kernkwaliteiten zijn 
uitspraken over diverse inrichtingsaspecten, geordend naar de relaties die binnen Jenaplan 
centraal staan; de relatie met het zelf, de ander en de wereld.  De Jenaplanessenties laten 131

zien wat een Jenaplanschool meer wil meegeven dan een gewone school.  Het zijn extra 132

vaardigheden en gedragslijnen, in kindertaal verwoord, waaraan kinderen gedurende hun 
tijd op een Jenaplanschool werken.  De tien Jenaplanessenties zijn expliciet op het niveau 133

van gedrag verwoord.  
 
De doorwerking van de waarden en daaruit voortvloeiende basisprincipes in de laag van 
handelingsomgevingen, is in de documenten van Jenaplan terug te zien in zowel het 
beschreven gedrag van de kinderen als in het beschreven gedrag van de volwassenen in de 
verschillende handelingsomgevingen die de school rijk is. Binnen het Jenaplanconcept wordt 
de school als leef- en werkgemeenschap gezien. Met die uitspraak wordt de school als 
omgeving op grond van de basisprincipes gedefinieerd. Daarbinnen zijn verschillende 
handelingsomgevingen met eigen kenmerken te herkennen, hoewel die binnen het 
Jenaplanconcept niet expliciet als afzonderlijke omgevingen benoemd worden. Impliciet zijn 
ze er wel en worden ze zichtbaar in bijvoorbeeld de beschrijving van de stamgroep. Andere 
omgevingen waarover gesproken wordt zijn het sociale milieu van het kind, de omgeving 
van de school, de school als coöperatie in de lokale omgeving en de rol, en daarbij 
behorende omgeving, van de volwassene in de school.  134

3.4 Welke rol spelen de basisprincipes van Jenaplan in de 
ontwikkeling van een waardengestuurde onderwijspraktijk?  
De waarden van Jenaplan zijn doorvertaald naar basisprincipes. Op basis van een analyse 
van deze basisprincipes, langs de lijn van de eigen interpretatie van het Batesonmodel, kan 
geconcludeerd worden dat de basisprincipes uitspraken doen op de laag van 
levensbeschouwing tot en met de laag van vormen en systemische structuren. Voor nadere 
inkleuring van de vormen en systemische structuren, gedrag en handelingsomgevingen, 
bleek in de vorige paragraaf echter al dat het nodig was andere documenten te raadplegen. 
De basisprincipes zijn leidend geweest voor het ontwikkelen van deze documenten. Hoe de 
basisprincipes in de praktijk van de Jenaplanschool worden gebruikt en welke rol ze hebben 
gespeeld in de ontwikkeling van deze documenten, zijn vragen die uit deze constatering 

130 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 12, 13. 
131 Jaap Meijer persoonlijke communicatie, 18 mei 2020.  
132 Jaap Meijer, persoonlijke communicatie, 5 februari 2020. 
133 “Jenaplanessenties,” Nederlandse Jenaplanvereniging, geraadpleegd op 29 april 2020. 
https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/wat-is-jenaplan/essenties 
134 “Kwaliteitscriteria n.a.v. de basisprincipes,” Nederlandse Jenaplanvereniging, geraadpleegd op 29 
april 2020, https://www.jenaplan.nl/nl/jenaplan/wat-is-jenaplan/kwaliteitscriteria-nav-de-basisprincipes 
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voortkomen. Wat in het kader hiervan in de documentatie van Jenaplan beschreven staat 
wordt, aangevuld met uitspraken van Jaap Meijer als directeur van de NJPV, in deze 
paragraaf verbonden aan de beschrijving van waardegerichte interacties uit het theoretisch 
kader.  

3.4.1 Basisprincipes in gebruik 
In de dagelijkse onderwijspraktijk van Jenaplan worden de basisprincipes in drie typen 
activiteiten gebruikt, namelijk: 

1. Om ze (beter) te leren kennen, als mens in de huidige samenleving en als lid van 
een team van een Jenaplanschool. 

2. Bij de planning van onderwijs en bij veranderingen op schoolniveau.  
3. Bij de evaluatie van het onderwijs en bij schoolontwikkeling.  135

 
Binnen Jenaplan wordt de manier waarop de basisprincipes ingezet worden in de eerste van 
de drie activiteiten die hierboven benoemd worden, getypeerd vanuit de verbindingsfunctie 
van de basisprincipes. Ze verbinden mensen met het oog op een gemeenschappelijk doel 
en bieden een platform voor gemeenschappelijk handelen. Vanuit de basisprincipes spreekt 
men een gemeenschappelijke taal, die uitdrukking geeft aan gedeelde waarden. Dit komt 
overeen met het doel van waardegerichte interacties, zoals in het theoretisch kader 
beschreven, namelijk het komen tot gezamenlijke afstemming en betekenisgeving. Het zijn 
ethische reflecties op de onderwijsorganisatie, organisatiekenmerken en het praktisch 
handelen vanuit waarden. In deze reflecties worden individueel en collectief niveau aan 
elkaar gekoppeld door de basisprincipes als collectieve uitgangspunten centraal te stellen en 
die beter te leren kennen door ze te verbinden aan het persoonlijk perspectief van de 
professional als mens in de huidige samenleving en als lid van een team van een 
Jenaplanschool. Door de interactie hierover aan te gaan wordt het impliciete expliciet 
gemaakt door hier vanuit waarden taal aan te gegeven. Deze interacties kunnen schriftelijk, 
in beeldtaal en mondeling, zowel groepsgewijs als tussen twee personen plaatsvinden. Het 
pendelen tussen de logische niveaus zou in dit kader een aanbevelenswaardige toevoeging 
zijn, omdat dit helpt om in deze interacties de waarden te concretiseren op de verschillende 
lagen om zo op deze lagen tot waardencongruentie te komen. Dit gebeurt op basis van 
gezamenlijke betekenisgeving rondom een actueel vraagstuk en in relatie tot de omgeving. 
 
