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VOORWOORD

Mijn moeder kwam uit Gouda en ik ben grootgebracht met een onderscheid 
tussen Goudse en andere stroopwafels, waarbij de Goudse natuurlijk de enige 
echte waren. Met deze overtuiging ben ik opgegroeid en natuurlijk kocht ik 
alleen ‘echte’ Goudse stroopwafels. Toen er dan ook, ruim twintig jaar geleden, 
op een keer in mijn toenmalige woonplaats in het winkelcentrum een kraampje 
stond waar Goudse stroopwafels werden verkocht, kon ik de verleiding niet 
weerstaan om een pakje te kopen. Ik wilde echter wel eerst weten of het ‘echte’ 
Goudse waren. Waarop de verkoper mij met een filosofische blik aankeek en 
de historische woorden sprak: ‘Ach mevrouw, hoe Rooms is de paus?’ Of de 
stroopwafels nu wel of niet het keurmerk ‘Goudse’ mochten voeren, in mijn 
beleving smaakten ze naar hoe een Goudse stroopwafel hoort te smaken en 
daar ging het om. Ergens is er kennelijk in mijn opvoeding een perceptie 
binnengeslopen waarop ik beoordeel wat ‘echt’ is in deze.

Mensen hebben beelden in hun hoofd over wat ‘echt’ is en dat geldt ook voor 
de katholiciteit van de scholen. Katholiek in het kader van katholiek onderwijs 
staat in ‘een speelveld van betekenisgeving’.1 In dit onderzoek begeef ik mij 
niet in die discussie over wat ‘echt katholiek zijn’ inhoudt. Dat leidt al snel tot 
abstracte begrippen, waarbij de dagelijkse beleving van de leerkrachten buiten 
beeld raakt. De titel ‘Los-bandig katholiek’ velt dan ook geen moreel oordeel 
over het gehalte aan ‘katholiciteit’ van de scholen. De term komt voort uit de 
vele werkoverleggen die ik als identiteitsbegeleider gevoerd heb met Jeannette 
de Heij, college van bestuur van de Stichting Katholiek Basisonderwijs 
Alphen aan den Rijn (SKBA). In die gesprekken kwamen veelvuldig zaken 
rond de katholieke identiteit van de scholen binnen de SKBA ter sprake. In 
een van die gesprekken zei Jeannette: ‘wij zijn los-bandig katholiek’. Daarmee 
bedoelt ze te zeggen dat de SKBA zeker een band heeft met de katholieke 
oorsprong en dat de SKBA die ook wil houden, omdat het ‘katholieke’ als 
een wezenlijk bestanddeel van het onderwijs binnen de SKBA gezien wordt. 
Tegelijk constateert ze dat de leerkrachten werkzaam bij de SKBA in de loop 

