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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Identiteit in godsdienstlessen aan de brugklassen van de Goudse
Waarden’. Tijdens de kopopleiding ‘Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing’ heb ik een schooljaar
stage gelopen op de afdeling HAVO/LYCEUM van de Goudse Waarden. In de gesprekken met mijn
stagebegeleider ging het vaak over het onderwerp ‘identiteit’. We spraken over de identiteit van de
school, de identiteit van mijzelf als docent en van leerlingen. Omdat de Goudse Waarden in het
schooljaar 2018/2019 bezig was met een heroriëntatie op haar identiteit heb ik besloten om mijn
afstudeeronderzoek te richten op dit onderwerp, afgebakend tot de lessen aan de brugklas. Wat is de
identiteit van de Goudse Waarden? Hoe verhouden de docenten godsdienst zich hiertoe? Sluit de
methode van de brugklas aan op de identiteit van de school? Ontzettend interessant om hier
onderzoek naar te mogen doen! Dit onderzoeksrapport is het resultaat van maanden hard werken;
lezen, schrijven, overleggen, interviewen, aanpassen en finetunen.
Er zijn verschillende mensen die mij hebben geholpen en die ik op deze plek wil bedanken. Allereerst
wil ik de Goudse Waarden bedanken voor de mogelijkheid om onderzoek te doen naar dit onderwerp.
Ik heb alle vrijheid gekregen om zelfstandig te werken en de tussentijdse resultaten werden serieus
genomen. Roelof Steenbergen, mijn begeleider vanuit de Goudse Waarden; bedankt voor het
vertrouwen, je positief kritische opmerkingen en de tijd die je vrij hebt gemaakt voor dit onderzoek.
Laurens Snoek, mijn begeleider vanuit de Christelijke Hogeschool Ede; bedankt voor al je snelle reacties
op mijn mailtjes, het eindeloos meelezen van mijn deelvragen en alle opmerkingen die mij verder
hielpen naar het eindresultaat. Tot slot wil ik mijn naaste familie en vrienden bedanken voor de
verschillende spellingscontroles die ze hebben gedaan en voor het positief motiveren als ik er even
geen zin meer in had.

Veel leesplezier bij het lezen van mijn afstudeeronderzoek: ‘Identiteit in godsdienstlessen aan de
brugklassen van de Goudse Waarden’!
Anne Hoogendijk
Gouderak, 30 augustus 2019
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Verantwoording onderzoek
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1.1 Aanleiding
In de gesprekken met mijn stagebegeleider hadden we het op verschillende momenten over de
(levensbeschouwelijke) identiteit van de school, over de documenten die hierover geschreven zijn en
over de identiteit die in de praktijk terug te zien is. We hadden het er regelmatig over omdat ik
verschillende signalen van verschillende collega’s opving over dit onderwerp. Er kwamen hierdoor
verschillende vragen bij mij naar boven:
1. Wat is de formele identiteit van de school precies en hoe is dat terug te zien in de praktijk?
2. Welke plek hebben de godsdienstlessen binnen de school en hoe sluiten de methoden aan bij deze
formele identiteit?
3. Hoe ga je als godsdienstdocent met de formele identiteit van een school om als die zoveel ruimte
laat dat jouw eigen identiteit één van de velen is op die school?
Achter deze vragen zit een nog persoonlijkere zoektocht. Namelijk een zoektocht naar wat ik zelf
belangrijk vindt aan de (levensbeschouwelijke) identiteit van een school en ook een zoektocht naar in
welke “soort school” ik werkzaam zou willen zijn.
In de praktijk signaleerde ik in gesprekken met collega’s uit de sectie godsdienst en in het observeren
van hun lessen dat zij zich op verschillende manieren verhouden tot de methodes die gebruikt worden
en dat zij verschillende visies hebben op de formele identiteit van de school. Ik signaleerde deze
verschillende houdingen het meest in de lessen aan de brugklas. De methode die in de brugklas
gebruikt wordt is specifiek christelijk ingekleurd, en elke docent kijkt op een andere manier naar de
inhoud van de godsdienstlessen. Als je gezamenlijk en op grond van dezelfde formele identiteit
verantwoordelijk bent voor de vorming van leerlingen, roepen deze grote verschillen de vraag op in
hoeverre de verschillende posities bij de identiteit passen en de leerlingen gezien de formele
identiteitsomschrijving krijgen wat ze nodig hebben.
De spanning tussen de formele identiteit van de school, hoe de docenten godsdienst zich hiertoe
verhouden en de methode van de brugklas heb ik beter in kaart gebracht door dit onderzoek.
Daarnaast zit de school op dit moment in een fase van heroriëntering van haar identiteit. Het doel van
deze heroriëntering is om meer eenheid te krijgen in de taal die er wordt gesproken in documenten
van de school en om meer duidelijkheid te verschaffen in wie de school is en wat zij heeft te bieden.
Om deze redenen is het onderwerp ook relevant voor de opdrachtgever.

1.2 Probleemstelling
De Goudse Waarden heeft een bepaalde (levensbeschouwelijke) identiteit die terug te lezen is in
verschillende documenten. Dit is een formele identiteit, in de praktijk blijkt dat deze identiteit niet
eenduidig is en ruimte laat voor verschillende opvattingen en omgangen, waardoor verschillende
docenten zich op verschillende manieren tot de formele identiteit verhouden. Ook de
godsdienstdocenten verhouden zich op verschillende manieren tot de formele identiteit. Deze
spanning is het meest zichtbaar in de lessen aan de brugklas, omdat de methode die daar gebruikt
wordt specifiek christelijk is ingekleurd. Ook wordt op verschillende manieren omgegaan met de
methode die gebruikt wordt voor de lessen aan de brugklas, die specifiek christelijk is ingekleurd. Dit
alles zorgt voor uiteenlopende godsdienstlessen aan de brugklas.
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1.3 Relevantie
De relevantie van dit onderzoek voor ons vakgebied linkt aan thema 4 uit de kennisagenda van GL:
‘Christelijk onderwijs in een multireligieuze samenleving’:
We zien in scholen een overgang van levensbeschouwelijke homogeniteit naar een
levensbeschouwelijke heterogeniteit. Dat heeft belangrijke consequenties voor de rol die geloof en
religie spelen binnen de school. Waar eerst geloofsverdieping ruimte gaf aan het inhoudelijk
doorgronden van theologische vraagstukken, verschuift nu de aandacht naar religieuze dialoog en
uitwisseling, waarbij de inhouden noodzakelijk steeds oppervlakkiger worden en een mild relativisme
vaak de centrale toon zet. Ook deze verschuiving roept vragen op, met name die naar het verlies aan
verdieping en het gevaar dat oppervlakkigheid met zich meebrengt, juist waar het gaat om de
religieuze dialoog. Hier doemen vragen op op het gebied van schoolidentiteit en interreligieuze dialoog
en visie op levensbeschouwelijke en godsdienstige vorming.1
Wanneer de samenleving verandert, kan dit ook veranderingen met zich meebrengen op het gebied
van de identiteit van een school. Op de Goudse Waarden is dat merkbaar nu er een heroriëntatie op
de identiteit plaatsvindt. De formele identiteit van een school heeft als het goed is invloed op allerlei
facetten van de praktijk van die school. Als zo’n formele identiteit specifiek christelijk is ingekleurd,
heeft deze identiteit een bindend of verplichtend karakter voor het invulling van het onderwijs in het
algemeen en voor de godsdienstlessen in het bijzonder Voorbeeld: de godsdienstlessen van een
reformatorische middelbare school zullen zeer waarschijnlijk anders ingericht zijn dan die van een
evangelische middelbare school. Als een formele identiteit zo geformuleerd is dat het veel ruimte laat
voor verschillende opvattingen en omgangen dan zal deze diversiteit in de praktijk ook terug te zien
zijn. Het onderwerp is relevant voor het vakgebied omdat er onderzoek wordt gedaan naar hoe een
specifieke formele identiteit van een bepaalde school invloed heeft op godsdienstlessen. Hierbij wordt
ook rekening gehouden met medewerkers en methode. Het gaat hier om een school die qua identiteit
vergelijkbaar is met veel andere open-christelijke scholen. Het onderzoek op de Goudse Waarden biedt
daarom materiaal waaraan andere scholen zich kunnen spiegelen.

1.4 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is als volgt:
Aan het eind van dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de formele identiteit van de Goudse Waarden
wordt omschreven, hoe de medewerkers uit de sectie godsdienst zich tot deze formele identiteit
verhouden, in hoeverre zij zich aan deze identiteit moeten verbinden en in hoeverre de methode voor
de brugklas aansluit bij de identiteit van de school. De resultaten van het onderzoek en de
aanbevelingen kunnen de medewerkers van de sectie godsdienst helpen bij een herbezinning op hoe
ze hun godsdienstlessen aan de brugklas inrichten in aansluiting op de formele identiteit van de school.

1.5 Vraagstelling
De doelstelling resulteert in de volgende vraagstelling:
Hoe laten de medewerkers van de sectie godsdienst van de Goudse Waarden de formele
identiteit van de school terugkomen in de godsdienstlessen aan de brugklas, gezien het
karakter van de methode en de manier waarop ze zich verhouden tot de formele identiteit?

1
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Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet ik eerst antwoord geven op de volgende deelvragen.
1. Hoe wordt de identiteit van een school omschreven in recente onderzoeksliteratuur?
Ik stel deze vraag om helder te krijgen wat het begrip ‘identiteit’ betekent en wat de identiteit van een
school precies is, hoe een identiteit tot stand komt en hoe het doorwerkt binnen een school. Door
deze vraag schets ik een helder kader van het onderwerp ‘identiteit’ binnen dit onderzoek. Ik ga dit
onderzoeken door middel van literatuuronderzoek.
2. Hoe wordt de formele identiteit van de Goudse Waarden omschreven?
Ik stel deze vraag om te helder te krijgen wat deze school uniek maakt en hoe dat terug te zien is in de
praktijk. Ik kies ervoor om de formele identiteit te onderzoeken, omdat dit iets is wat vastgesteld is op
papier. De ruimte voor dit onderzoek is te klein om ook te onderzoeken wat de identiteit in de praktijk
is. Ik ga dit onderzoeken door middel van literatuuronderzoek en door middel van participerend
onderzoek bij heroriëntatiegesprekken over de identiteit van de school. Als deze middelen mij niet
voldoende informatie bieden om de vraag te beantwoorden, zal ik ook iemand interviewen uit het
schoolbestuur.
3. Hoe verhouden de medewerkers uit de sectie godsdienst zich tot en in hoeverre verbinden zij
zich aan de formele identiteit van de Goudse Waarden?
Ik stel deze vraag om te weten te komen hoe de medewerkers tegenover de formele identiteit van de
school staan en hoe ze dit terug laten komen in hun lessen aan de brugklas. Ik ga dit onderzoeken door
middel van interviews met de medewerkers van de sectie godsdienst.
4. In hoeverre sluit de methode van de brugklas aan bij de formele identiteit van de Goudse
Waarden?
Ik stel deze vraag omdat de methode voor een heel groot gedeelte de inhoud van de godsdienstlessen
bepaalt. Daarom is het belangrijk om te weten in hoeverre deze methode aansluit bij deze identiteit.
Ik kies in dit onderzoek specifiek voor de brugklas om twee redenen. Allereerst om het onderzoek af
te bakenen. Ten tweede omdat de methode aan de brugklas specifiek christelijk is ingekleurd, hierdoor
wordt de spanning tussen de formele identiteit en hoe de medewerkers van de sectie godsdienst zich
hiertoe verhouden het meest zichtbaar. Ik ga op zoek naar een antwoord op deze deelvraag door
middel van literatuuronderzoek en interviews met de medewerkers van de sectie godsdienst.

1.6 Onderzoeksmethode
De eerste deelvraag, ‘Hoe wordt de identiteit van een school omschreven in recente
onderzoeksliteratuur?’, ga ik beantwoorden door middel van literatuuronderzoek.
Literatuuronderzoek: Ik kies voor literatuuronderzoek omdat ik een definitie en kader wil
hanteren in dit onderzoek. Dat kader kan ik het best bepalen door middel van theoretische
onderbouwing. Ik maak hierbij onder andere gebruik van eerdere onderzoeken die over dit thema
gaan. Dit literatuuronderzoek wil ik in een vroeg stadium van mijn onderzoek doen, zodat het een
kader biedt voor o.a. mijn interviews.
De tweede deelvraag, ‘Hoe wordt de formele identiteit van de Goudse Waarden omschreven?’, ga ik
beantwoorden door middel van participerend observatie en literatuuronderzoek.
Participerende observatie: in de maanden februari-april vinden er heroriëntatiegesprekken
plaats over de identiteit van de school. Voor elk gesprek worden steeds tien verschillende collega’s
uitgenodigd, 5 vanuit het LYCEUM/HAVO en 5 vanuit het VBMO en praktijkonderwijs. De gesprekken
worden begeleid door dr. Jacomijn van der Kooij, die werkzaam is bij Verus en scholen begeleidt
rondom het thema identiteit. De opbrengsten van deze gesprekken zijn weer basis voor een
8

inspiratieochtend. Ik ben aanwezig bij één van deze gesprekken en bij de inspiratiedag voor de afdeling
LYCEUM/HAVO, als participerend observant. Ik kies voor de methode participerende observatie omdat
in deze gesprekken participatie vereist is: ze zijn ingericht met behulp van gesprekswerkvormen in
groepen. Van deze twee momenten maak ik een verslag waarin ik beschrijf op welke manier het
moment was ingericht en wat de inhoudelijke opbrengst is. De reden dat ik ervoor kies om dit te
onderzoeken is om voldoende kennis te hebben van de brede heroriëntatie op de identiteit zodat ik
de formele identiteit en de eventuele spanningsvelden in dit onderzoek beter kan begrijpen en
kaderen.
Literatuuronderzoek: over de identiteit van de school is te lezen in verschillende documenten,
denk aan de website, jaarplannen, e.d. Deze documenten ga ik bestuderen omdat hier de formele
identiteit van de school in omschreven staat.
De derde deelvraag ‘Hoe verhouden de medewerkers uit de sectie godsdienst zich tot de formele
identiteit van de Goudse Waarden?’ ga ik beantwoorden door middel van interviews met de
medewerkers.
Interviews: voor deze deelvraag wil ik de medewerkers van de sectie Godsdienst interviewen.
De sectie bestaat uit drie personen: Roelof Steenbergen, Lucian Noord en Wouter Hordijk. Ik kies voor
interviews omdat ik dan de gelegenheid heb om door te vragen naar overtuigingen en meningen. Ik
interview ze apart van elkaar, zodat ik de resultaten met elkaar kan vergelijken. In het interview
exploreer ik hun reactie op de uitkomsten van de tweede deelvraag, vraag ik hoe zij zich tot de formele
identiteit verhouden en vraag ik naar hoe zij omgaan met deze formele identiteit in hun werk, specifiek
in hun lessen aan de brugklas. Ik kies hier dus ook voor een half gestructureerd interview, waarin ik
wel gebruik maak van enkele onderwerpen/vragen op basis van eerdere resultaten. Ervaring door
eerdere gesprekken met deze collega’s leert echter dat er uiteenlopende visies op dit onderwerp
leven, dus ik wil voldoende ruimte laten voor eigen inbreng van de respondenten.
De vierde deelvraag ‘In hoeverre sluit de methode van de brugklas aan bij de formele identiteit van de
Goudse Waarden?’ ga ik beantwoorden door middel van literatuuronderzoek en interviews.
Literatuuronderzoek: om goed antwoord te kunnen geven op deze deelvraag moet ik
onderzoek doen naar de inhoud van de methode. Ik ga dit doen door de methode te onderzoeken,
maar ook te kijken naar eventuele beschikbare achtergrondinformatie of handleiding achter deze
methode. Deze resultaten vergelijk ik met de uitkomsten van deelvraag twee.
Interviews: naast het literatuuronderzoek wil ik ook de medewerkers van de sectie Godsdienst
interviewen. Zij zijn “experts” omdat zij, soms al jaren, werken met deze methode en mij kunnen
vertellen in hoeverre de methode in de praktijk en in gebruik aansluit bij de formele identiteit van de
school. Ik pak dit op in hetzelfde interview bij deelvraag drie, een half gestructureerd interview.
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Hoe wordt de identiteit van
een school omschreven in
recente onderzoeksliteratuur?
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Het begrip ‘identiteit’, in het specifiek de identiteit van een school, staat centraal in dit onderzoek. Om
het onderzoek een helder kader te geven, werk ik in dit hoofdstuk uit hoe de identiteit van een school
wordt omschreven in recente onderzoeksliteratuur. Allereerst geef ik een definitie van identiteit.
Vervolgens geef ik een samenvattende beschrijving van wat er in recente onderzoeksliteratuur wordt
geschreven over de identiteit van een school.

2.1 Identiteit
Volgens de Van Dale (2019) heeft het begrip ‘identiteit’ de volgende betekenissen:
1. “Gelijkheid: je identiteit bewijzen - bewijzen dat je de persoon bent voor wie je je uitgeeft
2. Eigen karakter”
Ensie (2015) geeft de volgende definitie van het begrip identiteit:
“Identiteit is dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand. Het kan daarbij gaan om zowel
personen als organisaties of landen.”
Volgens Van den Berg, Van der Harst, Fortuin-van der Spek en Wassink (2011, p. 24) is identiteit iets
dat nooit helemaal definitief vast ligt. Het is iets dat te alle tijde kan veranderen en verder ontwikkelt
kan worden en er is altijd ruimte om hier keuzes in te maken. Je zou dus kunnen stellen dat identiteit
het unieke of eigene van iets of iemand duidt, zonder dit definitief vast te stellen.

“Het is een proces van afbraak van wat was en een opbouw van nieuwe betekenissen in
veranderende omstandigheden.” (Ter Avest, 2003, geciteerd in Den Bakker, z.d., p. 8)

2.2 De identiteit van een school
De definities van het begrip ‘identiteit’ zijn nu helder. De literatuur wordt specifieker wanneer het over
de identiteit van een school gaat.
Veel mensen denken dat het bij de identiteit van een school gaat om de levensbeschouwelijke of
pedagogische richting van een school. Een oorzaak hiervan zou de organisatie van het Nederlandse
onderwijssysteem kunnen zijn. Het onderwijssysteem in Nederland kent twee categorieën scholen;
bijzondere en openbare scholen. Bijzondere scholen zijn scholen die zijn opgericht uit eigen initiatief
en vanuit een specifiek pedagogisch gedachtegoed en/of levensbeschouwelijke visie. Openbare
scholen zijn scholen die vanuit de overheid zijn opgericht en “neutraal” onderwijs aanbieden, dat wil
zeggen dat deze scholen bijvoorbeeld geen specifiek levensbeschouwelijke visie hanteren. (Kuyk et al.,
2007, p. 135-136) Bijzondere scholen profileren zich dus door middel van een specifieke pedagogische
en/of levensbeschouwelijke identiteit. Voor veel mensen is dit vaak een associatie als er gesproken
wordt over de identiteit van een school. De identiteit van een school moet echter breder opgevat
worden dan dat. De tijd dat de identiteit van een christelijke school werd opgevat alsof er vanuit een
vaststaand christelijk pakket met waarden en normen eenduidig christelijk onderwijs af te leiden zijn,
lijkt voor veel bijzondere scholen voorbij. Er is plaats gekomen voor een meer dynamische opvatting
over identiteit. (Bakker & Rigg, 2004, p. 13)
Volgens Den Bakker (z.d., p. 7) wordt het bestaansrecht van een school ontleend aan haar identiteit.
De identiteit van een school wordt bepaald door de herkomst en geschiedenis van de school, door alle
betrokkenen zoals werknemers en leerlingen van de school en door de omgeving van de school. “Het
is dat wat het eigene van de school bepaalt.” (Van den Berg et al., 2011, p. 25) Hiermee wordt helder
dat het dus meer is dan “slechts” een pedagogisch gedachtegoed en/of levensbeschouwelijke visie.
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Hoewel de identiteit van een school lastig eenduidig te beschrijven is, wil ik in dit onderzoek toch voor
een definitie kiezen. Ik kies in dit onderzoek voor de definitie die De Wolff (2000) geeft van de identiteit
van een school, door deze keuze sluit in aan bij verschillende auteurs die ik heb geraadpleegd voor dit
onderzoek.

De identiteit van een school is als volgt:
“Datgene wat de school tot déze school maakt, met andere woorden wat de kenmerkende
eigenschappen of essentiële kenmerken van deze school zijn en wat een zekere mate van
continuïteit kent.” (De Wolff, 2000, p. 52)
De Wolff onderscheidt in deze definitie drie zaken; “het gaat bij identiteit om de kenmerken van de
school, om datgene wat de personeelsleden met elkaar gemeenschappelijk hebben en of datgene een
zekere mate van continuïteit bezit.” (Den Bakker, z.d., p.8)
Volgens Den Bakker (z.d., p. 7-8) kent de identiteit van een school drie dimensies; een
levensbeschouwelijke dimensie, een pedagogische dimensie en een onderwijskundig-organisatorische
dimensie. Als een school deze drie dimensies onderkent en hanteert, gaat zij uit van een brede
identiteitsopvatting. Van der Kooij (2018, p. 67) constateert, evenals Den Bakker (z.d.) en Bakker &
Rigg (2004) dat het begrip ‘identiteit’ vaak geassocieerd wordt met de levensbeschouwelijke visie van
een school. Zij pleit vanwege deze reden voor een andere terminologie en introduceert het gebruik
van het begrip ‘worldview’ bij het duiden van de identiteit van een school. Het concept ‘worldview’
gaat volgens haar over “een visie op het leven die zowel religieus als seculier kan zijn, waar existentiële
vragen of noties deel van uitmaken en die een georganiseerde of persoonlijke conceptie heeft.”

2.3 Formele, geleefde en beleefde identiteit
De identiteit van een school is vaak op verschillende manieren waar te nemen. Allereerst is er de
formele identiteit. De formele identiteit is te vinden in officiële beleidsdocumenten binnen de school,
op de website van de school en in de naamgeving van de school. Het gaat hier om hetgeen geschreven
is over de identiteit van de school. Daarnaast is het Nederlandse onderwijsstelsel georganiseerd in een
aantal historisch gegroeide zuilen, zoals ‘openbaar’, ‘rooms-katholiek’, ‘protestants-christelijk’, etc.
Deze aanduidingen menen iets te zeggen over de kenmerken van een school. (Bakker & Rigg, 2004, p.
12+13) In de praktijk kan echter een situatie ontstaan dat de formele identiteit van een school niet
overeenkomt met de dagelijkse praktijk. Dit kan onder andere komen doordat mensen formele
stukken verschillend interpreteren, maar ook doordat een school bevolkt wordt door leerkrachten en
leerlingen met een andere (levensbeschouwelijke) visie of identiteit dan de school. Deze situatie komt
het meest voor op scholen met een heterogene samenstelling.
De formele identiteit van een school is bedoelt om kaders mee te geven van wat wel en niet mogelijk
is op de school aan medewerkers en leerlingen van de school. Medewerkers moeten zich binnen de
kaders van de formele identiteit bewegen. (Bakker & Rigg, 2004, p. 13-15)
Naast de formele identiteit is er de dagelijkse praktijk, met de geleefde en de beleefde identiteit. De
formele identiteit geeft hier veelal weinig informatie over, onder andere omdat de geleefde en
beleefde identiteit constant verandert. De geleefde identiteit is wat er concreet zichtbaar wordt van
de identiteit en de beleefde identiteit is hoe mensen de identiteit van de school beleven. (Vermeulen,
2016)
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Volgens de literatuur is er in de praktijk vaak een kloof tussen de formele, geleefde en beleefde
identiteit. Die kloof is het meest relevant bij de leerkracht, omdat de leerkracht veelal grote invloed
heeft op de dagelijkse praktijk van het onderwijs. “Hoe verhoudt de officiële levensbeschouwelijke
identiteit van een school zich tot de feitelijke (levensbeschouwelijke) identiteit van een bepaalde school,
die zo nadrukkelijk samenhangt met de keuzepatronen en waardeoriëntaties van de individuele
leerkrachten die aan die school zijn verbonden?” (Bakker & Rigg, 2004, p. 13)
Volgens Bakker & Rigg (2004, p. 20) is de leraar een “relatief zelfstandige grootheid, die in zekere mate
onafhankelijk in een complex krachtenspel tot keuzen komt.” Hoe de leraar de formele identiteit in de
concrete onderwijswerkelijkheid interpreteert, bepaald de uiteindelijke impact van de formele
identiteit op het van dag-tot-dag door hem aangeboden onderwijs.
De verscheidenheid in de manieren waarop leraren zich tot de formele identiteit verhouden lijkt een
breed geaccepteerd kenmerk te zijn in leerkrachtenteams. Volgens het onderzoek van Vreeburg (1993,
geciteerd in Bakker & Rigg, 2004, p. 54) zijn docenten tevreden met een open sfeer en een algemeen
humaniteitsbeginsel. Voor docenten is dit ‘ruim voldoende’, men maakt zich niet zo druk over de
formele levensbeschouwelijke identiteit van de school en de wijze waarop daaraan in het concrete
onderwijs vorm gegeven zou moeten worden. Als de open sfeer en het humaniteitsbeginsel
herkenbaar is op een school zijn de docenten tevreden. Het gevolg hiervan is dat kaders van de formele
identiteit opgerekt worden.

