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Voorwoord
Dit beleidsdocument is het resultaat van een intensieve bezinning op
de vraag hoe het Greijdanus de vorming van leerlingen bewuster kan
stimuleren en zichtbaar kan maken. Het beoogt een aanzet te geven
voor meer samenhang in de vormende onderwijsactiviteiten op het
Greijdanus. Hiervoor wordt een referentiekader geboden van waaruit
binnen het Greijdanus gewerkt kan worden met vorming. Daarbij is
steeds het uitgangspunt geweest dat de pedagogische expertise binnen
de verschillende teams een cruciale rol moet vervullen in de ontwikkeling van een vormingscurriculum: teams moeten de ruimte en verantwoordelijk krijgen om een vormingscurriculum te ontwikkelen dat is
toegesneden op hun specifieke doelgroep leerlingen.
In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd waarom vorming op het Greijdanus bewuste aandacht verdient. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 uiteengezet
hoe er met vorming gewerkt kan gaan worden op het Greijdanus. Er
wordt een kader gepresenteerd waarvan het ontwikkelde Greijdanus
Agoramodel en de 32 overkoepelende vormingsdoelen belangrijke
onderdelen zijn. In hoofdstuk 3 wordt daaropvolgend uiteengezet
wat er concreet verwacht kan worden van de verschillende teams:
het ontwikkelen van een vormingscurriculum voor de specifieke doelgroep leerlingen. Daarnaast wordt in hoofdstuk 4 geschetst wat er van
leerlingen verwacht wordt: hoe wordt vorming zichtbaar gemaakt en
op welke wijze wordt er gereflecteerd op vorming. Tot slot worden in
hoofdstuk 5 suggesties gedaan voor de scholing van medewerkers op
het gebied van vorming.
Jaco Visser en Benne ter Veen
De werkgroep vorming 2017-2018
Gert Hulzebosch
Jan Odding
Mathilde Tempelman
Benne ter Veen
Bram Verhoeff
Jaco Visser

2 | Vormingsdocument

De werkgroep vorming 2018-2019
Carijn Bergman-Westrik
Johan de Gooijer
Reinette Prins
Mathilde Tempelman
Benne ter Veen
Jaco Visser
Gonnie de Vries

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.

Visie op vorming						4
Het kader voor het werken met vorming			
14
Wat kunnen teams concreet doen?			
23
Wat wordt er zichtbaar gemaakt van vorming?
29
Vorming en de scholing van docenten en medewerkers
32

Vormingsdocument | 3

1. Visie op vorming
Op het Greijdanus staat vorming hoog op de agenda vanuit de overtuiging dat het een verantwoordelijkheid is die ons door God gegeven
is. Een leerling is geen object, maar een gave. De school mag tijdelijk
beheren wat het onder zijn hoede krijgt: kinderen van God. De aandacht is daarbij gericht op de toekomst van de leerling, om te bevorderen dat hij of zij zelfstandig in de wereld kan staan. Vorming is een
christelijk dienstbetoon aan de jongere, een eervolle taak om leerlingen te stimuleren om zich als persoon te ontwikkelen en hun plek
in de wereld in te nemen. Ze mogen schitteren in Gods licht.
Het is een misvatting dat vorming een keuzemogelijkheid is voor een
school. Onderwijs is hoe dan ook vormend. Hoe je je gedraagt, hoe je
met een klas omgaat, hoe je met de leerstof omgaat, waar je leerlingen
aan blootstelt, hoe een school georganiseerd is: dit alles is vormend.
Het is daarom goed dat teams, docenten of medewerkers zich bewust
zijn van hoe ze leerlingen (en elkaar) vormen. Het Greijdanus heeft
zich daarom ten doel gesteld om de vorming van leerlingen bewuster
aan te wakkeren en meer zichtbaar te maken. De school gaat een
inspanningsverplichting aan: het wil nog nadrukkelijker een omgeving
scheppen waarin vorming wordt gestimuleerd.
Dit zal allereerst gebeuren door medewerkers en docenten bewust te
maken van de vormende dimensie van hun werk. Daarbij zal de rol die
ze op het gebied van vorming als professional innemen worden bevorderd (o.a. CGVO). Ten tweede wordt er een vormingscurriculum ontwikkeld, met behulp waarvan de school, vanuit haar identiteit, gericht accenten wil leggen op het gebied van vorming. Ten derde zal de vorming
van leerlingen beter in beeld worden gebracht, zodat een leerling kan
reflecteren op de plek die hij of zij inneemt in de wereld.
Wat is vorming?
Biesta stelt dat goed onderwijs altijd invloed uitoefent op drie
domeinen: kwalificatie (het verwerven van kennis, vaardigheden en
houdingen die jongeren kwalificeren om iets te doen), socialisatie (de
wijze waarop jongeren deelgenoot worden van tradities en praktijken)
en subjectivering (de wijze waarop jongeren worden aangemoedigd om
een persoon te willen zijn).1 Hoewel bij vorming de nadruk ligt op de
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ontwikkeling van persoonlijkheid, is vorming altijd verbonden met wat
mensen kennen/kunnen en de tradities en praktijken waarin ze zich
begeven.
Vormend onderwijs moet zich echter niet beperken tot socialisatie,
dan zou vorming leiden tot een vorm van indoctrinatie. Het moet zich
ook niet beperken tot kwalificatie, want dan zou vorming leiden tot
een vorm van instrumentalisme. Het is juist de bedoeling dat jongeren,
in een voortdurende interactie met de wereld, leren om hun eigen
plaats en ruimte te ontdekken en in te nemen. Vormend onderwijs
heeft, zo stelt Wil Derkse, tot doel om de ‘mogelijkheden, interesses
en vermogens in de persoon van de leerling op te wekken en te laten
groeien, in contact met bronnen van waarde.’2 Een school heeft de
taak om leerlingen in te wijden in nieuwe werelden. Met die nieuwe
werelden raken leerlingen bekend en daar raken ze mee verbonden en
leren ze zich toe te verhouden.
Daarom is het handelen van de school op het gebied van vorming ten
diepste een inspanningsverplichting: leerlingen worden blootgesteld
aan ervaringen waarin ze zich – mogelijkerwijs – beelden, interesses
en kwaliteiten eigen maken. Het begrip ‘ervaring’ speelt daarom een
cruciale rol in het denken over vorming op het Greijdanus, omdat het
de vrijheid van de leerling waarborgt en voorkomt dat vorming als een
afdwingbaar proces wordt gezien.
Binnen het Greijdanus is de volgende werkdefinitie over vorming
opgesteld en gebruikt om het vormingsbeleid vorm te geven:
Het geheel van ervaringen – waaronder ervaringen van transcendentie –
waarin mensen zich beelden, interesses en kwaliteiten eigen maken, in
de afstemming op en met anderen een gemeenschappelijke werkelijkheid
vormen, en vanuit zelfbewustwording tot volle wasdom komen.

1

Zie bijvoorbeeld: Biesta, G. (2018). Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming.
2
Derkse, W. (red.) (2001). Pleidooi voor een onderwijs‘wende’. Van functionele informatiemarkt naar
vitaal leren.

