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Utrecht, 16-11-2019
In het nieuwe schooljaar hebben we
een aantal activiteiten opgepakt waarover we u graag in deze nieuwsbrief
informeren.
Maar voordat we ons verliezen in de actualiteit, in de tijd die volgens velen
steeds meer en steeds sneller aan verandering onderhevig is, graag even uw
aandacht voor een citaat uit het boek
"De overheid als boven-meester".

wijsbeleid 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."

“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.”
Recente constateringen van de onderwijsinspectie over achteruitgaande onderwijsresultaten tonen aan dat deze
tweede mogelijkheid reëler was dan
Piet v. d. Ploeg in 1999 kon voorzien.

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 leraren-opleider of in ieder
geval de eerste die een boek schrijft
voor leraren in opleiding.
Augustinus opmerkingen over goed
onderwijs blijken ook nu nog actueel.

Misschien legt Ger Biesta wel de vinger
op de gevoelige plek. Overduidelijk is
de impliciete kritiek op het overheidsbeleid waar Biesta schrijf: "goed onder-

Willibrord van den Besselaar
voorzitter Sint Bonaventura

Conferentie over het onderwijs in Limburg
Op vrijdag 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. Een bijeenkomst waaraan ook Sint Bonaventura
zijn steentje heeft bijgedragen. Naast problemen die we in het hele land tegenkomen zijn er ook de nodige regiospecifieke vraagstukken zoals het onderwijs
in Duits en Frans, leerlingen die over de grens hun onderwijs volgen, vrij veel
grote besturen, ed.
Voor meer informatie kijk op www.SintBonaventura.nl of op de site van het
Wittemer Beraad; 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, samen met het VKMO, het initiatief genomen om in januari 2020
met 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 te
publiceren. Iedereen kan onderwerpen aandragen. De bijeenkomsten zijn bedoeld als plaats voor verdieping, om elkaar te ondersteunen, om na te denken
over welke vragen actueel zijn of worden.
Voorbeelden van mogelijke onderwerpen:
- In hoeverre staat het toenemend diagnosticeren van leerlingen haaks op de
pedagogische opdracht van de leraar;
- Artikel 23, de vrijheid van onderwijs en de pedagogische opdracht van de
leraar.
- Onderwijskwaliteit, gaat die nu echt achteruit?
- Pedagogie van de hoop, een tegenwicht voor de onderwijscrises.
- Ruimte voor bezieling en inspiratie kan uitstroom van (jonge) leraren
tegengaan.
Onze 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.

Artikel 23
In Bonaventura, maar ook met de Nederlandse Katholieke Schoolraad, 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

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 ook in AOb-verband een aantal voor de leraar specifieke
punten onder de aandacht van de onderwijsraad te brengen.
Een concept kunt u downloaden op onze site. Graag horen we uw
commentaar.

ONDERWIJSRAAD ORGANISEERT DIALOOG
Hier vindt u meer informatie over de bijeenkomst over artikel 23 die de
onderwijsraad organiseert op 9 december.
Hier de aanmeldmodule.

Congressen, studiedagen en andere bijeenkomsten
Op de site van Bonaventura houden we zo goed als mogelijk bij welke
relevante interessante bijeenkomsten plaats vinden over onderwijs, inspiratie
en bezieling. Reden genoeg om daar af en toe te kijken.
Mist u iets, of organiseert u of uw organisatie zelf iets, geef het door aan
info@SintBonaventura.nl

Zelf een bijdrage leveren?
We zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen werken. Als bestuurslid, als
lid van onze adviesraad, als pr medewerker, redacteur, schrijver, etc. Kijk hier
of mail: info@SintBonaventura.nl.
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