2.4 Smalle en brede identiteit
Volgens Den Bakker (z.d., p. 7) zijn de manieren waarop de identiteit van een school tot uiting komt te
verdelen in twee categorieën: de smalle en de brede identiteit. Bij de smalle identiteit gaat het over
de expliciet godsdienstige schoolaangelegenheden, zoals het vak godsdienst, een dagopening, bidden,
het zingen van christelijke liederen, vieringen of het vertellen van Bijbelverhalen. De brede identiteit
zijn de uitspraken over de levensbeschouwelijke dimensie van alle activiteiten die op een school
plaatsvinden. (Bakker & Rigg, 2004, p. 19) Alles wat de school doet of laat zegt iets over de
achterliggende motieven en over haar identiteit. Dat is de brede identiteit. (Den Bakker, z.d., p. 7)
Uit onderzoek blijkt dat de identiteit van een school door leerkrachten in de eerste instantie vaak smal
wordt opgevat. Als leerkrachten gevraagd wordt naar de identiteit van de school waarop ze werken,
wordt er in de eerste instantie vaak gesproken over de expliciete uitingen van de identiteit. Bij
doorvragen kan de leerkracht ook zonder veel problemen breder kijken. De voorbeelden die dan
gegeven worden hebben vaak een sociaal-emotioneel karakter. De leerkrachten die de identiteit van
de school breed opvatten hebben de neiging om de expliciete uitingen van de identiteit minder
belangrijk te vinden. Er wordt veel over de brede identiteit van de school gesproken zonder dat men
dat koppelt aan de formele identiteit. (Bakker & Rigg, 2004, p. 182-184)

2.5 Deductieve en inductieve redenering
Bij het ontwikkelen van de identiteit van een school zijn er volgens Bakker & Rigg (2004, p. 16-17) twee
manieren van redeneren, namelijk een deductieve en inductieve redenering. Bij een deductieve
redenering gaat men uit van een bepaalde (levensbeschouwelijke) opvatting die voorafgaat aan het
ontwikkelen van het onderwijs in de praktijk. Deze opvatting is absoluut geldend en daarmee los te
zien van de praktijk van het onderwijs. De praktijk moet zich schikken naar de opvatting. Deze wijze
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van redeneren houdt in dat de traditie of opvatting objectief en onveranderlijk de waarheid is en
autoriteit heeft.
Vermeulen (2016) noemt dit een brongerichte
benadering. Hij zegt dat “de bron” in het midden
staat. De bron bepaalt het denken en handelen van
de school. De visie staat daar omheen. Dit is de
doordenking van het onderwijs met behulp van
andere inzichten. Deze worden vanuit de bron
doordacht en geven richting aan de derde cirkel; het
handelen. De visie verbindt het handelen met de
bron.
Inductieve redenering begint met het beschrijven van de alledaagse praktijk. Er wordt een praktijk van
een school geconstateerd en op basis daarvan wordt een identiteit ontwikkelt. De school krijgt
hierdoor een voortdurende identiteit; een identiteit die voortdurend meebeweegt met de praktijk.
Doordat deze identiteit een beschrijving van een specifiek moment bevat kan de identiteit constant
veranderd worden. Deze manier van redeneren houdt in dat de traditie of opvatting wordt
geherinterpreteerd en geactualiseerd door de tradities en eigen ervaringen serieus te nemen. Het is
een actualiseringsproces waarbij wel vast gehouden wordt aan de erkenning van de traditie of
opvatting.

De deductieve redenering en inductieve redenering leggen uit dat twee scholen met
eenzelfde grondslag heel verschillende onderwijspraktijken kunnen opleveren. (Bakker &
Rigg, p. 16-17)

2.6 Het belang van identiteitsontwikkeling
Eerder in dit hoofdstuk werd het verschil tussen smalle en brede identiteit genoemd. Een school met
een identiteit die alleen smal opgevat wordt, houdt geen stand. De identiteit moet breed opgevat
worden en in alle aspecten van het onderwijs terugkomen. Het is van belang om die brede identiteit
actief te ontwikkelen. Brede identiteitsontwikkeling is de voedingsbron voor verbondenheid, het biedt
ruimte voor diversiteit en het legt de basis voor de kwaliteit die de school wil bieden. Er is een directe
relatie tussen de identiteit van de school en de kwaliteit die in het werk terug gezien wordt. Ook in
overige sectoren zoals het bedrijfsleven is er toenemende aandacht voor de identiteit van een
organisatie. Medewerkers willen zich meer inzetten voor een organisatie als ze zich meer verbonden
voelen met de kernwaarde van de organisatie. De historische herkomst is niet voldoende en de formele
identiteit leidt niet vanzelfsprekend tot verbondenheid. Daarom is brede identiteitsontwikkeling van
belang. Soms is er een externe noodzaak tot identiteitsontwikkeling. Vaak heeft dit te maken met dat
een school zich moet profileren ten opzichte van andere scholen. Profileren kan alleen maar door na
te denken over de identiteit. (Van den Berg et al., 2011, p. 22-23, 151-155)
Soms verloopt het gesprek over identiteit moeizaam. Dit heeft vaak te maken met het feit dat zo’n
gesprek al een poos niet meer is gevoerd. (Van den Berg et al., 2011, p. 22) Daarnaast zetten mensen
zich soms af tegen de identiteit of geven aan er geen feeling mee te hebben. (Van der Kooij, 2018, p.
65) Het blijkt dat er op de formele identiteit van de school weinig gereflecteerd wordt, mede omdat
de dagelijkse schoolomgeving hier niet voldoende prikkels voor biedt. (Bakker & Rigg, p. 183)
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2.7 Conclusie
De identiteit van een school moet breder opgevat worden dan slechts een specifieke pedagogische
en/of levensbeschouwelijke identiteit. In dit onderzoek hanteer ik de eerdergenoemde definitie van
de identiteit van een school van De Wolf (2000, p. 52). De identiteit van een school is vaak op
verschillende manieren waar te nemen. De formele identiteit is alles wat geschreven staat over de
identiteit van een school, de geleefde identiteit is wat er concreet zichtbaar wordt van de identiteit en
de beleefde identiteit is hoe mensen de identiteit van de school beleven. In de praktijk blijkt er vaak
een grote kloof tussen de formele identiteit en de geleefde en/of beleefde identiteit. De definities
‘smalle identiteit’ en ‘brede identiteit’ zeggen iets over de manier waarop de identiteit tot uiting komt.
Met de smalle identiteit worden expliciete godsdienstige schoolaangelegenheden bedoelt en de brede
identiteit zijn de uitspraken over de levensbeschouwelijke dimensie van alle activiteiten die iets op een
school zeggen.
Bij het ontwikkelen van identiteit van een school is er een deductieve redeneerwijze mogelijk en een
inductieve redeneerwijze. Deductief redeneren begint bij een bron of opvatting die voorafgaat aan het
ontwikkelen van onderwijs in de praktijk. Inductief redeneren begint bij een beschrijving van de
praktijk. Identiteitsontwikkeling is van belang omdat het voor verbondenheid zorgt, ruimte bied voor
diversiteit en de basis legt voor de kwaliteit die de school wil bieden.
In de volgende hoofdstukken kijk ik naar de praktijkcontext van de Goudse Waarden; ‘Wat is de
formele identiteit van de Goudse Waarden?’ ‘Hoe verhouden de medewerkers uit de sectie godsdienst
zich tot en in hoeverre verbinden zij zich aan de formele identiteit van de Goudse Waarden?’ en ‘In
hoeverre sluit de methode van de brugklas aan bij de formele identiteit van de Goudse Waarden?’
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HOOFDSTUK 3

Hoe wordt de formele
identiteit van de Goudse
Waarden omschreven?

16

In het vorige hoofdstuk staat beschreven dat de formele identiteit van de school hetgeen is dat over
de school geschreven staat. In dit hoofdstuk geef ik weer wat de formele identiteit van de Goudse
Waarden is. Hierbij geef ik allereerst weer wat er op de website beschreven staat, om vervolgens te
kijken naar schoolverslagen, jaarplannen, de schoolgids en diverse andere documenten die op de
website beschikbaar staan.

3.1 De Goudse Waarden – de tijd van je leven
Op de hoofdpagina van de website van de Goudse Waarden is te lezen dat de slogan van de school is;
‘de tijd van je leven!’. Leerlingen wordt beloofd dat ze op deze school de tijd van hun leven zullen
beleven, dat ze zullen ontdekken wat ze leuk vinden en dat ze onderwijs kunnen volgen wat bij hen
past. De middelbare school periode wordt beschreven als een ‘echte belevenis’. Op de hoofdpagina
van de website staan de letters ‘CSG’ voor de naam van de school. Deze drie letters vormen de
afkorting voor ‘christelijke scholengemeenschap’. (CSG De Goudse Waarden, z.d.-a)

3.2 Visie en identiteit
Op de website van de Goudse Waarden staat op de pagina ‘visie en identiteit’ in een paar zinnen
beschreven wat de identiteit van de school is. (CSG De Goudse Waarden, z.d.-c)

“Als scholengemeenschap willen we herkenbaar zijn als christelijke school. We vertalen de
boodschap van Jezus Christus in de manier waarop je onderwijs krijgt en hoe we met
elkaar, de natuur en cultuur omgaan.
We willen als christelijke school verschil maken in jouw leven. We geven je inzichten en
verhalen mee die je in de rest van je leven gebruikt.” (CSG De Goudse Waarden, z.d.-c)
Relevant in het kader van dit onderzoek is dat de bezoekers van de website die weten dat de letters
‘CSG’ staan voor ‘christelijke scholengemeenschap’ kunnen constateren dat de school een christelijke
school is. Overige bezoekers van de website komen in de ‘visie en identiteit’ voor het eerst de
benaming ‘christelijk’ tegen. De uitdrukking ‘de boodschap van Christus’, die in de ‘visie en identiteit’
beschreven staat, wordt niet van een omschrijving voorzien, hetzelfde geldt voor de ‘inzichten en
verhalen’ die de leerling meegegeven worden.

3.3 Kernwaarden
Om duidelijk te maken hoe de visie en identiteit van de school doorwerkt in het onderwijs heeft de
Goudse Waarden een drietal kernwaarden centraal staan. Deze kernwaarden zijn ‘aandacht,
vertrouwen en verantwoordelijkheid’. De Goudse Waarden werkt vanuit de overtuiging dat een
leerling nog niet is wie hij/zij moet zijn en dat dat de school de leerling iets mee moet geven waardoor
de leerling kan groeien. Hier wordt aan gewerkt door middel van de kernwaarde ‘aandacht’. De
kernwaarde ‘vertrouwen’ wordt ontleent aan de zekerheid dat het leven niet uit Gods hand kan vallen.
De kernwaarde ‘verantwoordelijkheid’ wordt ontleent aan de toewijding van een leerling. (CSG De
Goudse Waarden, 2018-b, p. 6-7) ‘Toewijding is een daad waarmee de mens antwoord geeft op de
bevestiging er te mogen zijn en op de zaak waarop zijn aandacht is gericht.’ (CSG De Goudse Waarden,
2018-b, p. 7)
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“Aandacht
De mens en de schepping zijn waardevol. Daarom geven we aandacht aan elkaar,
aandacht aan jezelf en aandacht aan de omgeving. Daarnaast leren we je om aandachtig
te werken, in een wereld met veel prikkels.
Vertrouwen
Je kunt je alleen goed ontwikkelen als wij jou het vertrouwen geven. Binnen de grenzen
die er natuurlijk zijn. Binnen en buiten de les.
Verantwoordelijkheid
Op de middelbare school krijg je al steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Wij geven je
de handvatten om later zelfbewust te zijn en verantwoordelijkheid te nemen.” (CSG De
Goudse Waarden, z.d.-c)

3.4 Open christelijke school
De Goudse Waarden wil vanuit haar wortels herkenbaar zijn als christelijke school. Het onderwijs dat
aangeboden wordt vertoont kenmerken van de erkenning en navolging van de boodschap van Jezus
Christus. (CSG De Goudse Waarden, 2016-a, p. 3) De school geeft aan dat zij gelooft in een mensbeeld
dat geïnspireerd wordt door de verhalen uit de Bijbel en het Evangelie. Ze gelooft dat God ons uitdaagt
om jonge mensen zichzelf te laten ontwikkelen. Docenten hebben een belangrijke rol als
identificatiefiguur en in het voorleven. (CSG De Goudse Waarden, 2016-a, p.5)
Er zijn verschillende zaken waarin de christelijke identiteit van de school duidelijk zichtbaar wordt. Elke
dag wordt gestart met een dagopening in de klas. Hiervoor staat wekelijks een bepaald thema centraal
en wordt er schoolbreed gebruik gemaakt van het magazine ‘Oase’. Vier keer per jaar is er een viering
waarbij alle leerlingen verplicht aanwezig zijn. (CSG De Goudse Waarden, 2018-b, p. 7) Binnen de
Goudse Waarden is er ook een gebedsgroep. De gebedsgroep is een groep ouders van leerlingen op
de school die danken en bidden voor de school. De samenstelling van de groep veranderd elk jaar; er
komen ouders bij en er gaan ouders weg. De gebedsonderwerpen worden anoniem via school
aangeleverd. Iedereen die vanuit een christelijke overtuiging mee wil bidden in deze gebedsgroep is
welkom. (CSG De Goudse Waarden, 2018-a)
De Goudse Waarden is een open christelijke school, dat wil zeggen dat de verschillen binnen de school
worden geaccepteerd en gewaardeerd. Niemand wordt uitgesloten. (CSG De Goudse Waarden, 2016a, p. 4)

“Ons toelatingsbeleid kent geen selectie bij de poort. Iedereen is welkom.” (CSG De Goudse
Waarden, 2016-a, p. 4)
Het aanmeldingsformulier bevestigd dit. In het aanmeldingsformulier voor nieuwe leerlingen wordt
niets gezegd over de identiteit van de school. De leerlingen hoeven niet te voldoen aan bepaalde
voorwaarden met betrekking tot de identiteit van de school. Er wordt ook niet gevraagd naar een
eventuele levensbeschouwing van een leerling. Ouders moeten wel verklaren akkoord te gaan met de
afspraken die op de school gelden en vermeld staan in de schoolgids. (CSG De Goudse Waarden, 2019)
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3.5 Waardevolle school
De Goudse Waarden noemt zichzelf een ‘waardevolle school’. Zij streeft ernaar dat medewerkers
aandacht en zorg geven aan leerlingen en aan elkaar. Het streven is dat leerlingen waarden en normen
meekrijgen waarop ze kunnen terugvallen als ze voor belangrijke keuzes of dilemma’s staan. De school
is ervan overtuigd dat vertrouwdheid en degelijkheid belangrijker zijn dan het inspelen op modes en
experimenteren. De drie kernwaarden zijn belangrijk. Daarnaast wordt er in de manier waarop de
school wordt vormgegeven gestreefd naar waarden als vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid,
goedheid en hoop. Ook in contacten naar buiten wil de school laten zien wat de praktische uitwerking
van deze waarden is. (CSG De Goudse Waarden, 2016-b, p. 7)

3.6 Positioneringsstrategie
In de formele identiteit van de Goudse Waarden staat ook iets beschreven over de positionering van
de school ten opzichte van andere scholen in de omgeving. De school erkent het belang om zich als
school te onderscheiden van andere scholen. Ze streeft ernaar om een ander geluid te laten horen met
een verhaal dat geworteld is in het christelijk geloof. De Goudse Waarden maakt verder gebruik van
de positioneringsstrategie van Treacy en Wiersema om haar positie te beschrijven.
Treacy en Wiersema (2006) zijn van mening dat je op de markt moet excelleren. Zij noemen drie
disciplines die een bedrijf behoort te beheersen, ‘product leadership’, ‘customer intimacy’ en
‘operational excellence’. ‘Product leadership’ legt de focus op de productkwaliteit. ‘Operational
excellence’ legt de focus op het productproces. ‘Customer intimacy’ legt de focus op de aandacht voor
de klant. (Treacy & Wiersema, 2006) De Goudse Waarden kiest voor deze laatste positie door in te
zetten op relaties.

“Vanuit de positioneringsstrategie van Treacy en Wiersema kiest De Goudse Waarden voor
de positie van de Customer Intimacy: niet het product of het proces is primair waarop we
het verschil maken en ons onderscheiden ten opzichte van anderen, we zetten in op de
relatie – met de leerling, met de ouder, met elkaar.” (CSG De Goudse Waarden, 2016-b, p.
6)

3.7 Heroriëntatie identiteit
In het schooljaar 2018-2019 vond er een heroriëntatie plaats op de identiteit van de Goudse Waarden.
Dit proces werd begeleid door een externe organisatie. Er hebben drie gesprekken plaatsgevonden,
steeds met een gezelschap dat bestaat uit werknemers van alle locaties van de Goudse Waarden. De
resultaten van deze gesprekken zijn tijdens een inspiratieochtend op Goede Vrijdag gedeeld en
besproken met alle medewerkers. Ik heb het eerste heroriëntatiegesprek en de inspiratieochtend
bijgewoond. In het herorientatiegesprek waar ik bij aanwezig was, kwam naar voren dat verschillende
docenten vinden dat het christelijk karakter van de school op de website niet tot nauwelijks naar voren
komt en dat men zich afvraagt wat nu het unieke van de school is. De focus lijkt te liggen op zorg,
aandacht en goed onderwijs. Vrijwel alle aanwezigen zijn van mening dat de identiteit van de school
onder druk staat en opnieuw “in the picture” moet komen te staan. Tijdens de inspiratieochtend
werden de resultaten van de heroriëntatiegesprekken gedeeld. Uit deze gesprekken kwam sterk naar
voren dat de kracht van de school de “eenheid in verscheidenheid” is. Ondanks alle verschillen is er
eenheid. Om deze reden is besloten om op dit moment geen nieuwe formele identiteit te formuleren,
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omdat dit de verscheidenheid op de school teveel inkadert. In plaats daarvan wordt de focus gelegd
op het delen van verhalen met elkaar.

3.8 Conclusie
De slogan van de Goudse Waarden is; ‘de tijd van je leven’. De Goudse Waarden is een christelijke
school. De boodschap van Jezus Christus wordt vertaalt in de manier waarop het onderwijs
vormgegeven wordt. De christelijke identiteit van de school wordt duidelijk zichtbaar door onder
andere dagopeningen, vieringen en een gebedsgroep. De drie kernwaarden ‘aandacht, vertrouwen en
verantwoordelijkheid’ staan centraal in het onderwijs van de Goudse Waarden. De school heeft een
open karakter en het toelatingsbeleid kent geen selectie bij de poort. Daarnaast streeft zij ernaar om
een waardevolle school te zijn, waarin verschillende waarden centraal moeten staan. Uit de
heroriëntatiegesprekken blijkt dat de kracht van de school de “eenheid in verscheidenheid” is. Er wordt
voorlopig geen nieuwe formele identiteit geformuleerd.
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HOOFDSTUK 4

Hoe verhouden de
medewerkers uit de sectie
godsdienst zich tot en in
hoeverre verbinden zij zich
aan de formele identiteit van
de Goudse Waarden?

21

Voor dit onderzoek heb ik interviews afgenomen onder de medewerkers van de sectie godsdienst. In
deze interviews heb ik gevraagd naar hun beeld van de identiteit en de formele identiteit van de
Goudse Waarden. Het beeld dat zij hiervan hebben heeft invloed op hun lessen aan de brugklas en op
hoe zij zich verhouden tot en verbinden met de formele identiteit van de Goudse Waarden. Vervolgens
heb ik door middel van verschillende vragen onderzocht hoe de medewerkers zich verhouden tot de
formele identiteit en in hoeverre zij zich daarmee verbinden. In dit hoofdstuk beschrijf ik deze
resultaten. Allereerst geef ik weer welk beeld de medewerkers hebben van de identiteit in het
algemeen en van de formele identiteit in het specifiek. Vervolgens beschrijf ik hoe de formele identiteit
terugkomt in hun lessen aan de brugklassen. Tot slot beschrijf ik in hoeverre de medewerkers uit de
sectie godsdienst zich verhouden tot en verbinden met de formele identiteit van de Goudse Waarden.

4.1 De (formele) identiteit van de Goudse Waarden volgens de medewerkers
godsdienst
Alle medewerkers van de sectie godsdienst zeggen dat de school een (protestants) christelijke school
is. Ze noemen verschillende expliciete uitingen van de formele identiteit waaruit volgens hen in de
praktijk blijkt dat de school een (protestants) christelijk karakter heeft. De expliciete uitingen die zij
noemen zijn dagopeningen, verschillende vieringen, een inspiratiedag voor medewerkers, het vak
godsdienst en de naam ‘Christelijke Scholengemeenschap’ op de gevel van de school. Daarnaast
noemen twee medewerkers dat het ook te merken is aan de sfeer onderling en aan de medewerkers
van de school. Zij hebben in meer of mindere mate iets met het christendom. “Je trekt een bepaald
soort docenten aan en dat is best wel breed.”
Naast het (protestants) christelijke karakter van de school, wil de school zich volgens de medewerkers
van de sectie godsdienst profileren als een open school waar iedereen welkom is.

“Ik zou hem als open christelijk omschrijven. Daar komt dan het woordje open als eerst en
niet perse christelijk, dus ik denk dat het een open school is voor mensen die wat voor
religieuze achtergrond ze ook hebben, dat zij zich hier welkom moeten voelen.”
Een waarde die daarin erg belangrijk is, is de zorg voor de leerling en voor elkaar; de school wil een
sociale school zijn. “Ik proef een beetje dat we een heel sociale school willen zijn en dat personeel en
de school zelf daarin samenkomt.”
De medewerker uit de sectie godsdienst die het langst werkzaam is op de Goudse Waarden noemt dat
de identiteit in beweging is en dat het verandert door de jaren heen. “Er staat het woordje protestantschristelijk op en dat was het ook wel lange tijd. Als je lang meeloopt dan zie je echt golfbewegingen
hier. Nu zie je een veel lossere stijl terug.” Een voorbeeld dat zij daarbij geeft is het sollicitatieproces
van nieuwe docenten. Vroeger was de identiteit van de school een belangrijk punt bij sollicitaties, nu
ziet zij dat het belangrijker is dat een docent goede papieren heeft dan dat hij/zij bijvoorbeeld christen
is. De medewerker uit de sectie godsdienst die het kortst werkzaam is op de Goudse Waarden
bevestigd dit; tijdens zijn sollicitatie is de identiteit van de school niet uitgebreid aan bod gekomen.
Op de vraag ‘Wat is volgens jou de formele identiteit van de Goudse Waarden?’ geven de medewerkers
van de sectie godsdienst verschillende antwoorden. Alle drie noemen ze dat ergens geschreven staat
dat Jezus als voorbeeld centraal staat in het onderwijs. Twee medewerkers vinden dit een radicale
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uitspraak. Eén van hen geeft aan dat dit verwachtingen schept; “Dus ik neem aan dat als je het op je
website zet dat je dat van boven naar beneden ook wilt uitdragen en vertalen.”. Een andere
medewerker is van mening dat er bepaalden aspecten van het christelijk geloof zijn die aanwezig
moeten zijn als je jezelf een christelijke school wil noemen. “Je kan geen christelijke school zijn zonder
iets te doen met God, Jezus, een nieuwtestamentisch idee van een hiernamaals, bijvoorbeeld. Dat zijn
best wel grote dingen. Grote geloofselementen die niet kunnen ontbreken. Die kan je niet afzwakken
want ze zijn belangrijk voor die religie.”
De drie kernwaarden; aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid, worden door niemand direct
genoemd bij het vragen naar de formele identiteit van de Goudse Waarden. Wanneer deze worden
aangestipt tijdens het interview, treedt er bij alle medewerkers wel herkenning op. De kernwoorden
zijn volgens hen waarden die algemeen in het onderwijs zouden moeten gelden. Het wordt echter niet
concreet gemaakt in de formele identiteit van de Goudse Waarden. “Dat zijn van die kernwoorden die
overal kunnen gelden, moeten gelden. Hier zie je het dus ook niet duidelijk terug. Dat doen ze dus
bewust om het zo open mogelijk te houden.”
Alle medewerkers zijn van mening dat de formele identiteit niet concreet is. Dit heeft als resultaat dat
ze de formele identiteit beschrijven met woorden als “breed” en “vaag”. Eén medewerker geeft aan
dat ze de formele identiteit mogelijk breed formuleren om de diversiteit onder medewerkers en
leerlingen te behouden. Alle medewerkers geven aan dat er in de formele identiteit concretere keuzen
gemaakt moeten worden en dat ze meer reflectie verwachten op de identiteit van de school.