Vormingsdocument | 5

Deze definitie zal verder worden uitgewerkt aan de hand van de verschillende onderdelen.
•
Ervaringen vormen de voedingsbodem voor vorming. Leerlingen
vormen zich door middel van ervaringen die ze op school en
daarbuiten opdoen. Het vormingsbeleid van de school richt zich
op deze ervaringen: aan welke ervaringen willen we leerlingen
blootstellen?
•
De vormingsdoelen die zijn opgesteld door het Greijdanus bepalen
de richting van de ervaringen waaraan we leerlingen willen blootstellen. Deze ervaringen veranderen mogelijkerwijs hoe leerlingen
naar de werkelijkheid kijken (naar God, zichzelf, anderen en de
wereld), hoe ze bepaalde zaken waarderen en welke kwaliteiten
ze ontwikkelen.
•
De vorming van een leerling wordt geordend met behulp van het
Greijdanus Agoramodel. Dit model maakt de gemeenschappelijke
werkelijkheid waarin een leerling zich begeeft inzichtelijk. In Gods
wereld ben je niet alleen: je verhoudt je tot God, jezelf, je naaste
en de wereld. De beelden die deze relaties kleuren staan centraal
in het hart van het model: de egosfeer. De basis van het model
nodigt leraar en leerling uit om te kijken naar de verschillende
rollen die je in het leven kunt spelen. Het ordent deze rollen
aan de hand van acht tijdloze gebouwen. In vier gebouwen leven
mensen en vervullen ze een specifieke rol: die van familiemens
(privésfeer), ondernemer/werknemer/consument (private sfeer),
maatschappelijk betrokkene (publieke sfeer) en een rol binnen de
drie machten (politieke sfeer). In de andere vier gebouwen oefenen mensen voor de bovengenoemde rollen: religie, sport, kunst
en filosofie/school. De inwijding in elk van deze sferen – het
leren spelen van de rollen – kan worden geoefend met behulp
van de vier pijlen (bovenkant van het model). Deze vier pijlen
staan voor vier klassieke vragen: (1) hoe werkt het hier? (feiten),
(2) wat vinden we er gewoonlijk van? (tradities), (3) Hoe zou het
hier moeten werken? (doelen) en (4) hoe zou het moeten werken
in het licht van de eeuwigheid? (idealen)
•
Leerlingen worden niet alleen aangemoedigd om bepaalde ervaring te ondergaan, maar ook om te onderzoeken wat ze zich
in deze ervaringen eigen maken (aan beelden, interesses en
kwaliteiten). Dit proces van bewustwording is een belangrijk onderdeel van vorming en zal voor iedere leerling anders verlopen.
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•

Het vraagt dan ook om een gedegen begeleiding. Het Greijdanus
Agoramodel – zoals het in vorige punt behandeld is – vormt voor
dit reflectieproces het referentiekader.
Het uiteindelijke doel van vorming is om de leerling tot bloei of
tot volle wasdom te laten komen. Wat het in grote lijnen betekent
om tot bloei tot komen, vatten we binnen het Greijdanus op vanuit
een christelijke levensovertuiging.

Christelijke vorming
In de context van het Greijdanus zijn de genoemde bronnen van waarde
in de kern duidelijk. We zien deze samengevat in de centrale waarde van
Christus volgen. Christus volgen doe je overal, op alle terreinen van het
leven. Dit impliceert een christelijk wereldbeeld.
Iedereen heeft een wereldbeeld. Een wereldbeeld is de lens waardoor
we de werkelijkheid en onze levens daarin interpreteren en de betekenis
daarvan duiden. Een wereldbeeld helpt ons antwoord te geven op de
meest fundamentele vragen van ons bestaan. Waar komt alles vandaan?
Wat is het doel daarvan? Hoe komt het dat dingen misgaan? Hoe kan
alles weer goedkomen? En waar gaat het allemaal naar toe, en wat is
mijn plek daarin? Een wereldbeeld is daarom in essentie nooit neutraal.
Het christelijk wereldbeeld is uitgesproken teleologisch, d.w.z. dat alles
in de werkelijkheid een inherente bedoeling heeft. In de werkelijkheid
leven is daarmee voor mensen ook het ontdekken van deze bedoelingen.
Het is een ontdekkingstocht naar Gods gang met ons, maar ook naar
onze gang met God. Uiteindelijk begint vorming bij het innemen van je
plek in Gods wereld als jezelf. In het ervaren van de werkelijkheid in al
haar facetten kom je erachter wie je zelf bent.
Hoe ziet deze structuur eruit?
Het is christelijk om positief te beginnen: de werkelijkheid is een gave
die ons doet leven, verwonderen en genieten. We ervaren de werkelijkheid als waardevol, waardoor we interesses en passies ontwikkelen. De
relatie tot de werkelijkheid is voor een christen fundamenteel religieus:
een gelovende houding is niet raar of iets extra’s, maar uitdrukking van
een normale verbinding. Geloven is heel menselijk. Geloven doen we allemaal, zelf wanneer dat betekent dat we geloven dat God niet bestaat.
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Maar vervolgens moet ook het besef aanwezig zijn dat de mens zijn
eigen wegen wil gaan waarop geen recht wordt gedaan aan het goede,
de verbinding met God en Zijn bedoeling met de schepping. De zondeval heeft voor een diepe kloof gezorgd tussen hoe het allemaal
bedoeld was en hoe het nu allemaal uitpakt. Daarom moeten leerlingen ook gevormd worden in een kritische houding (ten aanzien
van onrecht, vervreemding van God en zijn plan met de wereld). Een
houding waarbij naast verzet, ook oog is voor het niet-succesvolle,
het gebrokene en het onverklaarbare lot.3 Dit aspect van het bestaan
kan ons ook weleens verbijsteren en lamslaan. Nieuwsgierigheid kan
omslaan in afschuw.
Maar er is hoop. We hoeven niet te blijven hangen in de constatering dat alles grondig fout is gegaan. Christus heeft aan het kruis
geleden, is gestorven en is opgestaan. Net als de volkomen goedheid
van de schepping en de totale verdorvenheid van de zondeval is ook
dit verlossend werk een centraal thema binnen het Christelijk wereldbeeld. In de context van vorming heeft ze connotaties met opnieuw
mogen beginnen, geduld hebben met anderen en jezelf, afhankelijkheid
erkennen. Sterker nog, we mogen ons ingezet weten in Gods Koninkrijk om deze hoop te vertegenwoordigen hier en nu. Kortom verlossing
brengt vrijheid en verantwoordelijkheid met zich mee. Vrijheid van een
potentieel verlammende schuld. Verantwoordelijkheid om de littekens
van de zonde om te zetten in tekenen van hoop.
De ander kant van deze medaille is verantwoordelijkheid. Die vrijheid vraagt om een antwoord. Hoe ga je daar mee om? Waar zet je
jezelf voor in? En hoe? En wat zegt dit over jou? Waar draait het in
jouw leven om? Deze verantwoordelijk hoef je niet zwaarmoedig op
te pakken. Je mag uit dankbaarheid het leven vieren wat (opnieuw) is
gegeven, met al je talenten en afhankelijkheden.
Als laatste element van een Christelijk wereldbeeld is het belangrijk
om zicht te houden op het uiteindelijk perspectief. Het eschatologisch
vergezicht leert ons ook dat het leven niet alleen maakbaar is,
3

Hedendaagse vormingsidealen zijn vaak naturalistisch van aard, ze stellen dat als de leerling de
ruimte krijgt en maar voldoende uitgedaagd wordt, het wel goed komt. Het probleem met deze benadering is dat het niet-succesvolle, het gebrokene en het onverklaarbare lot geen plek krijgen. Een kijk
op de mens die de geneigdheid tot het kwade verdisconteerd, doet meer recht aan de realiteit.
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en vooral ook dat we de nieuwe wereld niet hier en nu hoeven te
realiseren. We leven in een gebroken wereld die pas in een nieuwe
hemel en nieuwe aarde weer volmaakt zal zijn. Dit geeft rust om
biddend te werken in Gods Koninkrijk en zicht te houden op de zaken
die er echt toe doen.
Wereldburgerschap
De Nederlandse overheid stelt alle scholen bij wet verplicht vorm te
geven aan het thema burgerschap binnen het curriculum. Greijdanus
heeft ervoor gekozen dit breder te trekken door te kiezen voor aandacht voor wereldburgerschap (cf. conceptnotitie internationalisering).
Als burgers van Gods koninkrijk zien wij in dat wij een verantwoordelijkheid dragen voor onze naaste dichtbij en ver weg. We beseffen dat
we kunnen leren van onze broeders en zusters in ons geloof met een
andere culturele achtergrond, zowel door hierin universele christelijke
waarden te ontdekken, alsook onze eigen overtuigingen opnieuw te
bezien vanuit een ander perspectief.
Door zowel op zoek te gaan naar wereldwijde samenhang binnen de
acht sferen en naar interculturele verschillen binnen onze concepten
van de sferen, krijgen de vier klassieke vragen op deze manier
invulling:
1.
2.

