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Voorwoord

De kracht van verbeelding 
‘Met logica kom je van A naar B, met verbeelding kom je overal’, zei Einstein al. In dit vierde 
Kenniskatern dat het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam uitbrengt, zetten we het thema 
verbeeldingskracht centraal.  

In tegenstelling tot wat Einstein beweerde, zei mijn 
moeder vroeger tegen mij: ‘Doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg.’ Verbeeld je niets en leef in 
de realiteit, dat was de boodschap die de meeste 
van mijn generatiegenoten in de jaren zestig van 
de vorige eeuw meekregen. Het begrip verbeelding 
had een negatieve klank. Het was iets elitairs, iets 
voor artiesten of mensen die het in hun bol hadden.

Ik ben bijzonder blij dat we daar tegenwoordig 
heel anders over denken. Creativiteit, verbeelding 
en innovatie zijn een onlosmakelijk onderdeel van 
ons cultureel zelfbewustzijn. Verbeeldingskracht is 
een belangrijke motor voor het leven geworden. De 
roep erom is groot, ook vanuit de overheid en het 
bedrijfsleven. Het is prachtig dat het gestimuleerd 
wordt, al baart het mij wel eens zorgen wanneer 
creativiteit en verbeelding naadloos moeten passen 
binnen het streven naar maatschappelijk en econo-
misch rendement. 

Dit Kenniskatern gaat op zoek naar wat verbeel-
dingskracht nu eigenlijk betekent. Naar de functie 
die het vervult. Dat doen we niet door deskundigen 
aan het woord te laten, maar door te laten zien hoe 
het in de praktijk van alledag wordt beleefd. We 
pretenderen dan ook geen omvattend onderzoek, 
maar zetten een aantal uiteenlopende ervaringsver-
halen bij elkaar. De kracht van verbeelding binnen 
de schoolmuren, in de praktijk van het onderne-
men, op de speelvloer van de theatermaker, in de 
werkkamer van de filosoof en de vergaderkamer 
van bestuurders. 

Op meerdere momenten hebben we de vraag 
gesteld wat verbeeldingskracht voor de betrok-
kene nu eigenlijk is. Daar kwamen verrassend 
verschillende antwoorden op. Context gebonden 
antwoorden, om het met de woorden van filosoof 
Henk Oosterling te zeggen. In een aantal gevallen 
kon men het begrip zelfs niet in woorden vatten, zo 
vanzelfsprekend werd de kracht van verbeelding 

in de beroepspraktijk toegepast. Maar altijd was er 
een opmerkelijk verhaal omheen aanwezig.

Hierbij ik nodig u van harte uit om de verhalen van 
dit vierde Kenniskatern te lezen. Verhalen over het 
belang van de ‘creatieve humuslaag’ bij de filosoof. 
Over het figuurlijke ‘sterven’ van de theatermaker, 
de probleemoplossende verbeelding van de on-
dernemer. Over twee bestuurders die zich kunnen 
herkennen in het creatieproces van de kunstenaar 
en over de intuïtieve verbeeldingskracht in het 
basisonderwijs. Alle geïnterviewden onderstreepten 
dat verbeeldingskracht een onmisbaar onderdeel 
van hun beroepsuitoefening is.

In het cultuuronderwijs leren kinderen de kracht 
van hun verbeelding te gebruiken. Om eigen 
vormen en betekenissen te laten ontstaan en hun 
wereld te (her)scheppen. Ze onderzoeken, spelen, 
vinden uit en verbazen zich over wat er allemaal 
mogelijk blijkt als hun verbeelding aan het werk is. 
Dat deze kinderen nu, in 2015, zo kunnen en 
durven leren, betekent dat ze straks, rond 2032, 
de arbeidsmarkt kunnen betreden als ware 
levenskunstenaars.

Anne Marie Backes
Directeur Kenniscentrum Cultuureducatie 
Rotterdam
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Jolanda Spoel is theater-
maker en programmeur 
bij Maas Theater en Dans. 
Zij studeerde voor docent 
en regisseur aan de facul-
teit Theater van de HKU. 

Sinds ruim twintig jaar 
neemt ze als acteur, 
docent, programmeur en 
maker deel aan tientallen 
theater-, dans- en filmpro-
ducties. 