“Ik denk dat je moet kiezen. Je kunt het scherper formuleren, dan weet iedereen waar die
aan toe is. (…) Je kan natuurlijk tot de conclusie komen dat die ‘c’ niet meer is wat wij zijn
en dat we het daarom van de gevel af halen. Dat vind ik wel een duidelijke keuze. Ik mis nog
wel een stukje duidelijke visie daarop.”

4.2 De formele identiteit en de lessen aan de brugklas
Alle medewerkers van de sectie godsdienst geven aan dat het christendom nadrukkelijk aanwezig is in
de godsdienstlessen aan de brugklas. Dit komt door de opzet van de methode, die daarin aansluit bij
het christelijke aspect van de formele identiteit van de Goudse Waarden. “Dat is een bewuste keus,
dat we leerlingen iets willen meegeven over het christelijk geloof.” Twee medewerkers zeggen dat ze
in de klas ook noemen dat ze christen zijn, als het aan ze gevraagd wordt.
Eén medewerker geeft aan dat hij de Bijbelse verhalen, die in de methode van de brugklas staan, als
geschiedenis brengt, omdat de formele identiteit hem hiertoe de vrijheid geeft. “Op het moment dat
de identiteit zou zijn dat er niet zozeer een god is, dan zou ik dat ook meer benadrukken, dus meer
twijfel en vraagtekens zetten bij de verhalen. Maar omdat het een christelijke school is en ze zeggen
dat Jezus Christus een rol speelt in het onderwijs dat we willen geven, voel ik mij naar bruggers ook vrij,
misschien vrijer, om het geloof als aannemelijk naar voren te brengen en ook te bidden.” Hij neemt bij
de leerlingen uit de brugklas bewust geen kritische houding ten opzichte van Bijbelverhalen aan, omdat
hij het geloof dat zij hebben eerder wil koesteren dan bevragen. Bij leerlingen uit hogere klassen die
in een andere ontwikkelingsfase zitten, stimuleert hij dit kritische denken juist meer. Hij noemt dat de
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formele identiteit wel zo open geformuleerd is dat het andere medewerkers ook de vrijheid geeft om
juist wel vraagtekens bij Bijbelse gebeurtenissen te zetten in de lessen aan de brugklas.
De medewerkers geven alle drie aan dat de drie kernwaarden van de Goudse Waarden terugkomen in
hun lessen. Niet slechts in hun lessen aan de brugklassen, maar in hun lessen aan alle leerjaren. De
kernwaarden laten zij niet terugkomen omdat dit in de formele identiteit staat, maar meer omdat dit
waarden zijn die belangrijk zijn in het onderwijs.

“Die drie kernwaarden zijn dan de basis voor de lessen, ook als je die drie termen niet in je
hoofd hebt zitten.”
De formele identiteit van de Goudse Waarden geeft de medewerkers van de sectie godsdienst
nauwelijks kaders mee voor hun lessen. Eén medewerker geeft wel aan dat hij zich op school meer
conformeert aan het christendom dan privé, en dat hij bepaalde dingen niet benoemt omdat hij op
een christelijke school werkt. Dit doet hij echter niet omdat er iets over staat in de formele identiteit,
maar meer op basis van zijn eigen gevoel. Als de formele identiteit een stuk concreter wordt, zou het
mogelijk lastiger voor hem worden om op de Goudse Waarden te werken.

4.3 Verhouden tot en verbinden met de formele identiteit
Alle medewerkers van de sectie godsdienst geven aan dat hun eigen identiteit past binnen de formele
identiteit. De formele identiteit is volgens hen zo open en breed geformuleerd dat elke overtuiging
daar binnen past. De medewerkers kunnen zich vinden in het open christelijke karakter van de school
en in de kernwaarden die centraal staan. De formele identiteit heeft daarbij ook weinig effect op de
manier waarop ze onderwijs geven. “Het heeft weinig effect op hoe ik mijn onderwijs vormgeef.”
Eén medewerker geeft aan dat hij het thema homoseksualiteit en transgenderseksualiteit binnen de
school een lastig thema vindt. Hoewel hij noemt dat dit een onderwerp is dat langs de zijlijn speelt,
ervaart hij weinig reflectie van de school op dit thema. De school wil aansluiten bij de leerling. “Er
wordt een standpunt ingenomen, dat is namelijk dat het kan en dat we mee moeten gaan in wat een
leerling ervaart. Die laag, van de leerling serieus nemen, sluit aan bij aandacht hebben en dat vind ik
heel mooi.” Anderzijds noemt deze medewerker dat hij het opvallend vindt dat een christelijke school
voor deze aanpak kiest. “Er zijn bepaalde ideeën van een christelijke school en daar voldoe je nu niet
aan. Blijkbaar is dat dus de keuze. Het woord ‘open’ gaat dus niet alleen over religie, maar ook over
geaardheid en de transgenderproblematiek.”
Een tweede medewerker vraagt zich af wat af overblijft van het christelijke karakter als alle genoemde
expliciete uitingen van de formele identiteit zouden wegvallen. Zij zou graag het gesprek aangaan of
de school misschien niet een andere kant op moet met haar formele identiteit en wil het gesprek
voeren over het christelijke karakter van de school.
Een derde medewerker vraagt zich af in hoeverre de identiteit van de school christelijk genoemd kan
worden. Hij noemt dat er waarden van belang zijn op de school die niet specifiek christelijk zijn, maar
wel het stempel ‘christelijk’ krijgen.

“Ik denk dat je uiteindelijk allemaal hetzelfde bedoelt, alleen mensen die een christelijke
overtuiging hebben drukken het stempel ‘christelijk’ er meer op.”
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Het is volgens hem niet meetbaar in hoeverre een school “christelijk” genoemd kan worden en hij is
van mening dat er een kloof zit tussen onderwijs anno 2019 en de boodschap van Jezus, die volgens
hem centraal gesteld wordt in de identiteit van de school. Ook volgens hem moet de school een keuze
maken in welke richting ze op willen.
Tijdens de interviews en de communicatie voor en na de interviews viel het op dat alle drie de
medewerkers aangaven het erg interessant vonden om over dit onderwerp te praten. Eén medewerker
gaf zelfs expliciet aan dat het gesprek over identiteit vaker gevoerd zou moeten worden binnen de
sectie godsdienst, omdat het een inzicht geeft in hoe collega’s denken over identiteit en de inhoud van
de godsdienstlessen. Een andere medewerker vroeg of de resultaten vanuit de interviews gedeeld
konden worden tijdens een sectievergadering.

4.4 Conclusie
De medewerkers van de sectie godsdienst zijn van mening dat de formele identiteit van de Goudse
Waarden niet concreet beschreven staat doordat het breed geformuleerd is. Dit heeft als resultaat dat
alle medewerkers zich kunnen vinden in de formele identiteit van de Goudse Waarden. De docenten
handelen binnen de kaders van de formele identiteit, niet omdat ze reflecteren op de formele
identiteit maar omdat hun eigen identiteit binnen de kaders van de formele identiteit past. De
medewerkers wensen meer reflectie, concretisering en heldere keuzes in de formele identiteit van de
school.
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HOOFDSTUK 5

In hoeverre sluit de methode
van de brugklas aan bij de
formele identiteit van de
Goudse Waarden?
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5.1 Methode ‘Van horen zeggen, deel 1’
In godsdienstlessen aan de brugklas wordt op de Goudse Waarden gebruik gemaakt van de methode
‘Van horen zeggen, deel 1’. “Van horen zeggen is een lesmethode voor het vak
godsdienst/levensbeschouwing in alle klassen en niveaus van het voortgezet onderwijs.” (Van horen
zeggen, 2008, p.2) De methode bestaat uit twee delen, één voor klas 1 en één voor klas 2.

“De leerlingen maken in dit deel kennis met het verschijnsel godsdienst en krijgen zicht op
de functie van religieuze en mythische verhalen. Het boek gaat ondermeer in op de Bijbelse
oerverhalen en op de aartsvaderverhalen. In de laatste twee hoofdstukken komt het
verhaal van de uittocht met de thematiek van vrijheid en regels uitgebreid aan de orde.”
(Van horen zeggen, 2008, p.2)
De methode bestaat uit één boek, voor docent en leerling te gebruiken. In dit boek staat informatie,
en verschillende opdrachten die de leerling zelf in het boek zelf kan maken. Enkele opdrachten zijn
online te maken, op de methodesite www.vanhorenzeggen.nl. In de kantlijn staat soms een
gespreksvraag beschreven of wordt een begrip uitgelegd. Daarnaast zijn er door de tekst en
opdrachten heen verschillende tekstkaders te vinden met achtergrondinformatie over de stof. Naast
het boek is er een online docentenhandleiding beschikbaar die docenten kunnen gebruiken ter
aanvulling van de les en bij het maken van toetsen.
Deel 1 van de methode ‘Van horen zeggen’ bestaat uit zes hoofdstukken, met de volgende titels:
Hoofdstuk 1 – Mensen geloven
Hoofdstuk 2 – Verhalen aan het woord
Hoofdstuk 3 – Wegwijs in de Bijbel
Hoofdstuk 4 – Verhalen over aartsvaders
Hoofdstuk 5 – Het verhaal van bevrijding
Hoofdstuk 6 – Over rechten en plichten
Het eerste hoofdstuk opent met informatie en opdrachten over (uitingen en kenmerken van)
godsdiensten die leerlingen tegen kunnen komen in hun dagelijks leven. Vervolgens gaat het over
levensvragen, de kenmerken van godsdiensten en de vijf wereldreligies; christendom, islam,
jodendom, hindoeïsme en boeddhisme. Het hoofdstuk sluit af met een paragraaf over godsdiensten in
Nederland.
Het tweede hoofdstuk gaat over verschillende verhalen. Leerlingen leren met behulp van verschillende
voorbeelden en verhalen het verschil tussen een fabel en een mythe. Daarna worden verhalen over
het begin van de aarde en het ontstaan van de mens. Ook het christelijke scheppingsverhaal komt aan
de orde, uitgebreider dan de andere verhalen. Het hoofdstuk sluit af met Bijbelse oerverhalen uit het
boek Genesis.
In het derde hoofdstuk leren de leerlingen over de Bijbel. Ze leren hoe en op welke manier de Bijbel is
ontstaan. Ze leren in welke taal de Bijbel oorspronkelijk is geschrevenen ze leren hoe de Bijbel is
opgebouwd. Door middel van uitleg en verschillende opdrachten leren de leerlingen teksten op te
zoeken in de Bijbel. Er wordt vervolgens uitleg gegeven over verschillende Bijbelvertalingen. Het
hoofdstuk sluit af met informatie over de opbouw van het Oude Testament en de Joodse Tenach en
over het Nieuwe Testament.
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In hoofdstuk vier gaat het over de verhalen over aartsvaders. Er wordt uitgelegd wat een aartsvader is
en welke drie aartsvaders het christendom kent. Vervolgens maken de leerlingen door middel van
informatie en opdrachten kennis met de verhalen over Abraham, Isaak, Jacob en Jozef.
Het vijfde hoofdstuk gaat over het volk Israël. Er wordt uitgelegd hoe het volk Israël is ontstaan en wie
Mozes is. Vervolgens worden de tien plagen genoemd en worden er linken gelegd tussen de plagen en
verschillende Egyptische goden. Daarna wordt de uittocht uit Egypte beschreven en wordt het feest
Pesach met de sedermaaltijd beschreven. Het hoofdstuk eindigt met regels in het dagelijks leven en
de tien geboden die aan het volk Israël gegeven werden.
Het zesde en laatste hoofdstuk gaat over rechten en plichten. In het boek worden enkele van de tien
geboden uitgewerkt. Zo denken leerlingen na over de rol van hun ouders nu en leren over de rol van
ouders vroeger. Vervolgens gaat het over een vals getuigenis afleggen en over de rechtspraak in het
vroege Israël. De derde paragraaf gaat over jaloezie. Daarna kijken leerlingen naar regels in hun eigen
dagelijks leven. Het hoofdstuk sluit af met informatie over mensenrechten. (Van horen zeggen, 2008)
In de methode staan verschillende verhalen centraal. Deze worden soms genuanceerd, er worden
kritische noten bij geplaatst of er wordt aanvullende informatie gegeven. Hieronder staan twee
voorbeelden hiervan genoemd. Beiden voorbeelden komen uit het vijfde hoofdstuk en staan bij het
verhaal over de uittocht uit Egypte beschreven:
“Wanneer je als lezer weet dat je te maken hebt met een geloofsverhaal – een verhaal dat gekleurd is
door het geloof van de verteller – dan vraag je niet in de eerste plaats naar historische of
wetenschappelijke feiten, maar naar de bedoeling of de boodschap van het verhaal.” (Van horen
zeggen, 2008, p. 84)
“Wanneer je dit (de aantallen van het volk Israël in de uittocht, beschreven in Exodus 12:38-38) als een
historisch bericht leest, kun je uitrekenen dat het hele volk dat uit Egypte vertrok, uit minstens twee
miljoen mensen moet hebben bestaan. Kan dat eigenlijk wel? Als je de getallen letterlijk neemt, twee
miljoen mensen met hun bezittingen en hun vee, dat moet dan een ongelofelijk lange stoet zijn! Stel
dat ze in rijen van tien personen breed opgesteld staan en dat er tussen de rijen een meter ruimte is.
Zo’n stoet zou dan wel 200 km lang zijn!” (Van horen zeggen, 2008, p. 85)

5.2 Reacties van medewerkers uit de sectie godsdienst
In de interviews met medewerkers uit de sectie godsdienst is onder andere de methode die gebruikt
wordt in de brugklas ter sprake gebracht. De medewerkers werken al verschillende jaren met deze
methode en kunnen vanuit de praktijk vertellen in hoeverre de methode volgens hun ervaringen
aansluit bij de formele identiteit van de Goudse Waarden. Eerder in het interview hebben zij een
beschrijving gegeven van wat volgens hun de formele identiteit is van de Goudse Waarden. Deze
beschrijvingen zijn te vinden in het vorige hoofdstuk. Waar nodig heb ik deze beschrijvingen bijgesteld
en/of aangevuld met de resultaten van mijn literatuurstudie naar de formele identiteit van de Goudse
Waarden, die te vinden is in het tweede hoofdstuk. Alle medewerkers hebben zodoende dezelfde
informatie over de formele identiteit. Op basis daarvan en op basis van hun ervaringen met de
methode hebben zij antwoorden gegeven op de vraag ‘In hoeverre sluit de methode van de brugklas
aan op de formele identiteit van de Goudse Waarden?’
In de formele identiteit van de Goudse Waarden wordt duidelijk dat de school een christelijke
scholengemeenschap is. Alle drie de medewerkers geven aan dat in de methode ‘Van horen zeggen,
deel 1’ de focus wordt gelegd op het christendom. De opbouw van de Bijbel en verhalen uit de Bijbel
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staan centraal. Deze focus op het christendom sluit volgens de docenten aan bij het christelijke
karakter van de school.

“Als je in de brugklas kijkt, dan is nog heel duidelijk het christendom aanwezig bij
godsdienst. Dat komt door de structuur van het boek, het gaat over de structuur, verhalen
en geschiedenis van de Bijbel.”
Eén medewerker plaatst hier een kanttekening bij en zegt dat het in het boek ook over andere religies
gaat en dat het boek daarom vrij open is. Echter sluit ook dit aan bij de formele identiteit van de Goudse
Waarden, gezien dat in de formele identiteit duidelijk wordt gemaakt dat de school ook een open
karakter heeft; er is geen selectie bij de poort. Dit heeft als resultaat dat er leerlingen met verschillende
religieuze achtergronden op de school zitten.
Twee medewerkers brengen ter sprake dat zij het belangrijk vinden dat de leerlingen in de brugklas
een christelijke basis meekrijgen, dit sluit aan bij hun persoonlijke visie op het vak en bij de leeftijd en
de levensfase waarin de leerlingen in de brugklas zitten. In de methode is deze christelijke basis volgens
alle medewerkers terug te vinden. Eén medewerker noemt expliciet dat deze basis aansluit bij de
formele identiteit. “De methode van de brugklas geeft wel een goede basis die aansluit bij de formele
identiteit.” Eén medewerker plaatst een kanttekening bij de basis die het boek verschaft, namelijk dat
de ervaring leert dat er een kloof ontstaat tussen leerlingen die deze basis al hebben meegekregen
vanuit huis of de (christelijke) basisschool en tussen de leerlingen die dit niet hebben meegekregen.
Een andere medewerker noemt dat de informatie uit het boek op een neutrale manier wordt gebracht,
in hoeverre dat mogelijk is. Ook dit sluit aan bij het open karakter van de school.
In de formele identiteit van de Goudse Waarden staat: “We vertalen de boodschap van Jezus Christus
in de manier waarop je onderwijs krijgt en hoe we met elkaar, de natuur en cultuur omgaan.” (CSG De
Goudse Waarden, z.d.-c) Op dit punt van de formele identiteit slaat de methode van de brugklas niet
aan. Alle medewerkers zeggen dat de methode uit twee delen bestaat. Het eerste deel van de methode
wordt gebruikt in de brugklas en het tweede deel in de tweede klas. In het eerste deel gaat het, na een
introductie over verschillende religies, met name over de opbouw en de structuur van de Bijbel en
over het Oude Testament. In het tweede deel komt het Nieuwe Testament aan bod en daarmee
verschillende hoofdstukken over het leven van Jezus Christus. Met ingang van het schooljaar 20192020 wordt het tweede deel vervangen door een nieuwe methode, waarmee de lesstof over het leven
van Jezus Christus komt te vervallen. De boodschap van Jezus Christus komt volgens de medewerkers
in de methode aan de brugklas niet tot nauwelijks aan bod. Daarvoor is het tweede deel nodig. “De
boodschap van Jezus zit wel in het boek, alleen het boek aan de brugklas behandelt alleen het Oude
Testament. Ze krijgen wel een goede basis, maar alleen Oud Testamentisch. Het leven van Jezus komt
niet voor in het eerste deel voor de brugklas, dus in die zin sluit het niet goed aan.”

“Het is lastig omdat die identiteit ook zo vaag is. Dus Jezus Christus voor ons onderwijs,
voor hoe we met de cultuur omgaan, wat houdt dat dan in? Het is zo vaag. Als je het hebt
over of het in de eerste methode over Jezus Christus gaat, dan gaat het er niet over. Maar
komen er christelijke principes in naar voren? Ja, zeker zijn die er.”
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De boodschap van Jezus Christus komt dus niet expliciet naar voren in de methode van de brugklas. Er
staat echter niet letterlijk in de formele identiteit dat dit het geval moet zijn, maar wel dat de
boodschap van Jezus Christus invloed heeft op het onderwijs en de manier waarop er met natuur en
cultuur wordt omgegaan. Alle medewerkers geven in meer of mindere mate aan dat dit lastig de
concretiseren is in de huidige methode.

“Het is een beetje gezocht vaak. Het past in mijn beleving wel in het hele vergezochte van
‘het is christelijk, dus aandacht, vertrouwen, verantwoordelijkheid’.”

In de formele identiteit van de Goudse Waarden staat beschreven dat er drie kernwaarden centraal
staan, namelijk de kernwaarden “Aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid” (CSG De Goudse
Waarden, z.d.-c). In de interviews gaven de medewerkers aan dat dit algemene kernwaarden zijn die
op elke school en in ieders onderwijs centraal zouden moeten staan, maar dat dit niet per definitie
christelijke kernwaarden zijn. Als het gaat om de methode geven de medewerkers voorzichtig aan dat
de methode daar wel op aansluit, maar vinden het ook hier lastig om concreet te benoemen hoe dit
aansluit. “Ze hebben het over aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat zijn wel grote
termen, ik vind dat lastig om te concretiseren in de methode van jaar één.”
Alle medewerkers trekken de conclusie dat de formele identiteit bestaat uit “open”, “brede”, “vage”
geformuleerde stukken, zoals de drie kernwaarden, en uit meer “specifieke”, “radicale” stukken, zoals
het gedeelte over de boodschap van Jezus Christus. Echter worden al deze stukken niet concreet
volgens de medewerkers. Alle medewerkers concluderen dat de formele identiteit voor een groot
gedeelte zo geformuleerd is, dat een methode al snel aansluit bij de formele identiteit zoals deze nu
is. Ze vinden het lastig om concreet te benoemen waar een methode zou aansluiten en waar het zou
afwijken van de formele identiteit, omdat zij de formele identiteit ook niet heel concreet vinden. Er
staan “open”, “brede” stukken in, maar ook “specifieke”, “radicale” stukken. Eén medewerker
beschrijft het als volgt: “Als je heel scherp naar de identiteit kijkt, dan vindt ik dat het boek te neutraal
en relativerend is als je het hebt over de radicale uitspraken uit de identiteit. Als je kijkt naar het andere,
meer open geformuleerde gedeelte, dan sluit het weer wel aan. Het gaat in het boek over algemene
zaken zoals respect hebben voor je naaste enzovoorts.”

5.3 Conclusie
Op de Goudse Waarden wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Van horen zeggen – deel 1’ voor de
godsdienstlessen aan de brugklas. In deze methode staat het christelijk geloof centraal, met de focus
op de opbouw van de Bijbel en verschillende verhalen uit het Oude Testament. De medewerkers van
de sectie godsdienst geven aan dat de methode gedeeltelijk niet aansluit op de formele identiteit van
de Goudse Waarden en gedeeltelijk wel. In de methode staat het christendom centraal, dat sluit aan
bij het christelijke karakter van de Goudse Waarden. In de formele identiteit staat beschreven dat de
boodschap van Jezus Christus wordt vertaalt naar het onderwijs. In de methode komt Jezus Christus
weinig aan bod, dus hier sluit de methode niet aan. De medewerkers geven daarnaast aan dat de
methode past binnen de formele identiteit, maar dat dat slecht te concretiseren valt omdat de formele
identiteit van de school zeer open geformuleerd is.
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HOOFDSTUK 6

Hoe laten de medewerkers
van de sectie godsdienst van
de Goudse Waarden de
formele identiteit van de
school terugkomen in de
godsdienstlessen aan de
brugklas, gezien het karakter
van de methode en de manier
waarop ze zich verhouden tot
de formele identiteit?
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In dit laatste hoofdstuk van dit onderzoeksverslag wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van het
onderzoek, namelijk; ‘Hoe laten de medewerkers van de sectie godsdienst van de Goudse Waarden de
formele identiteit van de school terugkomen in de godsdienstlessen aan de brugklas, gezien het
karakter van de methode en de manier waarop ze zich verhouden tot de formele identiteit?’
Dit hoofdstuk geeft dus de resultaten van de verschillende deelvragen weer in een concluderende
beantwoording van de hoofdvraag. Daarnaast worden enkele aanbevelingen gedaan voor de Goudse
Waarden en de sectie godsdienst op de afdeling LYCEUM-HAVO.