3.

4.

 e vraag ‘hoe werkt het hier?’ wordt nog relevanter als ook de
D
vraag ‘hoe werkt het daar?’ gesteld wordt.
De vraag ‘wat vinden we er gewoonlijk van?’ wordt uitgedaagd
wanneer we onze waarden en overtuigingen in dialoog met een
nieuwe culturele context bevragen.
De vraag ‘hoe zou het hier moeten werken?’ wordt spannender
wanneer we ons realiseren dat (on)mogelijkheden in onze
maatschappij onlosmakelijk verbonden zijn met internationale
processen.
De vraag ‘hoe zou het moeten zijn in het licht van de eeuwigheid’
doet ook een appèl op onze idealen voor de mensheid wereldwijd.

Vormend onderwijs: afbakening van het speelveld
Niet alle vorming vindt plaats binnen school. Daarnaast komt niet
alle vorming binnen school bewust tot stand. Bovendien wordt niet
alle vorming binnen school zichtbaar gemaakt. Dat werpt de vraag
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op wat het speelveld van de school is ten aanzien van vorming. Het
vormingsbeleid van het Greijdanus richt zich op de vorming die bewust
geïnitieerd wordt en zichtbaar wordt gemaakt. Het pretendeert dus niet
alle vorming op school alomvattend te beschrijven (zie daarvoor onderstaande figuur). Als school willen we vastleggen hoe we bewust invloed
proberen uit te oefenen op het vormingsproces van de leerlingen en dit
proces zichtbaar te maken.

Figuur 1 Het vormingsbeleid richt zich op vorming die bewust geïnitieerd
wordt en zichtbaar is
Uitgangspunt voor het vormingsbeleid zijn door de school bewust
vormgegeven vormingspraktijken, die leerlingen blootstellen aan
ervaringen die vormend kunnen zijn. Vorming is niet afdwingbaar,
maar kan wel bevorderd worden.
De betrokkenen in het vormingsproces
Bij vorming zijn verschillende ‘spelers’ betrokken.
De medewerker
Iedere medewerker op school (conciërge, TOA, ICT, zorgmedewerker)
draagt zijn of haar steentje bij aan het vormingsklimaat op school. Hoe
je je gedraagt, hoe je met elkaar en leerlingen omgaat, hoe je zaken
organiseert: het heeft impact op hoe je leerlingen vormt.
De docent
Een docent heeft hart voor zijn leerlingen en hart voor de leerstof en
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wijsheid waarmee hij zijn leerlingen in aanraking wil brengen. De
betrokkenheid van docent op zijn of haar leerlingen kan pas tot zijn
recht komen als hij weet wat hij wil overdragen. Een docent moet dus
zelf overtuigd zijn van de betekenis van de vorming die hij aanbiedt:
het voegt wat toe aan het leven van degene die gevormd wordt. Dat
moet een docent uitstralen: hart voor de zaak. De Muynck stelt in
dit verband dat vormende beïnvloeding ‘sterk [wordt] bepaald door
wat een docent wenselijk acht, een mensbeeld. Wie of wat je bent,
hangt samen met waarmee je verbonden bent. Wat zie je als goed in
de werkelijkheid, waarmee wil je je leerlingen in aanraking brengen?
En waarin wil je ze kritisch leren zijn?’4 Docenten vervullen dus een
gidsfunctie: ze leiden jongeren nieuwe werelden in en in wat ze laten
zien komt tot uitdrukking wat ze waarderen en waarop ze kritisch zijn.
Als leermeester leer je de leerlingen die werelden kennen, als rolmodel laat je zien hoe je je in die wereld kunt bewegen en als vertrouwenspersoon draag je er zorg voor dat leerlingen kunnen terugvallen
op jou in hun eigen zoektocht in die werelden. Die gidsfunctie vraagt
dus om een open houding richting de leerling: een docent moet ook
altijd ruimte bieden aan het eigen, verrijkende, perspectief dat leerlingen in (kunnen) brengen.
De leerling
Vorming bestaat in een toe-eigening van dat wat zich in de wereld
voordoet, te kennen en te waarderen geeft. Vorming wordt daarom
ook wel getypeerd als zelfvorming: een mens ontwikkelt een zelfstandige verhouding tot de werkelijkheid. Bij het aanwakkeren van mogelijkheden, interesses en kwaliteiten in een persoon, speelt de leerling
zelf de belangrijkste rol. Het moeten immers de mogelijkheden,
interesses en kwaliteiten van de leerling zelf worden. Daaruit volgt
niet dat vorming een individuele aangelegenheid is: een goede pedago4