Haar fascinatie voor 
theater maken: ‘Dat er 
puur vanuit jouw gedach-
tewereld iets voortkomt 
dat spelers motiveert en 
publiek boeit. Dat vind ik 
nog altijd magisch.’

Verbeeldingskracht in het creatieve proces

‘Als ik gefaciliteerd uit het 
raam ga zitten staren, gebeurt 
er helemaal niets’
‘Verbeeldingskracht draait om het vermogen achteruit te kunnen denken’, zegt theatermaker Jolanda 
Spoel. ‘Eerst stel je jezelf voor wat je tot stand wilt brengen. Het liefst zo grenzeloos mogelijk. Daar-
na denk je pas na over de manier waarop je dat voor elkaar kunt krijgen. Word je te snel praktisch, 
dan breng je niets wezenlijks tot stand.’ Een ervaren vakvrouw in het creatieve proces over eureka-
momenten, uit het raam staren, en de permanente ruzie met zichzelf. 

Waarop slaat jouw verbeeldingskracht aan? Met 
andere woorden: hoe kom je op ideeën voor je 
theaterstukken?
‘Hoe mijn verbeeldingskracht precies werkt, zou 
ik zelf ook wel eens willen weten. Op een bepaald 
moment moeten eenvoudigweg de persberichten 
voor een voorstelling de deur uit en moet ik echt 
met iets komen. Of ik moet bijvoorbeeld op vrijdag 
mijn plannen pitchen terwijl ik op maandag nog 
geen enkel idee heb waar het stuk over gaat. Zo 
loopt het meestal.’

Wat doe je dan? Ga je in bad zitten tot je eindelijk 
eureka! kunt roepen?
‘Ik heb dat meestal onder de douche. Soms blijf ik 
extra lang douchen, om te wachten op het ge-
hoopte eureka-moment, hoewel ik eigenlijk tegen 
waterverspilling ben. Maar, om eerlijk te zijn, als 
ik zeg dat ik nog geen enkel idee heb, lieg ik. Ik 
heb juist heel veel ideeën, maar nog geen context 
of samenhang. Ik verzamel continu flarden van 
gesprekken, dingen die ik op straat zie, muziek-
fragmenten. Als ik in het ideeënstadium ben, gaat 
dat de hele tijd door. Ik vertrouw er zo onderhand 
op dat de puzzelstukjes op tijd op hun plaats val-
len. En dat gebeurde laatst ook, ergens tussen die 
maandag en de vrijdag waarop ik moest pitchen. In 
een bomvolle tram. Het uithouden van die span-
ning heb ik uit ervaring geleerd. In het begin had ik 
daar wel eens slapeloze nachten van.’

Zit er een bepaald patroon in je ideeën?
‘Als maker ontdek je dat bepaalde thema’s bij jouw 

idioom horen. Van tevoren filter je je ideeën daar 
niet op, maar kennelijk zijn het de onderwerpen 
waarover je iets te melden hebt. Ons complete be-
staan valt terug te voeren op acht basisthema’s – 
allemaal conflicten. Cultuur versus natuur, bijvoor-
beeld. Verleden versus toekomst, schijn versus 
werkelijkheid, passie versus rede. Mijn conflict is 
die tussen het individu en het collectief. Van out-
siders in de maatschappij. Dat zie je bijvoorbeeld 
terug in de jeugdtheatervoorstelling die ik heb ge-
maakt op basis van de Ethica van Spinoza. In zijn 
tijd had Spinoza bepaald geen populaire ideeën. 
Dus stelde ik de vraag centraal: wat gebeurt er als 
je een andere mening hebt dan de rest?’ 

Hoe kun je verbeeldingskracht het beste trainen?
‘Op de toneelschool moesten we twee tot drie 
keer per week een hele ochtend improviseren. Op 
een leeg toneel, met maar één tegenspeler. In het 
begin hartstikke leuk, maar na een paar weken 
heb je je kruit wel verschoten. Dan ben je door al 
je maniertjes en trucjes heen. Je hebt de bodem 
bereikt en dan komt de leegte. En de angst! Daar 
sta je. Een docent maakt de hele tijd aantekenin-
gen en je beoordeling hangt er vanaf. Diepe el-
lende, je hebt het gevoel dat je sterft. Tot er onder 
je bodem nog een bodem blijkt te zitten. Ben je 
alle gewoontes voorbij, dan kom je bij je ware po-
tentie en verbeeldingskracht. Dan ontstaan er heel 
nieuwe werelden op dat lege toneel, je had geen 
idee dat dat mogelijk was. Maar eerst moet je 
doodgaan, dat is simpelweg het startpunt van cre-
ativiteit. Sterven en vertrouwen houden, prachtig 
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Verbeeldingskracht en innovatief ondernemen

