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Voor u ligt het Inspiratiemagazine van Willem van 

Oranje Scholengroep. Een magazine waarin we ken-

nismaken met de mensen áchter de scholen. Waar 

halen zij hun inspiratie vandaan om elke dag weer 

het beste te geven? Leerlingen voor te bereiden 

op zelfstandigheid, volwassenheid en een plek in 

de maatschappij? Laat je inspireren door elkaar en 

zoek de verbinding. Samen geven we vorm aan 

onze kernbelofte: ‘Vol voorbereid op de toekomst’.

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst met het 

themanummer: Trots op mijn identiteit.

Het is 28 februari 2018, kwart voor zeven ’s morgens. De vogels 
beginnen net met fluiten als een vijftal docenten van Willem van 
Oranje Scholengroep samen met bestuursvoorzitter Jan Maarten 
de Bruin wat onwennig aanschuift bij een ontbijt op het Willem: 
het identiteit-ontbijt. Wachtend op wat er komen gaat, breekt 
Jan Maarten het ijs: “Wat dáchten jullie nou, op weg hiernaartoe?” 

Ontbijtverslag

Trots op onze identiteit!

Het leverde wat stress op bij de meesten om zo 

vroeg aan tafel te moeten zitten en een gesprek te 

voeren over iets als identiteit. Vragen spookten door 

het hoofd. Van: kom ik wel op tijd en vergeet mijn 

zoon zijn broodtrommel nou niet tot wat moet ik 

eigenlijk zeggen over onze identiteit? 

Jan Maarten neemt het voortouw. We gaan in ge-

sprek met elkaar over iets wat ons allemaal bindt: de 

identiteit van onze scholengroep, waar we onder-

deel van zijn. Dat doen we met in ons achterhoofd 

de identiteitskaart, het Vison Eye. Hierin staan de 

verschillende aspecten beschreven. 

Voorwoord

Jan Maarten de Bruin
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Rond de kernbelofte Vol voorbereid op 

de toekomst, hangen zes bewijzen: de 

protestants-christelijke signatuur, het zien 

van leerlingen, onderwijzen in eigentijdse 

levensvaardigheden, een open mentale 

instelling, duurzaam, vitaal en wendbaar 

personeel en een functie als maatschappe-

lijk verbinder. 

Op papier een mooi verhaal, waarbij met 

name het geloofsaspect ons onderscheidt 

van andere scholen. Maar de vraag is hoe 

je deze veelbelovende woorden in de alle-

daagse praktijk handen en voeten geeft. 

Engelse drop
Jan Willem Westland, teamleider bij het 

Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg, 

maakt een vergelijking: “De lijn naar boven 

met God, die mogen we niet vergeten. Dat 

is waarin wij verschillen. Vanuit het geloof 

leven en werken. Dat zit in mensen zelf, maar 

uit zich ook in de rituelen die we volgen. Ik 

zie het als een Engels dropje. Het bestaat uit 

verschillende lagen, bestaande uit waarden, 

het bovennatuurlijke en onze rituelen.” 

Jan Maarten haakt erop in: “Dat is wat ons 

als scholen onderling ook verbindt. In een 

wereld van secularisatie willen we vast-

houden aan onze identiteit en tradities. De 

wereld verandert, innovaties omarmen we, 

maar onze identiteit is de constante factor. 

Die verandert niet.”

Ruimte en tijd
Ook Bart van Veen, docent Nederlands op 

het Willem van Oranje College in Waalwijk, 

kan zich daarin vinden: “Goed onderwijs. 

Daar sta ik in eerste instantie voor. Als 

docenten krijgen we de ruimte en tijd om 

ook aandacht aan het geloof te besteden, 

bijvoorbeeld met een dagopening. In de 

waan van de dag sta je niet continu stil bij 

de identiteit. Maar doen zich situaties voor, 

op groepsniveau of op individueel niveau, 

dan neem ik de ruimte om daarover te pra-

ten met leerlingen.” 

Niet op elke school lukt dat. Ad Zwiers, 

docent op de ISK Wereldschool in Waalwijk, 

werkt voornamelijk met leerlingen met 

een Arabische achtergrond. Ad: “Voor hen 

geldt de Koran als het belangrijkste boek. 

Ik vertaal de identiteit vooral met goed 

voorbeeldgedrag. Hoe we hier met elkaar 

omgaan. Ook dat is een stuk identiteit.” 

De vraag die de hersens vooral doet kraken, 

is of het protestants-christelijke deel van 

de identiteit verschil maakt voor de leer-

lingen. Gea Blankers, leerkracht op De Bron 

in Sprang-Capelle, denkt van wel: “Ik denk 

verschil te maken door de aandacht voor 

de Bijbelverhalen en de liedjes die we met 

elkaar zingen. Maar ook door het positieve 

te zien in ieder kind, in iedere ouder of col-

lega. Oprechte aandacht voor de leer lingen.” 

Wijnanda, leerkracht bij De Leilinde in 

Oudheusden, beaamt dat: “Ik ben opgevoed 

met het geloof. Dan krijg je bepaalde waar-

den mee. Ze stellen je in staat iets persoon-

lijks in te brengen bij gebeurtenissen op 

school die er echt toedoen.”   

Vertaalslag
De christelijke signatuur uitdragen naar de 

leerlingen, dat staat voor iedereen buiten 

kijf. Maar waar Jan Maarten ook benieuwd 

naar is: is een protestants-christelijke ach-

tergrond voor leerkrachten een voorwaarde 

om bij de scholengroep te kunnen werken? 

Bart merkt op: smaakt het brood van een 

christelijke bakker anders dan dat van een 

niet-christelijke? Iedereen is het erover 

eens dat een christelijke achtergrond geen 

‘must’ is om goed onderwijs te geven. 

We voelen ons ook niet beter. Wel is het 

belangrijk om als medewerker respect te 

hebben voor onze identiteit én een actieve 

bijdrage te leveren aan het uitdragen van 

die overtuiging. In de omgang, de tradities 

of met andere bijdragen. 

Lekker vroeg
Eenmaal op gang, kunnen we er nog lang 

over doorpraten. Maar het is alweer kwart 

voor acht. De zon komt op en er wacht een 

nieuwe dag. Een rondvraag leert dat ieder-

een aangenaam verrast is door de leuke 

gesprekken die op gang kwamen, ondanks 

het vroege tijdstip. In een korte tijd leerden 

we elkaar beter kennen en was het eigen-

lijk heel bijzonder om zo met elkaar van 

gedachten te wisselen. Het gaf inspiratie, 

we voelden ons verbonden. Bart: “En dat 

vroege tijdstip? Dat is zo gek nog niet. Met 

je hoofd nog fris en leeg is het prettig om 

de dag een keer zo te beginnen.” 
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“Het gezamenlijke ontbijt was een goede voorzet om 

eens met elkaar te praten over de identiteit van de 

scholengroep. Het lijntje met God bijvoorbeeld, waar 

Jan Willem Westland het over had, sprak mij aan als 

onderscheidend aspect binnen onze identiteit”, vertelt 

Bart. Toch blijft hij het een complex thema vinden: 

“Identiteit verbind je al gauw aan jezelf als persoon. 

Maar hoe geef je zoiets vorm als organisatie?”