Bij de tweede en derde soort activiteiten, die hierboven benoemd wordt, wordt de rol van de 
basisprincipes getypeerd als oriëntatie functie. De basisprincipes beschrijven hoe opvoeding 
en onderwijs eigenlijk moeten zijn en vormen het streefmodel dat in de praktijk toegepast 
wordt in de planning van het onderwijs en bij veranderingen op schoolniveau. Ook wanneer 
de basisprincipes worden ingezet bij de evaluatie van het onderwijs vormen ze het 
streefmodel. Als het gaat om schoolontwikkeling zijn de basisprincipes daarnaast ook een 
ontvankelijk grondmodel, waaraan getoetst kan worden of en welke ontwikkelingen bij het 
Jenaplanconcept passen.  Ook deze activiteiten zijn op basis van het theoretisch kader als 136

waardegerichte interacties te benoemen. Het pendelen tussen de logische niveaus is ook in 
dit kader een aanbevelenswaardige toevoeging, omdat dit helpt om in deze interacties de 

135 Both, Basisprincipes Jenaplan, 13. 
136 Both, Basisprincipes Jenaplan, 11-12.  
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waarden te concretiseren op de verschillende lagen om zo op deze lagen tot 
waardencongruentie te komen. Zowel in schoolontwikkeling en planning van het onderwijs 
als in de evaluatie ervan.  
 
Aan gezamenlijke betekenisgeving als voorwaarde voor een waardengestuurde 
onderwijspraktijk wordt binnen Jenaplan grote waarde gehecht: ‘In dit alles is een 
voorwaarde dat iedere volwassene betrokken bij een Jenaplanschool de basisprincipes 
kent.’  Dat betekent dat iedereen zich er globaal in moet kunnen vinden en men zich bij elk 137

basisprincipe praktijksituaties kan voorstellen. Dit wordt binnen Jenaplan de werkelijkheid 
van de kleine dingen genoemd, waarin de basisprincipes moeten geleefd worden.  138

3.4.2  Ontwikkeling en inzet van kernkwaliteiten 
Vanuit de scholen was er vraag naar concretisering van de waarden naar de 
onderwijspraktijk. Dat betekende een specificering van de laag van vormen en systemische 
structuren en een concretisering van de waarden, via de basisprincipes, naar de lagen van 
gedrag en handelingsomgevingen. Om dit te realiseren zijn de kernkwaliteiten en de 
Jenaplanessenties ontwikkeld. In dit voorbeeld wordt nader ingegaan op de ontwikkeling van 
de kernkwaliteiten.  
 
De kernkwaliteiten zijn uitspraken over diverse inrichtingsaspecten, geordend naar de 
relaties die, op basis van de waarden, binnen Jenaplan centraal staan: de relatie met het 
zelf, de ander en de wereld.  
 
De kernkwaliteiten zijn ontwikkeld in sessies met mensen uit de praktijk. Bij het ontwikkelen 
van de kernkwaliteiten vormden de basisprincipes het uitgangspunt. Bij elk van de 
basisprincipes werden steeds twee vragen gesteld: 

● Hoe zie je dit principe terug in de praktijk? 
● Hoe zou je dit principe in de praktijk terug willen zien?  139

 
Door middel van deze vragen worden dus zowel het streven als een actueel vraagstuk of 
voorbeeld waarin dit streven in de praktijk gebracht wordt in het gesprek ingebracht. Dit 
gesprek is dan ook te typeren als een waardegerichte interactie. Het is een ethische 
reflectie, waarin de met de waarden nagestreefde toestand en het met de waarden 
nagestreefde gedrag centraal staan. Door te vragen naar de huidige situatie en de gewenste 
situatie van doorwerking van een basisprincipe in de praktijk, werd praktisch gemaakt en 
afgebakend wat de betekenis van het betreffende basisprincipe is.   De uitspraken bij de  140

De uitspraken bij de basisprincipes zijn verzameld en geclusterd naar de drie relaties die in 
het Jenaplan onderwijs centraal staan.  141

 
Er is in de hierboven beschreven interactie sprake van gezamenlijke betekenisgeving om tot 
een doorvertaling van de waarden naar het gedrag in handelingsomgevingen te komen. Hoe 

137 Both, Basisprincipes Jenaplan, 13. 
138 Both, Basisprincipes Jenaplan, 13. 
139 Jaap Meijer, persoonlijke communicatie, 18 mei 2020.  
140 Both, Basisprincipes Jenaplan, 8-9.  
141 Jaap Meijer, persoonlijke communicatie, 18 mei 2020. 
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deze stappen genomen zijn en welke lagen hierin een brugfunctie van de ene laag naar de 
volgende hebben vervuld, is niet duidelijk. Door hier de logische niveaus te onderscheiden, 
wordt beter zichtbaar of er in de doorvertaling sprake is van waardencongruentie.  
 
