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Anneke Bax is bestuurscoördinator van
het Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs Zaanstreek / Agora en adviseur
Passend Onderwijs. Daarnaast is zij
werkzaam als hogeschooldocent en
studiecoördinator van de opleiding Master
Special Educational Needs bij het
Seminarium voor Orthopedagogiek van de
Faculteit Educatie van de Hogeschool
Utrecht. Diversiteit, participatie, inclusie
en bildung zijn kernthema’s in haar werk.

Marja Bruinsma is beleidsadviseur
onderwijs Breed en projectleider bij
Stichting Agora in de Zaanstreek. Zij is
onder meer verantwoordelijk voor de
beleidsterreinen ouderbetrokkenheid, IKC
ontwikkeling, onderwijsachterstanden en
bildung. Als leraar, (interim-) directeur,
adviseur en teamcoach leerde zij het
primair onderwijs in al zijn facetten
kennen.

Erno Eskens is programmadirecteur en
uitgever bij de Internationale School voor
Wijsbegeerte in Leusden. Hij studeerde
filosofie en politicologie aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. In 1992 was hij
betrokken bij de oprichting van  Filosofie
Magazine, het tijdschrift waarvan hij later
hoofdredacteur werd. Samen met onder
andere René Gude en Gerard van Stralen
ontwierp hij het bildungsagoramodel.
Eskens schreef meerdere boeken,
waaronder Filosofische reisgids voor Nederland
en Vlaanderen (uitgeverij Contact, 2000),
Democratie voor dieren (uitgeverij Contact,

2009) en Een beestachtige geschiedenis van de
filosofie (ISVW Uitgevers, 2015).

Gerard van Stralen studeerde sociologie
en futurologie. Hij werkte meer dan
veertig jaar in het onderwijs in diverse
functies en onderwijstypen, onder andere
als docent cultureel-maatschappelijke
vorming en maatschappijleer in de Pabo
en het mbo, en als directeur van het
Seminarium voor Orthopedagogiek van de
Hogeschool Utrecht. Daarnaast vervulde
hij bestuurlijke functies binnen de PvdA
en de AOb en was hij schoolbestuurder.
Tegenwoordig is hij onderwijsadviseur,
publicist bildung en uitgever. Van Stralen
is initiatiefnemer van het project bildung,
wat onder meer leidde tot het succesvolle
boek …En denken! Bildung voor leraren (ISVW
Uitgevers, 2012).

Peter Henk Steenhuis studeerde
Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Sinds 1994
werkt hij bij Trouw als eindredacteur,
plaatsvervangend chef kunst en filosofie-
redacteur. Hij publiceerde over de taal-
ontwikkeling van zijn oudste zoon en over
kunst en filosofie. Zijn boeken Filosofie van
het kijken en Denken over dichten kwamen op
de shortlist van de Socrates Wisselbeker. In
2011 maakte hij met documentairemaker
Marcel Prins Andere Achterhuizen. Verhalen
van Joodse onderduikers. Van de Amerikaanse
vertaling zijn inmiddels ruim 125.000
exemplaren verkocht.

Zaanse Agora auteurspagina

René Gude was filosofieleraar en oud-directeur van de Internationale School voor
Wijsbegeerte. Gude maakte filosofie voor een breed publiek toegankelijk. In de eerste
plaats door zijn werk als filosofieleraar bij de ISVW en verder als schrijver van Kleine
geschiedenis van de filosofie (met Daan Roovers), Stand-up filosoof (met Wilma de Rek),
‘Sterven is doodeenvoudig, iedereen kan het’ (met Wim Brands) en ‘Ik blijf nog even kletsen’
(met Rosan Hollak). In 2015 bracht ISVW Uitgevers een citatenboek van René Gude uit,
Zinvolle volzinnen.

Speciale dank aan:
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Voorwoord

Agora, de marktplaats 
voor het leven
Dit boek heet “De” Zaanse Agora . Nu wil het toeval (of is het geen toe-
val?) dat onze scholengroep ook Agora heet. In ieder geval vertelt dit
boek het verhaal over de plek waar mensen elkaar ontmoeten, met en
van elkaar leren, het plein dat we oversteken om de wereld te leren
kennen, de ander te ervaren en waar we gevormd kunnen worden. De
school behoort bij uitstek de plaats te zijn waar we het leven kunnen
oefenen, veilig en met de mogelijkheid om fouten te kunnen maken.
Het is de plek waar de ontmoeting tussen volwassenen en kinderen,
tussen leraar en leerling en tussen kinderen onderling plaatsvindt.
Kinderen leren overal en zij worden daarbij geholpen door alle tech-
nische voorzieningen die je maar kunt bedenken. Alleen op de school
is die bijzondere ontmoeting te realiseren. Dit boek gaat daarom niet
alleen over de scholen van Agora, maar over alle scholen. Scholen zijn
er altijd geweest en zullen er altijd blijven. Ze passen zich in de tijd in
vorm en inhoud aan en blijven de leerling uitdagen en inspireren.
Scholen prikkelen de nieuwsgierigheid – de behoefte om te ontdek-
ken – en zorgen voor ontmoeting. 