Telkens weer het eerstvolgende 
probleem tackelen
De lentezon schijnt naar binnen in een hoekpand in de wijk Feijenoord. Verspreid door een ruimte van hoog-
uit vijftig vierkante meter staat een dozijn naaimachines opgesteld. Er snorren spoelen, zes vrouwen en een 
man kletsen en lachen tijdens het werk. Overal liggen lappen stof, halffabricaten, scharen. Op een stuk keu-
kenrol is met pen een ontwerp voor een modieus setje van een jasje met rok geschetst. In een aangrenzende 
ruimte van niet meer dan twaalf vierkante meter staat het vierpits kookstel waarop soms voor meer dan 
honderd eters gerechten worden bereid. In een ander kamertje puilt wasgoed uit grote manden. Dit is eerste 
locatie die Talentfabriek010, in de zomer van 2013, betrok. Er zouden snel nog vier locaties volgen.

Bediening
Mireille van den Berg heeft met moeite tijd vrij kunnen 
maken voor een interview, druk als ze altijd is met haar 
locaties, opdrachtgevers en medewerkers. Haar werk 
varieert sterk: de ene dag kan ze in een Talent-restau-
rant inspringen bij de bediening, terwijl ze andere dag 
‘dressed for the occasion’ met een wethouder aan tafel 
zit. Als ze van de interviewer het predicaat ‘innovatief 
ondernemer’ krijgt opgespeld, knikt ze voorzichtig. 
‘Maar’, zegt ze beslist, ‘iemand is pas echt innovatief 
als die met een gezin zonder inkomen in Rotterdam 
kan rondkomen. Zo ken ik er heel veel.’

Naar haar zeggen is het idee voor de Talentfabriek 
niet in één dag ontstaan. Er kwam volgens haar geen 
verbeeldingskracht aan te pas. ‘Ik had niet iets spe-
cifieks voor ogen. Het kwam voort uit een samenloop 
van dingen waar ik in de loop van de jaren mee bezig 
was geweest. Onderwijsvisie en onderwijsconcepten. 
Zorgbeleid, methodiek voor jeugdzorg. Door dat werk 
had ik regelmatig contact met mensen in kansarme 
situaties. Ik realiseerde me: ik woon in het centrum van 
de stad en ben hoog opgeleid. De meeste van mijn 
vrienden zijn dat ook. We lezen de krant, kijken actua-
liteitenprogramma’s en zijn ons er niet van bewust dat 
wij veruit in de minderheid zijn. Dat is ook het manco 
van veel mensen die beleid moeten ontwikkelen voor 
kansarmen. Ze staan er te ver vanaf. Eigenlijk hebben 
ze amper idee waar ze over praten.’

Spuitomruil
Ondanks haar universitaire graad kan Mireille van den 
Berg zelf onmogelijk elitair genoemd worden. Op haar 
zestiende liep ze van huis en school weg. Ze was in 
haar eigen woorden een drop-out. Wonend in een 

Talentfabriek010 is een 
onderneming zonder winst-
oogmerk die de talenten van 
Rotterdammers met ‘afstand 
tot de arbeidsmarkt’ wil 
helpen ontwikkelen. Door te 
werken voor Talentfabriek010 
krijgen zij een sociaal net-
werk, doen werkervaring en 
arbeidsritme op, en ontwik-
kelen zich op persoonlijk en 
professioneel vlak. 

Talentfabriek010 heeft twee 
naaiateliers, een kookatelier 
en een sieradenwerkplaats 
in de wijken Schiebroek en 
Feijenoord. Ook is er een 
stadsboerderij in Schiebroek-
Noord. 

De onderneming biedt een 
‘wijkleerplek’ aan ruim tach-
tig wijkbewoners. De inkom-
sten komen sinds dit jaar 
volledig uit betaalde opdrach-
ten, zoals producten naaien 
in het naaiatelier, wassen- en 
strijken voor de horeca, cate-
ringopdrachten, en verhuur 
van één van de locaties als 
‘groene’ vergaderplek.
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toch? Ik kan het iedereen aanraden die naar ware 
creativiteit zoekt. Maar een waarschuwing is op zijn 
plaats: als truc werkt het niet.’