Muynck, A. de (2004). Christelijk leraarschap. Tussen presentie, vorming en werkelijkheid. De
LVGS-brochure Mensen kunnen bloeien benadrukt in dit verband het verschil tussen een christelijk
perspectief en een humanistisch perspectief (p.18-20). Vanuit een christelijke visie worden mensen
gezien als onzelfgenoegzaam (ze zijn afhankelijk van inzicht, wijsheid en kennis die zij niet uit
zichzelf bezitten en zijn aangewezen op anderen). Daarnaast wordt ieder mens gezien als bijzonder
(maar dat bijzondere komt pas tot ontsluiting in een context van waardering en maatschappelijke en
culturele betekenis). Mensbeeld: de mens is een religieus, antwoordend (taak van de school: leren om
positief te antwoorden), sociaal (taak van de school: morele houding vormen) en cultureel (taak van
de school: de menselijke creativiteit krijgt een plek in de eigen aard en bedoeling van de geschapen
wereld) wezen.
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gische relatie met opvoeders en docenten die stimuleren en inspireren
(‘opwekken’) blijft van groot belang. Een leerling moet op eigen wijze
verwerken wat het in de opvoeding en het onderwijs wordt aangereikt.
Vorming gebeurt dus van binnenuit, in vrijheid, maar tegelijkertijd vormen leerlingen zich aan anderen in ontmoetingen en betekenisvolle
relaties.
Het vormingsonderwijs wordt vormgegeven op basis van een inspanningsverplichting: de school schept een omgeving waarin leerlingen
aangemoedigd worden om bepaalde ervaringen aan te gaan, die een
vormende waarde kunnen hebben, met als oogmerk om de leerling als
persoon tot bloei te laten komen.
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2. Het kader voor het werken met vorming
Ordening van het curriculum: het Greijdanus Agoramodel
Voor het in kaart brengen van de vorming van een leerling heeft de
school gekozen voor een bestaand model (het Agoramodel van het
ISVW) dat is doorontwikkeld naar de context van het Greijdanus. De
kracht van het model is de visuele herkenbaarheid: acht typen gebouwen worden onderscheiden die van alle tijden en plaatsen zijn.
Deze acht gebouwen staan voor acht sferen in de maatschappij waarin
mensen zich verzamelen. Er zijn vier levenssferen (privé, privaat,
publiek en politiek) en vier trainingssferen (religie, sport, kunst en
filosofie/school). Elke sfeer kent zijn eigen omgangsvormen, normen en
waarden, waardoor elke sfeer om inwijding vraagt.
Het model vertrekt vanuit de leerlingen die zich op het plein
bevinden met als bagage hun eigen levensverhaal, karakter, vermogens en ambities. Vanuit dit plein ontdekt de leerling – met de docent
als leermeester, rolmodel en vertrouwenspersoon – de verschillende
domeinen van de maatschappij. In dat proces denkt een leerling na
over zichzelf, anderen, de wereld en God.
Het Greijdanus Agoramodel biedt dus een instrument om met leerlingen in gesprek te gaan over hun ontwikkeling en bekendheid met de
verschillende sferen in de maatschappij. Hierbij kan het model de leerlingen voorbereiden op de verschillende rollen die ze kunnen/moeten
vervullen in de maatschappij en werpt daarbij tevens de vraag op hoe
ze als christen wegwijs worden in de wereld. Het model is tevens een
middel om de vormingservaringen die leerlingen opdoen in en rondom
hun schooltijd te verzamelen en te ordenen (d.m.v. een vormingsportfolio in Peppels).
De ruimtelijke benadering van vorming: de acht sferen
De basis van het model (de acht leef- en oefensferen) nodigt leraar
en leerling uit om te kijken naar de verschillende rollen die je in het
leven kunt spelen. Het ordent deze rollen aan de hand van acht tijdloze gebouwen. In vier gebouwen leven mensen en vervullen ze een
specifieke rol: die van familiemens (privésfeer), ondernemer/werknemer/consument (private sfeer), maatschappelijk betrokkene (publieke
sfeer) en een rol binnen de drie machten (politieke sfeer). In de andere
vier gebouwen oefenen mensen voor dat leven: religie, sport, kunst en
filosofie/school. Alle thema’s die op school behandeld worden zouden
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vanuit de acht sferen benaderd kunnen worden.
De organiserende principes van de privésfeer zijn met name belangeloosheid, liefde en vriendschap.
In de private sfeer zijn de leidende beginselen contract, prestatie en
beloning. De publieke sfeer wordt gekenmerkt door vrijheid, initiatief
en verbeelding van een goede wereld. In de politieke sfeer gaat het tot
slot voornamelijk om het geweldloos ‘uitvechten’ van de ‘juiste’ visie
op het leven (hoe het was, is en zijn zal).
De relationele benadering van vorming: de vier relaties
De eerste verdieping van het model wordt gevormd door de verschillende relaties die in de genoemde gebouwen gelegd worden. In Gods
wereld ben je niet alleen: je verhoudt je tot God, jezelf, je naaste en
de wereld. De beelden die deze relaties kleuren staan centraal in het
hart van het model: de egosfeer.
De benadering van vorming vanuit vier tijdsdimensies: de vier pijlen
De inwijding in elk van de sferen – het leren spelen van de rollen –
kan worden geoefend met behulp van de vier pijlen uit het model.
Deze vier pijlen staan voor vier klassieke vragen: (1) hoe werkt het
hier? (feiten), (2) wat vinden we er gewoonlijk van? (tradities), (3)
Hoe zou het hier moeten werken? (doelen) en (4) hoe zou het moeten
werken in het licht van de eeuwigheid? (idealen). Met behulp van deze
vragen kunnen leerlingen de sferen gaan ontdekken, maar is het ook
mogelijk om thema’s uit de actualiteit te onderzoeken.
Ordening van het vormingscurriculum: vormingsdoelen
Uitgangspunt voor het opstellen van de vormingsdoelen zijn de vier
relaties (hart van het Greijdanus Agoramodel) in combinatie met de
acht sferen.
Het hart van het Greijdanus Agoramodel verankert de identiteit van
de school, die zich vertaalt naar hoe mensen zich verhouden tot God,
zichzelf, hun naasten en de wereld. Door inwijding in de levensen oefensferen leren leerlingen de verschillende rollen in het
maatschappelijk leven te spelen, zodat ze na hun schooltijd wegwijs
zijn in de maatschappij. Daarnaast wil de school, vanuit haar christelijke identiteit, leerlingen stimuleren om een eigen persoonlijkheid te
ontwikkelen (die doorklinkt in de manier waarop ze zich bewegen in
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de maatschappij). Leerlingen worden daarmee aangemoedigd om in de
verschillende sferen vanuit hun eigen levensoriëntatie te denken en te
handelen.
Op basis van een inhoudelijke lading van de vier verhoudingen5 en de
waarden van het Greijdanus zijn per sfeer vier vormingsdoelen geformuleerd, zodat het vormingscurriculum in totaal 32 vormingsdoelen
omvat.
De privésfeer
Verhouding (tot)

Vormingsdoelen

God (Christus volgen
en verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om stil te
staan bij de rol die God speelt in zijn/haar
leven

Jezelf (groeien en
verschil)

De leerling ervaart wat het is om zich
bewust te verhouden tot zichzelf en te
waarderen.

Anderen (verschil,
samen en dienstbaar)

De leerling ervaart de waarde van persoonlijke relaties en verschillen tussen mensen.

Wereld (genieten en
verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om te genieten van en te zorgen voor de eigen leefomgeving.

5

Voor een inhoudelijk vulling van de vier relaties is gebruik gemaakt van het LVGS-rapport Mensen
kunnen bloeien (2017). In dit rapport worden de vier relaties verder uitgewerkt door middel van twee
begrippen, waarmee enerzijds een houding en anderzijds een handelingsgerichtheid wordt uitgedrukt.
De verhouding tot God wordt gekenmerkt door eerbied (eerbied en ontzag voor God en zijn werken)
en verantwoordelijkheid (met je talenten antwoorden op Gods stem en genieten van zijn genade).
De verhouding tot jezelf door zelfwaardering (aanvaarding en waardering van wie we mogen zijn in
Gods licht) en bereidheid (leren luisteren naar Gods stem en ons inzetten voor Gods koninkrijk). De
verhouding tot anderen door respect (respect voor de waardigheid van anderen als beeld van God) en
dienstbaarheid (ontwikkeling en belang van anderen zien en dienen). De verhouding tot de wereld door
zorg en genieten (zorgen voor en genieten van dat wat ons door God is gegeven) en rechtvaardigheid
(recht doen aan Gods schepping en recht/vrede zoeken in instituties volgens Gods bedoelingen).
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De private sfeer
Verhouding (tot)

Vormingsdoelen

God (Christus volgen
en verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om zijn
loopbaan te plaatsen in het licht van Gods
Koninkrijk.

Jezelf (groeien en
verschil)

De leerling ervaart wat het is om zijn
talenten te koppelen aan een loopbaan.

Anderen (verschil,
samen en dienstbaar)

De leerling ervaart wat het is om op
economisch wijze samen te werken en te
concurreren met anderen.

Wereld (genieten en
verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om economische belangen af te wegen tegen andere
waarden.

De publieke sfeer
Verhouding (tot)

Vormingsdoelen

God (Christus volgen
en verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om als christen op de samenleving betrokken te zijn.

Jezelf (groeien en
verschil)

De leerling ervaart wat het is om een
bijdrage te leveren aan de samenleving.

Anderen (verschil,
samen en dienstbaar)

De leerling ervaart wat het is om met
mensen van verschillende culturen, religies
en levensbeschouwingen samen te leven.

Wereld (genieten en
verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om samen
voor de wereld te zorgen

De politieke sfeer
Verhouding (tot)

Vormingsdoelen

God (Christus volgen
en verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om als
christen verantwoordelijkheid te nemen voor
bestuur.

Jezelf (groeien en
verschil)

De leerling ervaart wat het is om politieke
standpunten in te nemen en op te komen
voor de eigen rechten.
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Anderen (verschil,
samen en dienstbaar)

De leerling ervaart wat het is om de ander
recht te doen, om te gaan met tegenstrijdige
belangen en op te komen voor de kwetsbaren.