In dit boek komen veel mensen aan het woord. Allemaal hebben
ze iets te vertellen, iets te delen waar we van kunnen leren. Het ver-
haal is het oudste en krachtigste leermiddel in de school. De school is
de plek waar verhalen verteld moeten worden, omdat verhalen in-
zicht geven in de complexiteit van het leven en ons leren hoe we ons
tot die wereld moeten verhouden. Het in dit boek beschreven bil-
dungsagoramodel biedt onder meer houvast aan hoe we dit laatste
kunnen doen. Dit boek gaat over bildung. Dit woord wordt veel ge-
bruikt de laatste tijd. Te pas en te onpas, waardoor het zijn kracht
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dreigt te verliezen. We moeten het daarom spaarzaam gebruiken. We
zullen weer moeten nadenken over de bedoeling van het onderwijs.
We zullen ontdekken dat het om meer gaat dan alleen het behalen
van een diploma en het worden van een goed burger. Als bildung iets
van die ontdekking in zich heeft, dan zou dat al heel mooi zijn. 

We hopen dat dit boek zal bijdragen tot de herontdekking van de be-
doeling van het mooie onderwijs.

Taco Keulen en Rien Spies,
College van bestuur van Agora
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Inleiding

Je hoeft niet veel fantasie te hebben om te voorspellen dat Zaanstad er over
20 of 50 jaar heel anders uit zal zien. De huizen zijn anders ingericht, er
heersen andere normen, de techniek is overal doorgedrongen en wellicht
is het werk er alleen voorbehouden aan een onderlaag van managers; men-
sen die zich niet wisten te bevrijden van het nine-to-five-regime dat arbeiders
eeuwenlang gevangen hield en nu alleen die losers treft die men vroeger
‘hoger opgeleiden’ noemde. Maar misschien is ook wel het tegenoverge-
stelde gebeurd: misschien is de rol van technologie teruggedrongen onder
druk van een anti-technologische beweging die volgde op de desecularisa-
tie van Europa en die werd aangejaagd door het Werk-Voor-Allen-Actie-
front. Hoe het ook zij, de kans is groot dat we Zaanstad over enkele decen-
nia nauwelijks terug zullen kennen. Natuurlijk, de Zaanse molens zullen
er nog staan, de Zaan zelf zal nog altijd traag stromen, maar het zal een
wereld zijn die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. 

Wie de ontstaansgeschiedenis van de mens bekijkt, ziet dat de ontwik-
kelingen steeds sneller gaan. Het duurde millennia voordat de landbouw
werd uitgevonden, het duurde tienduizenden jaren voordat de steden ont-
stonden, het duurde eeuwen voor de landen zich vormden, het duurde
tientallen jaren om de voedselproductie te verdubbelen en het duurde
slecht enkele jaren om de computer in ieder huishouden te krijgen. Onze
sociale media hebben al bijna de snelheid van het licht en net zo snel gaan
de ontwikkelingen in de wetenschap, de economie, de techniek en de po-
litiek. 

Hoe kunnen we kinderen opleiden voor deze steeds snellere wereld? We
neigen ertoe de vraag te negeren. Het zoeken van een antwoord duurt lan-
ger dan de ontwikkeling zelf, met als gevolg dat de toekomst als een zwart
gat wordt ervaren dat ons over niet al te lange tijd zal opslokken. 

‘Onderwijs,’ zegt de Duitse filosoof Peter Sloterdijk, ‘moet opleiden voor
een wereld die er nog niet is.’ Het moet opleiden om niet willoos opgeslokt
te worden door de ontwikkelingen. Maar hoe doe je dat? René Gude, de in
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2015 overleden Denker des Vaderlands en oud-directeur van de Internatio-
nale School voor Wijsbegeerte, heeft zich over deze vraag gebogen. Hij
kwam tot de conclusie dat dit voorbereiden op de onbekende toekomst iets
anders vereist dan leren lezen, schrijven en rekenen alleen. Natuurlijk,
deze vakken zijn nodig in ieder onderwijssysteem, maar ze volstaan niet.
Je redt het niet met lezen, schrijven en rekenen alleen. Er moet iets aan
het rijtje worden toegevoegd: en denken. 