Hoe kom jij vanuit een idee tot een theaterstuk?
‘Een schrijver zet mijn ideeën om in tekst. Is die 
er, dan ga ik daar vaak uitgebreid in krassen – wat 
voor de schrijver natuurlijk niet zo leuk is. Maar 
het komt ook voor dat de schrijver iets prachtigs 
bedenkt waar ik zelf nog niet op was gekomen. Is 
de tekst klaar, dan is er meestal zes tot acht weken 
tijd om het stuk met de acteurs in te studeren. 
Daarin ben ik bijna schools. Het idee is klaar en ik 
werk van pagina één tot het einde, en voor iedere 
scène hebben we ongeveer evenveel tijd. Het is 
fascinerend als bij de acteurs, dansers of musici 
het kwartje valt. Het repetitieproces komt dan vaak 
in een stroomversnelling, omdat het idee niet meer 
alleen in mijn hoofd leeft. Er zijn ook theatermakers 
die precies andersom werken. Ze laten de acteurs 
stoeien en uitproberen, soms tot die bijna wan-
hopig zijn. En pas kort voor de première passen 
de puzzelstukken in elkaar. Daar kunnen ook heel 
fascinerende voorstellingen uit voortkomen. Het ligt 
mij alleen niet zo.’ 

Zijn er bepaalde randvoorwaarden die jij voor je 
creatieve processen nodig hebt?
Ik heb onder de meest erbarmelijke omstandig-
heden theater gemaakt, en altijd is het me gelukt. 
Voor theater heb je maar twee dingen nodig. Het 
gaat niet om geld, om een goed script, of techniek. 
Je moet twee mensen hebben: één die iets doet en 
een ander die ernaar kijkt. Dat is de essentie. Maar 
ik heb wel wensen. Zo roep ik altijd dat ik meer 
tijd nodig heb om uit het raam te kunnen staren, 
dan ontstaat er ruimte in mijn hoofd. Op zich is 
dat waar, maar vaak blijkt ook het tegendeel: als ik 
gefaciliteerd uit het raam ga zitten staren, gebeurt 
er helemaal niets. Als mijn lichaam en geest tot 
rust komen, vallen de radertjes stil. Die rust is af en 
toe nodig, maar voor het opdoen van ideeën blijkt 
een bomvolle tram beter te werken. En weet je wat 
ook heel goed werkt? Tijdsdruk! Hoeveel tijd heb 
ik voor deze productie? Dat is één van de eerste 
vragen die ik altijd stel.’

Hoe blijf je je inspiratie voeden?
‘Op dat gebied heb ik permanent een beetje ruzie 
met mezelf. Inspiratie doe ik op als ik ga kijken naar 
wat anderen met liefde en passie hebben gemaakt. 

Maar ik kom daar te weinig aan toe. Ik wil naar op-
tredens, musea, festivals. Dat bedenk ik me op de 
momenten dat ik druk bezet ben. Heb ik er wel tijd 
voor, in de vakantie, dan loop ik meestal te spijbe-
len. De knop gaat dan echt helemaal uit. Kennelijk 
is dat af en toe ook nodig.’  
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Mireille van den Berg is op-
richtster en directeur van 
Talentfabriek010. 

‘De term directeur zegt mij 
weinig. Die is alleen handig 
omdat ik vaak met gemeen-
ten om de tafel zit. Dan 
weten ze dat ik namens de 
hele onderneming spreek 
en ook afspraken kan ma-
ken.’ 

Ze is gepromoveerd als 
gedragsgeneticus. Daarna 
hield ze zich bezig met 
beleid in de zorg voor het 
Trimbos-instituut. Vervol-
gens werkte ze als freelan-
cer op beleidsgebied in de 
zorg, welzijn en het onder-
wijs. 