Wereld (genieten en
verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om zich sterk
te maken voor zorg voor de aarde en rechtvaardigheid.

De sfeer van de religie
Verhouding (tot)

Vormingsdoelen

God (Christus volgen
en verantwoordelijk)

De leerling ervaart dat hij een beeld van God
heeft

Jezelf (groeien en
verschil)

De leerling ervaart wat het is om zichzelf
te bekijken in het licht van Gods liefde en
genade.

Anderen (verschil,
samen en dienstbaar)

De leerling ervaart wat het is om zijn naaste
lief te hebben en in een geloofsgemeenschap
in gesprek te gaan over wat (daar)
waardevol is.

Wereld (genieten en
verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om een
christelijk wereldbeeld te hebben en als
christen stil te staan bij belangrijke
gebeurtenissen in het leven.

De sfeer van de sport
Verhouding (tot)

Vormingsdoelen

God (Christus volgen
en verantwoordelijk)

De leerling ervaart dat spelen een geschenk
van God is om van te genieten.

Jezelf (groeien en
verschil)

De leerling ervaart de eigen lichamelijke
mogelijkheden en het belang van doorzetten.

Anderen (verschil,
samen en dienstbaar)

De leerling ervaart wat het is om samen te
spelen en zich sportief op te stellen.

Wereld (genieten en
verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om zorg te
dragen voor een eerlijk spel en daar kritisch
op te zijn.
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De sfeer van de kunst
Verhouding (tot)

Vormingsdoelen

God (Christus volgen
en verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om de
schoonheid en creativiteit in Gods schepping
te zien.

Jezelf (groeien en
verschil)

De leerling ervaart wat het is om creatieve
vermogens te gebruiken en te waarderen.

Anderen (verschil,
samen en dienstbaar)

De leerling ervaart wat het is om zich in de
ander in te leven en samen creatief te zijn.

Wereld (genieten en
verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om de wereld
vanuit verschillende perspectieven te
verbeelden.

De sfeer van de filosofie
Verhouding (tot)

Vormingsdoelen

God (Christus volgen
en verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om de
werkelijkheid te zien als Gods schepping en
daarover te verwonderen.

Jezelf (groeien en
verschil)

De leerling ervaart wat het is om kritisch af
te wegen wat waardevol is.

Anderen (verschil,
samen en dienstbaar)

De leerling ervaart wat het is om te leren
van de visies en ideeën van anderen.

Wereld (genieten en
verantwoordelijk)

De leerling ervaart wat het is om te genieten
van interesses en zich kritisch te verhouden
tot wereldbeelden.

Ordening van het vormingscurriculum: ervaringen
De bouwstenen voor het vormingscurriculum zijn – bestaande of nog
te scheppen – vormingspraktijken. Deze vormingspraktijken worden
gekoppeld aan of ontwikkeld vanuit de vormingsdoelen. In deze vormingspraktijken worden leerlingen gestimuleerd om ervaringen aan te
gaan en op te doen, die een vormende waarde voor ze kunnen hebben.
De overkoepelende vormingsdoelen vormen dus het referentiekader
voor de koppeling en ontwikkeling van vormingspraktijken. De verschillende teams hebben hierbij de (pedagogische) taak om de overkoepelende (32) vormingsdoelen te vertalen naar vormingsdoelen die
passen bij hun doelgroep.
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De bestaande en nog te ontwikkelen vormingspraktijken zullen aan
bepaalde voorwaarden moeten voldoen: (a) een opdracht op het gebied van vorming biedt een ervaring, (b) op basis van één of meerder
vormingsdoelen, (c) ondergebracht in één sfeer (waar vanuit je uitstapjes maakt naar andere sferen), (d) waarop systematisch gereflecteerd wordt door de leerling en (e) gebruikmakend van één of meerdere
pijlen uit het Greijdanus Agoramodel.
Sommige ervaringen of activiteiten in het vormingscurriculum zullen
voor iedere leerling verplicht zijn. Dat zijn ervaringen waarvan we als
school vinden dat iedere leerling ze in principe zou moeten opdoen.
Daarnaast kan de school bepaalde ervaringen als keuzemogelijkheid
aanbieden, waarbij de leerling uit meerdere mogelijkheden een aantal
activiteiten kiest. Tot slot kan de leerling ook zelf ervaringen
aandragen voor zijn of haar vormingsportfolio.
Deze ervaringen kunnen vervolgens onderverdeeld worden in drie
categorieën: (i) ervaringen die binnen de school worden opgedaan,
(ii) ervaringen die buiten de school worden opgedaan, maar door
school zijn geïnitieerd en (iii) ervaringen die buiten de school om zijn
opgedaan en door de leerling zelf zijn geïnitieerd).
Dat leidt tot de volgende matrix:

Figuur 2 de matrix van vormingsactiviteiten
Randvoorwaarden vormingscurriculum
De ontwikkeling en implementatie van een vormingscurriculum vergt
een zorgvuldige en omvangrijke inspanning van een school. Daarom is
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het van belang om tijdens dit proces de kwaliteit van het curriculum
te bewaken. De kwaliteit kan getoetst worden aan de hand van de
volgende set aan criteria (ontleend aan de Muynck)6:
•
Het curriculum moet een hoog presentiegehalte van het leraarschap niet in de weg staan, maar bevorderen (een docent moet
voldoende ruimte en tijd ervaren om echt contact te maken met
leerlingen)
•
Het moet een sterke samenhang vertonen
•
Het moet de vreugde en esthetische dimensie van het leraarschap
vergroten
•
Het moet recht doen aan de gehele werkelijkheid waarin de
leerling zal verkeren
•
Het moet de vragende, zich verwonderende, dialogiserende en
kritische houding van de leerling ten opzichte van de werkelijkheid vergroten
•
De chronologie en de samenhang moeten overeenkomen met een
natuurlijk groeiende ontsluiting van de werkelijkheid (de teams
moeten een vertaling maken van de overkoepelende vormingsdoelen naar hun eigen doelgroep)