In de onderwijspraktijk worden de kernkwaliteiten gebruikt als leidraad voor kwaliteitsrondes, 
zowel binnen individuele scholen als binnen samenwerkende groepen van scholen uit een 
bepaalde regio. Tijdens deze kwaliteitsrondes wordt gekeken hoe de kernkwaliteiten in de 
school terug te zien zijn. Dit zijn zelfevaluatie trajecten, waarin over de praktijk gesproken 
wordt met de kernkwaliteiten als criterium. Deze kwaliteitsrondes zijn tevens onderdeel van 
het ontwikkelingsplan van de school.  Het pendelen tussen de logische niveaus zou een 142

toevoeging aan deze kwaliteitsrondes kunnen vormen, omdat dit helpt om in deze interacties 
vanuit concreet waargenomen gedrag in een handelingsomgeving te pendelen naar 
onderliggende lagen. Dit pendelen geeft zicht wat er op andere terreinen van school-zijn 
speelt en hoe dat invloed heeft op het handelen in de onderwijspraktijk. Zo kan 
waarden(in)congruentie ontdekt worden en kan hier in onderwijspraktijk en 
organisatieontwikkeling op gestuurd worden.  
 
 
 
 

  

142 Jaap Meijer, persoonlijke communicatie, 18 mei 2020.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
De analyses van Greijdanus en Jenaplan worden in dit hoofdstuk bij elkaar gebracht. 
Opbrengsten uit beide analyses worden met elkaar en met het theoretisch kader vergeleken 
om zo tot conclusies en aanbevelingen in relatie tot de onderzoeksvraag te komen. 

4.1 De brugfunctie van waarden 
In het theoretisch kader werd uiteengezet waarom het noodzakelijk is waarden te 
onderscheiden van aanpalende begrippen, zoals overtuigingen, idealen, normen en 
deugden. Waarden zijn persoonlijke en collectieve concepten. Eindwaarden zijn gericht op 
een nagestreefde toestand, instrumentele waarden zijn gericht op nagestreefd gedrag. 
Waarden zijn situatie overstijgend en toekomstgericht. Ze geven richting aan gedrag, 
gebeurtenissen en de inrichting van processen in de organisatie.  
 
Omdat waarden zowel persoonlijk als collectief kunnen zijn, zijn ze in de schoolorganisatie in 
te zetten als concepten die bijdragen aan gezamenlijke betekenisgeving. Eindwaarden 
vertolken het waarom en waartoe waar in een school naar gestreefd wordt. Instrumentele 
waarden geven richting aan de manier waarop de school deze toestand nastreeft. Waarden 
zijn situatie overstijgend, anders dan normen zijn ze dus niet voorschrijvend in wat in een 
specifieke situatie wenselijk wordt gevonden. Ook overtuigingen zijn gericht op een specifiek 
onderwerp. Een ander kenmerk dat waarden onderscheidt van overtuigingen is dat waarden 
toekomstgericht zijn. Overtuigingen komen daarentegen meestal voort uit ervaringen uit het 
verleden en leiden vaak tot een cognitieve verzekering, dat maakt dat ze eerder discussie 
dan dialoog uitlokken. Overtuigingen zijn dan ook minder geschikt om tot gezamenlijke 
afstemming en betekenisgeving te komen. 
 
In de analyse van de waarden van Jenaplan en Greijdanus werd zichtbaar dat niet alles dat 
een waarde genoemd wordt ook daadwerkelijk een waarde is. Waarden onderscheiden van 
aanpalende begrippen is met het oog op bovenstaande echter van belang voor het om tot 
een waardengestuurde onderwijspraktijk te komen. Waarden zijn dan één van de logische 
niveaus, het niveau tussen levensbeschouwing en schoolidentiteit enerzijds en visie en 
heersende mentale modellen anderzijds. Op die plek vervullen ze een brugfunctie. Wanneer 
echter alle verschillende terreinen van school-zijn worden onderscheiden, zoals in de eigen 
interpretatie van het Batesonmodel wordt gedaan, kan er gependeld worden. De laag van de 
waarden blijkt dan niet de enige laag met een brugfunctie. In de beschreven werkelijkheid is 
ook de laag van visie en heersende mentale modellen een laag met een brugfunctie. De 
waarden werken door in de visie van de school op verschillende onderwerpen, die visie 
werkt weer door in vormen en systemische structuren en die werken door in gedrag in 
handelingsomgevingen. Voor het gesprek over de vraag naar het goede in onderwijs blijft de 
taal van waarden echter van wezenlijk belang. De waarden geven antwoord op de vraag wat 
er van waarde gevonden wordt, het waarom en het waartoe van onderwijs, en kan zo het 
articulatietekort in het onderwijs opheffen. Vanaf de verschillende logische niveaus kan er 
naar de waarden gependeld worden en vice versa. Om goed in beeld te krijgen of gedrag, 
gebeurtenissen en de inrichting van processen in lijn zijn met de waarden is het zaak dit 
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pendelen te oefenen en regelmatig waardegerichte interacties aan te gaan; zowel vooraf in 
het kader van keuzes die gemaakt worden in schoolontwikkeling als in evaluatie. De 
geformuleerde (organisatie)waarden kunnen zo uitgepakt worden en, met tussenstappen op 
de verschillende logische niveaus, als brug tussen levensbeschouwing en onderwijspraktijk 
fungeren.  