Wat haar de meeste vol-
doening geeft bij Talent-
fabriek010? ‘Dat mensen 
mij vertellen hoe blij ze zijn 
om hier te werken. Omdat 
ze thuis doelloos en dood-
ongelukkig zijn.’

kraakpand haalde ze uiteindelijk in de avonduren haar 
vwo-diploma. Later deed ze vrijwilligerswerk bij het 
drugspastoraat en de spuitomruil. ‘Ik heb het geluk dat 
ik makkelijk leer. Maar ik heb veel mensen ontmoet die 
in dezelfde situatie als ik zaten en het niet gered heb-
ben.’ Of ze idealistisch is? ‘Nee, ik ben vooral praktisch 
ingesteld. Ik zoek oplossingen voor problemen. Ik heb 
meer dan genoeg wereldverbeteraars urenlang horen 
discussiëren over de vraag of je avocado’s uit Zuid-
Afrika mag kopen.’

Gewoon beginnen en zien wat het wordt, is haar 
devies. Haar creativiteit schuilt erin dat ze ‘realistische 
paden’ weet uit te stippelen. Telkens opnieuw het 
eerstvolgende probleem weet te tackelen. ‘Ik ben geen 
waterdichte plannenmaker. Omdat de werkelijkheid je 
toch telkens weer voor onverwachte keuzes zet.’ Haar 
kracht zit in goed geïnformeerd zijn en dingen met 
elkaar kunnen combineren. Zo weet Talentfabriek010 
mee te surfen op de beleidsbewegingen van de over-
heid. ‘We bieden een antwoord op de wmo, op de 
participatiewet. In 2007, toen ik nog bij het Trimbos-in-
stituut werkte, zag ik die ontwikkelingen al aankomen. 
Ik ben verbaasd dat grote zorgaanbieders doen alsof 
ze erdoor overvallen worden.’

Pindakaas
Ze is van mening dat het onderwijs kinderen probleem-
oplossend vermogen zou moeten leren. En meer zou 
moeten laten combineren. ‘Scholen klagen dat ze ook 
worden opgescheept met onderwerpen als betere 
voeding of ICT. Terwijl ze al zo druk zijn. Maar maak het 
spannend: combineer gezonde voeding met biologie-
les. En doe dat ook eens in het Engels.’ Lachend: ‘Als 
kinderen zo gewend raken om te leren, worden ze op 
een keer wel innovatieve ondernemers.’ Aan het eind 
van de ochtend komen in het naaiatelier borden op 
tafel, boterhammen, kaas en pindakaas. Mireille van 
den Berg eet zelf niet mee, want ze heeft een afspraak 
met een ondernemer in Den Haag. 
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Naam: Joop Hendriks

Functie: lid van raad van 
bestuur Medisch Centrum 
Haaglanden en Bronovo-
ziekenhuis (vanaf maart 
2015: MC Alkmaar en Gemini 
Ziekenhuis Den Helder)

Sinds: 2006

Werk: ‘Ervoor zorgen dat 
4000 medewerkers elkaar 
continu stimuleren tot betere 
zorg en aandacht voor de 
patiënt. Altijd mee bezig, 
24 uur per dag, 7 dagen per 
week.’

Wilde vroeger worden: 
gymnastiekleraar of helikop-
terpiloot

Over verbeeldingskracht: 
‘Inspiratiebron voor het le-
ven. Onmisbare tegenhanger 
voor de rationaliteit waar het 
dagelijkse bestaan bol van 
staat.’ 

Verbeeldingskracht in de bestuurskamer

‘Zonder verbeeldingskracht 
zouden we alleen maar aan het 
afvinken zijn’
Is er in het bestuur van grote organisaties plaats voor verbeelding? Zo ja, is dit dan te vergelijken met 
de manier waarop kunstenaars te werk gaan? Sommige kunstenaars hebben een uitgewerkte voor-
stelling in hun hoofd en geven dit vorm, bijvoorbeeld met penseel en verf. Anderen werken vanuit een 
vaag idee en ontdekken door uitproberen wat ze nu eigenlijk aan het maken zijn. Joop Hendriks en 
Ton Groot Zwaaftink, bestuurders in de zorg en het onderwijs en werkgevers van duizenden perso-
neelsleden, nemen de uitdaging aan om hun werk vanuit dit perspectief te bekijken. ‘Zonder verbeel-
dingskracht zouden we alleen maar aan het afvinken zijn.’

