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INTERMEZZO
Mariet van Goch

‘Welke vraag heb je vandaag gesteld?’
‘Weet je waarom Einstein zo’n wijze man is
geworden? Het verhaal gaat dat zijn moeder
hem elke dag als hij uit school thuiskwam,
vroeg: “Albert, welke vraag heb je vandaag
gesteld?” Vragen stellen, daar gaat het om in
het onderwijs.’ Aan het woord is Mariet van
Goch. Een ‘onderwijsnomade’, zoals ze zichzelf omschrijft. Sinds anderhalf jaar is Van
Goch werkzaam als directeur en sinds augustus 2015 als voorzitter van de centrale directie van het Oranje Nassau College (ONC),
een christelijke scholengemeenschap in
Zoetermeer voor vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Na de lerarenopleiding
Nederlands en geschiedenis en een studie
Nederlandse taal- en letterkunde werkte zij
als docent Nederlands aan een roc. Vervolgens vervulde zij verschillende managementfuncties bij diverse onderwijsinstellingen. Naast haar werk is Van Goch onder meer

Mariet van Goch (1956)
Voorzitter van de centrale directie van het
Oranje Nassau College in Zoetermeer.

actief in de Catharinaparochie van Oosterhout en geeft zij les aan priester- en diakenstudenten.
Waar de onderwijskwaliteit in het politiek-maatschappelijk debat voortdurend een

leerlingen – begint volgens mij met de vragen “Waarom?” en “Waartoe?”.’

zorgenkind is, spat op het ONC de toewij-

* * *
Welke onderwijsaanpak het ONC hanteert?

ding aan leerlingen er in ieder geval overal

‘Ons motto is “Grensverleggend Onderne-

vanaf. ‘Hier op de werkvloer wordt door ons

mend”, maar onze school is toch vooral door-

niet louter opbrengstgericht gewerkt. We

desemd van persoonlijke aandacht voor de

willen vooral oog hebben voor kwaliteit. Dit

leerling en voor elkaar. Een leerling ontvangt

betekent oog hebben voor de verschillende

hier bijvoorbeeld zijn rapport in het bijzijn

achtergronden, talenten en mogelijkheden

van de ouders. Leerlingen begeleiden groep

van leerlingen. En niet alleen oog hebben

8-leerlingen als ze hier op school komen en er

voor wat je onderwijst, maar ook voor hoe je

zijn ouderejaars die bijvoorbeeld Engels ge-

dat doet. Bildung – de persoonsvorming van

ven aan kinderen van de basisschool. Het is
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belangrijk dat iedereen elkaar een helpende

‘Ik geloof echt dat je wordt geroepen tot

hand biedt. Verder bieden we leerlingen kan-

leraar. Het is een kwetsbaar beroep, want je

sen die bij hen passen. Heeft een leerling ta-

staat als persoon – met al je hebbelijkheden
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lent voor techniek, dan kan hij of zij terecht in
ons science lab. Excellentprogramma’s zijn er
op ieder niveau, in de bovenbouw kunnen
leerlingen een eigen duurzaam bedrijfje op-

Ik geloof echt dat je wordt
geroepen tot leraar

zetten, en we hebben internationale uitwisselingsprogramma’s. De leerlingen die aan de
uitwisseling deelgenomen hebben zien we

en onhebbelijkheden – voor een klas vol jon-

volwassener terugkeren; ze hebben zichzelf

geren die dwars door je heen kunnen kijken.

op een andere manier leren kennen.’

Docent zijn vraagt zelfvertrouwen, authenti-

‘Het persoonlijke geldt niet alleen voor

citeit, vakmanschap en geloof in de jongeren

onze leerlingen, maar ook voor de docenten

voor wie je een leermeester wilt zijn op hun

en andere medewerkers. Wanneer je als le-

levensweg. Het zou mij een lief ding waard

raar je eigen lesstof wilt ontwerpen, dan is

zijn als er meer geld beschikbaar komt, zo-

daar ruimte voor. Docenten kunnen er ook

dat leraren ruimer tijd krijgen om hun vak-

voor kiezen samen hun onderwijs in te rich-

inhoudelijke, didactische en pedagogische

ten. In ieder geval is het belangrijk dat lera-

expertise verder te ontwikkelen en leerlin-

ren zich eigenaar weten van het onderwijs

gen intensiever te begeleiden. Ik zie onge-

dat ze verzorgen en niet gehouden zijn stan-

looflijk veel passie, maar die staat soms on-

daardlessen uit een boek voor te schotelen

der druk door knellende wet- en regelgeving.

aan hun klassen. Bijna belangrijker nog dan

In de lerarenopleiding zal naast pedagogiek,

de inhoud is de relatie die een docent met

didactiek en vakkennis veel meer aandacht

zijn leerlingen onderhoudt. Als er een klik

mogen worden besteed aan persoonsvor-

ontstaat met een leraar, wil de leerling ook

ming.’

van hem leren. Ik zie het daarom als een van
mijn taken om te zorgen voor een veelkleurig

* * *
‘Wij willen onze leerlingen een perspectief

palet van docenten.’

aanreiken op wat ze straks in de maatschappij

Wat maakt iemand tot een goede leraar?

kunnen betekenen en een houding van (be-

‘Dat is niet eenvoudig op één noemer te

ginnende) volwassenheid. Natuurlijk probeer

brengen. Wij hebben hier bijvoorbeeld een

je hun veel kennis mee te geven. Maar het gaat

uitstekende leraar biologie. Hij weet scholie-

ook om persoonlijke groei, karaktervorming.

ren te inspireren, hun iets aan te reiken,

Het gaat er uiteindelijk om wat je doet en hoe

waardoor er elk jaar wel een aantal van zijn

je doet, om wie je bent en hoe je bent. De

leerlingen zelf biologie gaat studeren. Een

school is een oefenplaats voor later die leer-

goede docent heeft liefde voor zijn vak,

lingen zo vaak en zo goed mogelijk wil laten

straalt vertrouwen uit, is relationeel vaardig

stilstaan bij de vraag: wat ben je aan het doen?

en biedt zijn leerlingen perspectief – of beter

Waarom doe je wat je doet? Het gaat hier niet

nog: hoop – door hun te laten zien dat ze iets

alleen om wat je kunt, maar vooral om wie je

kunnen en van betekenis zijn.’

wilt worden en hoe je wilt zijn.’
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