4.2 Aanbevelingen Greijdanus  
Uit de analyse op basis van de in dit onderzoek gebruikte definitie van waarden blijkt dat de 
waarden die op Greijdanus geformuleerd zijn, niet allemaal als waarden te definiëren zijn. 
Het concept Christus volgen is een uitspraak op een diepere laag dan de waarden, namelijk 
op levensbeschouwelijk niveau. Uit dit concept kunnen een heel aantal waarden volgen, 
maar Christus volgen zelf is geen waarde. Op persoonlijk niveau neigt Christus volgen, 
vanwege het sterke houdingsaspect, naar een deugd. Een christen kan zich immers oefenen 
in het volgen van Christus. Tegelijk heeft dit concept, vanwege de Bijbelse notie van het 
lichaam van Christus, ook een sterke wij-component in zich.  
 
De analyse maakt zichtbaar dat groeien, verschil, samen en dienstbaar eindwaarden zijn, 
hier komen instrumentele waarden uit voort. Verantwoordelijk is een instrumentele waarde. 
Genieten kan aan de hand van de gebruikte definitie niet als waarde worden gedefinieerd.  
 
Voor de ontwikkeling van GO wordt op Greijdanus gebruik gemaakt van een op Greijdanus 
gemaakte bewerking van het Batesonmodel, gericht op de organisatie als collectief. In de 
gebruikte terminologie lopen individueel en collectief echter door elkaar. In toepassing van 
het model kan dit voor verwarring zorgen. Daarom is in dit onderzoek een eigen interpretatie 
van het Batesonmodel gemaakt. Het onderscheiden van logische niveaus, dat op Greijdanus 
al gebeurt, is aan te bevelen in de ontwikkeling van een waardengestuurde 
onderwijspraktijk. Pendelen tussen de niveaus draagt bij aan gezamenlijke afstemming, 
betekenisgeving en helpt waarden(in)congruentie zichtbaar te maken. 
 
Het feit dat de laag van vormen en systemische structuren in de uitwerking van GO tot 
dusver niet beschreven is, valt in de analyse van de Greijdanusdocumenten op. Het 
beschrijven van deze laag is echter van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van een 
waardengestuurde onderwijspraktijk. Het onderzoek naar de macht van structuren, dat in 
voorgaande hoofdstukken al eerder is aangestipt, wijst erop dat er op deze laag sprake is 
van een afstemmingsprobleem. De waarden die uitgaan van vormen en structuren botsen 
met de nagestreefde waarden. Het verdient aanbeveling op Greijdanus werk te maken van 
het uitwerken van de laag van vormen en systemische structuren en dit op basis van 
waardegerichte interacties te doen. De ontwikkeling van de kernkwaliteiten, zoals in 
paragraaf 3.4 beschreven, kan hierin als voorbeeld dienen. Met daarbij als toevoeging het 
pendelen tussen de logische niveaus. Door het proces van beschrijven van de vormen en 
structuren zo aan te vliegen, kan op Greijdanus geoefend worden met het spreken in de taal 
van waarden. Waardegerichte interacties helpen zo een stap te maken die bijdraagt aan het 
opheffen van de handelingsverlegenheid en het articulatietekort, die in de inleiding 
verondersteld werden. 
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4.3 Aanbevelingen Jenaplan 
Uit de analyse op basis van de eigen interpretatie van het Batesonmodel blijkt dat de 
basisprincipes van Jenaplan geen even grote grootheden zijn. Het zijn levensbeschouwelijke 
overtuigingen, uitspraken met betrekking tot de schoolidentiteit, zowel eindwaarden als 
instrumentele waarden, visies op diverse terreinen en uitspraken over vormen en 
systemische structuren. Door ze als zodanig te onderscheiden, kan er tussen de 
verschillende lagen gependeld worden met het oog op gezamenlijke afstemming en 
betekenisgeving. Ook helpt het pendelen om waarden(in)congruentie zichtbaar te maken en 
kan hier in onderwijspraktijk en organisatieontwikkeling op gestuurd worden.  
 
Uit de analyse bleek daarnaast dat de basisprincipes geen uitspraken doen wat betreft 
gedrag in handelingsomgevingen. Die concretisering is door de NJPV gemaakt door het 
ontwikkelen van kernkwaliteiten en Jenaplanessenties. De basisprincipes hebben in dit 
proces een leidende rol gespeeld. De interacties in dit proces zijn een typisch voorbeeld van 
waardegerichte interacties. Alleen het pendelen tussen de verschillende logische niveaus 
ontbrak in het beschreven voorbeeld. De stap van dat wat nagestreefd wordt naar een 
situatie in de onderwijspraktijk waarin het nagestreefde zichtbaar wordt, werd in één keer 
genomen. Het onderscheiden van de verschillende niveaus helpt om de waarden die vaak 
impliciet blijven, te expliciteren. Het stapsgewijs langs de verschillende niveaus naar de 
onderwijspraktijk gaan, is behulpzaam in het realiseren van waardencongruentie op de 
verschillende niveaus. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van een waardengestuurde 
onderwijspraktijk.   
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5. Discussie 
Op basis van beredeneerde keuzes is het terrein dat dit onderzoek beslaat beperkt. In dit 
hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de gevolgen hiervan voor de validiteit van de conclusies 
die op basis van dit onderzoek getrokken zijn. Daarnaast worden op basis hiervan 
aanbevelingen vervolgstappen gedaan. 

5.1 Validiteit en beperkingen 

Beschreven werkelijkheid en geleefde werkelijkheid 
In het theoretisch kader wordt het onderscheid tussen ‘espoused values’ en ‘values in use’ 
gemaakt. Beiden doen zich zowel voor in de beschreven werkelijkheid als in de geleefde 
werkelijkheid. Door te pendelen tussen de logische niveaus wordt waarden(in)cogruentie 
zichtbaar.  
 
