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Dick de Wolff - Voorwoord

Voorwoord 

De Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht gaat zich de komende jaren 
profileren als educatieve faculteit die werk maakt van bildung. Het woord 
‘bildung’ wordt hierbij met kleine letter geschreven; dit is conform de  
geldende spellingsregels. Toch wordt bildung de laatste jaren in vele 
Nederlandstalige teksten nog steeds met een hoofdletter geschreven of  
als Duits woord tussen aanhalingstekens geplaatst. Bildung behoudt  
hiermee iets vreemds en elitairs. Met deze bundel, die de Faculteit Educatie 
in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte heeft 
samengesteld, wordt bildung hopelijk effectief ‘onthoofdletterd’. 

In deze bundel wordt onder bildung verstaan het proces van persoonlijke 
vorming op basis van een brede kennismaking en beschouwing van culturele 
en maatschappelijke verworvenheden en uitingen. Bildung is hiermee niet 
het voorrecht van een kleine elite, maar een geboorterecht én -plicht van 
iedereen. Bildung heeft niet enkel betrekking op de hogere regionen van 
wetenschap, kunst en cultuur, maar is van betekenis en nodig op tal van 
levensgebieden – bijvoorbeeld arbeid, politiek, sport en amusement. 
Bildung is niet alleen persoonlijke zelfontwikkeling, maar staat in een 
dynamische relatie met actief participeren in en bijdragen aan de samen-
leving. In deze zin is bildung direct gerelateerd aan burgerschap en een 
voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van onze maatschappij en cul-
tuur. Iedere burger wordt geacht hier een bijdrage aan te leveren. Bildung  
is er daarom voor iedereen, en is ook van wezenlijk belang om juist (jonge) 
mensen met een achterstandspositie sociaal te integreren. Leraren hebben 
hier op grond van hun beroep een bijzondere taak en verantwoordelijkheid 
als cultuurdrager. Als educatieve faculteit gaan wij toekomstige leraren 
hierop voorbereiden.

Door een rijk, eigentijds beeld te schetsen van bildung, een beeld dat past  
bij onze democratische samenleving en open cultuur, wil deze bundel ertoe 
bijdragen dat bildung inburgert en een wezenlijke dimensie zal worden 
van het Nederlandse onderwijs in de volle breedte. 

Dick de Wolff, directeur Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht
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Gerard van Stralen - Introductie

Introductie
gerard van stralen
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IV

Radicaal en Reactionair leven samen als in  

een  ongelukkig huwelijk,

gevormd door elkaar, afhankelijk van elkaar.

Maar wij, hun kinderen, moeten ons losrukken.

Ieder probleem roept in zijn eigen taal.

Ga als een speurhond naar waar de waarheid 

trappelde!

 Thomas Transströmer (2011), De herinneringen zien mij, verzamelde 

gedichten/memoires, vertaald door Bernlef, De bezige Bij

Ideaal

Wat is er mooier dan speuren. Altijd weer de kans 

openhouden om iets bijzonders tegen te komen of 

iets nieuws te vinden. De ontmoeting met nare en 

droevige gebeurtenissen is natuurlijk niet uit te slui-

ten, maar het levert ongetwijfeld ook unieke ervarin-

gen met schoonheid op: mooie mensen, fascinerende 

gedachten, schitterende creaties, inspirerende ont-

moetingen, ontroerende confrontaties en prikke-

lende overdenkingen. Kleine en grote momenten, 

die van onschatbare waarde kunnen zijn voor het 

welzijn en de ontwikkeling van jezelf en van mensen 

in het algemeen. Het zij een ieder van harte gegund. 

Zo bekeek ik kort geleden in het Kröller-Müller 

Museum de video van de Argentijnse kunstenaar 

Charly Nijensohn, ‘El Naufragia de Los Hombres’.1 

Nijensohn kiest in zijn werk voor desolate en ver-

afgelegen gebieden om de relatie tussen mens en 

natuur op scherp te stellen. Tot mijn verwondering 

raakte niet alleen ikzelf gefascineerd door de beel-

den, maar ook mijn twee kleinkinderen van drie  

en vier jaar oud. Zij hadden zelfs niet in de gaten dat 

ik even wegliep. Het kolossale videoscherm en de 

indringende muziek had ze volledig in de greep.  

‘Het kind is van nature gefascineerd’ was, Rousseau 

parafraserend, mijn eerste gedachte. 