Iets van het geloof meegeven
Bart: “We zijn er natuurlijk om goed onderwijs te 

geven. Een diploma vind ik belangrijk, het betekent 

toegang tot vervolgonderwijs. En dat sluit aan bij 

onze missie: leerlingen begeleiden op weg naar 

volwassenheid en zelfstandigheid. Als ik lesgeef, 

sta ik niet constant stil bij de identiteit van de 

school. Wel vind ik het fijn dat we gefaciliteerd 

worden om leerlingen iets van het geloof mee te 

geven. De dagopening uit het blad Oase of een 

aansprekend Bijbelverhaal helpen mij daarbij. 

Vervolgens schakel ik net zo makkelijk weer over 

tot de orde van de dag.” 

Er is altijd een perspectief
Het vormgeven aan de identiteit vertaalt Bart ook 

in de aandacht die hij schenkt aan leerlingen. 

Leerlingen echt proberen te zien. Al presteerde hij 

het ooit eens om niet door te hebben dat hij een 

tweeling in de klas had, bekent hij lachend. Toch 

neemt hij dat stuk serieus. “In mijn gesprekken met 

leerlingen probeer ik rust over te brengen. Zeker 

als een leerling het moeilijk heeft. Relativeren en 

vertrouwen hebben. Soms sta je met de rug tegen 

de muur en kun je niet anders dan de regie loslaten. 

Door zulke momenten of perioden heen leer je: er is 

altijd perspectief. Dat wil ik hen meegeven.”

Bidden op de fiets
Met vertrouwen hebben in een goede afloop doelt 

Bart ook op het geloof. “God is er altijd voor je. Ook 

als je alleen bent komen te staan of als de vastig-

heden lijken weg te vallen. Hij kent je door en door. 

De buitenkant doet er niet toe, de binnenkant des 

te meer.” Maar hoe geef je dat door aan leerlingen? 

Bart: “Bidden kan een middel zijn om dat vertrou-

wen te ervaren of om het te leren. 

Bart van Veen - docent Nederlands, Willem van Oranje College - Waalwijk

Jezelf kwetsbaar 
 opstellen zorgt voor 
meer verbinding 

Smaakt het brood van een christelijke bakker anders dan het brood van een 
niet-christelijke bakker? Die vraag stelt Bart van Veen, docent Nederlands 
op het Willem van Oranje College, tijdens het kennismakingsontbijt. Een 
mooie invalshoek om met Bart verder te praten over de identiteit van Willem 
van Oranje Scholengroep.

Bart van Veen
PERSOONLIJK
Bart werd in 1972 geboren in Hengelo 

en verhuisde met twee maanden naar 

 Waalwijk, waar hij opgroeide. Zijn mid-

delbareschooltijd bracht hij door op het 

Willem van Oranje College. 

Inmiddels woont hij samen met zijn vrouw 

Esther en hun drie kinderen Daan, Isa en 

Carlijn in Kaatsheuvel.

LOOPBAAN
1994-2000: Diverse functies in de trans-

portsector waaronder koerier, vrachtwa-

genchauffeur en planner.

2000-2005: Intercedent bij Randstad 

Transportdiensten.

2005-2007: Account manager bij Helicon 

Den Bosch in combinatie met deeltijdstu-

die pabo.

vanaf 2007: Docent  Nederlands Willem 

van Oranje College - Waalwijk, eerste en 

tweedegraads lerarenopleiding afgerond.
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Dat moet je wel voordoen als docent. Ik doe daar 

niet krampachtig over. Je mag bidden om allerlei 

dingen: bijvoorbeeld voor praktische schoolse 

zaken, zoals rust in je hoofd bij een toets of een 

goede sfeer in de klas. Je mag ook bidden voor 

hele persoonlijke dingen, zelfs als die dingen 

te complex zijn om ze goed onder woorden te 

brengen. Je mag overal voor bidden en dat kan 

ook overal. Ook op de fiets. Houd dan wel je ogen 

open, zeg ik er altijd even bij.”

Bart waakt ervoor zweverig te klinken voor leer-

lingen. “Uiteindelijk moeten ze een wereld in die 

uit meer bestaat dan geloof. Ze komen in andere 

omgevingen. Daar wil je ze goed op voorbereiden: 

met vertrouwen en met veerkracht gaan ze hun 

plek in de maatschappij innemen.” 

Durf je kwetsbaar op te stellen
Overigens geven leerlingen Bart ook nieuwe in-

zichten. Bart: “Ik leer nog steeds bij. Bijvoorbeeld 

dat ik mezelf best kwetsbaar op mag stellen. 

Leerlingen zijn dan ook opener en dat zorgt voor 

meer verbinding. Een leerling zei eens: u bent 

echt geïnteresseerd in mij. Dat is natuurlijk ook 

zo, alleen mag ik dat misschien iets meer uiten.”

Een les in nederigheid
Op de vraag waarmee Bart zijn collega’s zou 

kunnen inspireren, noemt hij het boek ‘Maak 

me minder’ van Simon van der Kooij. Bart: “Een 

confronterend boek over verminderen. Dat is 

vandaag de dag een controversiële boodschap in 

een maatschappij die juist oproept om te vermeer-

deren, meer prestige, meer pret, betere prestaties. 

Het gaat over nederigheid, maar wel op de goede 

manier. Zo komt er meer plek voor de ander en 

voor God. Erg inspirerend. Dus mocht iemand ge-

interesseerd zijn, ik leen het boek gerust uit.”

“Er is 
altijd een 

perspectief”

TROTS
op mijn

identiteit
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Ad Zwiers - docent ISK Wereldschool - Waalwijk

Wees aardig voor je 
leerlingen. Altijd.

Als docent op de ISK Wereldschool in Waalwijk is identiteit een meer dan 
boeiend thema. Leerlingen, veelal vluchtelingen, op weg naar hun plek 
binnen onze cultuur. Soms afgescheiden van familie of vrienden. Hun 
 eigen identiteit staat op scherp. Docent Ad Zwiers (63) kan er kort over 
zijn: wees altijd aardig voor leerlingen.

Door de wol geverfd. Zo zou je Ad kunnen omschrij-

ven. In zijn loopbaan als docent werkte hij behalve 

in het basisonderwijs en op middelbare scholen ook 

een aantal jaren op de ZMOK-school in Tilburg. Zeer 

moeilijk opvoedbare kinderen, die al jong in aanra-

king kwamen met criminaliteit. Een indrukwekkende 

tijd, waar hij een boek over kan schrijven.

Ook bij de ISK Wereldschool staat hij voor een groep 

leerlingen met het nodige aan levenservaring. 

“Behalve Poolse kinderen zitten er op deze school 

voornamelijk vluchtelingen in de leeftijd van 13 tot 

18 jaar. Ze bereiden zich voor op een middelbare 

school of een mbo-opleiding. Een groot aantal 

maakte traumatische ervaringen mee. De vlucht 

in gammele boten over zee. Of met trucks door de 

woestijn, in doodsangst als de truck stil kwam te 

staan. De verhalen die wij alleen van het nieuws 

kennen, maakten zij werkelijk mee.