Dit onderzoek beperkt zich tot de beschreven werkelijkheid van Greijdanus en Jenaplan. De 
beschreven werkelijkheid laat slechts een deel zien van het grote geheel van de 
onderwijspraktijk. Het toont vanuit een beleidsinvalshoek het beschreven deel van de 
onderwijs praktijk en alleen voor zover het betrekking heeft op het collectieve niveau van de 
organisatie. Wat er zich vervolgens in de geleefde werkelijkheid en op het niveau van het 
individu voordoet, blijft buiten beschouwing. Vanuit de inzichten die in de analyse van de 
beschreven werkelijkheid zijn opgedaan echter, kan de geleefde werkelijkheid onderzocht 
worden. De beschreven werkelijkheid vormt het kader om ‘espoused values’ en ‘values in 
use’ in de geleefde werkelijkheid te expliciteren en met de waarden in de beschreven 
werkelijkheid te confronteren. Dit is zeer relevant voor de ontwikkeling van een 
waardengestuurde onderwijspraktijk. Zoals in het theoretisch kader al aan bod kwam, 
worden beschreven waarden namelijk niet automatisch zichtbaar in de praktijk. Ze 
beschrijven een toestand of gedrag dat wordt nagestreefd, maar dat betekent niet dat het 
altijd lukt om dit nagestreefde te realiseren. Andersom is het ook zo dat de dominante 
waarden in de geleefde praktijk niet altijd getuigen van dat wat in de beschreven praktijk 
expliciet nastrevenswaardig wordt gevonden. Waarden worden overgedragen door gedrag, 
organisatiestructuren en objecten. Die overdracht is niet één op één. De homo practicus 
heeft hier zelf in zijn handelen invloed op, dit geldt voor zowel op individueel niveau als op 
het niveau van de organisatie. 
 
Om erachter te komen welke waarden richtinggevend zijn in organisatiestructuur en 
handelen in de geleefde praktijk, moeten de waarden die onderliggend zijn aan zowel het 
systeem als het handelen expliciet gemaakt worden. Het onderzoek naar de macht van 
structuren, dat eerder op Greijdanus werd uitgevoerd, laat een eerste confrontatie tussen die 
twee zien. Dit onderzoek toont aan dat er op dit punt een discrepantie is tussen de 
beschreven werkelijkheid en de geleefde werkelijkheid, er is geen sprake van 
waardencongruentie. De waarden die dominant zijn in de geleefde werkelijkheid, botsen met 
dat wat in de beschreven werkelijkheid als expliciet nastrevenswaardig wordt aangemerkt. 
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5.2 Aanbevelingen 
In de analyse en beschrijvingen van Greijdanus en Jenaplan op basis van de eigen 
interpretatie van het Batesonmodel, bleek dat de lagen van gedrag en handelingsomgeving 
heel goed samen beschreven kunnen worden. Gedrag doet zich altijd voor in een omgeving. 
In de concretisering van waarden naar handelen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een 
kijkwijzer voor collegiale consultatie, is het behulpzaam te onderscheiden wat er op 
gedragsniveau in welke handelingsomgeving nastrevenswaardig wordt gevonden. Het 
samenvoegen van deze twee lagen betekent dus niet dat één van beiden niet langer ter 
zake doet.  
 
Wanneer de eigen interpretatie van het Batesonmodel, die in dit onderzoek naar de 
beschreven werkelijkheid is gebruikt, ook voor onderzoek naar de geleefde werkelijkheid 
gebruikt wordt is het aan te bevelen de visie en heersende mentale modellen als aparte 
lagen te onderscheiden. In beschreven werkelijkheid vielen visie en heersende mentale 
modellen grotendeels samen, in de geleefde werkelijkheid kunnen ze echter ver uit elkaar 
kunnen lopen. De visie is in dat geval slechts een ‘papieren werkelijkheid’. 
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Bijlagen 

1. Begripsomschrijvingen 
Ter afbakening van het brede veld waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt worden de 
begrippen die in dit onderzoek gehanteerd worden, in het theoretisch kader gedefinieerd. Bij 
deze een overzicht van de gebruikte begrippen.  

Waarden 
De definitie van waarden die in dit onderzoek gebruikt wordt, is ontleend aan de lectorale 
rede ‘Leiders van betekenis’ uitgesproken door dr. Inge Andersen bij haar installatie als 
Lector Leiderschap in het Onderwijs aan de Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova: 
Waarden zijn persoonlijke of collectieve concepten over een nagestreefde toestand of 
gedragswijze, die specifieke situaties overstijgen, toekomstgericht zijn en richting geven aan 
de keuze of evaluatie van gedrag, processen en gebeurtenissen.  143

Greijdanus en GO 
De ontwikkeling van het onderwijsconcept GO begint op Greijdanus. Vandaar dat het 
tweede hoofdstuk start met een beschrijving van de ontwikkelingen op Greijdanus. 
Vervolgens worden deze niet op schoolniveau, maar op het niveau van het 
onderwijsconcept verder uitgewerkt.  

Jenaplan 
De beschrijving van het Jenaplanconcept is gebaseerd op door de Jenaplanvereniging 
vastgestelde documenten over de basisprincipes, kwaliteitskenmerken, kernkwaliteiten, 
essenties. Beschrijvingen worden gedaan op het niveau van de vereniging en daarmee op 
het niveau van het onderwijsconcept, niet op het niveau van een individuele school.  
 

