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Utrecht, 16-11-2019
In het nieuwe schooljaar hebben we een
aantal activiteiten opgepakt waarover we u
graag in deze ledenbrief informeren.
Maar voordat we ons verliezen in de actualiteit, in de tijd die volgens velen steeds meer
en steeds sneller aan verandering onderhevig
is, wil ik eerst even uw aandacht vragen voor
het volgende citaat uit het boek "De overheid
als bovenmeester", 1999, Piet van der Ploeg
(red).
“Een bekend en voor de hand liggend risico
van toenemende overheidsbemoeienis met de
inhoud van het onderwijs is, dat het ten koste
gaat van onderwijsvrijheid. Een ander, minder
vanzelfsprekend risico is, dat het ten koste
gaat van onderwijskwaliteit.” Indachtig constateringen van de onderwijsinspectie dat de
onderwijskwaliteit achteruit gaat lijkt de tweede mogelijkheid reëler dan v. d. Ploeg in 1999
kon voorzien.
Misschien legt Ger Biesta wel de vinger op de
gevoelige plek. Overduidelijk is de impliciete
kritiek op het overheidsbeleid waar Biesta

schrijf: "goed onderwijsbeleid is nooit een
kwestie van aanpassing aan de laatste maatschappelijke ontwikkelingen. Het vraagt juist
een langetermijnperspectief waarin datgene
wat zich aandient vanuit de samenleving,
wordt gewogen in het licht van de unieke bijdrage die het onderwijs heeft te leveren aan
de vorming van kinderen en volwassenen."
In De Catechizandis Rudibus staat Augustinus
staat stil bij vragen als hoe houd je plezier in
het onderwijzen, ook al moet je iets voor de
honderdste keer uitleggen? Hoe geef je goed
en inspirerend onderwijs, zonder zelf
gedemotiveerd te raken? Vragen die ook nu
nog, zie de grote uitstroom van jonge leraren,
actueel zijn. Augustinus als de eerste lerarenopleider of in ieder geval de eerste die een
boek schrijft voor leraren in opleiding.
Augustinus over goed onderwijs, ook nu nog
actueel.
Willibrord van den Besselaar
voorzitter Sint Bonaventura

Terugblik
Op de eerste plaats hebben we de afgelopen tijd binnen de AOb het gesprek geïnitieerd over over artikel 23 Grondwet. Dit naar aanleiding van de uitnodiging van de Onderwijsraad om mee te denken over een aantal vragen rondom
dit grondwetsartikel.
Daarnaast vraagt het onderhoud van ons netwerk, binnen de AOb met o.a. CVHO en OO/ABO, buiten de AOb met
andere partijen in het (katholieke) onderwijsveld en met andere katholieke maatschappelijke organisaties. Recent
hebben we tijdens een bijeenkomst in Leuven contacten aangehaald met Belgische zusterorganisaties, en gesproken
over de verschillen en overeenkomsten tussen beide landen, over de uitdagingen waar we ons als katholieke

maatschappelijke organisaties voor gesteld zien.
De media weet Sint Bonaventura te vinden als een relevante gesprekspartner in het onderwijsdebat. Onze
zichtbaarheid op internet, onze eigen website en de activiteiten op LinkedIn en Twitter dragen daar zeker aan bij. Na
een publicatie in het Katholiek Dagblad zijn we in september uitgebreid op de regionale omroep Limburg aan het
woord geweest over het lerarentekort. En onlangs kwam uw voorzitter aan het woord in het NRC.
Kern van onze bijdrage is onze overtuiging dat er naast de salarisperikelen ook andere kwesties ten grondslag liggen
aan de huidige onderwijscrises. Wij vragen aandacht voor de steeds kleiner worden professionele ruimte, de steeds
groter wordende niet-pedagogische overheidsbemoeienis en de (on-)mogelijkheid om persoonlijke zingeving en
beroepsuitoefening samen te brengen t..g.v. de verzakelijking van het onderwijs.
Helaas heeft Jos van Remundt zijn bestuurslidmaatschap neergelegd. Daarom zijn de mede door hem georganiseerde
lezingen over identiteit en diversiteit in het onderwijs tot nader orde uitgesteld. Maar het plaatste ons ook voor de
opgave om op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Dus wilt u als bestuurslid of op andere wijze actief worden in
Bona, wij horen het graag.
In de laatste ledenbrief stonden we stil bij een aantal actuele ontwikkelingen waar je als katholieke lerarenvereniging
niet aan voorbij kunt gaan. Artikel 23 en de vrijheid van onderwijs, curriculum nu, AOb in verandering,
persoonsvorming, identiteitsontwikkeling en burgerschapsvorming. Zaken die samenkomen in de vraag hoe beoogde
wetgeving over burgerschapsvorming zich verhoudt tot de vrijheid van onderwijs? Onderwerpen die we als Bona
blijven agenderen, intern, binnen de AOb, in gesprekken met andere bij het onderwijs betrokken organisaties en
belangengroeperingen en natuurlijk in de media.
Misschien komen we u tegen op een van de drie activiteiten waar Bonaventura momenteel bij betrokken is. Op het
WMS congres waar wij een workshop verzorgen over de samenwerkingsschool. Op het mede door ons georganiseerde Limburgse onderwijscongres in Wittem waar uw voorzitter twee rondetafelgesprekken over de kloof
tussen werkvloer en management zal leiden. En ook AOb en CVHO acte de précense zullen geven.
Of sluit u aan bij de denktank waar we vanuit het katholiek sociaal denken onderwijsvraagstukken onderzoeken.
Doel van dit nieuwe initiatief, geïnspireerd door ons bezoek aan België en samen met het VKMO en LogiaNederland opgestart, is het realiseren van media-aandacht d.m.v. eigen publicaties in de landelijke media.