De Koran
Met als vaderland Syrië, Ethiopië, Eritrea of Somalië, 

spreekt het voor zich dat de meeste leerlingen een 

Arabische achtergrond hebben. Hoe gaat Ad om 

met het protestants-christelijke deel van onze iden-

titeit? “Voor deze leerlingen is de Koran het belang-

rijkste boek. Ik praat niet over God of het christelijke 

geloof, maar richt me op de kernwaarden van ons 

geloof. Ik geef voorbeeldgedrag, waarbij we aardig 

zijn voor elkaar, elkaar helpen en elkaar in onze 

waarde laten. Doet iemand iets goeds voor een 

ander, dan benadruk ik dat extra. Ik denk dat dat 

de religieuze dimensie is. Zo schreef ik al zo’n 1000 

keer op het bord: “Wie goed doet, goed ontmoet”. 

Hulp van bovenaf
Dat wil niet zeggen dat Ad het geloof op school 

niet mist. “Ik gaf ook les op het Willem van Oranje 

College in Wijk en Aalburg. Op belangrijke momen-

ten, bijvoorbeeld voor aanvang van vergaderingen, 

bad teamleider Jan Willem Westland altijd. Die 

gebeden mis ik hier weleens. Af en toe een moment 

van bezinning en reflectie. God is belangrijk voor 

me. Ik merk dat Hij er is. In moeilijke onderwijs-

situaties krijg ik hulp van bovenaf. 

“Zij maakten mee wat 
wij alleen van TV kennen”

TROTS
op mijn

identiteit
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Maak ik fouten, dan merk ik ook dat God me tot de 

orde roept. Daar ben ik van overtuigd.” 

Wat helpt bij het vormgeven van de identiteit van de 

scholengroep is het Vision Eye, waarin de kernbe-

lofte en bewijzen staan van de scholengroep. “Die 

kaart pak ik er regelmatig bij. Het zijn dé thema’s die 

ik over wil brengen. Verantwoordelijkheid nemen, 

doorzetten, de gedrevenheid voelen om ergens te 

komen. Ik verweef dat in de lessen. Mijn ervaring 

werkt in mijn voordeel. Ik ken inmiddels wat didac-

tische trucjes, ik weet wanneer ik een grapje kan 

maken en houd de sfeer goed.”

Eigen bedrijf
Voor Ad komt er eind dit jaar een einde aan zijn 

loopbaan als docent. Het avontuur van zijn eigen 

consultancy bedrijf in beleggingen lonkt. Gaat 

hij de school missen? “Zeker. Maar ik hoop nog 

binding te houden met de school. Deze leerlin-

gen gaan me aan het hart, ze komen letterlijk en 

figuurlijk van ver. Hun persoonlijke verhalen zijn 

vaak aangrijpend en moeilijk. Daarom verdienen 

ze naast goed onderwijs vriendelijkheid. Altijd. Een 

hand, een bemoediging, begrip en uitleg. En het 

frappante is, je krijgt hun waardering driedubbel 

van ze terug.”

PERSOONLIJK
Ad is geboren in Groningen op 15 juli 1954 

en opgegroeid in Oosterhout, waar hij nu ook 

woont. Hij is getrouwd met Petra. Zij werkt als 

belastingadviseur.

LOOPBAAN
1978: Leerkracht basisonderwijs Oosterhout

1989: Carrièreswitch als beleggingsadviseur bij 

diverse Rabobanken, waaronder de Rabobank in 

Luxemburg

2001: Terugkeer onderwijs, Voortgezet Speciaal 

Onderwijs. ZMOK Tilburg

2006: Docent Nederlands 

Willem van Oranje College - Wijk en Aalburg

2016: Docent ISK Wereldschool - Waalwijk

Ad Zwiers
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Wijnanda Abbing - leerkracht speciaal basisonderwijs De Leilinde - Oudheusden

Het is mooi om bij 
 kinderen het verschil 
te kunnen maken

Wijnanda Abbing (61) staat al 39 jaar voor de klas als leerkracht voor  
speciaal basisonderwijs, waarvan de laatste 8 jaar bij De Leilinde in 
Oudheusden. Ze herkent zich in de identiteit van Willem van Oranje 
 Scholengroep, waarbij zij zelf een extra missie heeft: soms kinderen 
hun eigenwaarde weer geven.

TROTS
op mijn

identiteit
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“Het een hangt samen met het ander. Mogen zijn 

wie je bent, is een waarde die we met onze identi-

teit als school uitdragen. Voor de kinderen in mijn 

klas is dat niet vanzelfsprekend. Vaak waren ze het 

mikpunt van pesterijen op de reguliere basisschool. 

Omdat ze niet meekwamen of om andere redenen. 

Hier hoeven ze zich niet te bewijzen, er is maatwerk 

en we delen veel complimenten uit. Daar knappen 

kinderen van op.” 

Wijnanda zag het levenslicht in Zeist waar ze de 

School met de Bijbel bezocht. Ze verhuist op jonge 

leeftijd naar ’s-Hertogenbosch waar ze de havo en 

de pabo volgt. Het geloof speelt een grote rol in 

het gezin waarin ze opgroeit. Dat begint natuurlijk 

met het bezoeken van christelijke scholen, maar 

ook de latere belijdenisgroep en een retraite in een 

klooster dragen eraan bij. “Ik koos zeer bewust voor 

het dopen en afleggen van de geloofsbelijdenis op 

mijn 24e jaar. ”  

Buitenbeentjes
Al jong is Wijnanda geïnteresseerd in hoe levens 

van kinderen lopen als ze niet begrepen worden. 

Kinderen die buiten de boot vallen. Ze leest er 

 regelmatig boeken over. In het onderwijs het verschil 

maken bij deze kinderen, geeft haar voldoening. “Al 

heb je dat soms niet eens door. Je doet gewoon je 

best. Zo was ik blij verrast toen mijn naam een keer 

genoemd werd in de Margriet. Een interview met 

een adoptiemeisje. Ik had haar inderdaad in de klas 

gehad. Ze heeft veel hindernissen gekend in haar 

leven, maar mij, deze school en de veiligheid die ze 

hier voelde was ze nooit vergeten. Dat is natuurlijk 

geweldig, daar doe je het voor.”

Los van de Bijbelverhalen, het bidden en het 

vertellen over Jezus, is een protestants-christelijke 

achtergrond voor Wijnanda geen must om bepaalde 

waarden uit te dragen.

“Leerlingen zien, betekent hen accepteren zoals ze 

zijn. Veiligheid bieden. Dat is ook wat ik de kinderen 

mee wil geven. Simpele dingen als elkaar uitlachen, 

dat doen we gewoon niet. Wees vriendelijk, gun 

elkaar dingen en help elkaar.” 

Vluchtelingen
Op sommige momenten komt het vormgeven van 

de identiteit sterk naar voren. Wijnanda: “Iedereen 

herinnert zich de foto van het verdronken jonge-

tje uit Syrië op het strand. Kinderen reageerden, 

zo jong als ze zijn, redelijk racistisch. Ze praten 

volwassenen na: ‘Ze pikken onze banen in!’ Dan leg 

je het grotere verhaal uit. Hoe we elkaar juist verder 

moeten helpen, zoals Jezus dat deed. En als je dan 

vertelt dat een vader van een van onze klasgenoten 

hielp bij de aankomst van vluchtelingen, kijken ze er 

toch anders naar.” 