Het Haagse Bronovo-ziekenhuis bouwt voort op 
een traditie die anderhalve eeuw geleden begon 
met de oprichting van het Comité tot opleiding van 
ziekenverpleegsters. Dat gebeurde door de toen-
malige diaconessen, protestantse verpleegsters die 
het verplegen van zieken als liefdewerk verrichtten, 
in een tijd dat er nog geen ziekenhuizen bestonden. 
Zij zijn de grote inspiratiebron van bestuursvoor-
zitter Joop Hendriks. ‘Fantastische vrouwen die 
door de hele wereld werden uitgezonden en vanuit 
het niets een ziekenhuis opzetten en runden. Dat 
hebben ze hier ook gedaan. Ze kregen alleen kost 
en inwoning en werden louter gedreven door hun 
roeping.’

Idealisme en roeping
Volgens Hendriks is de grootste uitdaging in de 
zorg niet in het beheersen van de kosten, maar 
het vinden – en vasthouden – van goed personeel. 
Een aantrekkelijke werkgever zijn, is wat hem het 
meeste bezig houdt. De identiteit van zijn organi-
satie, die zich in 1865 vanuit idealisme en roeping 
vormde, moet daarbij helpen. Door de waan van de 
dag heen probeert hij die oorspronkelijke inspiratie 
bij iedereen zo goed mogelijk op het netvlies te 
houden. ‘Net als bij de diaconessen indertijd draait 
het vandaag de dag om genezing en aandacht. Dat 
zijn de dingen waarvoor de mensen bij ons komen, 
dat moeten we nooit vergeten. Zachte waarden, die 
van zichzelf niets te maken hebben met rendement, 
marktaandeel, of gezondheidsinspecties – hoewel 
de dagelijkse discussies daar vaak over gaan.’

Zo bezien kan hij zich vinden in de vergelijking met 
de kunstenaar die vanuit inspiratie werkt. Maar met 
welk type voelt hij zich verwant, de uitdenker of de 
uitprobeerder? Hendriks: ‘In de bestuurskamer iets 
bedenken en dat binnen een organisatie met 4000 
medewerkers proberen uit te rollen, werkt gewoon 
niet. Dan doet iedereen zijn deur dicht en hebben 
we binnen de kortste keren 4000 verschillende win-
keltjes in ons ziekenhuis. Bovendien inspireert het 
werken vanuit zo’n ivoren toren mij niet. Ik wil weten 
wat er binnen de organisatie leeft en de aanwezige 
denkkracht zoveel mogelijk benutten. Daarom ga ik 
met de mensen in gesprek. Wat dat betreft ben ik 
misschien te vergelijken met de regisseur van een 
theaterstuk. De acteurs doen het werk, maar als het 
goed is, is mijn invloed wel terug te zien. Het is fijn 
als die acteurs zeggen dat ze bij mij beter zijn gaan 
spelen.’ 

Planning en controle
Als Hendriks zijn oor in de organisatie te luister legt, 
hoort hij de dingen die hij in managementrappor-
tages niet tegenkomt. ‘Ik sprak bijvoorbeeld met 
onze vakgroep dermatologie. Die bestaat maar uit 
twee personen, wat bij ons een uitzondering is. Ik 
vroeg: hoe doen jullie dat met werkoverleg, notulen, 
actielijsten? Ze zeiden: ben je gek? Als er wat is, 
steken we even de koppen bij elkaar. We wachten 
echt niet op de volgende planning- en controlcy-
clus. Dat zette mijn verbeelding aan het werk: hoe 
kunnen we deze menselijke maat terugkrijgen in de 
hele organisatie?’
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Inspiratie en verbeelding zijn prachtig, maar blijft 
daar eigenlijk wel iets van over in een klimaat van 
bezuinigingen? Volgens Hendriks hoeft het één 
het ander niet in de weg te zitten, al gebeurt dat in 
de praktijk regelmatig. ‘De kunst is om het om te 
keren. Van bezuinigen raakt niemand geïnspireerd. 
Maar als je de zorg beter maakt door dingen in één 
keer goed te doen, door afspraken beter te orga-
niseren, te stoppen met overbodige zaken en je te 
concentreren op ingrepen die je vaak doet en waar 
je goed in bent? Dan bespaar je geld. Vanuit een 
visie. Daar is niets ongeïnspireerds aan.’