6.1 Conclusies
Uit de interviews met de medewerkers van de sectie godsdienst blijkt dat de medewerkers de formele
identiteit niet bewust laten terugkomen in hun godsdienstlessen aan de brugklas. De formele identiteit
is volgens hen zo open geformuleerd dat er weinig reflectie plaatsvindt in hoeverre hun persoonlijke
identiteit nog aansluit bij die van de school. Hetzelfde geldt voor de methode; er is ooit een bewuste
keuze gemaakt voor de huidige methode, maar er vindt weinig reflectie plaats in hoeverre de methode
aansluit bij de huidige formele identiteit.
Doordat de formele identiteit zo open geformuleerd is, geeft het ruimte voor docenten met
uiteenlopende visies en levensbeschouwingen. Uit de heroriëntatiegesprekken van de school blijkt dit
een bewuste keuze; het geeft ruimte voor verscheidenheid onder docenten. Dit blijkt ook uit de
verschillende visies op de formele identiteit die de medewerkers van de sectie godsdienst hebben.
Hoewel zij allemaal verschillende visies op godsdienstonderwijs hebben, geven zij toch les “volgens”
de formele identiteit. Zij handelen niet bewust volgens de formele identiteit, maar de formele
identiteit bevat volgens hen algemene principes en kernwaarden die elke goede docent in zijn/haar
onderwijs zou moeten hanteren, ongeacht de werkplek. De drie kernwaarden, ‘aandacht, vertrouwen
en verantwoordelijkheid’ zijn hier een goed voorbeeld van.
De open formulering van de formele identiteit zorgt er ook voor dat een methode al snel aansluit. De
huidige methode past volgens de medewerkers van de sectie godsdienst bij de formele identiteit. Het
is een christelijke methode, wat aansluit bij het christelijke karakter van de school. Dat de methode
soms kritische noten plaatst bij religieuze verhalen of deze nuanceert, is ook iets waar de formele
identiteit ruimte voor geeft.
Er zijn gedeelten van de formele identiteit waar het spannend wordt in hoeverre de methode aansluit
en de medewerkers zich ermee kunnen identificeren. Een gedeelte waar dit het meest zichtbaar wordt
is de zin ‘We vertalen de boodschap van Jezus Christus in de manier waarop je onderwijs krijgt en hoe
we met elkaar, de natuur en cultuur omgaan.’ (CSG De Goudse Waarden, z.d.-c) Deze zin wordt niet
concreet uitgelegd of uitgewerkt, waardoor de medewerkers er om die reden prima in kunnen vinden.
Zou dit specifieker worden, wanneer men bijvoorbeeld aan de “boodschap van Jezus Christus”
concreet de betekenis zou verlenen dat iedereen die niet in Jezus Christus gelooft, verloren gaat, dan
zou het een ander verhaal zijn. Ook hier is dus gekozen voor een open formulering. Wél is te stellen
dat de methode op dit punt niet helemaal aansluit; in de methode gaat het namelijk zeer minimaal
over Jezus Christus. Er komen wel christelijke principes in de methode naar voren.
De formele identiteit van de Goudse Waarden geeft dus veel ruimte en mogelijkheden voor
medewerkers en de methode. Toch geven alle medewerkers aan dat het prettiger zou zijn wanneer de
formele identiteit wat specifieker en concreter omschreven zou zijn, zodat ze duidelijker kaders biedt.
Of dat nou een keuze is voor een meer “christelijke” invulling, of dat het christelijke karakter misschien
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weggelaten moet worden, is voor de medewerkers om het even. Als de formele identiteit specifieker
omschreven zou worden, is het de vraag of de methode nog blijft aansluiten en of de medewerkers
zich nog kunnen identificeren met de formele identiteit. Het geeft echter wel duidelijkere richtlijnen
voor het onderwijs.

6.2 Aanbevelingen
Hoewel dit onderzoek gericht is op een beschrijving van de huidige situatie, zijn er op basis van
bovenstaande conclusies toch een aantal aanbevelingen te geven.
In het tweede hoofdstuk is op basis van literatuuronderzoek het belang genoemd van het nadenken
en formuleren van de identiteit van een school. De medewerkers van de sectie godsdienst verwachten
meer reflectie op de formele identiteit vanuit de Goudse Waarden, of een concretere uitwerking van
de formele identiteit. Mijn advies aan de Goudse Waarden is om te onderzoeken of deze wensen van
de medewerkers van de sectie godsdienst ook onder andere collega’s leven. Dit sluit goed aan bij het
proces van heroriëntatie waarin de school zit. Als de behoefte aan reflectie of concretere uitwerking
van de formele identiteit breder gedragen wordt, dan kan de school nadenken of en hoe algemene
formuleringen in de formele identiteit concreet gemaakt worden en op welke manier haar
medewerkers betrokken kunnen worden in de reflectie op de formele identiteit. Mijn advies aan de
sectie godsdienst is op dit punt om in gesprek te gaan naar de schoolleiding en deze behoefte aan
reflectie op de formele identiteit te delen.
De medewerkers van de sectie godsdienst waren positief over de interviews over dit onderwerp en
een enkeling gaf aan behoefte te hebben aan momenten waarop de sectie persoonlijke visies deelt op
de identiteit van de school en de inhoud van de godsdienstlessen. De formele identiteit geeft ruimte
om verschillende visies en overtuigingen te hanteren, het is waardevol om de verschillende visies en
overtuigingen van vakcollega’s te weten. Mijn advies aan de sectie godsdienst is dus ook om met elkaar
in gesprek te gaan over de formele identiteit en over de visies op het vak. Niet in de eerste instantie
om hieruit kaders te creëren, maar vooral om van elkaar te leren.
Het laatste advies heeft betrekking op de methode. Alle drie de medewerkers geven aan dat de
methode niet aansluit op de formele identiteit wat betreft de “boodschap van Jezus Christus”.
Daarnaast geven ze aan dat de methode volgens hen wel een goede basis geeft aan de
brugklasleerlingen, maar deze basis is niet compleet. Hier is het tweede gedeelte voor nodig, dat nu
nog wordt gebruikt in de tweede klas, maar per schooljaar 2019-2020 wordt vervangen. Een basis van
het christelijk geloof mee willen geven, zonder Jezus Christus als onderwerp te betrekken, is geen
complete basis. Als Jezus Christus belangrijk is voor de christelijke identiteit van de school, moet dit in
een methode en lessen centraler staan dan nu het geval is. Het herzien van de keuze voor de nieuwe
methode is nu niet mogelijk, daarom is mijn advies om het eerste schooljaar dat die nieuwe methode
gebruikt wordt te onderzoeken of de leerlingen in de brugklas een goede basis meekrijgen van het
christelijk geloof, in de wetenschap dat het tweede gedeelte van de methode niet volgt. Als de brugklas
geen basis van het christelijk geloof meekrijgen, terwijl jullie dat als docenten godsdienst wel belangrijk
vinden, dan moet er mogelijk gekeken worden naar alternatieve invullingen van de lessen.
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Bijlage 1 - Interviewopzet en verantwoording
In dit document staat de opzet van de interviews voor dit onderzoek beschreven. Er staat in details
beschreven welke vragen ik stel op welke volgorde, welke vragen ik kan gebruiken om eventueel door
te vragen en welke toelichting ik geef bij enkele vragen. Onder elke vraag en doorvraagopties staat een
verantwoording waarin ik beschrijf waarom de vraag aansluit bij het onderzoek. De vragen zijn
gerangschikt naar verschillende onderwerpen, zodat de opbouw van het interview gelijk is aan de
opbouw van het onderzoek. De schuingedrukte tekst in dit interviewopzet is hetgeen ik communiceer
naar de respondenten.
Periode:
Respondenten:

de interviews worden afgenomen in de maand juni
docenten uit de sectie ‘godsdienst’ die werkzaam zijn op de afdeling LYCEUMHAVO op ‘De Goudse Waarden’ en les geven aan de brugklas

Introductie onderzoek
Ik doe binnen de ‘Goudse Waarden’ onderzoek naar hoe de identiteit van de school terugkomt
in de godsdienstlessen aan de brugklas. In het onderzoek heb ik literatuuronderzoek gedaan
naar wat identiteit is, naar de identiteit van de school en naar de methode die wordt gebruikt
voor de lessen aan de brugklas. Daarnaast leg in interviews af met de docenten godsdienst op
het LYCEUM-HAVO. In het interview gaan we het hebben over de identiteit van de school, hoe
jij daar mee omgaat in de lessen aan de brugklas en over de methode aan de brugklas.
Verantwoording: Het interview wordt gestart met een korte introductie van het onderzoek.
Zo weten de respondenten wat het onderwerp van het interview is. In deze introductie geef ik
geen resultaten van het onderzoek die ik tot op heden heb verzameld, zodat de antwoorden
van de respondenten zo min mogelijk worden beïnvloed.

Algemene gegevens
Voordat ik start met de interviewvragen, zou ik graag nog wat algemene gegevens van je
willen.
1. Wat is je naam?
2. Ben je een man of een vrouw?
3. Wat is je leeftijd?
4. In welke klassen geef je voornamelijk les op de Goudse Waarden?
5. Hoeveel jaar werkervaring heb je als docent godsdienst in het voortgezet onderwijs?
6. Hoeveel jaar werkervaring heb je als docent godsdienst op de Goudse Waarden?
Verantwoording: Ik stel deze vragen om te kijken of onderscheid in antwoorden van docenten op
overige vragen misschien gelinkt zijn aan algemene gegevens van de docenten. In het interview
stel ik alleen de vragen waarvan het antwoord mij nog onbekend is.

Identiteit van de Goudse Waarden
1. Wat is volgens jou de identiteit van de Goudse Waarden?
Doorvragen: Als een docent het moeilijk vindt om concreet een antwoord te geven op bovenstaande
vraag, vraag ik door met de volgende vraag:
- Stel; ouders van een nieuwe brugklasleerling komen naar jou toe met de vraag: ‘Wat is de identiteit
van de Goudse Waarden?’, welk antwoord geef jij dan?
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Verantwoording: Ik wil met behulp van deze vraag onderzoeken hoe de docent de identiteit
van de school ziet, zonder (nog) in deze vraag de nadruk te leggen op een bepaald aspect van
deze identiteit. Door de vraag zo open mogelijk te stellen en zo min mogelijk ergens op aan te
sturen, geeft het antwoord van de docent mij een goed idee van welk beeld hij/zij heeft bij de
identiteit. Ik kan verder in het interview aansluiten op deze “beginsituatie”.

Formele identiteit van de Goudse Waarden
Als ik het goed heb begrepen is de identiteit van de Goudse Waarden volgens jou als volgt….
(samenvattend teruggeven en controleren). Naast de identiteit zoals jij deze als docent in de
praktijk ziet en beschrijft, staat ook op papier verschillende dingen geschreven over de
identiteit van de Goudse Waarden. In mijn onderzoek hanteer ik hiervoor het begrip ‘formele
identiteit’, waarmee ik bedoel wat er in stukken zoals het beleidsplan, een visiestuk, een
website, e.d. geschreven staat over de identiteit van een school.
2. Wat is volgens jou de formele identiteit van de Goudse Waarden?
Doorvragen: Als een docent aangeeft niet te weten wat de formele identiteit is, wil ik graag weten wat
ze denken dat er in de formele identiteit staat. Daar kan ik met behulp van onderstaande vraag naar
doorvragen.
- Geef eens een beschrijving van wat jij denkt dat er in de formele identiteit van de Goudse Waarden
staat?
Verantwoording: Ik stel deze vraag om te onderzoeken of een docent op de hoogte is van de
formele identiteit van de Goudse Waarden en/of welk beeld de docent heeft van de formele
identiteit. De antwoorden op deze vraag vergelijk ik met de antwoorden op de eerste vraag.
Indien een docent niet op de hoogte is van de formele identiteit van de Goudse Waarden, of als
het antwoord afwijkt van de formele identiteit, geef ik hem/haar vul ik dit aan met informatie uit
mijn literatuurstudie naar de formele identiteit van de Goudse Waarden. Dit doe ik zodat de docent
en ik verder in het interview dezelfde definitie hanteren als we spreken over de formele identiteit.
Voorafgaand aan de volgende vraag licht ik het spanningsveld toe tussen formele identiteit en de
identiteit in de praktijk. Hiermee licht ik toe naar wat voor soort antwoord ik op zoek ben bij de
docent. Dit doe ik zodat het antwoord vooraf iets afgebakend is, maar tegelijkertijd de vraag zo
open gesteld kan worden dat de docent voldoende stof heeft om open te kunnen spreken.

Uit de literatuurstudie van mijn onderzoek blijkt dat de formele identiteit niet altijd
overeenkomt met de identiteit in de praktijk. Dit komt onder andere doordat docenten op
verschillende manieren met deze formele identiteit omgaan en zich er op verschillende
manieren toe verhouden en mee verbinden. Om een voorbeeld te noemen: het kan dus zo zijn
dat er op een school die zich in de formele identiteit profileert als christelijke school docenten
werken die overtuigd christen zijn, maar ook docenten die dit niet zijn. Deze docenten
verhouden zich op verschillende manieren tot de formele identiteit van de school. Op basis van
dit gegeven ben ik benieuwd naar je reactie op de volgende vragen.
3. Hoe verhoud jij je tot de formele identiteit van de Goudse Waarden?
4. In hoeverre verbind jij je aan deze formele identiteit?
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Formele identiteit en lessen aan de brugklas
Mijn onderzoek richt zich op de lessen aan de brugklas. De vorige vragen waren gericht op
identiteit in het algemeen, de komende vragen richten zich op de lessen aan de brugklas.
5. Op welke manier komt de formele identiteit van de school terug in jouw godsdienstlessen
aan de brugklas?
6. In hoeverre herken je dat de formele identiteit van de Goudse Waarden jou kaders geeft
aan je godsdienstlessen aan de brugklas?
Doorvragen: Om eventueel door te vragen, of een antwoord concreet te krijgen, kan ik bij beide vragen
de volgende vraag stellen:
- Kan je een voorbeeld geven?
Verantwoording: Ik stel deze vraag 5 om te onderzoeken óf en hoe de formele identiteit
terugkomt in godsdienstlessen. Vraag 6 geeft meer richting, hiervoor heb ik gekozen op basis
van literatuuronderzoek. Uit literatuuronderzoek blijkt dat formele identiteit is bedoelt om
vakken binnen een school kaders te geven. Door middel van deze vraag wil ik ontdekken wat
binnen het vak godsdienst aan de brugklas volgens de docenten kaders zijn van wat wel en niet
past binnen de formele identiteit.

Formele identiteit en methode van de brugklas
Tot slot onderzoek ik in hoeverre de methode past bij de formele identiteit en jullie als
docenten.
7. In hoeverre sluit de godsdienst-methode van de brugklas aan bij de formele identiteit van
de school?
Doorvragen: Mogelijke vragen om door te vragen zijn:
- Waarom sluit de methode wel of niet aan?
- Indien de methode niet aansluit; waar is dit het geval?
- Kan je concrete voorbeelden noemen?
Verantwoording: Ik stel deze vraag tijdens het interview, omdat deze docenten al jarenlang
met dit materiaal werken en daarmee “experts” zijn in het gebruik hiervan op de Goudse
Waarden. Het antwoord op deze vraag geeft mij een concreter beeld van in hoeverre de
methode past bij de formele identiteit.
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Bijlage 2 – Transcripten interviews
Interview met Lucian Noord
Algemene informatie
Naam: Lucian Noord
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 50 jaar
Werkzaam in welke klassen op de Goudse Waarden: Klas 1, 3, 4 en 5
Aantal jaren werkervaring als docent godsdienst in het voortgezet onderwijs: 24 jaar
Aantal jaren werkervaring als docent godsdienst op de Goudse Waarden: 23,5 jaar

Transcript interview
Ik doe binnen de ‘Goudse Waarden’ onderzoek naar hoe de identiteit van de school terugkomt in de
godsdienstlessen aan de brugklas. In het onderzoek heb ik literatuuronderzoek gedaan naar wat
identiteit is, naar de identiteit van de school en naar de methode die wordt gebruikt voor de lessen
aan de brugklas. Daarnaast leg in interviews af met de docenten godsdienst op het LYCEUM-HAVO.
In het interview gaan we het hebben over de identiteit van de school, hoe jij daar mee omgaat in de
lessen aan de brugklas en over de methode aan de brugklas.
1. Wat is volgens jou de identiteit van de Goudse Waarden?
Er staat het woordje protestants-christelijke op en dat was het ook wel lange tijd. Als je lang meeloopt
dan zie je echt golfbewegingen hier. Toen ik hier kwam was het een beetje los, veel mensen waren
rooms-katholiek die hier werkten. Toen kregen we een andere directeur en werd alles heel anders, er
werd echt gewikt en gewogen wie ze aannamen. Er werd alleen maar protestants-christelijke mensen
aangenomen. Nu zie je een veel lossere stijl terug.
Dus jij hebt meegemaakt dat het van een vrijer toelatingsbeleid naar strenger is verschoven, waarbij
ze alleen protestants-christelijke mensen aannamen, en dat het nu eigenlijk weer terug schuift?
Ja het was veel vrijer en ik weet dat alles ook niet erg was. Ik weet dat ze later mensen afwezen omdat
ze bijvoorbeeld rooms-katholiek waren. Het is wel eens voorgekomen dat ze iemand moesten afwijzen
vanwege het geloof omdat zij rooms-katholiek was, maar toen bleek dat de tweede kandidaat toch
niet zo goed was, hebben ze haar alsnog aangenomen. Zo erg was het hier op een gegeven moment.
Op basis waarvan werd er dan geselecteerd? Wat waren de voorwaarden om hier aangenomen te
worden?
De voorwaarde was dat ze goede papieren hadden, maar als iemand qua identiteit ‘binnen het potje
pieste’ om het zo te zeggen, dan namen ze die eerder aan. Nu zie je dat de focus meer ligt op dat een
docent geschikt is en dat er veel minder geselecteerd wordt op basis van dat protestants-christelijke,
denk ik. Het aannamebeleid is makkelijker.
Stel; er komen ouders van nieuwe brugklasleerlingen naar jou toe en vragen wat de identiteit van
de school is, wat zeg je dan?
Ik denk dat het hier een beetje vrij is. We doen wel wat aan het geloof, het wordt aangestipt. Als je
qua kerken kijkt is het meer die midden-orthodoxie. Niet helemaal vrijzinnig, maar ook niet dat zware
orthodoxe, ook al kan een leerling daar prima mee uit de voeten hier, maar die zal het dan denk ik toch
teleurstellend vinden dat er hier niet zoveel aan wordt gedaan. Maar ik vind het sowieso moeilijk hoor,
identiteit, hoe omschrijf je dat?
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Hoe zou je volgens jou omschrijven wat kenmerkend is aan de school?
Ik denk de zorg, het omzien van de naaste. Bijna niets is sommige docenten teveel, dat is echt vanuit
een intrinsieke motivatie, dat ze anderen die buiten de boot vallen echt willen helpen. Dat is wel
kenmerkend aan de school en daar zijn we bijna ook aan ten onder gegaan. Dat is nu ook weer een
ander beleid want toen kregen we zoveel zorgleerlingen dat dat niet normaal was dus dat zijn ze nu
ook weer aan het terugdraaien denk ik. Mensen zeiden van buitenaf: ‘Oh als je iets hebt met je kind
moet je ze maar naar de Goudse Waarden sturen want daar zijn ze allemaal zo aardig en hebben ze
extra tijd en aandacht’, maar dat werd op een gegeven moment een beetje te gek.
Dus samenvattend is het qua toelating best wel vrij en kenmerkend aan de school is de zorg en
aandacht?
Ja, dat vrije vind ik echt een positief punt. Het is mooi dat we elkaar vrij laten in geloofszaken. Je kan
het er best over hebben en dat is ook helemaal niet gek. We hebben het er met elkaar wel over, maar
dat komt misschien ook omdat ik in die clubjes zit waarin het vaak over identiteit gaat.
Geeft de Goudse Waarden je hierin bepaalde kaders mee over wat je qua geloof wel of niet zou
mogen zeggen in de klas?
Nee, gewoon respect voor elkaar en open zijn. Niet vloeken en schelden, maar dat zal op een andere
school net zo zijn. Dat wordt ook niet specifiek benoemd, dan moet je echt je boekje te buiten gaan.
Ik weet wel dat we op een gegeven moment een nieuwe methode bekeken en dat de school zei dat
het allemaal te vaag was en meer op ethiek leek, maar het is niet zo dat ze van bovenaf iets opleggen
van wat wel of niet mag. Je hebt natuurlijk wel je vieringen en je dagopeningen en alles. Er zijn wel
bepaalde structuren waarin je er iets aan moet doen.
Kan je daar voorbeelden van noemen?
We beginnen de dag met dagopeningen. Ik zit ook in dat identiteitsclubje en we zijn wel eens bezig
geweest om methodes voor dagopeningen te vergelijken, maar toen kwamen we toch weer op Oase
uit. We hebben wel eens alternatieven in de personeelskamer gelegd. Of dat je met Pasen teksten kon
ontvangen in je inbox zodat je daar weer input uit kon halen. Dus we hebben wel van alles. Eén keer
per jaar op goede vrijdag hebben we voor collega’s de inspiratiedag. Die sluit nu ook wel goed aan. Dat
vind ik ook een positief punt. Verder is er vier keer per jaar een viering. Verder komt er wel veel meer
bij, maar leerlingen gaan weg en kunnen denken ‘wat is er nou echt christelijk aan deze school?’, dat
ze misschien ook iets missen. Weet ik niet.
Wat vind je daarvan?
Ik ben bang als het teveel van dat christelijke wordt….. Ik denk dat het ook verschilt per docent hoor,
ik denk dat er best wel heel wat inleggen, meer nog dan ik er misschien inleg. Je neemt jezelf mee.
Sommige bidden met leerlingen. Het is wel heel anders dan bijvoorbeeld de Driestar, dus ik heb ook
niet zo’n fundamenteel zinnetje in mijn hoofd bij deze school. Het is trouwens wel kenmerkend dat je
hier godsdienst op school hebt, ik had denk ik anders ook prima op een openbare school les kunnen
geven.
Waarom dan toch de Goudse Waarden?
Omdat ze alleen op christelijke scholen hier godsdienst geven. Als ik een ander vak had gegeven had
ik het prima gevonden om op een openbare school les te geven.
Naast de identiteit zoals jij deze als docent in de praktijk ziet en beschrijft, staat ook op papier
verschillende dingen geschreven over de identiteit van de Goudse Waarden. In mijn onderzoek
hanteer ik hiervoor het begrip ‘formele identiteit’, waarmee ik bedoel wat er in stukken zoals het
beleidsplan, een visiestuk, een website, e.d. geschreven staat over de identiteit van een school.
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2. Wat is volgens jou de formele identiteit van de Goudse Waarden?
Dat is meer dat we een leefgemeenschap zijn met Jezus Christus als voorbeeld voor ons in het dagelijks
leven. Zo zie ik het meer, de formele identiteit. Maar ik denk dat er in de praktijk heel weinig mensen
kijken naar bijvoorbeeld die website en dat school daar ook een beetje mee in hun maag zit want we
hebben er ook wel eens over gesproken met de schooldirectie dat ze het bewust niet zo scherp neer
willen zetten. We zijn zo heel divers met elkaar en dat willen we eigenlijk ook zo houden. Daarom
kiezen ze denk ik niet voor zo’n zinnetje van ‘dit is onze identiteit’. Dat merkte je ook bij de laatste
inspiratiedag. Ik had het er met het bestuur over of ze tot een nieuw formeel stukje wilde komen aan
het einde van het proces van heroriëntatie. Ik dacht dat dat wel de bedoeling was, maar hij zei dat dat
niet de bedoeling is en dat ze graag willen dat we met elkaar in gesprek gaan. Het blijft een beetje
onduidelijk hier op school.