Open staan voor nieuwe ervaringen is verrijkend. 

Niemand ontkent dat, maar het is een hele toer om 

als volwassene die attitude te houden of verder te 

ontwikkelen. Allerlei aangeleerde conventies zijn 

nodig om het maatschappelijk verkeer een beetje  

op gang te houden, maar vormen tegelijkertijd ook 

een bedreiging voor het ‘vrije’ kijken, ervaren en  

oordelen. Cruijff leert dat het ook anders kan. Bij 

Pauw en Witteman vertelde hij over een voetbal-

wedstrijd van kinderen met het syndroom van 

Down. Deze kinderen bleken het spelletje anders te 
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interpreteren dan gebruikelijk en schopten de bal 

voortdurend met veel plezier in eigen doel. Cruijff 

kromp bij elk doelpunt ineen, tot een begeleider hem 

het licht deed zien: “Het gaat niet om het winnen, 

maar om de beleving.” Het feit dat Cruijff dit direct 

als verklaring accepteerde en het voetbalspel ook in 

dat perspectief kon zien, maakt hem tot een echte 

professional. Iemand die in staat is om het spel in  

zijn kern te doorgronden. Professionaliteit toont hij 

misschien niet bij al zijn activiteiten, maar hier  

toont hij zich als echte voetbalkenner. In ontmoe- 

tingen tussen mensen en in het begeleiden van  

kinderen komen talrijke van deze situaties voor. 

Meestal leiden die tot miscommunicatie of erger  

en maar zelden tot een gevoel dat een nieuw  

inzicht verworven is. Echte professionals zoals 

Cruijff hebben die gave wel. 

Nog niet zo lang geleden voerde filosoof Peter 

Sloterdijk in Berlijn een debat met Rem Koolhaas.2 

Sloterdijk sprak in dit debat zijn bewondering uit 

voor kunstenaars en wetenschappers als Koolhaas, 

die in staat zijn om in hun discipline terug te keren 

naar de nulsituatie, om vervolgens in hun denken 

en scheppen met verleden, heden en toekomst een 

totaal nieuwe start te maken. Sloterdijk is zelf zo’n 

denker en schepper in zijn eigen discipline, het vor-

men (bilden) van een adequaat wereldbeeld, het 

onderbouwen van een levensvisie. Dit vermogen om 

in situaties even alles weg te denken en zonder bal-

last nieuwe oriëntaties te scheppen is van wezenlijk 

belang. Hoe anders zouden oordelen en alle gevolgen 

van oordelen uitvallen, wanneer we hier meer toe  

in staat zouden zijn. Deze scheppingskracht, gevoegd 

bij de hierboven beschreven voorbeelden van ‘fasci-

natie’, ‘open mind’ en ‘vrije geest’ zijn de diepste  

idealen die ten grondslag liggen aan het initiatief  

om dit boek ...En denken! Bildung voor leraren  

samen te stellen. 

drie aanleidingen voor het bildungsproject  

voor leraren

Eenzijdige focus

De aanleiding voor het samenstellen van het boek 

doet zich in diverse gedaanten voor. 

Om te beginnen als de sluimerende ergernis over 

de negatieve stroom van berichten in de media over 

de kwaliteit van het onderwijs en dus van de leraar. 

Het is frustrerend voor leraren en lerarenopleiders 

om, ondanks alle verbeterinspanningen, alsmaar in 

de media te moeten lezen dat het onderwijs niet  

voldoet. Vooral de gedachte dat in onze snel veran-

derende samenleving het onderwijs één op één kan 

worden aangepast aan de nieuwe wensen, die zich 

soms ook nog bewijzen als hypes, is simplistisch. 

Deze korte-termijn-onderwijspolitiek, die onvol-

doende tijd neemt om de consequenties van maat-

regelen te overdenken, is ergerlijk. Hoeveel stelsel-

wijzigingen zijn de afgelopen decennia al niet voor-

gesteld en gedeeltelijk ingevoerd, die uiteindelijk 

niet voldoen, geschrapt of al weer fundamenteel 

gewijzigd zijn? De schaalvergrotingsidealen in de 

jaren tachtig en negentig in hbo en mbo, de midden-

school en het studiehuis zijn daar voorbeelden van, 

en nu komt passend onderwijs daar in het rijtje bij.  
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