Paters in habijten
Ook de onderwijsvereniging van bestuursvoorzitter 
Ton Groot Zwaaftink startte ongeveer anderhalve 
eeuw geleden. Vanuit een ideaal, een visie. Paters 
in habijten wilden kinderen meer meegeven dan 
alleen taal en rekenen. Groot Zwaaftink noemt die 
inslag met een mooie katholieke term de ‘ziel’ van 
de organisatie. ‘Die wordt door ouders aangevoeld. 
Daarom komen ze met hun kinderen naar onze 
scholen. Al zijn we niet meer zo religieus als vroe-
ger, ons onderwijs draait nog steeds om de extra’s: 
inspiratie en zingeving. Dat maakt ook dat onze 
leerkrachten niet anders kunnen dan werken vanuit 
een innerlijke motivatie. Het zijn bezielde profes-
sionals.’

Leerlingen moeten zich kunnen ontwikkelen tot le-
venskunstenaars, dat is te lezen in de strategische 
visie van de RVKO. Groot Zwaaftink: ‘Daarmee 
bedoelen we mensen die het leven voluit kunnen 
leven. Die in staat zijn om er iets moois van te ma-
ken, ook in moeilijke tijden.’ Net als in het Brono-
vo-ziekenhuis is ook deze visie niet van bovenaf 
uitgedacht. Dat zou tegen het belangrijkste principe 
dat erachter schuilt indruisen. Het is namelijk de 
bedoeling dat niet alleen leerlingen, maar ook leer-
krachten als levenskunstenaars met hun problemen 
en uitdagingen omgaan. ‘Dat is de enige manier om 
ervan te leren. En leren is nu eenmaal het primaire 
proces van onze club.’

Creatief-chaotisch 
Alle tweeduizend RVKO-leerkrachten hebben in een 
traject dat jaren duurde meegeholpen om tot het 
concept van de levenskunstenaar te komen. Dat 
begon breed, met talloze discussiegroepjes die zich 
bogen over de vraag waarom en waartoe zij zich 
met onderwijs bezighielden. Een creatief-chaotisch 
proces dat teveel materiaal opleverde om in één 

keer ‘chocola’ van te maken. Maar na veel wegen, 
zeven en destilleren bleek dat wel mogelijk. Groot 
Zwaaftink: ‘Ieder kind een levenskunstenaar is onze 
gezamenlijke droom. Daar hebben we geen groot 
managementverhaal van willen maken, met alleen 
maar doelen die specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch, enzovoorts zijn. We laten het vooral aan 
de verbeelding van eenieder over om er een prakti-
sche invulling aan te geven.’

De vergelijking met de beeldhouwer die voor een 
groot blok marmer staat, vindt Groot Zwaaftink 
passend. ‘Marmer is weerbarstig materiaal. Veel 
leerkrachten ervaren dat ze bomvol met werk zit-
ten. Dat er helemaal geen tijd is voor didactische 
coaching, een werkgroep lerende organisatie, of 
intervisie. In dialoog zoeken we dan of toch ergens 
ruimte te vinden is. Dan blijkt de intervisie bijvoor-
beeld zo waardevol dat er praktische oplossingen 
worden gevonden om het toch mogelijk te maken. 
Goed kijken en luisteren, je niet laten beperken door 
wat je tegenkomt en blijven gaan voor de droom. 
Dan wordt het marmer vanzelf wat zachter.’
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Naam: Ton Groot Zwaaftink

Functie: voorzitter college 
van bestuur van de Rot-
terdamse Vereniging voor 
Katholiek Onderwijs (RVKO)
Sinds: 2012

Werk: ‘Voorwaarden schep-
pen om een heleboel leer-
krachten hun werk fantas-
tisch te laten doen. Op de 
achtergrond blijven.’

Wilde vroeger worden: niet 
iets specifieks. Misschien 
iets als politieagent of brand-
weerman. 

Over verbeeldingskracht: 
‘Heel belangrijk: zien wat 
de dagelijkse werkelijk-
heid overstijgt en daarmee 
nieuwe mogelijkheden 
scheppen.’
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Nabila Bommeljé-Bouslam 
is sinds september 2014 
directeur van de Jacob 
Maris-school. Daarvoor was 
ze anderhalf jaar waar-
nemend directeur op een 
openbare school in Rotter-
dam Zuid. En daarvoor 12 
jaar groepsleerkracht in het 
basisonderwijs.