Vind je dat van de formele identiteit ook?
Die blijft zeker onduidelijk, misschien nog wel onduidelijker dan in de praktijk. Er wordt nooit met
collega’s rond de tafel gezeten dat we een oordeel moeten vellen over wat er precies staat. Dat wordt
alleen bij je sollicitatiegesprek gedaan. We kijken er eigenlijk helemaal niet meer naar. Ik kijk nooit
naar die formele identiteit, wat we zijn en waarop gebaseerd. Er staat bijvoorbeeld wel protestants
christelijk op de gevel van de school, maar in hoeverre zijn we niet gewoon christelijk. Dat weet ik niet
echt.
Voor dit onderzoek heb ik al die documenten waarin iets staat over de formele identiteit eens goed
bestudeerd. Je komt op de homepage van de site er alleen door middel van de letters CS, christelijke
scholengemeenschap, achter dat de school christelijk is. Als je doorklikt naar het kopje visie en
identiteit staat er: Als scholengemeenschap willen we herkenbaar zijn als christelijke school. We
vertalen de boodschap van Jezus Christus in de manier waarop je onderwijs krijgt en hoe we met
elkaar, de natuur en cultuur omgaan.
Het is dus alweer iets aangepast zelfs.
Die visie is uitgewerkt in de drie kernwaarden ‘aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid’.
Ja, dat is ook overal zo dus ook een beetje nietszeggend. Dat zijn van die kernwoorden die overal
kunnen gelden, moeten gelden. Hier zie je het dus ook niet duidelijk terug. Dat doen ze dus bewust
om het zo open mogelijk te houden.
Verder staat er dat het een open christelijke school is die geen toelatingsbeleid kent en zoals jij net
al zei, dat de zorg centraal staat op deze school.
Uit de literatuurstudie van mijn onderzoek blijkt dat de formele identiteit niet altijd overeenkomt
met de identiteit in de praktijk. Dit komt onder andere doordat docenten op verschillende
manieren met deze formele identiteit omgaan en zich er op verschillende manieren toe verhouden
en mee verbinden. Om een voorbeeld te noemen: het kan dus zo zijn dat er op een school die zich
in de formele identiteit profileert als christelijke school docenten werken die overtuigd christen
zijn, maar ook docenten die dit niet zijn. Deze docenten verhouden zich op verschillende manieren
tot de formele identiteit van de school. Op basis van dit gegeven ben ik benieuwd naar je reactie
op de volgende vragen.
3. Hoe verhoud jij je tot de formele identiteit van de Goudse Waarden?
Ik ga wel bijna elke zondag naar de kerk, ben wel gelovig, lees wel de Bijbel, bid wel, dat soort dingen.
Dus voor mij kan ik in het christelijke aspect kan ik mij helemaal vinden en doe ik er in mijn dagelijks
leven misschien wel meer mee dan hier op school. Als je het vergelijkt met andere docenten, daar
geloven er veel minder en verschillenden hebben tijdens hun sollicitatie even met de school
meegepraat als het om dit onderwerp gaat. Ik ben flink doorgezaagd hierover maar dat komt denk ik
42

ook omdat ik godsdienst kwam geven. Maar je komt hier heel makkelijk binnen, verschillenden doen
geen dagopening. Ik denk dat er tussen docenten onderling hele grote verschillen zijn. De één wil het
wel uitdragen en die doet er ook iets mee tijdens zijn lessen en anderen veel minder. Je ziet tussen ons
als sectie al veel verschillen en tussen andere docenten soms nog meer. Er zit wel een hele kloof.
4. In hoeverre verbind jij je aan deze formele identiteit?
Zijn er aspecten van de formele identiteit waar het wringt met jouw persoonlijke identiteit?
Nee, anders zou ik het ook wel zeggen. Ik weet wel dat docenten echt negatief waren over die
inspiratiedag de eerste paar keer, dan zeg ik wel hoe ik het geloof en er in sta en uiteindelijk is dat ook
wel goed gegaan. Ik vond dat ze wel iets terug konden doen voor de school en zo raar is het ook niet,
het gaat vaak over vragen die iedereen wel heeft. Maar verder is er niet echt iets waar het voor mij
wringt.
Jij zit in de identiteit commissie vertelde je. Heb je het idee dat het onderwerp identiteit op jullie
schouders terecht komt?
Ik heb wel eens gedacht dat school iets wil, maar dat wij dat moeten doen en niet perse willen. Ik heb
wel het idee dat ze bij de vieringen een beetje ons aankijken erop. Bij de vieringen heb ik ook een
beetje het idee dat school weer iets wil en daar wordt ik een beetje ongemakkelijk van soms. Ik heb
niet helemaal het idee dat het leeft onder medewerkers. Als een viering is geweest hoor je er niet heel
veel van terug. Ik kan mij voorstellen dat het een verplicht nummertje is. Of docenten die denken dat
het te christelijk is. Maar sommigen vinden het wel mooi.
Stel; het resultaat van de heroriëntatie is dat het overgrote deel van de docenten vindt dat de school
het christelijke karakter los moet laten. Wat vind jij daar dan van?
Ik ben bang dat ze die vieringen en dagopeningen alleen hebben zodat ze kunnen zeggen dat ze een
christelijke school zijn. Ik weet niet in hoeverre ze er belang aan hechten. Als volgend jaar de aula
wordt gerenoveerd en er kunnen geen vieringen meer plaatsvinden, dan denk ik dat ze iets uitschrijven
voor de mentor om tijdens de les te doen en dan is het ook weer klaar denk ik. Het wordt wel heel
mager als dat allemaal wegvalt, dan maakt het nog meer uit wat je als docent doet tijdens de lessen.
Ik ben ook niet het type dat uitbundig vertelt in de klas dat ik naar de kerk ben geweest bijvoorbeeld.
Het is niet zo dat ik een heel verhaal ophang. Ik wil best de discussie aan of we niet de hele andere
kant op moeten als school, want hoe lang hou je dit stand? Ik heb zelf altijd op een openbare school
gezeten, maar als je het had over kernwaarden en structuur was het allemaal heel duidelijk. En
docenten waren daar ook christelijk en vertelden daar over dus eigenlijk is dat een beetje hetzelfde.
5. Op welke manier komt de formele identiteit van de school terug in jouw godsdienstlessen
aan de brugklas?
Ik denk dat als je in de brugklas kijkt dan is nog heel duidelijk het christendom aanwezig bij godsdienst.
Dat komt door de structuur van het boek, het gaat over de structuur, verhalen en geschiedenis van de
Bijbel. De brugklassers zelf staan ook open voor vragen. Het gaat heel veel over het geloof en de
identiteit van de school.
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Als je die methode loslaat, ben jij dan met de formele identiteit bezig in jouw godsdienstlessen aan
de brugklas?
Dan wordt het wel heel vaag. Leerlingen weten dat in christen ben en ik noem ook dat het christendom
misschien meer aan bod komt omdat ik er gewoon veel meer van weet dan van een stroming waar ik
alleen wat over heb gelezen bijvoorbeeld. Maar leerlingen zullen misschien ook wel zeggen dat ik
gewoon het boekje volg. Maar ik denk dat het straks heel vaag wordt en dat leerlingen niet zullen
zeggen dat het één belangrijker is dan het ander. En misschien mag dat niet op een school, maar zo
was het altijd wel; je deed eerst en voornamelijk christendom en daarnaast noemde je nog een paar
andere dingen. Maar als leerlingen niks meer weten qua kennis van het christendom dan zegt het ze
ook niet meer. In de bovenbouw merk je dat al bij de nieuwe methode ‘perspectief’, het maakt het wel
levendig omdat je het over maatschappelijke problemen hebt alleen de basis valt weg.
Valt die basis weg door de formele identiteit?
Ik denk dat beide aanpakken, een christelijke basis of een meer algemeen maatschappelijk gerichte
les, past bij de identiteit. Het ligt eraan wat je wilt. Leerlingen kiezen niet meer specifiek voor deze
school maar zijn aan het shoppen. Als ze het christelijke willen behouden dan moeten ze het strakker
neerzetten. We zitten een beetje in een tussenfase voel ik. Je merkt aan de leerlingen dat ze steeds
minder christelijk opgevoed en hebben weinig kennis. Er zijn er niet veel meer van de kerk volgens mij.
Er zijn er wel heel wat die goed basisonderwijs hebben gehad over de bijbel op de basisschool.
6. In hoeverre herken je dat de formele identiteit van de Goudse Waarden jou kaders geeft aan
je godsdienstlessen aan de brugklas?
Ik denk dat die kaders er nauwelijks zijn. Als mijn collega’s zeggen dat dat boek ‘Perspectief’ bevalt dat
we die methode gaan gebruiken vanaf klas 1. Het is niet dat die formele identiteit zo is dat we denken
dat kan niet, maar ik persoonlijk denk dat ze een betere basis hebben met de methode die we nu
gebruiken in de brugklas. Juist op grond van die identiteit voel ik mij haast verplicht om die leerlingen
wel een christelijke basis mee te geven. Het heeft twee kanten, aan de ene kant geeft de formele
identiteit het kader dat je wel iets christelijks moet doen op deze school en moeten we ze die
christelijke basis geven, aan de andere kant is het zo los dat geen haan er naar kraait als we dat niet
doen.
Waarom voel jij je verplicht om die leerlingen op basis van de formele identiteit een christelijke basis
mee te geven?
Dat is meer vanuit mijn eigen identiteit dan vanuit de formele identiteit. Het één is niet slechter dan
het ander, maar dat voel ik zelf zo. We kunnen zaken uit de maatschappij wel heel goed gebruiken om
godsdienst te geven, maar ik merk dat als leerlingen die basis niet krijgen, ze het dan later ook niet zo
goed begrijpen. Het lezen van de Bijbel geeft ook een basis dat leerlingen bijvoorbeeld bepaalde dingen
uit de Nederlandse cultuur of bepaalde uitspraken begrijpen en weten waar dat vandaan komt, maar
daar kan je bijna niet aan beginnen. Maar er komt ook veel op ze af.
7. In hoeverre sluit de godsdienst-methode van de brugklas aan bij de formele identiteit van
de school?
Dat denk ik wel. Het tweede deel, dat we in de tweede klas gebruiken, moet er dan wel bij. Het gaat
daar over het verhaal van Jezus. Maar de methode van de brugklas geeft wel een goede basis die
aansluit bij de formele identiteit. Ik denk dat het wel goed aansluit.
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Waarom sluit het goed aan bij de formele identiteit?
De boodschap van Jezus zit wel in het boek, alleen het boek aan de brugklas is alleen het Oude
Testament. Ze krijgen wel een goede basis, maar alleen Oud Testamentisch. Het leven van Jezus komt
niet voor in het eerste deel voor de brugklas, dus in die zin sluit het niet goed aan. Ik vraag mij af of
het boek aansluit bij de leerlingen, maar het verschilt ook want je hebt zoveel verschillende typen
leerlingen. Ik heb nu leerlingen waarvan ik denk dat de methode van de bovenbouw beter aansluit,
maar voor sommigen sluit dit boek beter aan. Het boek is heel basis, sommige leerlingen weten het al
en hebben die basis al gehad. Die basis is wel belangrijk en sluit aan bij de formele identiteit. Alleen is
het de vraag of je dat met een uurtje per week gaat redden. Ik heb wel eens voorgesteld om in de
brugklas een leesrooster te maken met Bijbelse verhalen, elke docent kan dit gebruiken voor de
dagopeningen en dat zou denk ik goed aansluiten bij de identiteit.
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Interview met Roelof Steenbergen
Algemene informatie
Naam: Roelof Steenbergen
Geslacht: Man
Leeftijd: 38 jaar
Werkzaam in welke klassen op de Goudse Waarden: Klas 1, 3, 4 en 5
Aantal jaren werkervaring als docent godsdienst in het voortgezet onderwijs: 9 jaar
Aantal jaren werkervaring als docent godsdienst op de Goudse Waarden: 8 jaar

Transcript interview
Ik doe binnen de ‘Goudse Waarden’ onderzoek naar hoe de identiteit van de school terugkomt in de
godsdienstlessen aan de brugklas. In het onderzoek heb ik literatuuronderzoek gedaan naar wat
identiteit is, naar de identiteit van de school en naar de methode die wordt gebruikt voor de lessen
aan de brugklas. Daarnaast leg in interviews af met de docenten godsdienst op het LYCEUM-HAVO.
In het interview gaan we het hebben over de identiteit van de school, hoe jij daar mee omgaat in de
lessen aan de brugklas en over de methode aan de brugklas.
1. Wat is volgens jou de identiteit van de Goudse Waarden?
De school wil een christelijke school zijn en dat proberen ze ook wel uit te dragen en je ziet dat een
groot gedeelte van het personeel dat ook wil. Het is alleen wel een beetje de vraag wat daarmee
bedoelt wordt. Ik proef een beetje dat we een heel sociale school willen zijn en dat personeel en de
school zelf daarin samenkomt. Christelijke georiënteerde mensen noemen dat christelijk en de mensen
die niet zoveel hebben met het christelijk geloof noemen dat sociaal of open of warm. Dat zijn
begrippen die je vaak terug hoort. Ik denk dat je uiteindelijk allemaal hetzelfde bedoelt, alleen mensen
die een christelijke overtuiging hebben drukken het stempel ‘christelijk’ er meer op.
Wat is dan volgens jou ‘het christelijke’ van de Goudse Waarden, waar zit dat ‘m dan in?
Het is best wel ingewikkeld dat je ‘christelijk’ niet echt kunt meten naar mijn beleving. Dus de
schoolleiding probeert dan lijnen te leggen tussen de manier waarop ze de school richting geeft en
lijnen uit het christelijk geloof, zoals sociaal zijn en naastenliefde zoals je het ook bij Jezus ziet. Die lijn,
maar die lijn vind ik altijd heel gezocht eerlijk gezegd.
Hoe bedoel je dat?
Onderwijs 2019 is iets heel anders dan wat Jezus zegt over het omgaan met je naaste. Jezus had
bijvoorbeeld een hele radicale kant: ‘jullie zijn mijn familie niet op het moment dat jullie niet mijn
boodschap aannemen.’. Die radicaliteit hebben wij gelukkig niet. Dus we kunnen het makkelijk hebben
over de naastenliefde van Jezus, maar bij Jezus was het wel altijd het moment waarop je moest kiezen
om zijn ideeën te kiezen, anders werd het wel heel lastig en was er ook een hel voor jou. Zo
interpreteren wij naastenliefde niet. Dus ik denk dat we dat heel erg snel roepen, vanuit de Bijbel.
Terwijl het in mijn optiek veel meer een humanistisch mensbeeld en wereldbeeld dan een, als dat al
bestaat, een Bijbels wereldbeeld. Volgens mij bestaat dat ook helemaal niet omdat de Bijbel veel te
breed is. Verder zie ik aan de buitenkant natuurlijk wel wat dingetjes, we zetten christelijk op de gevel,
we geven vieringen waarbij gebeden wordt enzo. Dus die vormen zijn er nog wel, daar kan je het
concreet aan zien. Maar je merkt wel dat iedereen daarmee worstelt. De mensen die christelijk zijn
worstelen met het goed overbrengen van het geloof en de mensen die er weinig of niets mee hebben
vragen zich af wat we aan het doen zijn, hoeveel waarde het heeft en of het niet een overblijfsel is van
een religie waar we niet zo goed meer mee uit de voeten kunnen.
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Het wereldbeeld noem jij dus meer humanistisch en je zegt dat dat door christenen christelijk wordt
genoemd?
Ja, maar dat heeft ook meer te maken met mijn eigen visie. Ik vind het moeilijk om te benoemen wat
christelijk is. Ik weet wat mensen ermee bedoelen, maar tegelijkertijd blijft dat voor mij heel vaag. Ik
de schoolgids staat dan ‘worden wie je bent’, ja dat weet ik niet. Dat vind ik meer humanistisch. Dat is
een concreet voorbeeld.
Naast de identiteit zoals jij deze als docent in de praktijk ziet en beschrijft, staat ook op papier
verschillende dingen geschreven over de identiteit van de Goudse Waarden. In mijn onderzoek
hanteer ik hiervoor het begrip ‘formele identiteit’, waarmee ik bedoel wat er in stukken zoals het
beleidsplan, een visiestuk, een website, e.d. geschreven staat over de identiteit van een school.
2. Wat is volgens jou de formele identiteit van de Goudse Waarden?
Dat is een beetje een gekke combinatie van dingen die heel radicaal zijn. Er wordt ergens het evangelie
van Jezus Christus genoemd en termen als ‘redding’ volgens mij. Dat is best wel concreet. En
tegelijkertijd wordt er dan geprobeerd in mijn beleving om dat een beetje acceptabel te maken voor
mensen die niet christelijk zijn en naar onze school komen. Dan wordt het al snel heel vaag of breed.
Bewust of onbewust moet je zeker niet het idee krijgen dat het christendom superieur is aan andere
religies bijvoorbeeld.

Vind je dat ze die radicale boodschap nu afzwakken en sterker neer moeten zetten?
Ik denk dat je moet kiezen. Je kunt het scherper formuleren, dan weet iedereen waar die aan toe is. Je
kunt ook zeggen dat het bij ons niet veel zin meer heeft dus we halen het weg. Ik heb onderzoek gedaan
hierover voor mijn eindscriptie en ook met schoolleiders gesproken die tot de conclusie kwamen dat
we erg meebewegen. Je kan natuurlijk tot de conclusie komen dat die ‘c’ niet meer is wat wij zijn en
dat we het daarom van de gevel af halen. Dat vind ik wel een duidelijke keuze. Ik mis nog wel een
stukje duidelijke visie daarop. Elk jaar hebben we weer identiteitsochtend. Dan worden dezelfde
vragen gesteld en doen ze weer een poging om hetzelfde te achterhalen. We zijn dan bezig met wat
de identiteit betekent, maar we komen er met z’n allen eigenlijk nooit uit. Dat is geen onwil, maar
gewoon de moeite hebben met enerzijds een religie die best wel wat elementen heeft die…… We
hebben nou eenmaal Jezus, die hoort nou eenmaal bij het christendom. Je kan geen christelijke school
zijn zonder iets te doen met God, Jezus, een nieuw-testamentisch idee van een hiernamaals,
bijvoorbeeld. Dat zijn best wel grote dingen. Grote geloofselementen die niet kunnen ontbreken. Die
kan je niet afzwakken want ze zijn belangrijk voor die religie. Je merkt dan dat er manieren worden
gezocht om iedereen bij elkaar te houden of om het een meer filosofisch gedachtegoed te laten
worden waar mensen zich vooral niet aan moeten stoten. Dat maakt het vaag. We willen iedereen
binnen boord houden. Ze zijn zoekende, daarmee wordt het verhaal van de Bijbel of het verhaal van
Jezus vooral het verhaal van ‘kom erbij, je mag zijn wie je bent’. Maar dat vind ik niet perse of exclusief
christelijk. Ik heb er echt diverse gesprekken over gehad met de schoolleiding. Zij waren christelijk en
er ook heilig van overtuigd dat als je hier rondloopt dat mensen dan proeven dat dit een andere school
is. Ze kunnen dat niet perse benoemen, maar het komt dan doordat we een christelijke school zijn. Ik
denk dat dat onzin is, ik geloof dat niet.
Vanuit mijn literatuuronderzoek viel het op dat als je naar de site gaat, dat er op de eerste pagina
weinig staat over dat de school christelijk is. Pas als je naar de visie en identiteit gaat, kom je de
volgende woorden tegen: Als scholengemeenschap willen we herkenbaar zijn als christelijke school.
We vertalen de boodschap van Jezus Christus in de manier waarop je onderwijs krijgt en hoe we met
elkaar, de natuur en cultuur omgaan. Dat wordt uitgewerkt in de kernwaarden ‘aandacht,
vertrouwen en verantwoordelijkheid’. Daarnaast geven ze aan dat de school een open christelijke
school is en geen toelatingsbeleid kent. Ook zeggen ze een waardevolle school te zijn, zorg voor
elkaar en voor de leerling staat centraal.
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Uit de literatuurstudie van mijn onderzoek blijkt dat de formele identiteit niet altijd overeenkomt
met de identiteit in de praktijk. Dit komt onder andere doordat docenten op verschillende
manieren met deze formele identiteit omgaan en zich er op verschillende manieren toe verhouden
en mee verbinden. Om een voorbeeld te noemen: het kan dus zo zijn dat er op een school die zich
in de formele identiteit profileert als christelijke school docenten werken die overtuigd christen
zijn, maar ook docenten die dit niet zijn. Deze docenten verhouden zich op verschillende manieren
tot de formele identiteit van de school. Op basis van dit gegeven ben ik benieuwd naar je reactie
op de volgende vragen.
3. Hoe verhoud jij je tot de formele identiteit van de Goudse Waarden?
4. In hoeverre verbind jij je aan deze formele identiteit?
Ik vind het heel lastig. Als je het hebt over die drie kernwaarden; er is helemaal niemand die zegt dat
dat waardeloos is en dat we dat niet moeten doen. Het is zo breed en zo vaag dat ik er prima mee uit
de voeten kan, maar niet perse omdat het christelijk is, maar omdat het algemeen pedagogische
waarden zijn die we allemaal in Nederland onderschrijven. Ik heb best wel veel nagedacht, en ik denk
meer dan bijvoorbeeld een docent Nederlands, over de vraag of ik op deze school pas omdat ik wel
een christelijke achtergrond heb en mijzelf ook een cultuurchristen vindt, maar niet meer geloof. Dan
kijk ik naar de identiteit en de manier waarop men vindt dat ik mij moet gedragen op deze school, ik
kan dat prima doen en voel mij daar prima in thuis. Dan moet je het maar niet zo vaag opschrijven. Het
zou lastiger worden als het concreter werd. Het zou dan onmogelijk worden voor 80 procent van de
docenten hier.
Ik hoor je zeggen dat doordat die formele identiteit zo breed is, dat jij je daar prima in kan vinden?
Ja, ik vind dat echt te vaag hoor. Dit is niet christelijk. Dit is gewoon iets wat je binnen het hokje
christendom prima kunt schuiven, maar je kunt niet zeggen dat je een christelijke school bent en dat
dat terug te zien is in de lessen. Dit zijn prachtig, algemene dooddoeners.
Zijn er plekken in de formele identiteit waar het botst met jouw persoonlijke identiteit?
Nee, dan is het eerder een verlegenheid. De schoolleiding zegt ook eerlijk dat ze soepeler zijn bij een
docent voor een vak waar moeilijk mensen voor te krijgen zijn dan bij een vak waar dat niet het geval
is. Omdat het zo breed is, zal de schoolleiding bij een overtuigd atheïst die zijn lessen met aandacht en
zorg inricht, met een gerust gevoel kunnen zeggen dat deze docent lesgeeft volgens de identiteit,
terwijl die persoon misschien afkeer heeft tegen het christelijk geloof. Je houdt elkaar een beetje voor
de gek zo. Je houdt iets in stand. Die vaagheid is heel veilig.
5. Op welke manier komt de formele identiteit van de school terug in jouw godsdienstlessen
aan de brugklas?
Wij besteden in de brugklas bewust heel veel aandacht aan het christelijk geloof. We zijn in andere
jaarlagen overgestapt naar een boek wat meer gaat over levensbeschouwing, maar willen in de
brugklas bewust die christelijke basis laten liggen. Dat is een bewuste keus, dat we leerlingen iets willen
meegeven over het christelijk geloof. Uiteindelijk zien we wel een verschuiving. Het is bijvoorbeeld
jarenlang een must geweest dat leerlingen allemaal een bijbel hadden. Daar deden we dan heel
moeilijk en principieel over. Dan kochten ze die Bijbel maar deden ze er nooit meer iets mee. Ik heb
voorgesteld om deze van de lijst te halen en die is er nu ook af. Ik kan mij voorstellen dat sommige
mensen dat zien als een stuk verschraling en minder zichtbaarheid van de identiteit, want je schaft
geen Koran aan maar een Bijbel omdat je dat belangrijk vindt omdat je een christelijke school bent. Ik
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denk dat de manier waarop ik het christendom behandel, dat daar ook een stukje cultuur in zit. We
zijn een christelijke school en tegelijkertijd is het ook een stukje context scheppen voor wat leerlingen
om zich heen zien gebeuren. Omdat die identiteit dus weer zo vaag is kan ik daar alle kanten mee op
en denk ik dat ik wanneer ik mijn Engelse lessen geef op dezelfde manier lesgeef als wanneer ik
godsdienst geef. Die drie kernwaarden zijn dan de basis voor de lessen, ook als je die drie termen niet
in je hoofd hebt zitten. Toevallig weet ik dat omdat ik veel met de identiteit ben bezig geweest. De
meeste collega’s zullen ze niet uit hun hoofd weten, maar dat is als het goed is waarom je voor de klas
staat. Omdat je wil dat iemand vordering maakt, groeit, mens kan zijn, weet ik veel.
Dus de methode verschaft houvast dat de leerlingen bezig zijn met het christelijk geloof en
tegelijkertijd draag jij ook die kernwaarden uit?
Ja, en als ik heel kritisch naar het boek kijk dan is het niet een boek wat heel klakkeloos alles overneemt
wat in de Bijbel staat. Het geeft veel informatie over het christendom, maar wel vanuit een zekere
neutraliteit, in hoeverre dat bestaat.
6. In hoeverre sluit de godsdienst-methode van de brugklas aan bij de formele identiteit van
de school?
Als je heel scherp naar de identiteit kijkt, dan vindt ik dat het boek te neutraal en relativerend is als je
het hebt over de radicale uitspraken uit de identiteit. Als je kijkt naar het andere, meer open
geformuleerde gedeelte, dan weer wel. Het gaat over algemene zaken zoals respect hebben voor je
naaste enzovoorts. Wat in het boek wel veel gebeurd is dat er een verhaal wordt genoemd en dat daar
een moreel lesje uit wordt getrokken waarvan je als docent denkt dat dat wel een hele grote sprong
is. In jaar twee, het vervolg op deze methode, is dat veel erger. Je gaat dan een heel stuk uit de Bijbel
door waar verzoekende conclusies uit worden getrokken. Het is een beetje gezocht vaak. Het past in
mijn beleving wel in het hele vergezochte van ‘het is christelijk, dus aandacht, vertrouwen,
verantwoordelijkheid’.
7. In hoeverre herken je dat de formele identiteit van de Goudse Waarden jou kaders geeft aan
je godsdienstlessen aan de brugklas?
Er zijn wel dingen die ik niet zeg omdat ik op een christelijke school werk. Maar dat is niet perse omdat
bijvoorbeeld de formele identiteit op regel drie op de website dat formuleert, maar dat is meer een
gevoel. Ik weet ook niet of dat gevoel altijd terecht is. Als een leerling mij vraag of ik in God geloof, dan
geef ik een ander antwoord als wanneer een goede vriend dat vraagt. Omdat ik mij ergens nog meer
aan het christendom wil conformeren hier op school dan privé. Maar dat is meer gevoel. Ik merk dat
toen ik hier in jaar één rondliep dat ik daar veel ingewikkelder over deed dan nu. Het is gewoon
verandert en je voelt een beetje aan wat wel of niet kan, of ik vind zelf dat iets wel of niet kan. Dat is
ook wel in gesprekken met collega’s waarvan ik weet dat zij een duidelijk ingekleurd beeld hebben van
wat een christelijke school wel of niet moet zijn. Ik vind nog steeds dat ik hier kan werken want ik voel
mij echt een cultuurchristen, maar sommige mensen vinden dat heel ingewikkeld. Het is meer gevoel,
niet dat het perse ergens opgeschreven staat.
Als een leerling aan jou vraagt of je gelooft in God, geef je dan een ander antwoord als
godsdienstdocent dan als Engelsdocent?
Ja, want ik wil ze bij godsdienst een stapje verder brengen. Als ik die vraag krijg dan wil ik dat zij zelf
nadenken over op basis waarvan ze tot hun eigen conclusie komen. Ik krijg de vraag van niet-religieuze
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leerlingen en van religieuze leerlingen, vaak in de eerste weken en daarna nooit meer. Ik wil als
godsdienstdocent dat leerlingen nadenken over wie ze zijn, wat hun levensbeschouwing is en waar ze
dat op baseren. Dus dat is een hele mooie invalshoek. Bij Engels is het meer een off-topic vraag, die ik
dan ook zo behandel. Het is bij godsdienst de mooiste opening die je kan krijgen, wat uiteindelijk je
persoonlijke levensbeschouwing is. Daar ben je naar mijns inziens mee bezig, met het vormen van je
levensbeschouwing. Dat heeft invloed op elke keuze die je maakt uiteindelijk, zonder dat je daar altijd
over nadenkt.
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Interview met Wouter Hordijk
Algemene informatie
Naam: Wouter Hordijk
Geslacht: Man
Leeftijd: 31 jaar
Werkzaam in welke klassen op de Goudse Waarden: Klas 1, 2 en 3
Aantal jaren werkervaring als docent godsdienst in het voortgezet onderwijs: 3 jaar
Aantal jaren werkervaring als docent godsdienst op de Goudse Waarden: 3 jaar