Letterlijk speciaal onderwijs
Ook het overlijden van een moeder van een leerling 

had grote impact. “We maakten het bespreekbaar, de 

kinderen hadden zoveel verdriet. Heel open vertelden 

ze over hun gevoelens. We ervoeren echte verbon-

denheid. Speciaal onderwijs is dan letterlijk speciaal. 

Met bijna 40 dienstjaren op de teller, voelt Wijnanda 

de tijd wel. “Ik geef toe dat het niet altijd meevalt 

om de Valken, zo heet mijn groep, in het gareel te 

houden. Ieder Valkje met eigen rugzak en gedra-

gingen kost energie. Mijn vrije dag is een rustpunt 

in de week. Maar ik voel dat ik hulp mag vragen en 

om steun mag bidden. Gelukkig haal ik nog zoveel 

inspiratie uit de kinderen. Het verschil kunnen maken 

in hun leven, dat doet mij goed.”

Je mag zijn wie je bent

En zoals je bent

Met fouten en gebreken

Om te kunnen worden

Die je in aanleg bent

Maar zoals jij je nog niet kunt 

vertonen

En je mag het worden

Op jouw wijze en in jouw uur

Dr. A.A.A. Terruwe

“Kinderen hoeven zich 
hier niet te bewijzen” 

PERSOONLIJK
Geboren in Zeist op 6 november 

1956, verhuist Wijnanda op jonge 

leeftijd naar ’s-Hertogenbosch. 

Nog altijd woont zij daar, in een 

heerlijk  appartement aan de Maas.

Na de mavo, de havo-top en de 

pabo start zij als leerkracht op de 

Ireneschool in Waalwijk.

LOOPBAAN
1979: Ireneschool voor MLK  

(Moeilijk Lerende Kinderen)

1996: Speciaal basisonderwijs  

De Poort

2010: Speciaal basisonderwijs  

De Leilinde

Wijnanda Abbing
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Jennie van Dalen - leerkracht groep 1-2 De Koningsschool - Sprang-Capelle

Samen ergens voor 
 staan geeft kracht!

Kersverse school binnen Willem van Oranje Scholengroep is De 
Koningsschool. Sinds begin 2018 valt de Waalwijkse basisschool onder 
de scholengroep. Jennie van Dalen, leerkracht van groep 1-2 ziet veel 
voordelen: “Los van meer mogelijkheden voor beter onderwijs, horen 
we ergens bij. Samen ergens voor staan, dat geeft kracht.” 

De identiteit, zoals bij de scholengroep omschre-

ven, past De Koningsschool als een jas. Zowel de 

protestants-christelijke signatuur als de drive om 

leerlingen zich zo goed mogelijk te laten ontwik-

kelen. Jennie: “Als team zijn we op weg om het 

onderwijs steeds meer gepersonaliseerd aan te 

bieden. Dat sluit natuurlijk naadloos aan bij het écht 

zien van een kind, met al zijn of haar talenten. Ik leg 

de leerlingen uit waarom ze extra uitdaging of juist 

ondersteuning krijgen. Het effect is dat ze daar-

door zelfstandiger werken en zich 

verantwoordelijk voelen.”

Geef een compliment
Het echt zien van kinderen doet 

Jennie van nature. Jennie: “Bij 

binnenkomst geef ik ieder kind 

een hand en even persoonlijke 

aandacht. Ik kijk ze aan, maak een 

praatje en geef een compliment. 

Daardoor zie ik hoe ze die dag in 

hun vel zitten. Ik ben vrij open en 

toegankelijk. Ze weten wat ze aan 

mij hebben. Dat maakt het gemakkelijker. Ze komen 

gerust met vragen of onzekerheden naar me toe.” 

Natuurlijk vertelt ook Jennie haar leerlingen over 

wat het geloof voor je kan betekenen. “Lang niet 

alle leerlingen kennen het geloof van huis uit. Toch 

spreken de Bijbelverhalen tot hun verbeelding. 

Sterker nog, in de pauze spelen ze het spontaan na. 

Nou, ze begrijpen het hoor! Van ouders en  kinderen 

die geen binding hebben met het protestants -

-christelijk geloof verwachten we wel respect voor 

dit onderdeel van de dag. Dat is een wederzijds 

 respect. Zo heeft een ouder weleens zorgen geuit 

over het paas verhaal. De dood was wel erg aan-

wezig in de verhalen. Aan mij de taak om dat in het 

juiste perspectief te blijven zetten.” 

Moeilijke vragen
Het zijn vaak de bijzondere gebeurtenissen die de 

protestants-christelijke identiteit sterk naar voren laat 

komen. Jennie spreekt uit ervaring. Een jongen in 

haar klas kreeg de diagnose neuroblastoom (NBL), een 

zeldzaam type kanker die voorkomt bij jonge kinderen. 

TROTS
op mijn

identiteit

Jennie van Dalen
PERSOONLIJK
Geboren: 18 januari 1982 in Brakel. Jennie 

is getrouwd met Jeroen en woont nog 

altijd in haar geboortedorp Brakel. Samen 

hebben ze twee kinderen, Ize (9) en Cas (6).

LOOPBAAN
2003: Leerkracht op de Koningsschool 

Waalwijk
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”Dan vragen kinderen heel direct: gaat hij nu dood? 

Moeilijke vragen, waarbij je het gebed gebruikt om 

steun en troost te vragen. Je vraagt in de gebeden 

om voor hem te zorgen en over ons te waken, maar 

je kunt niet vragen om hem beter te maken. Dat is 

best lastig.” 

De situatie van de leerling heeft veel impact op 

Jennie. Haar rol als juf vraagt om meer diepgang. 

Ze gaat regelmatig met haar jonge kinderen het 

gesprek aan over de ziekte en heeft een zeer nauw 

contact met zijn ouders. En daarbij bouwde ze een 

speciale band op met het jongetje zelf. “Hij hangt 

best aan me na alles wat we meemaakten. Nu de 

prognoses goed zijn, draait hij steeds meer in het 

normale programma mee. Nu is het belangrijk dat 

hij zich weer losmaakt van mij. Niet omdat ik dat wil, 

maar omdat hij verder moet. Zijn weg vinden, op 

weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Dat is 

tenslotte wat we voor al onze kinderen willen.” 

“Het maakt niet uit hoe je vooruitkomt,  

als je maar niet stopt!”

“Ik kijk elke dag 
hoe mijn leerlingen 
in hun vel zitten”
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Jan Willem Westland - teamleider Willem van Oranje College - Wijk en Aalburg

De lijn met God maakt 
onze identiteit bijzonder

Als ‘son of a preacherman’, verhuist Jan Willem Westland (41) van hot naar 
haar in zijn jeugd. Het geloof is overal aanwezig binnen het gezin. Het 
geeft hem inspiratie maar ook veel stof tot nadenken. Een inkijkje in de 
gedachtewereld van de teamleider en aardrijkskundeleraar van het Willem 
van Oranje College in Wijk en Aalburg. 