● Basisprincipes: de twintig waarden van Jenaplan, waarin het wezen van het concept 
verwoord wordt. Hier liggen de pedagogische minima van Suus Freudenthal aan ten 
grondslag. Een eerste concretisering van waarden naar praktijk is gedaan door bij de 
basisprincipes indicatoren te formuleren.  

● Kwaliteitskenmerken: De kwaliteitskenmerken zijn een samenvatting van de 
basisprincipes, ze vertolken geen nieuwe inhoud. Bij de kwaliteitskenmerken zijn 
indicatoren ontwikkeld om de eigen schoolpraktijk mee te kunnen bevragen, deze 
indicatoren worden kwaliteitscriteria genoemd.  

● Kernkwaliteiten: De basisprincipes en de kwaliteitskenmerken bleken in de 
schoolpraktijk nog onvoldoende praktische handvatten te geven. Daarom zijn de 
kernkwaliteiten ontwikkeld. Dit zijn uitspraken over diverse inrichtingsaspecten, 

143 Andersen, Leiders van betekenis, 14.  
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geordend naar de relaties die binnen Jenaplan centraal staan; de relatie met het zelf, 
de ander en de wereld.  144

● Essenties: De Jenaplanessenties laten zien wat een Jenaplanschool meer wil 
meegeven dan een gewone school.  Het zijn extra vaardigheden en gedragslijnen, 145

in kindertaal verwoord, waaraan kinderen gedurende hun tijd op een Jenaplanschool 
werken.  146

 
De Jenaplankernkwaliteiten en de Jenaplanessenties vormen tegenwoordig de basis voor 
inrichting en evaluatie van het onderwijs op Jenaplanscholen. Kwaliteitskenmerken en 
basisprincipes, met de indicatoren die daarbij horen blijven echter wel in de reeks 
basisdocumenten opgenomen, omdat hierin het wezen en het waarom van Jenaplan 
verwoord is. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt door scholen die nieuw zijn binnen de 
vereniging of zich willen bezinnen op het wezen van hun onderwijs.  147

Theoretische modellen 

De logische niveaus van Bateson 
Hoe de persoonlijke identiteit van het individu van invloed is op zijn gedrag, kan inzichtelijk 
gemaakt worden met het model dat in de basis is ontwikkeld door Gregory Bateson. In dit 
model, dat doorgaans het Batesonmodel wordt genoemd, worden de logische niveaus 
waarop mensen leren en denken gevisualiseerd.  Greijdanus past het Batesonmodel in de 148

ontwikkeling van GO toe op de organisatie. Hiervoor zijn een aantal niveaus anders 
gedefinieerd dan in de bewerking van Andersen.  149

Het perspectiefmodel van Kim 
De wisselwerking tussen denken en handelen speelt niet alleen voor het individu, maar ook 
bij de organisatie een belangrijke rol. De schoolorganisatie is vanuit dat perspectief een 
dynamisch samenspel van diverse elementen die samen een systeem vormen. Vanuit dit 
systeemdenken heeft Daniël Kim een perspectiefmodel ontwikkeld dat in redeneerwijze 
vergelijkbaar is met het individuele model van Bateson en Dilts.   150

 

  

144 Jaap Meijer persoonlijke communicatie, 18 mei 2020.  
145 Jaap Meijer, persoonlijke communicatie, 5 februari 2020. 
146 NJPV, “Jenaplanessenties.” 
147 Jaap Meijer, persoonlijke communicatie, 18 mei 2020.  
148 Andersen, Leiders van betekenis, 14.  
149 Greijdanus, “Placemat,” versie 0.07. 
150 Andersen, Leiders van betekenis, 15. 
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2. Uitgebreide beschrijving basisprincipes Jenaplan 
De basisprincipes vertegenwoordigen waarden, maar ook in de uitleg die in het document 
‘Indicatoren van de basisprincipes’ bij elk van de basisprincipes wordt gegeven, worden 
waarden genoemd. Om één en ander helder in beeld te brengen is ervoor gekozen om die 
waarden in het vervolg van deze paragraaf als onderliggende waarden te benoemen.  

Uniciteit 

In Jenaplanscholen wordt uitgegaan van verschillen, dit gaat verder dan een ‘rekening 
houden met verschillen’. Bij de waarde uniciteit hoort dan ook de onderliggende waarde dat 
verschil als rijkdom gewaardeerd wordt. In het onderwijs is het vervolgens van belang om af 
te wegen welke verschillen tussen kinderen relevant zijn. Als het gaat om inbreng in de 
keuze van leerstof, activiteiten en bij evaluatie van het onderwijs wordt rekening gehouden 
met deze verschillen.  151

Identiteit 

Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. De waarde identiteit borduurt 
hier voort op de waarde uniciteit. De eigen identiteit van de mens wordt in de visie van 
Jenaplan zoveel mogelijk gekenmerkt door de onderliggende waarden zelfstandigheid, 
kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen 
ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing 
of handicap geen verschil uitmaken.  In het pedagogisch klimaat krijgt dit gestalte door de 152

waarden structuur, veiligheid en welbevinden als uitgangspunt te nemen. Vervolgens is er 
aandacht voor de waarden exploratie, uitdaging, het groeiend bewustzijn van de eigen 
situatie en het maken van individuele keuzes. Samenwerking met andere kinderen wordt 
gestimuleerd, maar er is voor het kind ook ruimte om zich terug te trekken en even iets voor 
zichzelf te doen.  Hierin komen waarden gericht op samen als op eigen ruimte tot 153

uitdrukking. 