6

Muynck, A. de (2004). Christelijk leraarschap. Tussen presentie, vorming en werkelijkheid.
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3. Wat kunnen teams concreet doen?
Inleiding
In het vorige hoofdstuk is uitvoerig beschreven welk ordeningsbeginsel we hanteren voor het ontsluiten van vormende ervaringen voor
leerlingen. Het Greijdanus Agoramodel helpt ons allen overzicht te
creëren van de (sociale) werkelijkheid. We hebben ook gezien hoe we
tot de persoonlijke vormingsdoelen voor iedereen zijn gekomen en wat
daar de achterliggende gedachte bij is geweest. Vervolgens hebben we
aangegeven die doelen niet zozeer vanuit een resultaatverplichting,
maar vanuit een inspanningsverplichting van Greijdanus te verbinden
aan ervaringen waarbij leerlingen op verschillende wijzen in contact
worden gebracht met verschillende aspecten van de werkelijkheid. Het
gaat er vooral niet om leerlingen in een bepaalde mal te gieten en
achteraf te bepalen of leerlingen in een bepaalde mate onze vormingsdoelen hebben gehaald, maar het gaat erom dat wij als Greijdanus ons
committeren leerlingen bepaalde ervaringen op te laten doen zodat
zij zich ertoe kunnen verhouden. Als laatste hebben we gekeken naar
een aantal randvoorwaarden die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn
om een zo optimaal mogelijk concreet curriculum voor leerlingen te
krijgen. Voor docenten moet het duidelijk zijn dat er veel ruimte is om
vormingsdoelen af te stemmen op bepaalde groepen leerlingen, zodat rekening gehouden kan worden met de onderwijssetting (plaats,
leeftijd, onderwijssoort). Tegelijkertijd is het curriculum sturend in de
lading die uit de persoonlijke vormingsdoelen voor iedereen spreekt.
We kiezen er doelbewust voor bepaalde ervaringen aan te bieden
binnen een bepalend kader. De matrix waarbij de as van de leef- en
oefensferen afgezet is tegen de as van de egosferen geeft op zich al
sturing aan waar we leerlingen ervaringen mee willen laten hebben. De
persoonlijke vormingsdoelen voor iedereen reflecteren inhoudelijk de
lading waar een gereformeerde school bewust vormende ervaringen wil
bieden. Hier toont zich het belang wat Greijdanus hecht aan vorming.
Vorming vormgeven binnen de organisatie
De bovengenoemde bouwstenen vormen op zichzelf echter nog geen
werkwijze. Het zijn als het ware de ingrediënten waarmee aan vorming
gewerkt kan worden. Ze bieden de mogelijkheid om op verschillende
manieren vorming binnen de organisatie vorm te geven. Allereerst willen we stilstaan bij de verschillende bouwstenen. We geven een uitleg
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van de verschillende bouwstenen zodat het helder is waar de termen
voor staan. Vervolgens willen we een aantal mogelijkheden bespreken
die tot een werkwijze van de vormgeving van een concreet vormingscurriculum kunnen leiden. De idee erachter is zoveel mogelijk ruimte
te scheppen om in te spelen op lokale contexten, maar wel sturend
genoeg te zijn om de gezamenlijkheid van Greijdanus te borgen en
daarmee sturing geven aan de inhoud van vorming. In figuur 3 zie je
een schematische weergave van die verschillende bouwstenen en de
samenhang daarvan.

Figuur 3 De organisatie van vorming
Persoonlijke vormingsdoelen voor iedereen
Deze doelen zijn het overkoepelende vormingscurriculum, oftewel de
persoonlijke vormingsdoelen voor iedereen (zie hoofdstuk 2). Hierin
wordt de pedagogiek van Greijdanus met betrekking tot vorming verwoord. Deze doelen vormen de inspanningsverplichting die Greijdanus
zichzelf oplegt. Deze inspanningsverplichtingen zijn op zich nog geen
doelen waar leerlingen aan werken. Ze zijn het referentiekader waartegen leerlingdoelen worden geformuleerd. Er zal een vertaling gemaakt moeten worden van deze overkoepelende doelen naar specifieke
doelen voor leerlingen. Op die manier worden deze inspanningsverplichtingen van Greijdanus (de belofte van Greijdanus aan leerlingen)
omgezet naar doelen waar leerlingen voor zichzelf aan kunnen werken
toegepast op leeftijd, onderwijssoort en locatie. Voor een 13 jarige
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VMBO-leerling vertaal je het overkoepelende vormingscurriculum op
een andere manier dan voor een 18 jarige VWO-leerling.
Voor die vertaling komen de teams in beeld. Dat zal in het vervolg
besproken worden. Wij raden aan het overkoepelende vormingscurriculum in ieder geval vierjaarlijks in zijn geheel te evalueren en aan te
passen. Zo blijft het kader altijd actueel en relevant.
Team A, B, C, D
Dit zijn de teams binnen de vestigingen waar het gesprek over de vertaling van de overkoepelende doelen moet gaan plaatsvinden om tot
een matrix (zie figuur 4) van leerlingdoelen te komen voor die groep
van leerlingen waar dat team op betrokken is. Op deze manier krijg je
een vertaling van de inspanningsverplichting van Greijdanus naar
doelen waar leerlingen echt aan werken. De reden dat we hebben
gekozen voor een getrapt model (van overkoepelende doelen naar leerlingdoelen) is om juist de pedagogische en didactische kwaliteiten van
de docent voor de vormgeving van het daadwerkelijke vormingsonderwijs in te zetten. We hopen daarmee ruimte te bieden aan het vakmanschap van de docent om het vormingsonderwijs passend te maken
voor hun context zonder daarbij de brede context van de beloften van
Greijdanus uit het oog te verliezen.
Ieder team gaat het gesprek aan met elkaar om voor zijn/haar groep
leerlingen de overkoepelende doelen zo te vertalen dat het begrijpelijke doelen voor hun leerlingpopulatie worden. Een dertienjarige
vmbo-leerling heeft een ander soort doel nodig om aan te werken dan
een zeventienjarige vwo-leerling. In de teams vindt de noodzakelijke
afstemming tussen algemene vormingspedagogiek (de overkoepelende
vormingsdoelen) en de specifieke context van de leerling plaats (de
leerlingdoelen).
Het is overigens de bedoeling de implementatie van het overkoepelende vormingscurriculum gefaseerd uit te voeren. Dit betekent
concreet dat we niet verwachten dat alle doelen binnen een jaar door
de teams vertaald worden. Dit is een onmogelijke opgave. Het
implementatietraject is geschat op enkele jaren. Wanneer er bijvoorbeeld binnen de teams per jaar acht doelen worden vertaald dan is
binnen vier jaar het hele overkoepelende vormingscurriculum concreet
vertaald naar leerlingdoelen.
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Matrix
De matrix is het format waarin de doelen geformuleerd worden door
de teams. De matrix is het hulpmiddel om te borgen dat er een doorgaande lijn is tussen de het overkoepelende vormingscurriculum en
hoe er gewerkt wordt aan vorming binnen de verschillende teams.
De Matrix is de kapstok waar het aan opgehangen wordt. De matrix
bestaat uit een x-as met de sferen en de y-as met de relaties.