Hij kan er weleens jaloers op zijn. Mensen die niet 

zoveel vragen hebben. Bij Jan Willem is het nadenken 

over identiteit, het geloof en de wereld om hem heen 

een continue gedachtenstroom. Geïnspireerd door 

juist andere invalshoeken dan de zijne, literatuur en 

debatten met anderen, voedt hij zijn gedachten. 

Domineeskind
Jan Willem groeit op in een groot gezin. Met een 

vader als dominee verhuizen ze vaak. Jan Willem 

kan er prima mee omgaan. Maar als het gezin zich 

op een zeker moment in Sliedrecht vestigt, kiest hij 

ervoor om daar te blijven.

TROTS
op mijn

identiteit
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Inmiddels is Jan Willem alweer 11 jaar verbon-

den aan het Willem van Oranje College in Wijk en 

Aalburg. Hij is trots op de protestants-christelijke 

identiteit van de school, al zegt het volgens hem 

niets over de mate van onderlinge verbondenheid. 

Jan Willem: “Die kun je net zo goed ervaren op 

de volleybalclub. Daar word je ook gezien, gelden 

bepaalde waarden en hoor je ergens bij. 

Bezinningsmomenten
Wat ons onderscheidt is de lijn met God. Die mogen 

we niet vergeten. We doen de dingen vanuit een 

structuur die het christelijke geloof borgt. Denk aan 

het gebed en de bezinningsmomenten bij kerst- en 

paasvieringen.”

Jan Willem haalt veel voldoening uit het werken met 

jonge mensen. “Jongeren op hun weg begelei-

den naar de complexe wereld, dat is mijn passie. 

Voldoende toegerust om zich staande te houden. 

Als teamleider voer ik regelmatig lastige gesprekken 

met leerlingen. Dan denk ik aan hoe wij mensen 

altijd weer bij God terug mogen komen. Voor opvoe-

ders en leerkrachten een inspirerend voorbeeld: laat 

er voor leerlingen ook altijd ruimte zijn om zich te 

herstellen.”  

Het geloof en het mensbeeld houden Jan Willem 

bezig. “Zelf geloof ik dat we onderdeel zijn van een 

groter geheel. Er is Iemand die ons op het goede 

spoor houdt en ons heelt. We worden beschermd. 

Op de kruispunten van ons leven komt dat gevoel 

op scherp te staan. Waaruit putten we onze hoop en 

wat geeft ons kracht? Ook in gesprekken met leerlin-

gen durf ik daarover te spreken.”

Zoeken naar antwoorden
Jan Willem laat zich graag inspireren door ande-

ren. Open luistert hij naar collega’s en ouders met 

andere zienswijzen of overtuigingen, om er zelf 

weer wijzer van te worden. Verhalen van moderne 

schrijvers die worstelen met het geloof boeien hem. 

Jan Siebelink, Liesbeth Labeur of Franca Treur. Of 

het essay Heilige Strijd van Beatrice de Graaf, waar 

de schrijfster zoekt naar een theologische visie 

op geweld, kwaad en onze veiligheid. Inspiratie 

om zelf tot antwoorden te komen. Al maakt hij 

zich daar geen illusies over: “Mijn leven lang zal ik 

zoeken naar antwoorden. Daarvoor is het leven te 

veelomvattend.” 

Vertel het je kinderen
Ondertussen inspireert Jan Willem ook graag ande-

ren. “Psalm 78 vind ik mooi. Een lange psalm waarin 

je opgeroepen wordt om kinderen over de grote 

 daden van God te vertellen, zodat zij hun hoop 

op God stellen. Iets wat ik op ouderavonden ook 

 benoem. Het hogere doel is God kennen en door 

God gekend worden.” 

Psalm 78 -  vers 1

Luister mijn vol, naar wat ik leer, 

hoor de woorden uit mijn mond.

Ik open mijn mond voor een wijze les,

spreek uit wat sinds lang verborgen is. 

Wij hebben het gehoord, wij weten het, 

onze ouders hebben het ons verteld.

Nieuwe Bijbel Vertaling

“We mogen de 
lijn met God 
niet vergeten”

PERSOONLIJK
Jan Willem Westland werd in 1977 ge-

boren in Veen en woont in Sliedrecht. 

Hij is getrouwd met Petra, zij is team-

leider in het basisonderwijs. Samen 

hebben ze drie dochters, Nienke, 

Sanne en Emma. Ook huppelen er 

drie cavia’s en vier kippen rond.

LOOPBAAN
1999: in Gouda, mentoraten in klas 

1 en 3. Coördinator Natuur, Milieu en 

Educatie (NME) en  sectievoorzitter 

2007: Teamleider Willem van Oranje 

College - Wijk en Aalburg

Jan Willem Westland
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Gea Blankers - leerkracht groep 1-2 - PCBS De Bron - Sprang-Capelle

De kinderen in mijn 
klas inspireren mij

Gea Blankers (54) startte in 2005 als leerkracht op  basisschool 
De Bron in Sprang-Capelle. Opgegroeid in een katholiek gezin 
in het oosten van Brabant maakt ze pas op latere leeftijd  kennis 
met het protestantisme. Hoe trots is zij op de identiteit van 
haar school? 

TROTS
op mijn

identiteit
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“Toen ik verliefd werd op mijn man Jacques, ging 

er een wereld voor me open. Hij komt uit een 

strenggelovig gezin uit Veen, terwijl ik in een wat 

losser katholiek milieu opgroeide. Het leidde tot vele 

gesprekken met Jacques en een aantal predikan-

ten. Wat geloof ik nou echt? Hoe wil en kan ik dat 

vormgeven? Kies ik voor het strenge of een wat 

lossere geloofshouding?” Gea schuwt de discussie 

niet. Ze gaat in gesprek met predikanten en volgt 

bijbel onderwijs. Ze stelt kritische vragen. Over de 

evolutietheorie, over zaken die elkaar tegenspre-

ken in de Bijbel. “Dat werd me niet altijd in dank 

afgenomen. Gelukkig waren er ook dominees die 

me serieus hielpen met het vinden van antwoorden. 

Dat had ik nodig.” 

Pittige zoektocht
Gea’s zoektocht is een pittige geweest, met als 

uitkomst de zeer bewuste keuze om belijdenis te 

doen en zich aan te sluiten bij de Protestantse 

Kerk Nederland. Wat gaf de doorslag? “Ik voel me er 

thuis. De nuchterheid en de no-nonsense men-

taliteit van de PKN passen beter bij me dan het 

rooms-katholieke geloof, waar de hiërarchie sterker 

aanwezig is en er meer rituelen zijn. Bij een groep 

mensen horen die serieus omgaat met het geloof, 

dat is wat ik wil.” 

Het spannende kruisigingsverhaal
De protestants-christelijke identiteit van De Bron 

vertaalt Gea naar het omzien naar elkaar. “Als col-

lega’s onderling zijn we er voor elkaar als er in werk 

of privé wat speelt en uiteraard voor de kinderen. Ik 

heb voor het achtste jaar op rij groep 1-2 onder mijn 

hoede. En dat is genieten. Die open en onbevan-

gen, nieuwsgierige blik, daar word ik zo blij van. 