Persoonlijke relaties 

Voor het ontwikkelen van de eigen identiteit zijn persoonlijke relaties essentieel. De waarde 
persoonlijke relaties borduurt voort op de waarden uniciteit en identiteit. Met persoonlijke 
relaties worden niet alleen de relaties met andere mensen bedoeld. Onderliggende waarden 
zijn hier ook de relaties met de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur 
en met de niet zintuiglijk waarneembare werkelijkheid (oftewel: het transcendente). Het gaat 
om zowel ‘leren leven met’ als om ‘leren nadenken over’. Het leven in de school is daarmee 
zelf ook ‘leerstof’.   154

Mens als totale persoon 

Het erkennen en benaderen van de mens als totale persoon valt uiteen in de onderliggende 
waarden hoofd, hart en handen. De mensvisie van Jenaplan geldt voor alle mensen en 

151 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 1.  
152 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.”  
153 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 2. 
154 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 3. 
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maakt alleen, waar nodig, onderscheid in de verschillende rollen van kinderen en 
volwassenen in de school als leef- en werkgemeenschap. Binnen Jenaplan betekent dit in 
relatie tot de waarde van de mens als totale persoon dat de volwassene zich als totale 
persoon - met hoofd, hart en handen - inzet om het kind als totale persoon te benaderen en 
aan te spreken. De volwassene is daarin een rolmodel voor het kind.   155

Mens als cultuurdrager 

De mens als cultuurdrager is een waarde binnen Jenaplan. Daar hoort in het 
Jenaplanonderwijs ook de waarde van de mens als cultuurvernieuwer bij. In het onderwijs 
gaat het vervolgens om cultuuroverdracht en het experimenteren met nieuwe cultuurvormen. 
Onderliggende waarden zijn dan creativiteit, verbeeldingskracht en kritisch nadenken over 
cultuur en samenleving.   156

Relatieve autonomie 

De school als leef- en werkgemeenschap is relatief autonoom. De relatieve autonomie van 
de school is een waarde van Jenaplan en houdt in dat de school samen met de ouders 
verantwoordelijk is voor het onderwijs aan kinderen. Een grote mate van leerplanautonomie 
is daarbij een voorwaarde.  Die leerplanautonomie kan in gevaar komen als van buitenaf de 
vrijheid van inrichting van het onderwijs wordt ingeperkt, door bijvoorbeeld bepaalde 
toetssystemen of door leerstof gedetailleerd voor te schrijven.   157

 
In Jenaplanscholen zal er sprake moeten zijn van een permanente dialoog tussen team en 
ouders, met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Dialoog en verantwoordelijkheid 
zijn onderliggende waarden, behorend bij de relatieve autonomie van de school. Het 
schoolconcept wordt gezamenlijk vastgesteld en afspraken over het bewaken van de 
kwaliteit zijn in een gezamenlijk proces gemaakt.  158

De verantwoordelijkheid van de volwassene  

In de school hebben de volwassenen de taak om de uitspraken over mens en samenleving 
tot pedagogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.  Verantwoordelijkheid, reflectie 159

op het (eigen) handelen en het aanspreken van elkaar zijn hier onderliggende waarden.   160

Betekenisvolle leerstof 

In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de 
kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden 
beschouwd voor de ontwikkeling van persoon en samenleving. Systematische aandacht 
voor onderzoek naar de leefwereld van het kind, het bewust werken aan verruiming van de 
leef- en belevingswereld van kinderen, evenwicht tussen thema’s die de volwassene 
inbrengt en thema’s die door de kinderen zelf aangedragen worden, aandacht voor 

155 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 4. 
156 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 4. 
157 Kees Both, “Waarneembare kwaliteit,”Kees Both, geraadpleegd op 29 april 2020, 
https://www.jenaplan.nl/userfiles/files/2018/Artikel%20over%20kwaliteitscriteria%20Jenaplan.pdf 
158 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 6-7.  
159 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 7.  
160 Both, “Waarneembare kwaliteit,” 3. 
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diversiteit in vormen van ontmoeting tussen kind en leerstof (oftewel: werkvormen) en de 
ervaringsgebieden van wereldoriëntatie zijn onderliggende waarden die hierin aandacht 
vragen.  161

Onderwijs als pedagogisch proces 
In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische 
middelen. Deze waarde houdt in dat onderwijs in de eerste plaats een pedagogisch proces 
is en de school een plek is waar leren samenleven centraal staat. De normen en doelen uit 
de basisprincipes één tot en met tien worden in dit basisprincipe als volgt samengevat: 
“Kinderen worden als persoon gerespecteerd en er sprake is van wederkerigheid tussen 
volwassenen en kinderen in de Jenaplanschool, zowel in de leefregels als in het taalgebruik. 
Waarden en normen worden voorgeleefd en met de kinderen besproken.”  De waarden 162

respect en wederkerigheid zijn hier onderliggende waarden.  