Bildungsagoramodel

Natuurlijk is het verstandig dat kinderen vakken en ambachten leren,
maar wel in het besef dat de beroepen waarvoor we ze opleiden straks mis-
schien niet meer bestaan. Het zou toch aardig zijn als de mensen die wij
opleiden straks zelf kunnen bedenken wat ze dan met hun leven moeten.
Dat vereist wat denkvaardigheden en wat wereldse handigheid. Je moet je
makkelijk door de snel veranderende wereld kunnen bewegen, zonder di-
rect uit het lood geslagen te zijn door de veranderingen. Dat vereist dat je
je karakter en persoonlijkheid hebt ontwikkeld en dat je wat denkvaardig-
heden hebt aangeleerd waardoor je die snel veranderende wereld toch be-
grijpt. Die zaken hangen samen: wie geleerd heeft om goed over zichzelf
en de wereld te denken, die heeft iets van een persoonlijkheid en een ka-
rakter om op terug te vallen. Omgekeerd helpen persoonlijkheid en karak-
ter je om je eigen weg te vinden in het leven. 

Wat kan het onderwijs hieraan bijdragen is de vraag. Is er iets constants
te vinden in deze snel veranderende wereld waar we iets aan hebben in het
onderwijs? René Gude, Erno Eskens en Gerard van Stralen hebben hierop
een antwoord gevonden met het ontwikkelen van het bildungsagora-
model. Zij vroegen zich af: is er iets essentieels te vinden in de ‘wereld die
er nog niet is’ waar we de kinderen nu al op kunnen voorbereiden? Wel,
niemand kan in de toekomst kijken, maar een paar zaken lijken goed be-
stand te zijn tegen de tijd. Religie is daar één van. Religies komen en gaan,
maar er lijkt altijd iets van religie te zijn. Misschien kunnen we kinderen
dus alvast kennis laten maken met de diverse wereld van de religie. Sport
en spel is ook zoiets. Wat voor spelletjes we over 20 jaar spelen weten we
niet, maar dat we ze spelen, dat lijkt wel vast te staan. Kunst zal er ook al-
tijd wel zijn. Het was er immers al in de prehistorie. De eerste grottekenin-
gen zagen er heel anders uit dan de moderne kunst die nu in het Stedelijk
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hangt, maar toch, er was, is en zal altijd wel iets van kunst zijn; er zal altijd
iets zijn waarmee we ons voorstellingsvermogen trainen, of het nou een
opera, een theaterstuk of een streetdance is. Met deze veelzijdige kunst
kunnen we kinderen ook alvast kennis laten maken. Tot slot zullen er al-
tijd plekken zijn waar wetenschap en filosofie worden gedoceerd. Scholen,
academies, noem maar op. Ze zijn er altijd geweest en zullen er waarschijn-
lijk altijd zijn. 

‘Onderwijs,’ zegt de Duitse
filosoof Peter Sloterdijk, ‘moet
opleiden voor een wereld die
er nog niet is.’ 

In welke stad ter wereld je ook bent, in welke tijd ook, je zult altijd tem-
pels, stadions, theaters en scholen tegenkomen. Wat er in deze gebouwen
gebeurt, kan verschillen per tijdperk, maar de gebouwen zelf zullen er zijn,
fraai gegroepeerd rond het centrale plein van de stad: de agora. Rond dat-
zelfde stadscentrum zullen we ook altijd die vier andere gebouwen aan-
treffen waarvoor wij kinderen nu al moeten opleiden: privéwoningen, pri-
vate bedrijfsgebouwen, publieke gebouwen en politieke gebouwen. De
wereld mag sterk veranderen, maar deze gebouwen lijken behoorlijk con-
stant te zijn: je vindt ze 5000 jaar voor Christus in de nu Turkse nederzet-
ting Çatalhöyük, je vindt ze in het Middeleeuwse Parijs, in het tegenwoor-
dige Johannesburg en Vladivostok en, omdat ze zo duurzaam zijn,
waarschijnlijk ook in het Zaanstad van de toekomst.
Als je weet dat er in de toekomst waarschijnlijk vier trainingsgebouwen
zijn (tempels, kunstinstellingen, sportfaciliteiten en scholen) en vier le-
vensgebouwen (privéwoningen, private gebouwen, publieke gebouwen en
politieke gebouwen), dan is het wel zo aardig om de jeugd voor te bereiden
op het leven in deze gebouwen, die op hun beurt in de ecosfeer staan. En
het is wel zo aardig om kinderen voor te bereiden op een leven in deze ge-
bouwen, in die kwetsbare ecosfeer. 
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