Figuur 4 De matrix voor vormingsdoelen
Input Actoren
Deze vormen de bronnen voor de te formuleren leerlingdoelen. Om
in de teams tot een overwogen vertaling te komen van het overkoepelende vormingscurriculum is het nodig alle betrokkenen te
bevragen. Wat zijn de thema’s die vanuit die bronnen worden aangedragen als voor de komende periode belangrijk om aandacht aan te
geven (denk bijvoorbeeld aan internationalisering, duurzaamheid,
burgerschap, et cetera)?
Ondersteuningsaanbod
Onder ondersteuningsaanbod wordt alles verstaan wat de werkgroep
Vorming te bieden heeft aan ondersteunende activiteiten en
materialen. Deze activiteiten (trainingen en workshops) en materialen
(folders, filmpjes en websites) worden enerzijds proactief ontwikkeld
en aangeboden en anderzijds gebaseerd op de behoefte van de teams.
De werkgroep Vorming zal daarom ook actief betrokken blijven bij de
implementatie van vorming binnen Greijdanus. De werkgroep Vorming
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zal proactief behoeften blijven inventariseren om daar ondersteuningsaanbod bij te ontwikkelen.
Werkwijze voor vaststelling leerlingdoelen
Er zijn verschillende manieren om tot vaststelling van doelen op
leerlingniveau te komen. We beschrijven hier twee routes ‘Start A’ en
‘Start B’.
‘Start A’ werkt van activiteiten naar doelen. Op basis van de overkoepelende vormingsdoelen van Greijdanus wordt geïnventariseerd wat
er op het gebied van vorming al gedaan wordt. Waar nodig worden
nieuwe opdrachten ontwikkeld om leemtes te vullen. Aan opdrachten
op het gebied van vorming wordt middels het Greijdanus Agora model
gewerkt in Peppels. Er dient bij deze route wel op gelet te worden dat
de bestaande opdrachten niet alleen direct worden gekoppeld worden
aan de boven curriculaire doelen, maar dat er binnen teams nog steeds
een gesprek dient plaats te vinden over de leerlingdoelen. Aan de leerlingdoelen zullen uiteindelijk de opdrachten ‘gehangen’ worden.
‘Start B’ werkt van doelen naar activiteiten. De overkoepelende vormingsdoelen worden vertaald naar vormingsdoelen op het niveau van
de leerling met wie het team werkt. Op basis van de vormingsdoelen
worden opdrachten ontwikkeld. Ook kunnen bestaande opdrachten
aan een doel worden gekoppeld. Aan opdrachten op het gebied van
vorming wordt middels het Greijdanus Agora model gewerkt in Peppels.
Deze werkwijze is niet een uitputtende beschrijving. Deze twee routes
zijn een suggestie hoe er toegwerkt kan worden naar doelen waar
leerlingen aan werken. Er kunnen best meer mogelijkheden zijn dan die
hier beschreven zijn. Zolang we het einddoel voor ogen houden zijn er
meerdere wegen naar Rome.
Systematisch
De matrix, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, vormt iedere keer het
format om te bepalen aan welke doelen leerlingen in de komende
periode zullen gaan werken. Deze periode kan een jaar, twee jaar of
misschien zelfs vier jaar zijn. Het overkoepelende vormingscurriculum vormt steeds het referentiekader waartegen deze leerlingdoelen
worden afgezet. Er is veel vrijheid voor teams om de aansluiting te
zoeken met hun doelgroep. Tegelijkertijd borgen we ook eenheid in de
wijze waarop vormingsonderwijs gegeven wordt niet alleen qua vorm
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(het Greijdanus Agoramodel), maar ook qua inhoud (het overkoepelende
vormingscurriculum). Maar dat je het met elkaar de matrix van leerlingdoelen gaat vaststellen is wel een voorwaarde om een dekkende set aan
vormingsdoelen voor jouw leerlingpopulatie te krijgen. De werkwijze die
past bij de uitvoer van vorming oftewel de vraag naar hoe vormingsonderwijs in de praktijk eruit ziet, dat wordt in hoofdstuk 4 beschreven.
Cyclisch
Zoals al eerder gemeld wordt in teamverband gekeken hoe het overkoepelende vormingscurriculum wordt vertaald naar specifieke doelen
voor leerlingen. Daarnaast zal ieder team een cyclus moeten gaan bepalen (aansluitend bij de beleidscyclus) om te bepalen of de leerlingdoelen nog voldoen, verfijnd moeten worden, geschrapt moeten worden of
moeten worden toegevoegd om aan de persoonlijke vormingsdoelen voor
iedereen te werken. Deze cyclus kan bijvoorbeeld tweejaarlijks of driejaarlijks zijn, gerelateerd aan de beleidscyclus van een team.
Op bestuurs-/directieniveau zal er een doorgaand terugkerend gesprek
plaatsvinden over de plek die vorming inneemt in het totale curriculum
van Greijdanus, welke vorm dit heeft en welke inhoud dit op hoofdlijnen
moet hebben. Van het bestuur en directie mag verwacht worden dat zij
periodiek het Greijdanus Agoramodel en het overkoepelende vormingscurriculum evalueren op door hen te bepalen indicatoren voor succes. Dit
is te borgen door het een vaste plek op de agenda te geven. Directeuren
rapporteren aan bestuur. Van het management/adjuncten mag verwacht
worden dat zij periodiek de praktische uitvoerbaarheid en draagvlak bij
docenten van het Greijdanus Agoramodel en de vertaling van het overkoepelende vormingscurriculum naar leerlingdoelen evalueren op door
hen te bepalen indicatoren voor succes. Dit is te borgen door het een
vaste plek op de agenda te geven. Adjuncten rapporteren aan directie.
Van teams mag verwacht worden dat zij periodiek de praktische uitvoerbaarheid en draagvlak bij leerlingen van het Greijdanus Agoramodel en
de werkbaarheid van de leerlingdoelen evalueren op door hen te bepalen
indicatoren voor succes. Dit is te borgen door het een vaste plek op de
agenda te geven. Teams rapporteren aan adjuncten.
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4. Wat wordt er zichtbaar gemaakt van vorming?
In dit hoofdstuk zal er uitgelegd worden hoe de vorming van leerlingen
in beeld wordt gebracht en hoe leerling kunnen reflecteren op hun eigen
vorming. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan het presenteren van
vorming en het IDCV.
Werkwijze
In onderstaand model is in grote lijnen uitgewerkt welke fases een leerling
doorloopt in zijn vormingsproces op het Greijdanus.

Figuur 5 De verschillende fases in het vormingsproces
De opdrachten die door docenten ontwikkeld worden krijgen een plek binnen Peppels, een digitaal platform waarin leerlingen een portfolio kunnen
opbouwen. In Peppels kunnen docenten verplichte of optionele vormingsopdrachten klaarzetten, maar kunnen leerlingen ook zelf ervaringen
inbrengen. Een vormingsopdracht kan worden gekoppeld aan één van de
acht sferen. Daarnaast kan een opdracht gekoppeld worden aan een leerlingdoel (door middel van de optie skill). In Peppels ontstaat er zo voor
leerling en mentor een overzicht hoeveel vormingsopdrachten er per sfeer
gedaan zijn.
De opdrachten – en het overzicht van deze opdrachten – vormen de
voedingsbodem voor de reflectie van de leerling op vorming. Aan het eind
van een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar) zal de leerling aan de
hand van zijn vormingsportfolio reflecteren en evalueren op de ervaringen
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die hij in dat jaar heeft (op)gedaan. De verschillende teams zullen de
lengtes van deze perioden moeten bepalen. Daarnaast moet elk team
evaluatie- en reflectieopdrachten ontwikkelen voor het einde van die
perioden, die aansluiten bij hun doelgroep. De ordening van het
Greijdanus Agoramodel en de bovengenoemde vragen vormen de
kapstok voor deze evaluatie en reflectie.
Na meerdere periodes en bijbehorende evaluaties kunnen leerling
gevraagd worden om hun eigen vorming te presenteren. Een natuurlijk
moment voor deze presentaties zou het einde van de onder- en
bovenbouw kunnen zijn. Per team zal gekeken moeten worden hoe die
presentaties vorm gegeven moeten worden.
In ieder geval aan het einde van de schoolperiode, maar wellicht ook
aan het einde van de onderbouw, krijgen de leerlingen een ID*CV (het
plusdocument) mee. In dit ID*CV wordt de reflectie op de vorming van
de leerling zichtbaar gemaakt. Het ID*CV zal ontworpen worden met behulp van de ordening van de acht sferen in het Greijdanus Agoramodel.
Reflecteren op vorming
Bij vorming is het niet alleen van belang om leerlingen uit te dagen om
(mogelijk) vormende ervaringen aan te gaan en op te doen. Het is ook
van belang dat leerlingen reflecteren op wat ze zich eigen maken in die
ervaringen. Hoewel mensen zich vaak pas na lange tijd bewust worden
van hun vorming, neemt dat niet het belang weg om gaandeweg het
vormingsproces stil te staan bij de eigen ontwikkeling. De school wil
een vruchtbare ruimte creëren waarin leerlingen ontdekkingen kunnen
doen die behulpzaam zijn voor hun ontwikkeling. Om die inzichten te
stimuleren wil de school daarom het reflectieproces sturen en begeleiden.
Leidende vragen in dit reflectieproces zijn:
•
Hoe ben je door de ervaringen anders naar God, jezelf, anderen en
de wereld gaan kijken?
•
Welke beelden, interesses en kwaliteiten heb je je eigen gemaakt
in de ervaringen?
•
Hoe kun je je ervaringen ordenen? Wat ken je wel en wat ken je
niet? (De ervaringen worden bekeken en geplaatst binnen het geheel van het Greijdanus Agoramodel)
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De ervaringen van leerlingen vormen het materiaal waarop gereflecteerd wordt, de voedingsbodem voor het opdoen van inzichten. De
docent vervult de rol om leerlingen te helpen bij hun zoektocht en bij
te dragen aan het proces van ontdekken. Dit betekent dat het reflecteren op vorming niet beoogt dat elke leerling dezelfde ontwikkeling
doormaakt. Een goed reflectieproces heeft de belofte in zich dat leerlingen inzichten opdoen en dat hun persoonlijke en maatschappelijke
functioneren wordt versterkt. Hoe het reflectieproces concreet wordt
vormgegeven is aan de verschillende teams, in het volgende worden
enkel de kaders geschetst waarbinnen het proces zich moet afspelen.
De rol van de reflectiepartner (docent, medeleerling of de leerling
zelf)
Reflectie vereist twee partijen, of die nu over twee mensen verdeeld
zijn of in een persoon tegelijk aanwezig. De ene partij heeft ervaringen
opgedaan en wil die al reflecterend onderzoeken, de andere partij – de
reflectiepartner – vervult een dienende rol. De reflectiepartner zorgt
voor de nodige afstand tot de doorleefde ervaring, stelt doordringende
vragen, opent nieuwe perspectieven, en is niet snel tevreden met
antwoorden. Daarbij heeft de reflectiepartner één doel voor ogen: het
ondersteunen van het vormingsproces van de ander. Waar die ander
inhoudelijk precies uitkomt is niet zo belangrijk, wel belangrijk is de
kwaliteit van het proces.
Het ligt op het eerste gezicht voor de hand dat de mentor de rol van
reflectiepartner op zich neemt, aangezien hij/zij het gemakkelijkst het
geheel van activiteiten en ervaring van zijn leerlingen kan inzien en
overzien. Het is wel van belang dat er in dit verband oog is voor de
lastenverzwaring van de mentor (en dat die lastenverzwaring cyclisch
geëvalueerd wordt). Niet iedereen is noodzakelijkerwijs geschikt voor
de rol als reflectiepartner. Docenten die gevoeligheid hebben voor de
ontwikkelingsgang van leerlingen zijn hiertoe het beste in staat.