Dan vertel ik Bijbelverhalen en hangen ze aan mijn 

lippen. “Juf, vertel nog eens het verhaal van Jezus 

aan het kruis. En niet zo kort dan hoor.” Dat vinden 

ze een fascinerend verhaal natuurlijk. Aan mij de 

taak om dat in de juiste context uit te leggen. Dan 

vertel ik het verhaal van de kruisiging bijvoorbeeld 

vanuit een Romeinse soldaat. Het wordt dan soms 

ook een soort geschiedenisles. Geen auto maar een 

ezel, geen gevangenis maar een kruisiging. Zulke 

dingen gingen anders in die tijd.”

Elk kind voor vol aanzien
Gea werkt met de jongste kinderen van de school. 

Toch belet dat haar niet om vooral in gewone taal te 

spreken. “Geen verkleinwoorden, elke vraag serieus 

nemen en geen versimpelde woorden gebruiken. Ook 

dat helpt hen op weg naar volwassenheid. Ik denk 

dat dat ook bij onze identiteit hoort. Elk kind voor vol 

aanzien. Het protestants-christelijke geloof helpt me 

daarbij. God vindt elk kind even belangrijk, je bent 

gewenst. Een parel in Zijn hand. Een mooi moment is 

het gezamenlijk bidden. Dat mag om troost zijn om-

dat een opa overlijdt, maar ook omdat het konijn ziek 

is. Zelf breng ik ook weleens iets in. Zo zien ze dat ik 

ook zorgen heb en een gewoon mens ben.” 

Syndroom van Down
Voor vol aanzien betekent ook: leren hoe we om-

gaan met elkaars verschillen. De kinderen hebben 

een klasgenoot met het Syndroom van Down. We 

stimuleren hem om zoveel mogelijk zelf te doen. 

Maar de kinderen willen vooral helpen. Dat is lief, 

maar dan leg ik wel uit dat we hem juist zelfstan-

digheid gunnen en willen leren. Dat wil ik mijn leer-

lingen ook meegeven. Leren doorzetten. Ook als je 

iets moeilijk vindt. Doorzetten geeft zelfvertrouwen.”

Gea is trots op de identiteit van de school. Dat mag 

duidelijk zijn. Het geloof en mensen echt zien, loopt 

als een rode draad door haar leven. Niet alleen in 

haar werk, maar ook in de kerk in Raamsdonksveer 

draagt zij haar steentje bij. Als ouderling en als 

 leiding van de jeugdkerk. “Mijn Godsbeeld klinkt wel-

licht wat naïef, maar ik geloof dat Hij altijd naar mij 

omziet. Ik kan bij Hem terecht met vragen. De kinde-

ren in mijn klas inspireren mij. God geeft me kracht.” 

“Nuchterheid 
en een  

no-nonsense 
mentaliteit 
passen bij 

mij”

PERSOONLIJK
Geboren: Dinther, 1 oktober 1963. Gea is 

getrouwd met Jacques, samen hebben ze drie 

kinderen: Harm (22), Stef (20) en Loes (18) en 

een iets te dikke poes, Luna.

LOOPBAAN
1988: afgestudeerd als diëtiste

1988–2005: diverse commerciële  

banen in de logistiek

2003: deeltijd Pabo 

2005: leerkracht PCBS De Bron gestart met 

invallen groep 5-6, vervolgens leerkracht in 

groep 3-4. Nu leerkracht in groep 1-2.

Gea Blankers - Van Erp
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Nathalie Otten - leerkracht groep 7-8 Juliana van Stolbergschool - Waalwijk

Je hoopt een  zaadje te 
 planten dat tot bloei 
komt

Twee dagen per week staat Nathalie Otten (32) voor de klas op de Juliana 
van Stolbergschool in Waalwijk. Met een groep van 29 leerlingen uit groep 
7-8 die lang niet allemaal iets met de protestants-christelijke identiteit 
hebben, legt ze vooral de basis uit. Niet erg, volgens Nathalie: “Je hoopt 
dat je ergens een zaadje plant en dat het een keer tot bloei komt.”

TROTS
op mijn

identiteit

Nathalie 
Otten- van 
Eersel
PERSOONLIJK
Nathalie Otten werd 

in 1985 geboren in 

Raamsdonksveer en 

woont in Dongen. Ze is 

getrouwd met Jasper. 

Samen hebben ze drie 

dochters, Zoë (7)  

Daantje (4) en Bibi (1).

LOOPBAAN
2007: Leerkracht 

Juliana Van 

Stolbergschool - Waalwijk 
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Nathalie staat al sinds 2007 voor de klas op 

de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk. 

Zelf groeit ze op in een protestants- 

christelijk gezin. In die zin voelt de identiteit 

van de scholengroep vertrouwd voor haar. 

“Ik zie dat als kracht. Voor mij betekent het 

geven om je naasten. Ook het vergeven van 

elkaar hoort daarbij. Vanuit die basis leef ik, 

dat is hoe ik ben en hoe ik met mijn leerlin-

gen omga. Waarden, die ik door wil geven.”

Op de Juliana van Stolbergschool zitten 

kinderen met diverse achtergronden. Hoe 

geef je dan het protestants-christelijke stuk 

van de identiteit vorm? Nathalie: “Ik lees uit 

de Samenleesbijbel, de Bijbel in gewone 

taal. Verhalen, waarin ik de leerlingen mee-

neem. Daarbij geef ik extra context mee om 

de boodschap te duiden. Wat leerlingen wel 

of niet meenemen is aan henzelf. Maar om 

ze bewust te maken van wat het geloof kan 

betekenen, laat ik ze wel toe tot mijn eigen 

ervaringen.”

Leven bij een vuilnisbelt
Nathalie doelt op een Roemeens project, 

waar ze aan meedeed met haar gezin en 

een aantal jongeren uit haar eigen kerk. 

“Ik vertel ze over zigeunergezinnen die in 

extreme armoede leven bij een vuilnis-

belt. Ook om ze te laten zien dat de wereld 

groter is dan Waalwijk. Onze rijkdom en 

luxe is niet vanzelfsprekend. We hebben 

daar bijeenkomsten bijgewoond, waar we 

Bijbelverhalen vertelden, zongen, knut-

selden en praatten. Ik vertel dan hoe de 

Nederlandse jongeren die mee waren 

saamhorigheid voelden. Het gevoel ervoe-

ren dat God bij ons was.”

De hemel
Het is een van de manieren om de koppeling 

met de identiteit van de school te  maken 

volgens Nathalie: “Zorg voor elkaar. Dat wil 

ik overbrengen.” Een voorbeeld daarvan 

was het overlijden van de moeder van een 

jongen uit haar groep, enige jaren terug. 

“Voor  mijzelf heb ik het perspectief van een 

hemel. De hemel is een plek waar geen pijn 

meer is. Dat beeld drong ik natuurlijk niet 

op aan hem. Ik kon alleen meegeven wat 

wij als christenen geloven. Voor de leerling 

waren we er met aandacht, kijkend naar wat 

hij nodig had. Het eindfeest was dubbel. We 

hebben met z’n allen om deze jongen heen 

gestaan. Stil gestaan bij zijn situatie, ook op 

de avond zelf. Oog hebben voor elkaar. Daar 

draait het allemaal om.” 