Conferentie over het onderwijs in Limburg
Op 29 november is er in het Limburgse Wittem, in de bibliotheek van het Redemptoristenklooster, een bijeenkomst
over knelpunten en kansen voor het onderwijs in deze provincie. Naast problemen die we in het hele land
tegenkomen zijn er ook de nodige regiospecifieke vraagstukken. Alleen al tijdens de aanloop naar deze conferentie,
waar Sint Bonaventura actief aan meewerkt, en waar we natuurlijk ook CVHO en de AOb bij betrokken hebben,
hebben we een aantal goede contacten weten te leggen, ons netwerk weten uit te breiden.
Voor meer informatie kijk op www.SintBonaventura.nl. Klik hier voor het programma, hier om u aan te melden.

LOGIA
In navolging van onze zuiderburen, waar we onlangs op bezoek zijn geweest, hebben we het initiatief genomen om
een LOGIA-Onderwijs groep te starten. LOGIA groepen zijn plekken waar de deelnemers op basis van het katholiek
sociaal denken met elkaar in gesprek gaan over diverse onderwerpen. Onze groep beperkt zich tot het onderwijs. Het
is echter niet een vrijblijvende debatingclub. Deelnemers worden uitgenodigd op grond van hun bereidheid om
regelmatig te publiceren over een van de onderwerpen die in de bijeenkomsten aan de orde komen.
Een groep komt eens in de 6 á 8 weken bij elkaar. Als plaats van bijeenkomst denken we aan Utrecht en/of Den
Bosch.
Als u interesse en ambitie heeft kunt u dat laten weten door een mailtje aan info@SintBonaventura.nl
Kijk hier voor meer informatie over LOGIA.
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Het landelijke WMS congres
Voor deze activiteit, op woensdag 27 november in de Reehorst te Ede, kunt u zich niet meer aanmelden. Alle
lezingen en workshops op hét landelijk congres over medezeggenschap in het onderwijs zijn namelijk volgeboekt.
Wij zijn er trots op dat ons voorstel om een workshop te geven over de formele en inhoudelijke kanten van de
nieuwe mogelijkheden om bij een fusie van scholen van verschillende denominatie een zgn. 'formele
samenwerkingsschool' op te richten door de organisatie geaccepteerd is.
Door deze activiteit willen we ons als Bonaventura profileren als een gesprekspartner voor leraren in fusiesituaties
Identiteit en onderwijs behoren tot ons DNA, tot onze reden van bestaan. Zo kunnen we daar bekendheid aan geven,
onze inzichten delen, en luisteren wat men in het onderwijsveld vindt en meemaakt.

Artikel 23
Niet alleen binnen het bestuur, maar ook binnen de Nederlandse Katholieke Schoolraad waar Bonaventura een zetel
heeft in het bestuur, en natuurlijk binnen de AOb hebben we veel onder dit onderwerp gesproken. De NKSR heeft
inmiddels haar visie op de vragen van de onderwijsraad kenbaar gemaakt en mondeling toe kunnen lichten in een
gesprek met de voorzitter van de onderwijsraad. Deze reactie kunt u terugvinden op onze site.
Zowel door onze deelname aan het maatschappelijk debat als aan de gesprekken binnen de AOb neigen wij naar de
conclusie dat het huidige debat over de vrijheid van onderwijs met name gaat over de vrijheid van de leraar om zijn
beroep nog op een eigen wijze vorm te mogen en kunnen geven. Als aanvulling op onze standpuntbepaling binnen
de NKSR zetten we ons momenteel in om in AOb-verband, als lerarenorganisatie, een aantal specifieke punten onder
de aandacht van de onderwijsraad te brengen.
Een concept kunt u downloaden op onze site. Graag horen we uw commentaar. En t.z.t. zullen we dit op onze
volgende ledenvergadering (op 14 februari) agenderen.

ONDERWIJSRAAD ORGANISEERT ONDERWIJSDIALOOG
En hier voor de bijeenkomst over artikel 23 die de onderwijsraad organiseert op 9 december. Hier voor de
aanmeldmodule.

Santiago de Compostella
Ook zijn we momenteel in gesprek met verschillende partijen over de mogelijkheden van reizen voor leerlingen naar
dit bedevaartsoord. Maar ter voorbereiding en verkenning van die mogelijkheden willen we eerst een reis met
docenten organiseren. Alhoewel het nog in een beginstadium is, horen we graag nu al of u belangstelling heeft. Tips
en suggesties zijn ook van harte welkom.

BONA in verandering
Op de vorige ledenvergadering zijn een aantal zaken aan de orde geweest die verdere afhandeling behoeven. Dat
betreft met name een actualisering van onze statuten en ons huishoudelijk reglement. Een enigszins
aangepast concept van de statuten ligt inmiddels bij het HB van de AOb omdat die ook hierover haar licht moet laten
schijnen.
Ook dit document kunt u weer vinden op de site op de pagina verenigingszaken.
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