Het ritme van gesprek, spel, werk en viering 

De in de inleiding genoemde pijlers van gesprek, spel, werk en viering zijn herkenbaar in het 
weekplan. Het weekplan vertoont samenhang en kan ritmisch genoemd worden. Momenten 
inspanning en ontspanning zijn herkenbaar en ook binnen de basisactiviteiten is sprake van 
ritme.  Structuur en herkenbaarheid van die structuur zijn hier onderliggende waarden. 163

Leren van- en zorgen voor elkaar stimuleren 

De keuze van groeperingsvormen is gericht op het stimuleren van leren van- en zorgen voor 
elkaar. Met de onderliggende waarden helpen en samenwerken wordt in de stamgroep 
geoefend, daar vindt regelmatig reflectie plaats. Ook reflectie is dus een onderliggende 
waarde die hier een rol speelt.  164

 
Een stamgroep bestaat bij voorkeur uit een groep kinderen van drie opeenvolgende 
schooljaren, heterogeen wat betreft leeftijd, geslacht, begaafdheidsniveau en sociale 
herkomst. Er is overlap in leerstof tussen de verschillende bouwen (onderbouw, 
middenbouw en bovenbouw), zodat flexibiliteit bij plaatsing van kinderen mogelijk is. De 
voordelen van een stamgroep komen pas goed tot hun recht als de docent als 
stamgroepleider op een passende manier leiding aan de groep geeft.  165

Afwisselen van zelfstandig en begeleid leren en spelen 

In de school wordt zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en 
begeleid spelen en leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles 
speelt het initiatief van de kinderen, als onderliggende waarde, een belangrijke rol.   166

161 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 7-8.  
162 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 8. 
163 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 9.  
164 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 10.  
165 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 11.  
166 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 11.  
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Ervaren, onderzoeken en ontdekken van de wereld centraal 

Wereldoriëntatie (oftewel: het ervaren, onderzoeken en ontdekken van de wereld) zou in de 
Jenaplanschool een centrale plaats in moeten nemen. In hoeverre dit het geval is wordt 
zichtbaar in de daarvoor beschikbare ruimte, tijd en middelen die aan deze waarde besteed 
worden. De activiteiten zelf en mate van betrokkenheid van kinderen en volwassenen 
vormen het belangrijkste criterium voor de kwaliteit ervan.  Betrokkenheid is hier dan ook 167

een belangrijke onderliggende waarde. 

De eigen groei en ontwikkeling van het kind 

In de school vinden gedrag- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats 
vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en in samenspraak met het kind. 
Deze waarde borduurt voort op de uniciteit en de daarbij behorende onderliggende waarde 
van het waarderen van verschil. De ontwikkeling van het kind wordt dan ook niet getoetst in 
termen van groeps-, school- of landelijke gemiddelden. Manieren die binnen Jenaplan 
gebruikt worden om groei en ontwikkeling inzichtelijk te maken zijn systematisch observeren, 
evalueren, zelfevaluatie van kinderen en het betrekken van kinderen bij het bespreken van 
hun voortgang of het uitblijven daarvan.   168

De school als een lerende organisatie 

Bij de school als lerende organisatie horen de onderliggende waarden van verandering en 
verbetering. In de Jenaplanschool worden verandering en verbeteringen gezien als een 
nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking 
tussen de onderliggende waarden doen en denken. Het proces wordt zichtbaar in een 
meerjarig ontwikkelingsplan, dat zowel wordt gevoed door de basisprincipes, als door de 
individuele en gemeenschappelijke reflecties van teamleden. De basisprincipes geven 
richting aan de concretisering van kwaliteitscriteria voor Jenaplanbasisonderwijs.   169

167 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 12.  
168 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 12-13. 
169 NJPV, “Indicatoren basisprincipes,” 14.  
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3. Coderingsschema documentanalyse 

Definitie waarden 
Waarden zijn persoonlijke of collectieve concepten over een nagestreefde toestand of 
gedragswijze, die specifieke situaties overstijgen, toekomstgericht zijn en richting geven aan 
de keuze of evaluatie van gedrag, processen en gebeurtenissen.  170

 

Persoonlijke concepten 

Collectieve concepten 

Nagestreefde toestand 

Nagestreefde gedragswijze 

Situatie overstijgend en toekomstgericht 

Richting geven aan keuze of evaluatie van gedrag 

Richting geven aan keuze of evaluatie van processen 

Richting geven aan keuze of evaluatie van gebeurtenissen 

Waarden Greijdanus  171

Christus volgen 

Groeien 

Verschil 

Samen 

Dienstbaar 

Verantwoordelijk 

Genieten 

Waarden Jenaplan  172

Uniciteit 

Identiteit 

170 Andersen, Leiders van betekenis, 14.  
171 Greijdanus, “Identiteitsdocument,” 7.  
172 NJPV, “Basisprincipes Jenaplan.”  

64 



Een taal van waarde(n) voor de onderwijspraktijk     Mathilde Tempelman-Lam
 

Persoonlijke relaties 

Mens als totale persoon 

Mens als cultuurdrager 

Relatieve autonomie 

De verantwoordelijkheid van de volwassene 

Betekenisvolle leerstof 

Onderwijs als pedagogisch proces 

Het ritme van gesprek, spel, werk en viering 

Leren van- en zorgen voor elkaar stimuleren 

Afwisselen van zelfstandig en begeleid leren en 
spelen 

Ervaren, onderzoeken en ontdekken van de 
wereld centraal 

De eigen groei en ontwikkeling van het kind 

De school als lerende organisatie 

 

Lagen eigen interpretatie Batesonmodel 

Handelingsomgeving 

Gedragspatronen 

Vormen en systemische structuren 

Visie en mentale modellen 

Waarden 

Schoolidentiteit 

Levensbeschouwing 

 
 
  

65 



Een taal van waarde(n) voor de onderwijspraktijk     Mathilde Tempelman-Lam
 

4. Placemat plattegrond en bouwstenen GO 
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