Transcript interview
Ik doe binnen de ‘Goudse Waarden’ onderzoek naar hoe de identiteit van de school terugkomt in de
godsdienstlessen aan de brugklas. In het onderzoek heb ik literatuuronderzoek gedaan naar wat
identiteit is, naar de identiteit van de school en naar de methode die wordt gebruikt voor de lessen
aan de brugklas. Daarnaast leg in interviews af met de docenten godsdienst op het LYCEUM-HAVO.
In het interview gaan we het hebben over de identiteit van de school, hoe jij daar mee omgaat in de
lessen aan de brugklas en over de methode aan de brugklas.
1. Wat is volgens jou de identiteit van de Goudse Waarden?
Ik zou hem als open christelijk omschrijven. Daar komt dan het woordje open als eerst en niet perse
christelijk, dus ik denk dat het een open school is voor mensen die wat voor religieuze achtergrond ze
ook hebben, dat zij zich hier welkom moeten voelen. En tegelijkertijd zit hier een duidelijk christelijke
stempel op die is duidelijk in het feit dat we hier godsdienst hebben, duidelijk dat er een dagopening
is, waarin boekjes beschikbaar worden gesteld waar ook een heel aantal christelijke visies naar voren
komen en dat er door het jaar heen volgens mij vier vieringen zijn rondom de christelijke feestdagen
kerst en pasen, maar daarnaast ook op andere momenten zoals het einde van het jaar. Waarin duidelijk
iets vanuit een christelijke visie wordt meegegeven. Ik denk dat dat de meest zichtbare manieren zijn
waarop de identiteit zichtbaar wordt.
Dit zijn dan georganiseerde manieren van identiteit. Wat zijn de minder zichtbare manieren, denk
je?
Een groot gedeelte van de collega’s heeft iets met het christendom, dus daarin komt het al naar voren.
Je trekt een bepaald soort docenten aan en dat is best wel breed. Docenten die er heel veel mee
hebben en docenten die er wat liberaler, wat vrijer in staan, in het christelijk geloof, maar ik denk dat
dat een groot effect heeft op de sfeer onderling onder collega’s. Dat is wat minder testbaar en
meetbaar en wat subjectiever maar wel voelbaar. Ik denk dat als we het over identiteit hebben dat het
soort mensen wat je aantrekt, dat dat ook een soort sfeer neerzet. Hoewel gezegd moet worden dat
bij mijn gesprekken toen ik hier kwam werken het stukje identiteit niet heel duidelijk besproken werd.
Dat kan te maken hebben met dat ik als godsdienstdocent aan de slag ging en dat ze er misschien
vanuit gingen dat ik daar wel iets mee zou hebben. Maar we hadden het minder over hoe ik erin stond
of hoe ik er tegen aan kijk.
Is er in je sollicitatie de voorwaarde gesteld dat je christen moet zijn?
Nee. Maar dat kan er mee te maken hebben dat ze wisten dat ik voorga in kerken en diensten en dat
het daarom niet besproken werd. Dat het gek zou zijn als ik er niks mee zou hebben maar wel in de
kerk van alles loop te roepen.
Dus samenvattend omschrijf jij de identiteit als een open christelijke school, met de nadruk op open
en het christelijke komt dan met name terug in georganiseerde structuren als dagopeningen,
vieringen en het vak godsdienst en ook wel in de sfeer onder collega’s onderling.
Ja, dat merk je. Ik merk in gesprekken met collega’s een bepaalde sfeer, wat komt doordat mensen in
meer of mindere mate iets met het christendom hebben. Waar ik bij ben wordt er weinig gevloekt of
gescholden. We houden het netjes. Er wordt wel eens over iemand iets gezegd maar er heerst hier
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geen roddelcultuur. Dat is mijn ervaring, collega’s zullen vast andere ervaringen hebben, maar dat is
wat ik de afgelopen drie jaar heb gemerkt. Dat is een beperkte ervaring, maar wel wat ik heb gemerkt.
Naast de identiteit zoals jij deze als docent in de praktijk ziet en beschrijft, staat ook op papier
verschillende dingen geschreven over de identiteit van de Goudse Waarden. In mijn onderzoek
hanteer ik hiervoor het begrip ‘formele identiteit’, waarmee ik bedoel wat er in stukken zoals het
beleidsplan, een visiestuk, een website, e.d. geschreven staat over de identiteit van een school.
2. Wat is volgens jou de formele identiteit van de Goudse Waarden?
Volgens mij heb ik dat ooit eens opgezocht toen ik hier ging stage lopen. Misschien verward ik het nu
met een andere school maar ik dacht dat er heel duidelijk iets stond over dat het een christelijke school
is waarin Jezus wordt gezien als voorbeeld in de manier van onderwijs geven of dat ze Hem willen
betrekken. Ik weet in ieder geval dat er heel duidelijk iets stond over Jezus Christus en dat ik daar in
mijn eerste gesprek daar eens naar vroeg. Het stond toen pontificaal op de website, hij is vernieuwd
twee jaar geleden. Ik dacht toen: wow, dat zet je er even op. In mijn eerste gesprek werd mij toen niet
duidelijk wat dat praktisch en concreet inhield, dat konden ze mij niet zo goed vertellen. Het staat nu
ook niet meer op de site, dus in die zin is het niet direct zichtbaar als je op de site kijkt. Je moet even
zoeken. Ik denk dat we in de papieren nog best wel een duidelijk protestants christelijke karakter
hebben. Met de nadruk op het geloof in God, Jezus Christus als Zoon van God, de Bijbel als het leidraad
van het leven. Zulke dingen verwacht ik daar nog wel tegen te komen.
Waarom verwacht je dat?
Omdat het al twintig jaar in een hoekje ligt. En twintig jaar geleden was het heel normaal om zulke
woorden te gebruiken en wist iedereen wat je daar mee bedoelde. Tegenwoordig zit er zo’n kloof
tussen zulke woorden en de mensen die daar iets mee moeten en ik denk dat het woordje open iets
meer is onderstreept de laatste paar jaar. Dit is nergens op gebaseerd maar dat verwacht ik. Ik denk
dat het nog vrij dogmatisch echt onderschreven staat. Klopt dat?
Vanuit mijn literatuuronderzoek viel het op dat als je naar de site gaat, dat er op de eerste pagina
zoals je zegt weinig staat over dat de school christelijk is. Pas als je naar de visie en identiteit gaat,
kom je de volgende woorden tegen: Als scholengemeenschap willen we herkenbaar zijn als
christelijke school. We vertalen de boodschap van Jezus Christus in de manier waarop je onderwijs
krijgt en hoe we met elkaar, de natuur en cultuur omgaan…..
Ja schitterend, ja daar merk ik helemaal niks van. Nou, ik neem die woorden even terug want ik heb
net een aantal voorbeelden genoemd van hoe het gebeurd. Dus ik neem aan dat als je het op je website
zet dat je dat van boven naar beneden ook wilt uitdragen en vertalen. Hoe dat gebeurt zitten dus
verwachtingen in naar bijvoorbeeld Marja (directeur van de Goudse Waarden). Ik zie haar bidden aan
het begin van het schooljaar, ik zie dat als er een zorgelijke mededeling is dat er bij staat dat we bidden
voor de familie en de situatie. Daarin komt het geloof even ter spraken in het werken. Maar wat dit
verder betekent voor hoe je onderwijs geeft, voor hoe je pedagogisch en didactisch je onderwijs
vormgeeft, daar zitten hele grote vraagtekens. Geen flauw idee.
De Goudse Waarden werkt dat uit in de drie kernwaarden ‘aandacht, vertrouwen en
verantwoordelijkheid’. Ken je dat?
Ja, absoluut.
Dat is dus de manier waarop ze die visie en identiteit doorvertalen. Daarnaast geeft de school aan
dat docenten heel belangrijk zijn in het voorleven van die identiteit, ze zijn een identificatiefiguur.
Daarnaast is het een open school die geen selectie bij de poort kent, zoals je net ook al aangeeft. Tot
slot wil de Goudse Waarden een waardevolle school zijn met zorg voor leerlingen en elkaar.

Uit de literatuurstudie van mijn onderzoek blijkt dat de formele identiteit niet altijd overeenkomt
met de identiteit in de praktijk. Dit komt onder andere doordat docenten op verschillende
manieren met deze formele identiteit omgaan en zich er op verschillende manieren toe verhouden
en mee verbinden. Om een voorbeeld te noemen: het kan dus zo zijn dat er op een school die zich
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in de formele identiteit profileert als christelijke school docenten werken die overtuigd christen
zijn, maar ook docenten die dit niet zijn. Deze docenten verhouden zich op verschillende manieren
tot de formele identiteit van de school. Op basis van dit gegeven ben ik benieuwd naar je reactie
op de volgende vragen.
3. Hoe verhoud jij je tot de formele identiteit van de Goudse Waarden?
4. In hoeverre verbind jij je aan deze formele identiteit?
Het heeft weinig effect op hoe ik mijn onderwijs vormgeef. De identiteit bepaald niet hoe ik doceer.
Het is mijn eigen identiteit die dan wel aansluit bij wat er formeel op papier staat, die veel meer
bepaald hoe ik dingen doe, maar ik reflecteer niet op de identiteit van de school en denk van “Oh
wacht eventjes, we hebben het nu over dit onderwerp in de brugklas en het mensbeeld wat wij als
school hebben is meer als ‘A’, maar ik denk meer als ‘B’, dus ik zeg nu maar ‘A’”. Nee, daar ga ik wel
vrij mijn eigen weg in. Ik denk dat ik daarin wel redelijk bij de identiteit van de school blijf, maar dat
heeft meer te maken met mijn eigen identiteit. Dus bijvoorbeeld bij de verhalen over Abraham of
Mozes of over Jozes, daar merk ik dat ik die verhalen wel redelijk als geschiedenis breng, waar ik waas
nodig en afhankelijk van het niveau een vraagtekentje zet, maar dat vind ik ook weer niet zo belangrijk.
Dus bij de uittocht heb ik het niet met ze over de grote discussie of dat wel of niet gebeurd is. Dat doe
ik niet omdat ik de waarde zie van de verhalen zoals ze zijn en ik denk dat deze vragen voor een
brugklasleerling met het niveau waar hij/zij op zit te groot zijn om misschien ook aan te kunnen. Als ik
als docent bij een elf of twaalf jarig jongetje of meisje dingen ga zeggen die ook misschien niet helemaal
waar zijn over of het al dan niet gebeurd is, dat wil ik niet. Als ze dat eens op hun achttiende of
twintigste gaan afvragen dan denk ik dat ze veel beter zelf een afweging kunnen maken over wat ze
daar van vinden. Ik vind dus nu, en dat sluit ook aan bij mijn eigen geloof, als er enigszins geloof is, ook
al is dat meegegeven door hun ouders of misschien leeft het oprecht in hun eigen hart, wil ik dat eerder
koesteren dan in deze fase al aan kritische vragen onderwerpen. Ik denk dat ik daarin wellicht wat
aansluit bij de identiteit van de school omdat die ook het belang van het geloof laat zien. We hebben
het over Jezus Christus en over het geloven in Hem. Dus ik heb geen behoefte om op dat geloof heel
erg kritisch te zijn.
Ik hoor je zeggen dat je handelt naar je eigen identiteit, maar dat dat wel aansluit bij de identiteit
van de school?
Ja.
Zijn er ook onderdelen waar het uiteen loopt. Dingen waar een school iets anders zegt dan waar jij
in gelooft of voor staat?
Dat vind ik een moeilijke vraag omdat ik aan een onderwerp denk wat heel ingewikkeld is. Ik ervaar in
het onderwijs dat ik moet geven geen enkele beperking om dit in te vullen, dus voor mijn
werkzaamheden heb ik dat niet. Als ik kijk naar de vieringen die georganiseerd worden, vind ik dat ze
dat heel positief doen en ik ben daar echt over te spreken. Ik vind dat ze dat heel goed invullen en dat
ze inhoudelijk een goed punt neer weten te zetten en dat proberen te vertalen naar de jeugd van nu,
dat vind ik heel goed. Ik vind het thema van homoseksualiteit of transgender binnen deze school wat
ingewikkeld, maar dat is mijn eigen visie. We hebben leerlingen die daar uiteraard mee worstelen,
zowel homoseksualiteit als hun identiteit, man, vrouw of ander soort. Ik ervaar daar als school weinig
reflectie op. We hadden bijvoorbeeld vorig jaar een leerling die als meisje binnen kwam, maar dit jaar
kwam ze als jongen binnen. Er werd mij als docent vertelt dat ik hem of haar nu als jongen moet
aanspreken. Ik wil vanuit de liefde van Christus anderen respecteren, maar ik vind dat ook wel
ingewikkeld eigenlijk en heb daar ergens ook wel moeite mee omdat ik denk dat zij honderd procent
biologisch een meisje is. Zij kan daar andere dingen bij ervaren, maar ergens heb ik ook wel een beetje
het gevoel dat we elkaar voor de gek houden door ik haar aanspreek als jongen. Een heel groot
onderwerp wat maatschappelijk speelt maar waarvan ik mij afvraag wat wij als christelijke school hier
nou van vinden. Maar dit is dus wel een onderwerp wat echt aan de zijlijn voor mij speelt.
Zou je dan verwachten van de school dat ze bij zulke onderwerpen formeel een standpunt innemen?
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Er wordt een standpunt ingenomen, dat is namelijk dat het kan en dat we mee moeten gaan in wat
een leerling ervaart. Die laag, van de leerling serieus nemen, sluit aan bij aandacht hebben en dat vind
ik heel mooi. Maar ik voel er een stukje ongemak bij en datzelfde heb ik bij het nieuwe directielid, die
ook homoseksueel is. Ik vind dat ergens ingewikkeld, want ik heb niks tegen de collega’s hier op school
die dat zijn. Het is niet zo dat ik niet met ze om kan gaan of dat ik ze bewust uit de weg ga of hen
aanspreek op hun levensstijl. Daar sta ik buiten en heb ik niks over te zeggen. Ik vind het wel opvallend
dat je hier als christelijke school voor kiest. Er zijn in ieder geval bepaalde ideeën van een christelijke
school en daar voldoe je nu niet aan. Blijkbaar is dat dus de keuze. Het woord ‘open’ gaat dus niet
alleen over religie, maar ook over geaardheid en de transgenderproblematiek. Problematiek is niet het
juiste woord, maar dat is wel hoe sommige mensen en leerlingen het ervaren. Ik zou mijzelf hierin ook
echt nog willen omschrijven als zoekend, maar ervaar hierin vanuit de school weinig ideeën en
reflectie. “Het is er en we vinden het goed, punt.” Ik verwacht dat het bij een Driestar bijvoorbeeld
niet gebeurd.
5. Op welke manier komt de formele identiteit van de school terug in jouw godsdienstlessen
aan de brugklas?
Aansluitend op wat ik net al zei, dat ik Bijbelse verhalen dus als geschiedenis probeer te vertellen. Ik
probeer ook de Bijbel naar voren te brengen als een boek met verhalen die als het gedeelte het toelaat
ook geschiedenis is en ik wil naar de leerlingen communiceren dat het niet raar is of ongewoon om te
geloven in een god. Daarnaast benadruk ik ook voor mijn leerlingen die een moslim achtergrond
hebben dat het goed is om ergens in te geloven. Ik ga dus niet de discussie aan over hebben de moslims
gelijk of de christenen of de joden. Ik laat zien dat het goed en oké is om ergens in te geloven, het is
niet raar om het te doen en er zit schoonheid in elke religie. Dat is iets wat ik oprecht ook geloof. Ik
denk dat er in elke religie sporen van waarheid zitten die iets zeggen over wat we als mens belangrijk
vinden en dat moeten we waarderen. Daarin moeten we respect hebben voor elkaar. Dus ik heb vorige
week bij het suikerfeest hier even aandacht aan besteed en gezegd dat ik dat heel bijzonder vindt en
er groot respect voor heb hoe zij hun toewijding uiten naar god, dat vind ik heel bijzonder en dat kan
ik echt waarderen. Dus ik wil eigenlijk zo aan leerlingen laten zien dat het niet raar is om in een god te
geloven, dat dat goed is, maar dat ze zien dat er in elke religie een stukje schoonheid zit.
Neem je daarin je eigen identiteit mee in het gesprek?
Ja, dat klopt. Dus als leerlingen aan mij vragen of ik mee zou doen aan het suikerfeest dan zeg ik dat ik
dat niet zou doen omdat het niet aansluit bij mijn persoonlijke identiteit, maar dat ik wel groot heb
voor mensen die dat doen omdat ik denk dat sommige mensen mij in ijver wel voorbijstreven. Ik wil
daarin moslims op geen enkele manier afvallen of dat als raar naar voren laten komen. Dat is een
beetje hoe ik het doe. Daarnaast bid ik ook altijd als ik een dagopening doe. Zeker bij een brugklas doe
ik dat. Dan laat ik een stukje van mijn christelijke identiteit zien, dat ik bid tot de christelijke god en
afsluit in Jezus naam. Daarin maak ik het concreet dat ik bid tot de christelijke god. Dus ik laat
samenvattend zien dat de verhalen in de Bijbel waargebeurd kunnen zijn, geschiedenis kunnen zijn.
Dat er schoonheid zit in elke religie en ik laat leerlingen vrij in de keuze die ze voor een religie maken.
Dat is ook mijn rol hoe ik ‘m zie. Ik sta hier om te informeren, niet om te manipuleren of om een kant
op te wijzen.
Dus in zie zin sluit je aan bij het open christelijke karakter van de school?
Ja, als de school open christelijk zou zijn dan sluit ik daar bij aan. Maar niet bij de formele identiteit.
Althans, ik benadruk niet dat er maar één religie is en dat er maar één naam is door wie we gered
worden. Als ze dat mij op de man af zouden vragen zou ik dat wel zeggen. Maar in mijn onderwijs laat
ik dat niet naar voren komen.
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6. In hoeverre herken je dat de formele identiteit van de Goudse Waarden jou kaders geeft aan
je godsdienstlessen aan de brugklas?
Dat sluit aan bij wat ik eerder zei, dat de formele identiteit best wel aansluit bij mijn persoonlijke
identiteit. Daardoor voel ik mij in ieder geval vrij om het christelijk geloof als aannemelijk naar voren
te brengen. Dus niet alleen als dat persoonlijk aan mij gevraagd wordt, maar ook als die stof in het
boek naar voren komt. Op het moment dat de identiteit zou zijn dat er niet zozeer een god is, dan zou
ik dat ook meer benadrukken, dus meer twijfel en vraagtekens zetten bij de verhalen. Maar omdat het
een christelijke school is en ze zeggen dat Jezus Christus een rol speelt in het onderwijs dat we willen
geven, voel ik mij naar bruggers ook vrij, misschien vrijer, om het geloof als aannemelijk naar voren te
brengen en ook te bidden.
Denk je dat een docent wiens persoonlijke identiteit niet aansluit bij de formele identiteit wel meer
kaders heeft?
Nee, dat is alleen maar omdat er in de identiteit geen concretisering staat over wat het betekent dat
Jezus bepalend is voor onderwijs en omgang. Als er zou staan dat we geloven dat het woord het woord
van God is en dat we geloven dat alle verhalen historisch waar zijn dan geef je al veel meer kader aan
hoe je je godsdienstlessen invult. Maar omdat het nu gaat over de persoon van Jezus, die niet perse
historisch wordt ingevuld, dus we zeggen niet perse dat Jezus een historisch persoon is geweest die
letterlijk is gestorven en weer is opgestaan uit de dood. Dan kader je het al veel meer in hoe er
gesproken kan worden. Ik vind het dus niet gek als er collega’s zijn die meer kritische vraagtekens
stellen bij die gebeurtenissen. Ze zijn vrij om dat te doen. Ik heb zelf mijn vraagtekens of het wijs is om
te doen gezien de fase waar leerlingen in zitten en is datgene wat je vertelt waardoor je vraagtekens
oproept een sluitende zaak. Is het alternatief een sluitende theorie? Daar zijn collega’s vrij in om te
kiezen, ik kies er bewust zelf niet voor om het te doen.
7. In hoeverre sluit de godsdienst-methode van de brugklas aan bij de formele identiteit van
de school?
Het sluit niet aan. Ik zou zeggen dat het nog vrij open is. Andere religies komen ook naar voren. Daarin
zou je dat nog meer naar voren kunnen brengen.
Je bedoelt dat het christelijk geloof in de methode meer naar voren zou moeten komen?
Ja, ja.
Ik merk dat je twijfelt.
Ik probeer het in mijn hoofd concreet te maken waaruit dit blijkt of welk voorbeeld of argument ik
hierbij heb. In de brugklas gaat het over ‘wie ben ik’, ‘welke verhalen hebben we’, ‘welke christelijke
verhalen zijn er geweest’. Daarmee spring je in het verhaal van Israël en maak je in het laatste
hoofdstuk nog een stap van wat het verhaal van toen betekent voor nu. Als je het hebt over Jezus
Christus, dat komt in het boek nauwelijks ter sprake. Er is een klein gedeelte over de Bijbel, maar pas
in het boek van jaar 2 gaat het in de laatste twee hoofdstukken over Jezus Christus. Mijn ervaring in
deze periode is dat het de laatste fase is van het jaar en dat het niet de volle aandacht krijgt die het
moet krijgen doordat lessen uitvallen en ik moet haasten. Dan race ik er snel even doorheen. Dus als
je het hebt over de aandacht van Jezus Christus als persoon, dan is die nu minimaal aanwezig. Het is
lastig omdat die identiteit ook zo vaag is. Dus Jezus Christus voor ons onderwijs, voor hoe we met de
cultuur omgaan, wat houdt dat dan in? Het is zo vaag. Als je het hebt over gaat het in de eerste
methode over Jezus Christus, dan gaat het er niet over. Maar komen er christelijke principes in naar
voren? Ja, zeker zijn die er. Maar is dat wat zij ook willen? Welke principes komen dan naar voren?
Welke hebben ze voor ogen? Ze hebben het over aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat
zijn wel grote termen, ik vind dat lastig om te concretiseren in de methode van jaar één.
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Bijlage 3 - Codering interviews
W = Wouter Hordijk
L = Lucian Noord
R = Roelof Steenbergen

Wat is volgens jou de identiteit van de Goudse Waarden?
W.01

Ik zou hem als open christelijk omschrijven. Daar komt dan het woordje open als eerst en niet
perse christelijk, dus ik denk dat het een open school is voor mensen die wat voor religieuze
achtergrond ze ook hebben, dat zij zich hier welkom moeten voelen.