Durf echt te zijn naar kinderen
Nathalie wil naar haar leerlingen toe open 

en eerlijk zijn. “Ik maakte moeilijke tijden 

door toen het misging met mijn zwanger-

schappen. De keer dat ik tegelijk met mijn 

duopartner zwanger was en het bij mij mis-

ging, heb ik de leerlingen uitgelegd hoe het 

zat. Dat deed ik met tranen in mijn ogen. 

We zijn allemaal mensen, dat mogen ze 

best zien. Bovendien zit dat ook in me. Je 

zult mij niet gauw een standaard gebed op 

horen zeggen. Juist je kwetsbaarheid laten 

zien en delen wat je bezighoudt is mooi.” 

God is overal
Op de vraag wat Nathalie inspireert, komt 

haar liefde voor muziek naar boven. “Muziek 

raakt me meer dan woorden. Ik hou van 

 zingen, speel saxofoon en gitaar en oefen 

op de ukelele. Maar ik kan net zo goed 

geraakt worden door een mooi landschap of 

kleine toevalligheden. Zo bereidde ik laatst 

in de kerk een tekst voor, voor het avond-

maal. Verrassend genoeg sloot dat naadloos 

aan op de preek van die ochtend. Daar zie ik 

God in. Ik leef graag dichtbij God én dichtbij 

de mensen. Ja, dat vat samen wat voor mij 

belangrijk is in het leven.” 

Matthijn Buwalda - Vuur

Ik ben niet tot hier gekomen

om de handdoek in de ring te werpen.

Ik loop de kans dat ik mijn hart breek,

dat ik terugkom met een tas vol scherven.

Maar ik sta liever ergens voor

dan overal maar steeds voor weg te rennen.

Ik dacht: wat heb je aan een leven

als je niets meer hebt voor om te sterven, dus 

Als er nog vuur in je zit,

laat het branden, laat het branden.

Nog heilig vuur in je zit,

laat het branden, laat het branden

tot iedereen het ziet!

Ik hoor de spoken in mijn hoofd

die zeggen dat het toch wel zal mislukken.

Ik hoor de stemmen van de angst

waaronder ik al veel te lang blijf bukken.

En misschien hebben ze gelijk 

en liggen al mijn dromen straks in stukken.

Maar ik bedacht vandaag ineens 

dat wat je niet doet je ook nooit zal lukken. 

Als er nog vuur in je zit,

laat het branden, laat het branden.

Nog heilig vuur in je zit,

laat het branden, laat het branden

tot iedereen het ziet!

Dit lied, ik zing het voor mezelf

en voor iedereen die net zo bang is,

maar die elke ochtend net als ik besluit

dat elke dag vol angst een dag te lang is.

Als er nog vuur in je zit,

laat het branden, laat het branden.

Nog heilig vuur in je zit,

laat het branden, laat het branden

tot iedereen het ziet!

“Ik vertel leerlingen 
over mijn eigen 
ervaringen”
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Jan Maarten de Bruin - voorzitter College van Bestuur - Willem van Oranje Scholengroep

Aandacht maakt 
alles mooier

Als bestuursvoorzitter van Willem van Oranje Scholengroep loopt de 
agenda van Jan Maarten de Bruin soms over. Toch blokt hij af en toe 
wat tijd af voor een moment van bezinning. Met aan de muur uitzicht 
op de drie illustraties uit het managementboek Gung Ho! Chinees voor 
lol in samenwerken; hart voor je werk.

TROTS
op mijn

identiteit
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Het verhaal spreekt hem aan. De eekhoorn, 

de bever en de gans die symbool staan voor 

samenwerking en motivatie. Een verhaal 

over hoe je elkaar versterkt en inspireert, 

ieder met zijn of haar eigen kracht en kwali-

teiten. Belangrijk, als bestuursvoorzitter van 

de Willem van Oranje Scholengroep. Jan 

Maarten: “We hebben de taak de scholen te 

faciliteren aan de ‘harde’ kant met aller-

hande diensten. Denk aan de gebouwen, 

de schoonmaak en materialen. Maar de 

‘zachte’ kant vind ik minstens zo belangrijk. 

De menselijke kant. Ik wil dat medewerkers 

vanuit onze gezamenlijke waarden 100% 

zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontwik-

kelen én natuurlijk met hart voor het werk 

samenwerken.”

Aandacht maakt alles mooier
Als bestuursvoorzitter werkt Jan Maarten 

met directeuren aan beleidsstukken over 

de identiteit, onderwijs en personeel. “Dat 

hoort erbij, maar persoonlijk ben ik meer van 

de praktijk. Een doener. In actie komen en 

laten zien waar ik voor sta, dat spreekt me 

aan.” Het aspect ‘gezien worden’ binnen de 

identiteit van de scholengroep heeft veel 

betekenis voor Jan Maarten. “Het is als de 

IKEA-slogan: aandacht maakt alles mooier. 

Dat is zo waar. Ik wil de verbinding maken 

met mensen. Oprecht aandacht schenken 

aan verhalen, ideeën, zorgen of overdenkin-

gen. Samen de creativiteit en oplossingen 

zoeken. Vanuit mijn functie moet ik soms 

ook lastige beslissingen nemen en afscheid 

nemen van mensen. Ook dan wil ik positief 

en oplossingsgericht denken. Zodat je elkaar 

altijd recht in de ogen kunt blijven kijken.”

Staan voor je geloof
Uiteraard vindt Jan Maarten het protes-

tants-christelijke stuk uit de identiteit 

belangrijk. De christelijke waarden zijn hem 

met de paplepel ingegoten. “Ik ben gelovig 

opgevoed, een fijne jeugd met veel vrijheid 

en vakanties. Maar ook calvinistisch. Hard 

werken en doe maar gewoon, was het 

motto. Als laatbloeier ontdekte ik pas na de 

Pedagogische Academie dat ik misschien 

meer in mijn mars had en pakte een avond-

studie bedrijfseconomie op. 

Het geloof loopt als een rode draad door mijn 

leven. Samengevat in geloof, vertrouwen 

en liefde. Ik probeer steeds het mooiste en 

beste in mensen te zien, om samen een 

eenheid te vormen. Het geloof heeft iets 

radicaals, maar laat ook zien dat je ergens 

voor staat. Je gelooft in de trouw van God. 

‘Onnoembaar aanwezig deelt U ons bestaan’, 

is een regel uit een lied die alles zegt. Hij is 

aanwezig en deelt in ons bestaan. Ik ben 

overtuigd van een engelenwacht rondom 

ons, rondom mijn kinderen in Amsterdam, 

Delft en Antwerpen. Daardoor kan ik zorgen 

makkelijker loslaten en vertrouwen op God, 

met als stabiele en veilige basis mijn gezin, 

waar ik altijd op terug kan vallen.”

Sela
Jan Maarten laat zich graag inspireren. 

Een voorbeeld is het boek “Eindelijk thuis” 

van Henri Nouwen, waarin de auteur de 

lezer meeneemt in het verhaal achter het 

schilderij ‘De verloren zoon’ van Rembrandt. 

“Prachtig. Daaruit blijkt voor mij wie God 

voor je kan zijn.” Ook in de muziek vindt Jan 

Maarten veel inspiratie, zo luistert hij graag 

naar Bach en de christelijke band Sela. 