7

Henk Procee gebruikt in dit verband het – mogelijkerwijs behulpzaam – beeld van de cultureel
antropoloog. Iemand kan zichzelf en de diverse maatschappelijke rollen bekijken als een uiterst
merkwaardige stam met vreemde gebruiken en bizarre regels en zich daar hartelijk over verbazen.
Vanuit die verbazing valt dan veel te leren. Volgens Procee is daarmee ook het psychologische
bezwaar de wereld uit dat aan reflecteren-als-leren-van-fouten kleeft: ervaringen worden niet onder
een negatief voorteken geplaatst, maar zij vormen het min of meer neutrale, zij het doorleefde,
materiaal om ontdekking aan te doen.
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5. Vorming en de scholing van docenten en
medewerkers (in het werken met het
Greijdanus Agoramodel)
Voor de invoering van het vormingscurriculum is het nodig om na te
denken over de scholing van docenten en personeel om kwalitatief
goed vormingsonderwijs te realiseren. Wat is er nodig voor het
personeel van Greijdanus om overal in en rond school een vruchtbaar
vormingsklimaat te scheppen?
Het eerste wat in beeld komt is het CV-GO, het curriculum vitae GO.
Hier ligt de nadruk op de toerusting van medewerkers aangaande de
christelijke identiteit van het Greijdanus. Binnen het ontwikkeltraject
van het CV-GO zullen vormingsaspecten aan bod komen die
voorbereiden.
Omdat vorming heel breed is, willen we door middel van scholing
docenten en medewerkers breder voorbereiden op de begeleiding van
de vorming van leerlingen. Om te komen tot een scholingsaanbod
passend bij het werken vanuit het Greijdanus Agoramodel, is als
belangrijke informatiebron het boek Waar, goed en schoon onderwijs
van Klarus en de Beer ingezet. In de voorbereidingen van het
vormingsteam en de ontwikkeling van het vormingscurriculum is dit
boek belangrijk geweest. Daarom is ervoor gekozen om vanuit dit
boek een drietal portfolio-opdrachten te maken. Omdat het boek een
sterk humanistische geest ademt, is er aan de hand van het boek van
Tom Wright, Goed leven. Over christelijke karaktervorming ook een
portfolio-opdracht gemaakt. Deze vier opdrachten samen vormen een
gedegen voorbereiding voor les geven en werken binnen school in de
kaders van het vormingscurriculum.
Omdat de voorkennis van docenten en personeel verschillend kan zijn
evenals als de voorkeurstijl van leren zijn de vier portfolio-opdrachten
zo opgezet dat ieder kan beginnen bij de opdrachten waar de eerste
voorkeur of behoefte ligt. In de Inleiding van de portfolio-opdrachten
wordt dit ook steeds uitgelegd. Je kunt de vier opdrachten in een
volgorde doen die bij jou past. De hoofdstukken uit het boek van
Klarus zijn als artikel bij de portfolio-opdrachten geplaatst.
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Een overzicht van de vijf portfolio-opdrachten:
1.
Christelijke visie op vorming
Aan de hand van het boek Goed leven van Tom Wright zijn opdrachten gemaakt. Daarbij zijn steeds citaten uit het boek gebruikt, zodat je niet het hele boek hoeft te lezen. Wel kun je naar
aanleiding van deze opdrachten overwegen om het boek alsnog te
lezen.
2. Het brede kader van vormingsonderwijs
Aan de hand van het artikel ‘Over de toekomst van ons onderwijs.
Pleidooi voor een moreel bildungsprogramma’ van Joep Dohmen
worden de brede kaders bestudeerd voor een goed inzicht en
motivatie voor het vormingsonderwijs.
3. Karaktervorming als kern van het onderwijs
Aan de hand van het artikel ‘Karaktervorming in het onderwijs’
van Wouter Sanderse wordt de kern van vorming bestudeerd. Geen
kunstje om aan te leren maar werken aan het karakter van een
mens. Hoe werkt dat en hoe doe je dat?
4. Wereldburgerschapsthema’s als invulling van het Greijdanus Agoramodel
Om een leerling zijn/haar identiteit te leren ontdekken door
middel van vergelijking met dat van de ander en te zoeken naar
samenhang binnen een geglobaliseerde wereld, kunnen de acht
thema’s wereldburgerschap (zie bijlage) dienen als uitgangspunt
om het agoramodel toe te passen.
5. Het Greijdanus Agoramodel als basis voor het vormingscurriculum
Aan de hand van het artikel ‘Bildung voor leraren met het bildungsagoramodel’ van Gerard van Straten wordt het Agoramodel
bestudeerd. Alle begrippen zoals de sferen in het model worden
uitgelegd. Wanneer je de cursus van de trainers van het
Greijdanus Agoramodel hebt gevolgd in je team, is deze opdracht
bruikbaar als naslagwerk of als inhaalprogramma als je de cursus
hebt gemist of de cursus te ver is weggezakt.
De vijf portfolio-opdrachten worden aangeboden via het programma
Peppels onder de kop Scholing in vorming 1-2-3-4-5. Elk team kan
beslissen hoe en wanneer deze scholing wordt ingezet. Daarbij is het
ook belangrijk dat nieuwe docenten die de cursus van de trainers van
het Greijdanus Agoramodel niet hebben gehad te begeleiden in het
scholingsaanbod voor vorming.
Vormingsdocument | 33

34 | Vormingsdocument

Vormingsdocument | 35

Zwolle
038 - 4 698 698
zwolle@greijdanus.nl

Enschede
038 - 4 698 530
enschede@greijdanus.nl

Hardenberg
038 - 4 698 500
hardenberg@greijdanus.nl

Meppel
038 - 4 698 550
meppel@greijdanus.nl
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