W.02

En tegelijkertijd zit hier een duidelijk christelijke stempel op die is duidelijk in het feit dat we
hier godsdienst hebben, duidelijk dat er een dagopening is, waarin boekjes beschikbaar
worden gesteld waar ook een heel aantal christelijke visies naar voren komen en dat er door
het jaar heen volgens mij vier vieringen zijn rondom de christelijke feestdagen kerst en pasen,
maar daarnaast ook op andere momenten zoals het einde van het jaar.

W.03

Een groot gedeelte van de collega’s heeft iets met het christendom, dus daarin komt het al
naar voren. Je trekt een bepaald soort docenten aan en dat is best wel breed. Docenten die er
heel veel mee hebben en docenten die er wat liberaler, wat vrijer in staan, in het christelijk
geloof, maar ik denk dat dat een groot effect heeft op de sfeer onderling onder collega’s. Dat
is wat minder testbaar en meetbaar en wat subjectiever maar wel voelbaar.

W.04

Hoewel gezegd moet worden dat bij mijn gesprekken toen ik hier kwam werken het stukje
identiteit niet heel duidelijk besproken werd. Dat kan te maken hebben met dat ik als
godsdienstdocent aan de slag ging en dat ze er misschien vanuit gingen dat ik daar wel iets
mee zou hebben. Maar we hadden het minder over hoe ik erin stond of hoe ik er tegen aan
kijk.

W.05

Maar dat kan er mee te maken hebben dat ze wisten dat ik voorga in kerken en diensten en
dat het daarom niet besproken werd. Dat het gek zou zijn als ik er niks mee zou hebben maar
wel in de kerk van alles loop te roepen.

W.06

Ik merk in gesprekken met collega’s een bepaalde sfeer, wat komt doordat mensen in meer of
mindere mate iets met het christendom hebben. Waar ik bij ben wordt er weinig gevloekt of
gescholden. We houden het netjes. Er wordt wel eens over iemand iets gezegd maar er heerst
hier geen roddelcultuur.

L.01

Er staat het woordje protestants-christelijke op en dat was het ook wel lange tijd. Als je lang
meeloopt dan zie je echt golfbewegingen hier.

L.02

Nu zie je een veel lossere stijl terug.

L.03

De voorwaarde was dat ze goede papieren hadden, maar als iemand qua identiteit ‘binnen het
potje pieste’ om het zo te zeggen, dan namen ze die eerder aan. Nu zie je dat de focus meer ligt
op dat een docent geschikt is en dat er veel minder geselecteerd wordt op basis van dat
protestants-christelijke, denk ik. Het aannamebeleid is makkelijker.

L.04

Ik denk dat het hier een beetje vrij is. We doen wel wat aan het geloof, het wordt aangestipt.

56

L.05

Als je qua kerken kijkt is het meer die midden-orthodoxie. Niet helemaal vrijzinnig, maar ook
niet dat zware orthodoxe, ook al kan een leerling daar prima mee uit de voeten hier, maar die
zal het dan denk ik toch teleurstellend vinden dat er hier niet zoveel aan wordt gedaan.

L.06

Ik denk de zorg, het omzien van de naaste. Bijna niets is sommige docenten teveel, dat is echt
vanuit een intrinsieke motivatie, dat ze anderen die buiten de boot vallen echt willen helpen.
Dat is wel kenmerkend aan de school en daar zijn we bijna ook aan ten onder gegaan

L.07

Ja, dat vrije vind ik echt een positief punt. Het is mooi dat we elkaar vrij laten in geloofszaken.
Je kan het er best over hebben en dat is ook helemaal niet gek.

L.08

Nee, gewoon respect voor elkaar en open zijn. Niet vloeken en schelden, maar dat zal op een
andere school net zo zijn.

L.09

Je hebt natuurlijk wel je vieringen en je dagopeningen en alles. Er zijn wel bepaalde structuren
waarin je er iets aan moet doen.

L.10

We beginnen de dag met dagopeningen

L.11

Eén keer per jaar op goede vrijdag hebben we voor collega’s de inspiratiedag.

L.12

Verder is er vier keer per jaar een viering.

L.13

Ik denk dat het ook verschilt per docent hoor, ik denk dat er best wel heel wat inleggen, meer
nog dan ik er misschien inleg. Je neemt jezelf mee. Sommige bidden met leerlingen.

L.14

ik heb ook niet zo’n fundamenteel zinnetje in mijn hoofd bij deze school. Het is trouwens wel
kenmerkend dat je hier godsdienst op school hebt, ik had denk ik anders ook prima op een
openbare school les kunnen geven.

R.1

De school wil een christelijke school zijn en dat proberen ze ook wel uit te dragen en je ziet dat
een groot gedeelte van het personeel dat ook wil. Het is alleen wel een beetje de vraag wat
daarmee bedoelt wordt.

R.2

Ik proef een beetje dat we een heel sociale school willen zijn en dat personeel en de school zelf
daarin samenkomt. Christelijke georiënteerde mensen noemen dat christelijk en de mensen
die niet zoveel hebben met het christelijk geloof noemen dat sociaal of open of warm.

R.3

Ik denk dat je uiteindelijk allemaal hetzelfde bedoelt, alleen mensen die een christelijke
overtuiging hebben drukken het stempel ‘christelijk’ er meer op.

R.4

Het is best wel ingewikkeld dat je ‘christelijk’ niet echt kunt meten naar mijn beleving. Dus de
schoolleiding probeert dan lijnen te leggen tussen de manier waarop ze de school richting geeft
en lijnen uit het christelijk geloof, zoals sociaal zijn en naastenliefde zoals je het ook bij Jezus
ziet. Die lijn, maar die lijn vind ik altijd heel gezocht eerlijk gezegd.

R.5

Onderwijs 2019 is iets heel anders dan wat Jezus zegt over het omgaan met je naaste.

R.6

Die radicaliteit hebben wij gelukkig niet. Dus we kunnen het makkelijk hebben over de
naastenliefde van Jezus, maar bij Jezus was het wel altijd het moment waarop je moest kiezen
om zijn ideeën te kiezen, anders werd het wel heel lastig en was er ook een hel voor jou. Zo
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interpreteren wij naastenliefde niet. Dus ik denk dat we dat heel erg snel roepen, vanuit de
Bijbel.
R.7

Terwijl het in mijn optiek veel meer een humanistisch mensbeeld en wereldbeeld dan een, als
dat al bestaat, een Bijbels wereldbeeld.

R.8

Verder zie ik aan de buitenkant natuurlijk wel wat dingetjes, we zetten christelijk op de gevel,
we geven vieringen waarbij gebeden wordt enzo. Dus die vormen zijn er nog wel, daar kan je
het concreet aan zien.

R.9

Maar je merkt wel dat iedereen daarmee worstelt. De mensen die christelijk zijn worstelen met
het goed overbrengen van het geloof en de mensen die er weinig of niets mee hebben vragen
zich af wat we aan het doen zijn, hoeveel waarde het heeft en of het niet een overblijfsel is van
een religie waar we niet zo goed meer mee uit de voeten kunnen.

Wat is volgens jou de formele identiteit van de Goudse Waarden?
W.07

Misschien verward ik het nu met een andere school maar ik dacht dat er heel duidelijk iets
stond over dat het een christelijke school is waarin Jezus wordt gezien als voorbeeld in de
manier van onderwijs geven of dat ze Hem willen betrekken.

W.08

Ik dacht toen: wow, dat zet je er even op.

W.09

Ik denk dat we in de papieren nog best wel een duidelijk protestants christelijke karakter
hebben. Met de nadruk op het geloof in God, Jezus Christus als Zoon van God, de Bijbel als het
leidraad van het leven. Zulke dingen verwacht ik daar nog wel tegen te komen.

W.10

Omdat het al twintig jaar in een hoekje ligt

W.11
W.12

ik denk dat het woordje open iets meer is onderstreept de laatste paar jaar
Dus ik neem aan dat als je het op je website zet dat je dat van boven naar beneden ook wilt
uitdragen en vertalen. Hoe dat gebeurt zitten dus verwachtingen in naar bijvoorbeeld Marja
(directeur van de Goudse Waarden). Ik zie haar bidden aan het begin van het schooljaar, ik zie
dat als er een zorgelijke mededeling is dat er bij staat dat we bidden voor de familie en de
situatie. Daarin komt het geloof even ter spraken in het werken.

W.13

Maar wat dit verder betekent voor hoe je onderwijs geeft, voor hoe je pedagogisch en
didactisch je onderwijs vormgeeft, daar zitten hele grote vraagtekens. Geen flauw idee.

L.15

Dat is meer dat we een leefgemeenschap zijn met Jezus Christus als voorbeeld voor ons in het
dagelijks leven. Zo zie ik het meer, de formele identiteit.

L.16

We zijn zo heel divers met elkaar en dat willen we eigenlijk ook zo houden. Daarom kiezen ze
denk ik niet voor zo’n zinnetje van ‘dit is onze identiteit’.

L.17

Die blijft zeker onduidelijk, misschien nog wel onduidelijker dan in de praktijk. Er wordt nooit
met collega’s rond de tafel gezeten dat we een oordeel moeten vellen over wat er precies
staat. Dat wordt alleen bij je sollicitatiegesprek gedaan. We kijken er eigenlijk helemaal niet
meer naar.

L.18

Er staat bijvoorbeeld wel protestants christelijk op de gevel van de school, maar in hoeverre
zijn we niet gewoon christelijk. Dat weet ik niet echt.
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L.19

Ja, dat is ook overal zo dus ook een beetje nietszeggend. Dat zijn van die kernwoorden die
overal kunnen gelden, moeten gelden. Hier zie je het dus ook niet duidelijk terug. Dat doen ze
dus bewust om het zo open mogelijk te houden.

R.10

Dat is een beetje een gekke combinatie van dingen die heel radicaal zijn. Er wordt ergens het
evangelie van Jezus Christus genoemd en termen als ‘redding’ volgens mij. Dat is best wel
concreet

R.11

En tegelijkertijd wordt er dan geprobeerd in mijn beleving om dat een beetje acceptabel te
maken voor mensen die niet christelijk zijn en naar onze school komen. Dan wordt het al snel
heel vaag of breed.

R.12

Bewust of onbewust moet je zeker niet het idee krijgen dat het christendom superieur is aan
andere religies bijvoorbeeld.

R.13

Ik denk dat je moet kiezen. Je kunt het scherper formuleren, dan weet iedereen waar die aan
toe is

R.14

Je kan natuurlijk tot de conclusie komen dat die ‘c’ niet meer is wat wij zijn en dat we het
daarom van de gevel af halen. Dat vind ik wel een duidelijke keuze. Ik mis nog wel een stukje
duidelijke visie daarop.

R.15

Je kan geen christelijke school zijn zonder iets te doen met God, Jezus, een nieuw-testamentisch
idee van een hiernamaals, bijvoorbeeld. Dat zijn best wel grote dingen. Grote geloofselementen
die niet kunnen ontbreken. Die kan je niet afzwakken want ze zijn belangrijk voor die religie.

R.16

Je merkt dan dat er manieren worden gezocht om iedereen bij elkaar te houden of om het een
meer filosofisch gedachtegoed te laten worden waar mensen zich vooral niet aan moeten
stoten. Dat maakt het vaag. We willen iedereen binnen boord houden. Ze zijn zoekende,
daarmee wordt het verhaal van de Bijbel of het verhaal van Jezus vooral het verhaal van ‘kom
erbij, je mag zijn wie je bent’. Maar dat vind ik niet perse of exclusief christelijk.

Hoe verhoud jij je tot de formele identiteit van de Goudse Waarden?
In hoeverre verbind jij je aan deze formele identiteit?
W.14

Het heeft weinig effect op hoe ik mijn onderwijs vormgeef.

W.15

Het is mijn eigen identiteit die dan wel aansluit bij wat er formeel op papier staat, die veel
meer bepaald hoe ik dingen doe, maar ik reflecteer niet op de identiteit van de school en denk
van “Oh wacht eventjes, we hebben het nu over dit onderwerp in de brugklas en het
mensbeeld wat wij als school hebben is meer als ‘A’, maar ik denk meer als ‘B’, dus ik zeg nu
maar ‘A’”. Nee, daar ga ik wel vrij mijn eigen weg in. Ik denk dat ik daarin wel redelijk bij de
identiteit van de school blijf, maar dat heeft meer te maken met mijn eigen identiteit.

W.16

Dus bijvoorbeeld bij de verhalen over Abraham of Mozes of over Jozef, daar merk ik dat ik die
verhalen wel redelijk als geschiedenis breng, waar ik waas nodig en afhankelijk van het
niveau een vraagtekentje zet, maar dat vind ik ook weer niet zo belangrijk.

W.17

Dus bij de uittocht heb ik het niet met ze over de grote discussie of dat wel of niet gebeurd is.
Dat doe ik niet omdat ik de waarde zie van de verhalen zoals ze zijn en ik denk dat deze
vragen voor een brugklasleerling met het niveau waar hij/zij op zit te groot zijn om misschien
ook aan te kunnen.
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W.18

Ik vind dus nu, en dat sluit ook aan bij mijn eigen geloof, als er enigszins geloof is, ook al is dat
meegegeven door hun ouders of misschien leeft het oprecht in hun eigen hart, wil ik dat eerder
koesteren dan in deze fase al aan kritische vragen onderwerpen. Ik denk dat ik daarin wellicht
wat aansluit bij de identiteit van de school omdat die ook het belang van het geloof laat zien.
We hebben het over Jezus Christus en over het geloven in Hem. Dus ik heb geen behoefte om
op dat geloof heel erg kritisch te zijn.

W.19

Als ik kijk naar de vieringen die georganiseerd worden, vind ik dat ze dat heel positief doen en
ik ben daar echt over te spreken. Ik vind dat ze dat heel goed invullen en dat ze inhoudelijk een
goed punt neer weten te zetten en dat proberen te vertalen naar de jeugd van nu, dat vind ik
heel goed.

W.20

Ik vind het thema van homoseksualiteit of transgender binnen deze school wat ingewikkeld,
maar dat is mijn eigen visie (…) Een heel groot onderwerp wat maatschappelijk speelt maar
waarvan ik mij afvraag wat wij als christelijke school hier nou van vinden. Maar dit is dus wel
een onderwerp wat echt aan de zijlijn voor mij speelt.

W.21

Er wordt een standpunt ingenomen, dat is namelijk dat het kan en dat we mee moeten gaan
in wat een leerling ervaart. Die laag, van de leerling serieus nemen, sluit aan bij aandacht
hebben en dat vind ik heel mooi.

W.22

Ik vind het wel opvallend dat je hier als christelijke school voor kiest. Er zijn in ieder geval
bepaalde ideeën van een christelijke school en daar voldoe je nu niet aan. Blijkbaar is dat dus
de keuze. Het woord ‘open’ gaat dus niet alleen over religie, maar ook over geaardheid en de
transgenderproblematiek.

W.23

Ik zou mijzelf hierin ook echt nog willen omschrijven als zoekend, maar ervaar hierin vanuit de
school weinig ideeën en reflectie. “Het is er en we vinden het goed, punt.”

L.20

Ik ga wel bijna elke zondag naar de kerk, ben wel gelovig, lees wel de Bijbel, bid wel, dat soort
dingen. Dus voor mij kan ik in het christelijke aspect kan ik mij helemaal vinden en doe ik er in
mijn dagelijks leven misschien wel meer mee dan hier op school.

L.21

Ik denk dat er tussen docenten onderling hele grote verschillen zijn. De één wil het wel uitdragen
en die doet er ook iets mee tijdens zijn lessen en anderen veel minder. Je ziet tussen ons als
sectie al veel verschillen en tussen andere docenten soms nog meer. Er zit wel een hele kloof.

L.22

Maar verder is er niet echt iets waar het voor mij wringt.

L.23

Ik ben bang dat ze die vieringen en dagopeningen alleen hebben zodat ze kunnen zeggen dat
ze een christelijke school zijn. Ik weet niet in hoeverre ze er belang aan hechten.

L.24

Het wordt wel heel mager als dat allemaal wegvalt, dan maakt het nog meer uit wat je als
docent doet tijdens de lessen. Ik ben ook niet het type dat uitbundig vertelt in de klas dat ik
naar de kerk ben geweest bijvoorbeeld.

L.25

Ik wil best de discussie aan of we niet de hele andere kant op moeten als school, want hoe
lang hou je dit stand?
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R.17

Als je het hebt over die drie kernwaarden; er is helemaal niemand die zegt dat dat
waardeloos is en dat we dat niet moeten doen. Het is zo breed en zo vaag dat ik er prima mee
uit de voeten kan, maar niet perse omdat het christelijk is, maar omdat het algemeen
pedagogische waarden zijn die we allemaal in Nederland onderschrijven.

R.18

Ik heb best wel veel nagedacht, en ik denk meer dan bijvoorbeeld een docent Nederlands,
over de vraag of ik op deze school pas omdat ik wel een christelijke achtergrond heb en
mijzelf ook een cultuurchristen vindt, maar niet meer geloof. Dan kijk ik naar de identiteit en
de manier waarop men vindt dat ik mij moet gedragen op deze school, ik kan dat prima doen
en voel mij daar prima in thuis. Dan moet je het maar niet zo vaag opschrijven.

R.19

Het zou lastiger worden als het concreter werd.

R.20

Dit is niet christelijk. Dit is gewoon iets wat je binnen het hokje christendom prima kunt
schuiven, maar je kunt niet zeggen dat je een christelijke school bent en dat dat terug te zien
is in de lessen. Dit zijn prachtig, algemene dooddoeners.

R.21

Nee, dan is het eerder een verlegenheid

R.22

Die vaagheid is heel veilig.

Op welke manier komt de formele identiteit van de school terug in jouw godsdienstlessen
aan de brugklas?
W.24

dat ik Bijbelse verhalen dus als geschiedenis probeer te vertellen

W.25

Ik probeer ook de Bijbel naar voren te brengen als een boek met verhalen die als het gedeelte
het toelaat ook geschiedenis is en ik wil naar de leerlingen communiceren dat het niet raar is
of ongewoon om te geloven in een god.

W.26

Ik laat zien dat het goed en oké is om ergens in te geloven, het is niet raar om het te doen en
er zit schoonheid in elke religie. Dat is iets wat ik oprecht ook geloof. Ik denk dat er in elke
religie sporen van waarheid zitten die iets zeggen over wat we als mens belangrijk vinden en
dat moeten we waarderen. Daarin moeten we respect hebben voor elkaar.

W.27

Dus ik wil eigenlijk zo aan leerlingen laten zien dat het niet raar is om in een god te geloven,
dat dat goed is, maar dat ze zien dat er in elke religie een stukje schoonheid zit.

W.28

Daarnaast bid ik ook altijd als ik een dagopening doe. Zeker bij een brugklas doe ik dat. Dan
laat ik een stukje van mijn christelijke identiteit zien, dat ik bid tot de christelijke god en afsluit
in Jezus naam. Daarin maak ik het concreet dat ik bid tot de christelijke god.

W.29

Dus ik laat samenvattend zien dat de verhalen in de Bijbel waargebeurd kunnen zijn,
geschiedenis kunnen zijn. Dat er schoonheid zit in elke religie en ik laat leerlingen vrij in de
keuze die ze voor een religie maken.

W.30

Ja, als de school open christelijk zou zijn dan sluit ik daar bij aan. Maar niet bij de formele
identiteit. Althans, ik benadruk niet dat er maar één religie is en dat er maar één naam is door
wie we gered worden. Als ze dat mij op de man af zouden vragen zou ik dat wel zeggen. Maar
in mijn onderwijs laat ik dat niet naar voren komen.
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L.26

Ik denk dat als je in de brugklas kijkt dan is nog heel duidelijk het christendom aanwezig bij
godsdienst. Dat komt door de structuur van het boek, het gaat over de structuur, verhalen en
geschiedenis van de Bijbel. De brugklassers zelf staan ook open voor vragen. Het gaat heel veel
over het geloof en de identiteit van de school.

L.27

Dan wordt het wel heel vaag. Leerlingen weten dat in christen ben en ik noem ook dat het
christendom misschien meer aan bod komt omdat ik er gewoon veel meer van weet dan van
een stroming waar ik alleen wat over heb gelezen bijvoorbeeld.

L.28

Ik denk dat beide aanpakken, een christelijke basis of een meer algemeen maatschappelijk
gerichte les, past bij de identiteit. Het ligt eraan wat je wilt.

L.29

Als ze het christelijke willen behouden dan moeten ze het strakker neerzetten. We zitten een
beetje in een tussenfase voel ik.

R.24

Wij besteden in de brugklas bewust heel veel aandacht aan het christelijk geloof.

R.25

Dat is een bewuste keus, dat we leerlingen iets willen meegeven over het christelijk geloof.

R.26

We zijn een christelijke school en tegelijkertijd is het ook een stukje context scheppen voor
wat leerlingen om zich heen zien gebeuren.

R.27

Die drie kernwaarden zijn dan de basis voor de lessen, ook als je die drie termen niet in je
hoofd hebt zitten.

In hoeverre herken je dat de formele identiteit van de Goudse Waarden jou kaders geeft
aan je godsdienstlessen aan de brugklas?
W.31

Dat sluit aan bij wat ik eerder zei, dat de formele identiteit best wel aansluit bij mijn
persoonlijke identiteit. Daardoor voel ik mij in ieder geval vrij om het christelijk geloof als
aannemelijk naar voren te brengen.

W.32

Op het moment dat de identiteit zou zijn dat er niet zozeer een god is, dan zou ik dat ook
meer benadrukken, dus meer twijfel en vraagtekens zetten bij de verhalen. Maar omdat het
een christelijke school is en ze zeggen dat Jezus Christus een rol speelt in het onderwijs dat we
willen geven, voel ik mij naar bruggers ook vrij, misschien vrijer, om het geloof als
aannemelijk naar voren te brengen en ook te bidden.

W.33

Als er zou staan dat we geloven dat het woord het woord van God is en dat we geloven dat
alle verhalen historisch waar zijn dan geef je al veel meer kader aan hoe je je
godsdienstlessen invult. Maar omdat het nu gaat over de persoon van Jezus, die niet perse
historisch wordt ingevuld, dus we zeggen niet perse dat Jezus een historisch persoon is
geweest die letterlijk is gestorven en weer is opgestaan uit de dood. Dan kader je het al veel
meer in hoe er gesproken kan worden.
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W.34

Ik vind het dus niet gek als er collega’s zijn die meer kritische vraagtekens stellen bij die
gebeurtenissen. Ze zijn vrij om dat te doen.

L.30

Ik denk dat die kaders er nauwelijks zijn.

L.31

Het heeft twee kanten, aan de ene kant geeft de formele identiteit het kader dat je wel iets
christelijks moet doen op deze school en moeten we ze die christelijke basis geven, aan de
andere kant is het zo los dat geen haan er naar kraait als we dat niet doen.

L.32

Dat is meer vanuit mijn eigen identiteit dan vanuit de formele identiteit. Het één is niet
slechter dan het ander, maar dat voel ik zelf zo.