Tolerantie
Een ander belangrijk onderdeel van de iden-

titeit van de scholengroep, ziet Jan Maarten 

in het begrip tolerantie. “Zoals Willem van 

Oranje ons in het verleden liet zien, willen 

wij ook openstaan voor andersdenkenden, 

met wederzijds respect. Ik ben juist geïnte-

resseerd in de visies van mensen uit andere 

kringen. Dat kan verrijkend zijn. Net als de 

gesprekken met mijn collega’s binnen de 

scholengroep. Waar staan zij voor, wat raakt 

hen? Dan raakt het mij ook!”

En dat sluit aan op waar Willem van Oranje 

Scholengroep voor staat: je mag jezelf 

zijn. “Uit geloof, hoop en liefde is de liefde 

het  belangrijkst. Dat woord roept weleens 

verwarring op. Maar ik bedoel het in de 

breedste zin van het woord. Liefde als in: heb 

je naasten lief als jezelf. Vanuit gelijkwaar-

digheid. Liefde als in psalm 32: mensen die 

op de Heer vertrouwen, vinden overal  liefde  

en geluk.” 
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Jouw eigen identiteit doet ertoe!
De identiteit van de Willem van Oranje Scholengroep 

onderscheidt zich vanwege de protestants- 

christelijke signatuur ten opzichte van andere 

onderwijsgroepen. De school waar jij werkzaam 

bent wil een ankerplaats zijn voor leerlingen, in een 

continu veranderende wereld. Het echt zien van 

leerlingen en het omzien naar elkaar is een belang-

rijk onderdeel van de identiteit van jouw school.

Je begeleidt leerlingen op de weg naar zelfstandig-

heid en volwassenheid, gelovend in hun unieke 

kracht, talenten en ambities. Alles staat zo in het 

 teken van hun ontwikkeling. Ontmoeten en verbinden 

horen daarbij. Op cognitief, sociaal en cultureel vlak. 

Hoe je daarin staat als team heeft ook te maken 

met je eigen individuele identiteit. Jij bent wie je 

bent. Een docent met een hart voor kinderen? Een 

kind van God? Een christen die vanuit naastenliefde 

leerlingen ondersteunt in hun ontwikkeling? Wat 

past het beste bij jou? En voel je je daarin gekend 

en gehoord?

Ga met een collega of met je team 
in gesprek over jouw identiteit 
Wanneer je als team weet wie je samen bent, groei 

je soms nog dichter naar elkaar toe, maar praten 

over identiteit is niet altijd zo gemakkelijk als het 

lijkt. Soms moet je het beeld waaraan je op school 

moet voldoen even loslaten en teruggaan naar 

jezelf. Wie ben jij en waar sta jij vanuit je eigen 

identiteit voor? Wat maakt je uniek? Waar geloof 

jij in? Welke talenten laten jou groeien in je eigen 

identiteit? Als je het daar met collega’s over hebt, 

kunnen er mooie gesprekken ontstaan. Wie weet 

durf jij wel een afspraak te maken met een collega 

om het over elkaars identiteit te hebben. Mogelijk 

maak je er ook als team ruimte voor. We hopen dat 

dit inspiratiemagazine je inspireert om de stap naar 

een identiteitsgesprek aan te gaan.

Hoe doe je dat: een gesprek 
over identiteit?
 Tip één:  Probeer elkaar open vragen te stellen 

en voer de dialoog. Zo houd je het gesprek 

ook open en verdiepend. Je wilt immers geen 

discussie over je identiteit, maar een diepere 

kennismaking. In een gesprek met elkaar ontdek 

je snel waar je raakvlakken hebt en vaak zitten 

die in een verrassende hoek.

 Tip twee:  Na een identiteitsgesprek in een 

team ontstaat er vaak vanzelf een beeld van 

waar je met elkaar voor staat. Kun of wil je daar 

iets mee als team? Als een team dicht bij zijn 

eigen passie, drijfveren en talenten werkt, kan 

het werkplezier nog meer toenemen. 

Met elkaar in gesprek!
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“Een open mind, 
dat is wat wij 
belangrijk vinden”

 10 vragen 
 die je kunt stellen bij een identiteitsgesprek 

Wie ben je en wat is jouw christelijke identiteit? Ben je gelovig, 

ben je gelovig opgevoed, ondersteunt jouw geloof je in je werk? 

Ondersteunt je geloof je in wie je bent?

Wat is volgens jou de kracht van deze identiteit? 

Hoe sluit dat aan op hoe jij in het leven staat? 

Wat is voor jou je drive om werkzaam te zijn in het christelijk 

onderwijs?

Waar haal jij inspiratie en kracht uit, in je dagelijks werk met de 

leerlingen en je collega’s? Kun je voorbeelden noemen? 

Wat is een kernwaarde van je eigen identiteit die je zeker over wilt 

brengen op leerlingen? 

Ben jij voor leerlingen een identiteitsdrager of zijn zij dat voor jou? 

Vind je het prettig om het ‘identiteitsbewijs’ van de scholengroep 

als richtlijn te hebben in je dagelijks werk? 

Als leerkracht werk je bewust in een team waar eenieder de chris-

telijke identiteit omarmt. Is dit voor jou bepalend voor je werksfeer, 

drukte, samenwerking? Kortom wat zijn de positieve kanten van de 

christelijke grondslag voor jou?

Welke inspirerende tekst, die voor jou verband houdt met jouw 

identiteit, zou jij met je team willen delen?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Zonder liefde 
ben je nergens

 
Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken

en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter

gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.

Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren

de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.

Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.

Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.

Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.

Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht

en eerlijk, rechtvaardig.
‘t Is liefde die ziet

hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet

ook de dood kan overwinnen.

Karel Eykman

   (Liedboek)   -  1 Korintiërs:    13



23

Colofon
Het inspiratiemagazine is een gratis uitgave van Willem van Oranje Scholengroep. Het inspiratiemagazine verschijnt 6 keer per jaar en is 

bedoeld voor alle medewerkers van Willem van Oranje Scholengroep. Het magazine wil enthousiasmeren en inspireren in de kernbelofte: 

‘Vol voorbereid op de toekomst’.

Lectio Divina

Een moment voor jezelf met een wens 
of gebed voor de ander

1. Lectio – lezen
Lees de tekst langzaam en met aandacht, bij voorkeur hardop. Door hardop te 

lezen word je hoorder van het woord en minder toeschouwer.  

2. Meditatio - overwegen
Herlees de tekst en associeer. De tekst roept gevoelens en beelden op; roept 

andere teksten in herinnering. Geef jezelf de ruimte om je door de tekst of een 

gedeelte daarvan, een woord of een zin, te laten raken.

3. Oratio - bidden
Een gedachte, een wens, een gebed is antwoord geven op hetgeen jou in de 

tekst heeft geraakt.

4. Contemplatio - beschouwen
Geef de tekst, het woord, de zin een plekje in je leven. Je wordt aangesproken, 

het wordt een deel van jezelf.

5. Actio - handelen
Laat het landen in je leven van elke dag. Schrijf een wens of een bede van vier 

regels voor een collega, enkele leerlingen, iemand met wie je samenleeft.
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Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Tekst: Hans Maat - Muziek: Gerrit A. Dekker © 2005 Unisong Music Publishers t/a HGJB Music

Lied Sela