1 Een speelveld van betekenisgeving. Verhalen van katholiek onderwijs. is de titel van de 
Eindrapportage Project Vraagarticulatie van IKO/Bond KBO van een project dat is uitge-
voerd met behulp van een kenniskring waarvan Jos Roemer en Jan van Oers de projectleiders 
waren. De andere leden waren: Gerard van Bergen, Jos van den Brand, Henk Derks, Arjan 
van Eeten, Piet van Hest, Keete Jansma, Ton Roumen en Aad van Zeijl. ’s-Hertogenbosch 
2010.
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van hun leven anders tegen geloof aan zijn gaan kijken. Leerkrachten zijn daar 
meer los van komen te staan, maar voelen er volgens haar nog wel steeds een 
zekere verbondenheid mee.
Die mengeling van verbondenheid en er los van staan wordt verbeeld in de 
foto op de omslag. Hierop is de nieuwbouw te zien van de Bonifaciusschool 
met daarachter de Bonifaciuskerk. De school is geen parochieschool meer, 
maar kerk en school zijn nog steeds buren. Er zijn klaslokalen die zicht hebben 
op het kerkhof en op uitvaarten wanneer die daar gaande zijn.
De start van het katholieke onderwijs in Alphen aan den Rijn is begonnen 
met deze Bonifaciusschool waarop, naast mijn vader en ikzelf, vele andere 
familieleden voorbereid zijn op de kerkelijke sacramenten en waar de 
flanelborden met afbeeldingen van Bijbelse figuren de vertelde Bijbelverhalen 
visualiseerden. Met als geboortejaar 1950 heb ik op die Bonifaciusschool 
de omslag meegekregen in de kerkelijke catechese op school. Ik ben nooit 
verder gekomen dan de vragen voor groep vier van de catechismus en in 
mijn beleving is daar, na een paar jaar niets, alleen seksuele voorlichting en 
Darwin voor in de plaats gekomen. Ik ben dus van een generatie die wel 
basiskennis heeft opgedaan, te jong was om de veranderingen van de tijd 
rond het Tweede Vaticaans Concilie bewust te ervaren, maar die de effecten 
van dit concilie wel heeft meegekregen en daardoor in twee werelden staat: 
het vanzelfsprekende katholieke van de kinderjaren en de vanzelfsprekende 
opkomst van de secularisatie die daarna kwam.
Dat ik in die seculariserende wereld identiteitsbegeleider ben geworden, heb ik 
te danken aan Léon van Harteveld, de toenmalige directeur van de basisschool 
waarop mijn beide kinderen zaten. Met zijn geloof in mijn mogelijkheden 
werd iets in mij wakker gemaakt, waardoor ik in Amsterdam het pad van 
de theologie ben opgegaan en ik met de juiste diploma’s in handen ook 
daadwerkelijk identiteitsbegeleider ben geworden, toen nog districtscatecheet 
geheten. Het bleek een pad dat onvermoede en onverwachte dingen met 
zich meebracht. Het leidde mij uiteindelijk naar de Radboud Universiteit in 
Nijmegen waar ik, na de master Interreligieuze Spiritualiteit, in overleg met 
Elisabeth Hense in een aantal plezierige gesprekken tot de vraagstelling van 
dit onderzoek ben gekomen. Een onderzoek dat zonder de bereidheid van 
de tachtig geïnterviewde leerkrachten niet uitgevoerd had kunnen worden. 
Om hun anonimiteit te waarborgen, noem ik hun namen hier niet. Door 
het transcriberen van de interviews met hun verhalen van gesproken naar 
geschreven vorm heb ik hun stemmen ruim een jaar telkens opnieuw langs 
horen komen. Ook nu nog, wanneer ik de uitgetypte teksten lees, zie ik ons 
weer in de klas om een tafel op een (soms wel heel klein!!) stoeltje zitten. 
Jullie allemaal heel erg bedankt! Het waren over het algemeen heel plezierige 
gesprekken waardoor ik jullie beter leerde kennen en jullie mij soms ook.
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In mijn denken over de veranderingen in het werk van een identiteitsbegeleider 
heb ik veel gehad aan de vier jaar (van september 2008 tot april 2012) dat ik 
deel uitmaakte van de kenniskring ‘Integrale schoolontwikkeling in relatie tot 
de grondslag van de school’ onder leiding van Jos Roemer. Jos, Jo, Marianne, 
Jeroen en Marc bedankt voor de gesprekken over wat ons ‘heilig’ was.
Een dissertatie kan niet geschreven worden zonder deskundige begeleiding. 
Elisabeth Hense heeft aan de basis gestaan van dit onderzoek waarbij, op 
initiatief van Frans Maas, al vrij snel Christoph Hübenthal vanuit zijn 
vakspecifieke inbreng meegedacht heeft. Na het vertrek van Frans Maas als 
‘spiritualiteitsprofessor’ kwam de begeleiding in handen van zijn opvolger 
Peter Nissen en van Christoph Hübenthal. Gedurende het hele traject heb 
ik van iedereen de ruimte gekregen om mijn eigen weg te gaan, waarbij de 
gedegen gesprekken mij naar dit eindresultaat geholpen hebben.
Inmiddels ben ik in augustus 2015 met pensioen gegaan. De verdere 
ontwikkelingen binnen de SKBA en de gevolgen van het fusietraject waarin 
de stichting zich bevindt, maak ik niet meer mee. Via vriendin en (inmiddels 
oud-) collega Elizabeth Boddens Hosang blijf ik nog verbonden met wat er 
binnen de schoolwereld en de identiteitsbegeleiding gaande is.
Dochter Jolanda heeft haar (tweede) opleiding Engels vertaler benut om de 
samenvatting in leesbaar Engels te vertalen. Het was plezierig om zo samen 
naar de tekst te kijken!
Last but not least was het een geschenk om in een begripvolle thuissituatie aan 
een dissertatie te kunnen schrijven. Daar zijn verder geen woorden voor nodig.
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1 INLEIDING

Situatieschets2

Vanaf de totstandkoming van het bijzonder onderwijs in de huidige vorm in 
de negentiende eeuw, was het een belangrijke taak van het katholiek primair 
onderwijs om katholieke kinderen in te leiden in de katholieke gemeenschap 
en het kerkelijk leven.3 Katholieke kinderen moesten worden opgevoed tot 
kerkbetrokken gelovigen. Deze opvatting over de specifieke taak van het 
katholiek primair onderwijs staat ter discussie.4

Katholieke scholen hebben tegenwoordig een open aannamebeleid, waardoor 
zij nu ook bezocht worden door leerlingen die niet katholiek zijn. Bovendien 
zijn er niet alleen in de katholieke traditie ingeleide leerkrachten op de 
katholieke scholen aangesteld.
Ter illustratie van deze ontwikkelingen vier voorbeelden uit kerkelijke 
documenten.

Het Algemeen Reglement Katholiek Onderwijs (ARKO) uit 1987 stelt 
dat katholiek onderwijs streeft naar ‘een onderwijskundige inrichting, die 
rekening houdt met en recht doet aan de inspiratiebron van waaruit wordt 
gewerkt: de H. Schrift, de kerkelijke leer en traditie’.5

Het Raamleerplan voor het vak godsdienst/levensbeschouwing van 1999 zegt:
- Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van kinderen; 
- We werken aan en vanuit onze katholieke identiteit;
- We doen dat midden in de pluriforme en multiculturele samenleving.6

In het Raamleerplan is een verschuiving te zien naar openheid voor de 
samenleving waarin kinderen opgroeien.

2 Bij het verwijzen naar bronnen hanteer ik het Verwijssysteem Chicago: http://www.
rug.nl/society-business/language-centre/academische-communicatievaardigheden/hacv/
schriftelijke-vaardigheden/voor-studenten/bronnen-literatuur/verwijssysteem-chicago

3 In 1917 kwam er een eind aan de schoolstrijd, die meer dan honderd jaar heeft geduurd. 
In artikel 23 van de Grondwet werd de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder 
onderwijs vastgelegd.

4 Zie bijvoorbeeld: Tanja van Leeuwen (SKBA), e.a. Kadertekst Kenniskring Integrale 
Schoolontwikkeling. (ongepubliceerd, april 2012). Tekst op te vragen bij de auteurs.

5 Regelingen R.K.Kerkgenootschap in Nederland nr. 2, Algemeen Reglement voor het Katholiek 
Onderwijs. (Secretariaat RK Kerkgenootschap in Nederland, november 1987), 8.

6 Raamleerplan voor Godsdienst/Levensbeschouwing op Katholieke Basisscholen. (Den Haag: 
Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) oktober 1999).