R.28

Er zijn wel dingen die ik niet zeg omdat ik op een christelijke school werk. Maar dat is niet
perse omdat bijvoorbeeld de formele identiteit op regel drie op de website dat formuleert,
maar dat is meer een gevoel. Ik weet ook niet of dat gevoel altijd terecht is.

R.29

Als een leerling mij vraag of ik in God geloof, dan geef ik een ander antwoord als wanneer een
goede vriend dat vraagt. Omdat ik mij ergens nog meer aan het christendom wil conformeren
hier op school dan privé. Maar dat is meer gevoel.

In hoeverre sluit de methode van de brugklas aan bij de formele identiteit van de Goudse
Waarden?
W.35

Ik zou zeggen dat het nog vrij open is. Andere religies komen ook naar voren.

W.36

In de brugklas gaat het over ‘wie ben ik’, ‘welke verhalen hebben we’, ‘welke christelijke
verhalen zijn er geweest’. Daarmee spring je in het verhaal van Israël en maak je in het
laatste hoofdstuk nog een stap van wat het verhaal van toen betekent voor nu. Als je het hebt
over Jezus Christus, dat komt in het boek nauwelijks ter sprake. Er is een klein gedeelte over
de Bijbel, maar pas in het boek van jaar 2 gaat het in de laatste twee hoofdstukken over Jezus
Christus.

W.37

Dus als je het hebt over de aandacht van Jezus Christus als persoon, dan is die nu minimaal
aanwezig.

W.38

Het is lastig omdat die identiteit ook zo vaag is. Dus Jezus Christus voor ons onderwijs, voor
hoe we met de cultuur omgaan, wat houdt dat dan in? Het is zo vaag. Als je het hebt over
gaat het in de eerste methode over Jezus Christus, dan gaat het er niet over. Maar komen er
christelijke principes in naar voren? Ja, zeker zijn die er.

W.39

Ze hebben het over aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat zijn wel grote termen,
ik vind dat lastig om te concretiseren in de methode van jaar één.

L.33

Dat denk ik wel. Het tweede deel, dat we in de tweede klas gebruiken, moet er dan wel bij.
Het gaat daar over het verhaal van Jezus. Maar de methode van de brugklas geeft wel een
goede basis die aansluit bij de formele identiteit.

L.34

De boodschap van Jezus zit wel in het boek, alleen het boek aan de brugklas is alleen het
Oude Testament. Ze krijgen wel een goede basis, maar alleen Oud Testamentisch. Het leven
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van Jezus komt niet voor in het eerste deel voor de brugklas, dus in die zin sluit het niet goed
aan
L.35

Het boek is heel basis, sommige leerlingen weten het al en hebben die basis al gehad. Die
basis is wel belangrijk en sluit aan bij de formele identiteit.

L.36

Ik heb wel eens voorgesteld om in de brugklas een leesrooster te maken met Bijbelse
verhalen, elke docent kan dit gebruiken voor de dagopeningen en dat zou denk ik goed
aansluiten bij de identiteit.

R.30

Ja, en als ik heel kritisch naar het boek kijk dan is het niet een boek wat heel klakkeloos alles
overneemt wat in de Bijbel staat. Het geeft veel informatie over het christendom, maar wel
vanuit een zekere neutraliteit, in hoeverre dat bestaat.

R.31

Als je heel scherp naar de identiteit kijkt, dan vindt ik dat het boek te neutraal en relativerend
is als je het hebt over de radicale uitspraken uit de identiteit

R.32

Als je kijkt naar het andere, meer open geformuleerde gedeelte, dan weer wel. Het gaat over
algemene zaken zoals respect hebben voor je naaste enzovoorts.

R.33

Wat in het boek wel veel gebeurd is dat er een verhaal wordt genoemd en dat daar een
moreel lesje uit wordt getrokken waarvan je als docent denkt dat dat wel een hele grote
sprong is. In jaar twee, het vervolg op deze methode, is dat veel erger. Je gaat dan een heel
stuk uit de Bijbel door waar verzoekende conclusies uit worden getrokken. Het is een beetje
gezocht vaak. Het past in mijn beleving wel in het hele vergezochte van ‘het is christelijk, dus
aandacht, vertrouwen, verantwoordelijkheid’.
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Codering uitgewerkt in categorieën
Wat is volgens jou de identiteit van de Goudse Waarden?
Het school heeft een open karakter, iedereen is
welkom
Het is een school met een (protestants)
christelijk karakter
Expliciete uitingen van de identiteit

In de sfeer is te merken dat collega’s iets
hebben met de identiteit
Identiteit werd niet besproken tijdens
sollicitatie / makkelijk aannamebeleid
De identiteit is in beweging; het verandert
Het is vrij qua christendom

Zorg/socialiteit is kenmerkend voor de school
Verschillende algemene waarden
Is hetgeen we christelijk noemen wel echt
christelijk?

W.01
W.02
L.01
R.01
W.02
L.10
L.11
L.13
L.14
R.08
W.03
W.06
R.1
W.04
W.05
L.03
L.01
L.02
L.04
L.05
L.07
L.06
R.02
L.08
R.02
R.02
R.03
R.04
R.05
R.06
R.07
R.08
R.09

Wat is volgens jou de formele identiteit van de Goudse Waarden?
Jezus als voorbeeld

Protestants christelijk karakter
Radicale uitspraken
Formele identiteit is al jaren hetzelfde, wordt
niet naar gekeken
Open karakter en diversiteit wordt benadrukt

W.07
L.15
R.10
W.09
L.18
W.08
R.10
W.10
L.17
W.11
L.16
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Verwachtingen met betrekking tot uitingen van
geloof
Formele identiteit wordt niet concreet

Identiteit wordt breed omschreven

Er moet worden gekozen welke kant de school
op wil

W.12
R.15
W.13
L.17
R.14
R.11
R.12
R.16
R.13

Hoe verhoud jij je tot de formele identiteit van de Goudse Waarden?
In hoeverre verbind jij je aan deze formele identiteit?
Weinig tot geen effect op vormgeving onderwijs
Eigen identiteit sluit aan bij formele identiteit

Niet reflecteren op formele identiteit
Bijbelse verhalen brengen als geschiedenis past
bij formele identiteit
Geen kritiek op geloven
Positief over vieringen
Thema homoseksualiteit/ transseksualiteit is
moeilijk, weinig reflectie vanuit school
School voldoet niet aan bepaalde ideeën van
een christelijke school
Veel verschillen tussen docenten
Naast expliciete uitingen van formele identiteit,
wat blijft er dan over van het christelijke
We moeten misschien de andere kant op
Openheid is veilig
Als het concreter wordt, wordt het moeilijker

W.14
W.15
L.20
L.22
R.18
W.15
W.16
W.17
W.18
W.19
W.20
W.21
W.23
W.22
R.20
L.21
L.23
L.24
L.25
R.21
R.22
R.19

Op welke manier komt de formele identiteit van de school terug in jouw godsdienstlessen
aan de brugklas?
Bijbelse verhalen als geschiedenis vertellen

Het is mooi om te geloven, leerling heeft een
vrije keuze
Bidden tijdens dagopening, tot de christelijke
God
Aansluiten bij het open christelijke karakter
In tegenstelling tot formele identiteit; niet
benadrukken dat er maar één religie is

W.24
W.25
W.29
W.26
W.27
W.29
W.28
W.30
W.30
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Leerlingen weten dat ik christen ben of ik vertel
dit als ze dit vragen
Het gaat veel over het christendom, komt door
methode en is bewust
Christelijke basis en maatschappelijk gerichte
les past bij identiteit
We zitten in een tussenfase
Drie kernwaarden zijn basis voor les, voor
onderwijs

W.30
L.27
L.26
R.24
R.25
L.28
R.26
L.29
R.27

In hoeverre herken je dat de formele identiteit van de Goudse Waarden jou kaders geeft
aan je godsdienstlessen aan de brugklas?
Formele identiteit sluit aan bij eigen identiteit
Christelijk geloof naar voren brengen

Het zou meer gekaderd zijn als er iets staat over
de historiciteit van de Bijbel
Er is ruimte voor vraagtekens rondom
historiciteit
Nauwelijks kaders
Het is zo los dat je het geloof ook los kan laten
Er zijn dingen die ik niet zeg omdat het een
christelijke school is
Op school conformeer ik mij meer aan het
christendom dan privé

W.31
W.31
W.32
L.31
W.33
W.34
L.30
L.31
R.28
R.29

In hoeverre sluit de methode van de brugklas aan bij de formele identiteit van de Goudse
Waarden?
In de methode wordt de focus gelegd op het
christendom
Het gaat ook over andere religies
Jezus Christus komt in het boek nauwelijks ten
sprake, alleen in deel 2, dus sluit het niet aan.

De identiteit is vaag/open/breed, dus sluit een
methode al snel aan
Er komen christelijke principes in het boek naar
voren
Drie kernwaarden komen al snel terug
Het boek geeft een goede basis

Het boek gaat over het Oude Testament
Het boek is te neutraal en kritisch

L.26
W.35
R.30
W.35
W.36
W.37
L.33
L.34
W.38
R.32
W.38
W.39
R.32
L.33
L.34
L.35
L.34
R.30
R.31
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Bijlage 4 - Heroriëntatie identiteit
Herorientatiegesprek
Datum en tijd: dinsdag 12 februari 2019, 13.30-17.00 uur
Locatie: ‘De Gouwe’, Kanaalstraat 31, Gouda
Aanwezig: één docent praktijkonderwijs, drie docenten HAVO/VWO, één stagiair HAVO/VWO, drie
docenten VMBO, één medewerker ICT, één medewerker financiën, één persoon uit schoolbestuur
Dit heroriëntatiegesprek is onder leiding van dr. Jacomijn van der Kooy, zij is werkzaam bij ‘Verus’ en
begeleidt scholen bij het thema identiteit.
Kennismaking
Doel: iedereen stelt zich voor en vertelt zijn/haar motivatie om bij dit gesprek aanwezig te zijn.
Tijdens het kennismakingsrondje komen er verschillende motivaties naar boven. Vrijwel alle
aanwezigen geven aan dat de identiteit van de school verandert, of zelfs onder druk staat. Ze vinden
dat de levensbeschouwelijke identiteit van de school weer in ‘the picture’ moet komen, omdat deze
niet helder meer is. Ze constateren wél manieren van betrokkenheid, namelijk dagen voor nieuwe
docenten over de identiteit, een identiteitscommissie, dagopeningen en vieringen.
Speeddate
Doel: met behulp van vragenkaartjes leren de aanwezigen elkaar persoonlijk beter kennen.
Tijdens dit onderdeel hebben we elkaar beter leren kennen op persoonlijk vlak. Er zijn geen dingen
genoemd die raken aan het thema van mijn onderzoek dus een inhoudelijke beschrijving van dit
onderdeel laat ik verder achterwege.
Informatie over het proces en over identiteit in het algemeen
Doel: de aanwezigen krijgen uitleg over hoe het proces zal lopen rondom de heroriëntatie op de
identiteit en krijgen beknopt informatie over identiteit.
Dr. Jacomijn van der Kooy legt uit dat er in de voorgesprekken met het schoolbestuur naar voren kwam
dat de protestants christelijke traditie van de school van waarde is, maar de diversiteit van leerlingen
en medewerkers ook van waarde is. Dit zijn zaken die meegenomen worden in het nadenken over de
identiteit.
Dr. Jacomijn van der Kooy legt uit dat identiteit iets is dat een specifieke school uniek maakt. Ze maakt
verschil tussen formele en geleefde identiteit, smalle en brede identiteit. Formele identiteit is de
identiteit op papier; de identiteit die terug te lezen is verschillende documenten zoals een website en
een jaarplan. Geleefde identiteit is de identiteit die je in de praktijk terug ziet. Smalle identiteit zijn
uitingen van de levensbeschouwelijke identiteit, zoals vieringen, dagopeningen e.d. De brede identiteit
zijn de uitingen van de identiteit die je overal terugziet; bijvoorbeeld in de omgang met elkaar.
Daarnaast maakt dr. Jacomijn van der Kooy nog onderscheid tussen twee manieren van denken over
identiteit. Allereerst is er het grondslag denken. Dit gaat over de vraag waar vanuit je onderwijs geeft,
vanuit welke bronnen je werkt. Daarnaast is er het perspectief denken. Dit gaat over de vraag waartoe
je onderwijs geeft, waar je het voor doet. Ze geeft niet aan welke manier van denken de voorkeur heeft
in het nadenken over de identiteit van de Goudse Waarden.
Door Pieter Dijkshoorn, uit het schoolbestuur, wordt uitgelegd dat er drie van dit soort
heroriëntatiegesprekken zullen zijn met medewerkers, elke keer weer met andere medewerkers.
Daarnaast zal er een bijeenkomst georganiseerd worden met ouders, leerlingen en omgeving (kerk,
gemeente) om na te denken over de identiteit. Tot slot is er een inspiratiedag voor medewerkers met
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de opbrengsten uit deze voortrajecten. Deze inspiratiedag wordt niet gezamenlijk gehouden, maar het
VMBO en praktijkonderwijs heeft een inspiratiedag op eigen locatie en de afdeling HAVO/VWO ook.
Groepsgesprekken over drie thema’s
Doel: in twee groepen wordt verder gesproken over een drietal thema’s die van belang zijn voor het
vormen van de identiteit. Tussen thema twee en drie worden de groepen opnieuw gevormd.
Thema 1: ‘Ontwikkelingen in onderwijs en samenleving’
Voorafgaand aan het groepsgesprek vult iedereen het onderstaande schema in.

Onderwijs

Maatschappelijke omgeving

Cultuur

Religie/zingeving

Ontwikkelingen
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Uitdagingen voor de Goudse Waarden

Tijdens het gesprek worden de meest opvallende uitkomsten besproken. In onze groep hebben we het
een poos over ‘passend onderwijs’. Verschillende docenten hebben het gevoel dat er van hen wordt
verwacht om leerlingen op te voeden. Door vermindering van speciaal onderwijs komen er veel meer
leerlingen met gedragsproblematiek naar het regulier onderwijs. Dit brengt uitdagingen met zich mee,
docenten moeten zich meer verdiepen in gedragsproblematiek.
Vervolgens kwam de vraag op waarom ouders kiezen om hun kinderen naar de Goudse Waarden te
sturen. Hier is verschil tussen de locaties te zien. Bij de afdeling HAVO/VWO lijkt het dat ouders meer
voor de identiteit kiezen dan bij het VMBO. Dat komt omdat het VMBO goed aangeschreven staat in
Gouda en dat er daarnaast praktijkonderwijs aangeboden wordt. Het overgrote deel leerlingen op het
VMBO is moslim. De vraag is hoe je je als school wil profileren; moet er meer nadruk liggen op de
kwaliteit van het onderwijs of op de levensbeschouwelijke identiteit? De conclusie wordt getrokken
dat de nadruk op de levensbeschouwelijke identiteit wel een groot punt is bij de aanname van
leerlingen en medewerkers, maar vervolgens een beetje lijkt te verwateren. Sommige leerlingen willen
niet meewerken aan dagopeningen, sommige docenten noemen zichzelf geen christen. Men
constateert hier een groot verschil tussen de geschreven en de geleefde identiteit. Er wordt
geconcludeerd dat we meer mogen staan waar we als school voor staan: ‘doe nooit iets af aan je
overtuiging’.
Thema 2: ‘Wat gunnen we onze leerlingen?’
Er worden allerlei zaken genoemd: geluk, een leerling moet zichzelf kunnen zijn, veiligheid,
ontplooiing, e.d. Iemand stelt de vraag hoe we hierin afwijken van ieder andere school; in principe
heeft elke school het beste voor met zijn/haar leerling. Hoe maakt de Goudse Waarden dan vanuit
haar levensbeschouwelijke identiteit onderscheid? We concluderen dat het handelen hetzelfde is,
maar dat een christen handelt vanuit een rijke bron: het christelijk geloof. Het handelen heeft zo een
externe bron: je doet het niet voor jezelf maar om Christus centraal te stellen.
Iets wat hieraan linkt is de verantwoordelijkheid die je als christenen hebt. Er wordt genoemd dat je
als christen veel meer verantwoordelijkheid hebt om je christen-zijn uit te dragen; als je je profileert
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als christen, maar je handelt niet volgens het christelijk geloof dan wordt je hierop afgerekend. De
identiteit is de kracht, maar niet goed uitgevoerd ook een valkuil.
Thema 3: ‘Wat bezielt ons in het werk?’
De collega’s van het VMBO zeggen te streven naar rust en positieve dynamiek, omdat de leerlingen
soms veel drukte en negatieve dynamiek met zich meebrengen. Dit wordt onder docenten met andere
woorden een ‘straatcultuur’ genoemd. De docenten streven ernaar om de leerlingen ook kennis te
laten maken met een andere cultuur; de cultuur van de school. Het vormgeven van deze cultuur, de
christelijke normen en waarden, doe je met elkaar.
Daarnaast wordt nog een andere bezieling genoemd: het uitdragen van het christelijk geloof. We
concluderen dat dit niet op een evangeliserende manier kan, dat is immers niet ons werk als docenten.
Getuigen kan echter wel; door woorden maar nog meer door daden.
Inventariseren uitkomsten groepsgesprekken
Doel: per thema worden de uitkomsten van de groepsgesprekken in steekwoorden geïnventariseerd.
Thema 1 – ‘Ontwikkelingen in onderwijs en samenleving’:
• Straatcultuur; leerlingen hebben moeite met gezagsverhoudingen is een uitdaging voor
medewerkers van het VMBO. Daarnaast staat de identiteit onder druk door deze invloeden.
• Bezuinigingen en verbouwingen zorgen voor drukte bij medewerkers van HAVO/VWO.
• De maatschappij heeft een sterke focus op het individu, dit brengt uitdagingen met zich mee.
• Passend onderwijs: docenten moeten zich meer specialiseren in gedragsproblematiek.
• Het is de vraag of ouders kiezen voor de school vanwege de christelijke identiteit of vanwege
de kwaliteit van het onderwijs. Op het praktijkonderwijs lijkt het laatste het geval te zijn.
Thema 2 – ‘Wat gunnen we onze leerlingen?’:
• Leerlingen moeten zich gezien weten, persoonlijke band tussen docent en leerlingen is
belangrijk, we moeten leerlingen een tweede kans geven, er moet ruimte zijn voor reflectie,
persoonsvorming is belangrijk, veiligheid is op het VMBO erg belangrijk.
• De sfeer van de school is van grote invloed.
• De bron & voeding van wat we onze leerlingen gunnen is het christelijk geloof, wat dan precies
het unieke aan de school is en hoe je dat terug ziet in de cultuur van de school is niet helder.
• Opvallend: er is geen “christelijke” communicatie naar buiten (vb. website).
Naar aanleiding van dit thema tekent dr. Jacomijn van der Kooy een figuur op het bord die de
gesprekken samenvat.

Structuur

Overtuigingen

Cultuur

Communicatie
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Het hart van de identiteit van een school zijn haar overtuigingen. Deze overtuigingen hebben invloed
op de structuur van de school, op de cultuur die er in de school heerst en in de communicatie naar
binnen en naar buiten. Er wordt gezegd dat dit op de Goudse Waarden uit balans is en daarom is er
heroriëntatie op de identiteit nodig.
Thema 3 – ‘Wat bezielt ons in het werk?’
• Ontferming over (probleem)kinderen: in bepaalde mate zorg aanbieden.
• Liefde voor het vak én liefde voor het geloof.
• Het willen uitdragen van je geloof: niet op een evangeliserende manier, maar op een
getuigende manier.
• Het samen vormgeven aan de school: de docenten zijn divers, dat is de kracht. Er is eenheid in
verscheidenheid.
De dag wordt afgesloten, er wordt genoemd dat deze resultaten meegenomen zullen worden met de
resultaten van de volgende heroriëntatiegesprekken en dat de uitkomsten besproken worden op de
inspiratiedag.

Identiteitsochtend
Datum en tijd: vrijdag 19 april 2019, 08.20-12.00
Locatie: ‘LYCEUM-HAVO’, Heemskerkstraat 105, Gouda
Uitgenodigd: alle medewerkers van de locatie LYCEUM-HAVO
Op ‘De Goudse Waarden’ is deze ochtend op twee locaties een identiteitsochtend. Op deze ochtend
wordt, op basis van de uitkomsten van de heroriëntatiegesprekken, verder gesproken over de identiteit
van de school. Op de afdeling LYCEUM-HAVO is Erik van Kerkhoff vanuit Verus (het bureau dat de school
begeleid in dit proces) aanwezig en op de afdeling VMBO en het Praktijkonderwijs is Jacomijn van der
Kooij aanwezig. Beiden zijn aanwezig geweest bij één of meerdere heroriëntatiegesprekken.
Plenaire opening
Doel: het schetsen van de aanleiding van deze identiteitsochtend en een introductie op het gesprek in
groepen
Erik van Kerkhoff, werkzaam bij de organisatie Verus, opent de ochtend door zichzelf voor te stellen.
Hij noemt dat de aanleiding tot een heroriëntatie op de identiteit van de school een gesprek hierover
was tussen het schoolbestuur, de directeur en een lid van de identiteitscommissie. De wens was om
de levensbeschouwelijke identiteit weer “in the picture” te zetten. Tijdens de heroriëntatiegesprekken
kwam naar voren dat de kracht van de school is dat er ‘eenheid in verscheidenheid’ is. Daarnaast
werden er veel verhalen gedeeld. De ruimte hiervoor werd positief gewaardeerd. Op basis hiervan is
besloten om op deze identiteitsochtend niet te presenteren wat de “nieuwe” beschreven identiteit
van de school wordt, maar om meer ruimte te geven voor verhalen over identiteit. De
levensbeschouwelijke identiteit van de school staat op deze dag niet ter discussie.
Na deze schets over de heroriëntatiegesprekken gaf Erik van Kerkhoff een korte uitleg over identiteit.
Hij noemt dat identiteit is ‘dat wat de school tot deze specifieke (christelijke) school maakt’. Er is een
smalle en een brede identiteit. De smalle identiteit zijn concrete gestalten die gegeven worden aan de
identiteit, zoals dagopeningen, vieringen, etc. De brede identiteit is de totale “smoel” van de school.
Erik van Kerkhoff noemt ook dat er twee manieren zijn om over identiteit na te denken. Je hebt
grondslagidentiteit en perspectiefidentiteit. Grondslagidentiteit denkt vanuit een bepaalde grondslag,
die het handelen op een school bepaald. Het gaat om de vraag ‘waar vanuit werken wij?’.
Perspectiefidentiteit denkt vanuit een toekomstideaal. Het gaat om de vraag ‘waar werken wij
naartoe?’. Dit is de manier van denken op De Goudse Waarden, geïnspireerd door een christelijke
levensvisie.
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Gesprek over identiteit in groepen
Doel: in een groep met collega’s praten over verschillende vragen die met identiteit te maken hebben.
Aan het begin van de ochtend kregen alle medewerkers een nummer. Op basis van die nummers
werden groepen gevormd. Na de plenaire opening kreeg elke groep een bundeltje met foto’s en vragen
mee om op basis daarvan een gesprek te voeren. Ik zat in een groep met een technisch
onderwijsassistent, docent geschiedenis en twee docenten economie. We spraken over de
verschillende motivaties die iedereen heeft voor het onderwijs en of iedereen op De Goudse Waarden
op zijn/haar plek zit en waarom wel/niet. We kwamen tot de conclusie dat iedereen De Goudse
Waarde een prettige school vindt om te werken, omdat de school werkt aan kwalitatief goed
onderwijs. Daarnaast geeft de levensbeschouwelijke identiteit een bepaalde richting, maar is er veel
vrijheid voor andere overtuigingen. In de groep werd de conclusie gesteld dat de christelijke normen
en waarden die de school hanteert niet echt afwijken van normen en waarden die andere goede
scholen hanteren. De bron is echter wél anders. De bron wordt door docenten en leerlingen zelf
meegenomen binnen een structuur van dagopeningen en dergelijke waarin de christelijke
levensbeschouwing naar voren komt, dat heeft een meerwaarde.
Afsluiting college van bestuur
Doel: output verzamelen om te bundelen in een boek, de ochtend afsluiten en vakantie inluiden.
Na het gesprek in de kleine groepen kwam iedereen weer bij elkaar voor een afsluiting van de avond.
Pieter Dijkshoorn, lid van het college van bestuur, noemde dat er een boek wordt gemaakt waarin
reacties op deze ochtend gebundeld worden. Hiervoor kon iedereen een reactie op een bepaalde vraag
op papier zetten en inleveren. Vervolgend sloot hij de ochtend af met een gedicht.
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