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Ontluikende volwassenheid  

Zo dichterlijk als Campert de voorbeeldrol 

verwoordt, zo zien we deze rol ook dagelijks in 

het onderwijs: leerlingen zoeken een weg in het 

worden wie ze zijn en zij trekken zich onderweg 

op aan goede en slechte voorbeelden. De ene 

leerling heeft meer goede voorbeelden om zich 

heen dan de andere en als docent ben jij, naast 

de ouders, een belangrijke pijler in hun 

zoektocht. Je levert een substantiële  bijdrage 

aan de vorming van de ontluikende 

volwassenheid van je leerlingen, zowel in je les 

als daarbuiten. Hoewel je je daar wellicht 

bewust van bent, blijft die voorbeeldrol vaak 

toch te impliciet aanwezig.  

Professionele leergemeenschappen 

Vanuit de gedachte dat het onderwijs ook een 

belangrijke rol speelt in de persoonsvorming 

van leerlingen en hun rol in de maatschappij, 

zou je er ook voor kunnen pleiten om die 

voorbeeldrol veel explicieter te laten zijn. Je kunt immers wel vertellen dat kunst, 

cultuur, empathie, kritisch denken en algemene vorming belangrijk zijn, maar 

het maakt meer indruk als je dat ook voor dóet. Met dit gegeven startten we dit 

jaar de professionele leergemeenschap (PLG) Voorbeeldige bildung in het vmbo. 

Een project waar we met een aantal vmbo-scholen in Noord-Brabant plezierig 

aan hebben gewerkt.  

Om zelf ook maar weer eens te ervaren hoe belangrijk de voorbeelden in ons 

eigen leven zijn geweest, begonnen we met een kennismaking aan de hand van 

onze eigen voorbeelden. Sommige docenten in onze PLG deden vorig jaar ook 

mee en kenden elkaar reeds, maar er waren ook weer nieuwe docenten. Deze 

diversiteit uitte zich in de voorbeelden die werden genoemd: van Ghandi tot heel 

persoonlijke verhalen over ouders. Een mooie gespreksstarter en bovendien 

kwamen we direct tot de kern: wat voor voorbeeld wil jij zijn en op welke manier 

wil jij hier professioneel vorm aan geven?  

Voorbeeldig  

Altijd valt het ongeschreven blad 

in altijd weer andere warreling  

op het altijd weer meer of mindere 

natte 

meer of minder tanige gras. 

 

Het is nadoen 

maar anders.  

 

Het is voordoen.  

 

Remco Campert – Voorbeeldig  

Uit: Dichter (1995) 



Met deze vraag ging ieder zijns weegs, terug de school in. In hoeverre waren de 

collega’s zich bewust van hun vormende rol? En op welke manier kun jij hier een 

rol in spelen? Het eigen onderzoek leverde een keur aan ideeën op. De 

oudgedienden konden hun opzet van afgelopen jaar verdiepen en de nieuwe 

docenten hadden weer een andere kijk op hun dagelijkse lespraktijk. Tijdens de 

posterpresentaties was dat merkbaar, zoveel verschil en toch allemaal met 

datzelfde doel: meer ruimte voor bildung in het vmbo.  

Projecten in de deelnemende scholen 

Vanuit het Nuenens college is verder gewerkt aan het idee om hun onderwijs in 

te richten vanuit de verwondering. Wat wil jij leren? Waar ben je nieuwsgierig 

naar? Zij ontwikkelden een prachtige lessenreeks met boekjes die de leerlingen 

op weg helpen om vanuit deze eigen onderzoekende houding te gaan leren. Dit 

jaar hebben zij dit materiaal aangevuld met een duidelijkere opdracht om de 

onderzoekende houding te stimuleren.  

Vanuit het Stedelijk College werd voor het eerst gewerkt aan een lessenreeks om 

leerlingen te stimuleren om beter naar elkaar te luisteren. Het uitgangspunt om 

nieuwsgierigheid naar en aandacht voor de ander te stimuleren zagen we ook 

terug in de lessenreeks die de collega’s van Jan van Brabant ontwikkelden. Zij 

ontwierpen lessen aan de hand van de World Press Photo met als doel leerlingen 

goed te leren kijken. Dit kijken vormde het begin van een zoektocht, want wat 

zie je eigenlijk en wat weet je daar al van? Onderzoeksvragen stellen en die 

uitwerken, dat was het doel. Vanuit de Nieuwste School in Tilburg, tot slot, 

pakten de collega’s ook door op hun eerdere zoektocht: hoe krijgen wij de 

vormende rol van de docent meer terug in het vmbo?  

Opbrengsten 

Door deze ideeën en artikelen met elkaar uit te wisselen, ontstonden er weer 

nieuwe inzichten en andere perspectieven. En niet alleen van elkaar, maar ook 

door onze gastsprekers. Het verhaal van Maxe de Rijke, auteur van het boek 

‘Geen stress we gaan het maken’, was werkelijk zeer inspirerend. Zij liet ons 

bevlogen zien op welke manier zij met haar leerlingen in Amsterdam op het 

Munduscollege aan de slag is gegaan met persoonsvorming en burgerschap.  

Het blijft lastig om in de dagelijkse praktijk aandacht en tijd voor echt werken 

aan bildung vrij te maken, zeker na de corona-perikelen van de afgelopen jaren. 

En toch waren alle deelnemers trots tijdens onze allerlaatste bijeenkomst. Als 

gasten van het weergaloze Stronk (stronkmaakt.nl), deelden de docenten hun 

uitgewerkte ideeën, twijfels, barrières en 

zeker ook hun successen met elkaar. De 

omgeving, dat moet gezegd, inspireerde 

ook enorm. Op deze plek in het 

Brabantse Dongen ontvangen Jorus 

Rompa en Mark Jonkers jongeren die 

geen plek meer lijken te hebben in de 

maatschappij. Jongeren die overal zijn 

uitgevallen en vaak al intensieve 

trajecten hebben doorlopen. Jorus en 



Mark zorgen voor werkmateriaal, een luisterend oor, pedagogische begeleiding 

en warmte. Als echte rolmodellen spelen zij een belangrijke rol in de kansen die 

deze jongeren hebben. Kortom, iedereen was op zijn eigen manier weer even 

doordrongen van zijn of haar voorbeeldrol. De moeite waard om tijd voor vrij te 

maken.  
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