Verbeeldingskracht in het schoolgebouw 

Hier kietelen, daar aan de boom 
schudden
In ieder kind schuilt een potentiële technicus, talentalent, verkoper, leidinggevende of circusartiest. 
Maar hoe ontdek je dit op de basisschool, wanneer al dat talent nog ongevormd en dikwijls ook 
onbenut in kinderen aanwezig is? Hoe werkt verbeeldingskracht in het klaslokaal? En hoe boort een 
schooldirecteur op zijn beurt het aanwezige talent in zijn team van leerkrachten aan? Een korte im-
pressie vanuit de Jacob Maris-school.

Anne Marijn Troost: ‘Het stimuleren van talenten 
gaat meestal tamelijk intuïtief. Ik doe het haast als 
vanzelf en vraag me niet af hoe het in zijn werk 
gaat. Goed naar de kinderen kijken is belangrijk. 
Signaleren, daar begint het mee. Bij ons is iedere 
leerling met iets anders bezig, dus je moet voortdu-
rend schakelen. Hoe prikkel je de één, hoe geef je 
de ander vertrouwen? Hoe reageren ze vervolgens 
en wat heeft het beste effect? Je probeert ieder 
kind zo goed mogelijk te leren kennen in de manier 
waarop het leert. Dat kan tussen kinderen heel 
verschillend in zijn werk gaan.’

Praatje
‘Eerst zijn kinderen nog niet zo duidelijk te omlij-
nen’, vult Marieke van der Veen aan. ‘Maar vanaf 
groep 6 kun je met ze in gesprek over de instruc-
tie die ze nodig hebben. Het ene kind wil eerst 
het plaatje zien en daarna het praatje horen. Het 
andere zegt: geef mij het boek maar, dan lees ik de 
eerste tien pagina’s alvast en vraag het wel als ik 
iets niet snap. Wij werken met de methode “Leren 
Leren” die aan ieder kind een leerprofiel koppelt. 
Dat profiel zegt iets over hun leervoorwaarden en 
instructievoorkeuren. Het is een handig hulpmiddel.’

Volgens Nabila Bommeljé-Bouslam is teamleider 
zijn op een bepaalde manier te vergelijken met 
groep 8 voor je hebben. ‘Een beetje kietelen hier, 
aan de boom schudden daar. Maar, ondanks de 
parallelle processen, is volwassenen aansturen 
toch iets anders. Ik maak bewust gebruik van 
de aanwezige talenten in het team. Iemand die 
humor en lichtheid heeft, nodig ik uit om feedback 
te geven. Een ander is een soort geweten van de 
school en kent alle afspraken en regels uit het 
hoofd – heel belangrijk om te benutten. Ieder mens 

heeft volgens mij de behoefte om gezien en erkend 
te worden in wie hij of zij is. Ik heb een lerende or-
ganisatie en een zoveel mogelijk zelfsturend team 
voor ogen. Ik weet dat dit in potentie in het team 
aanwezig is, al zijn we daar nu nog niet.’

Opgeruimd laatje
‘Toen ik leerkracht was, ging ik wel eens gewoon 
in de klas een kopje thee zitten drinken. Goed 
kijken wat iedereen deed, hoe de kinderen met 
elkaar samenwerkten. Ik ben nogal geordend en 
gestructureerd. Ik had er een hekel aan als ik na 
een paar vrije dagen op maandagmorgen in een 
rommelige klas kwam. Tegen een paar leerlingen 
met een netjes opgeruimd laatje zei ik: jullie zijn 
net zo opgeruimd als ik. Kijk goed hoe ik het graag 
in het klaslokaal wil hebben. Gezien? Dan is het 
klaslokaal de rest van het jaar van jullie. Met als ge-
volg: iedere maandagochtend was het lokaal tot in 
de puntjes verzorgd. Materialen op de juiste plek, 
schriften die nagekeken moesten worden stonden 
klaar. Kijk, dat bedoel ik met zelfsturend.’

De openbare basisschool 
Jacob Maris staat in Rotter-
dam Hillegersberg en telt 220 
leerlingen en 18 leerkrachten. 
Het onderwijs wordt gegeven 
op basis van de filosofie van 
Maria Montessori. 
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Iedere woensdag tussen 11 en 
12 uur houdt de Jacob Maris-
school kinderateliers. Alle 
leerlingen en leerkrachten 
storten zich dan op schilde-
ren, koken, dansen, tuinieren, 
tekenen, boetseren.  Telkens 
is er een blok van zes weken, 
waarna de groepssamenstel-
ling en het thema van de 
ateliers verandert. 

Marieke van der Veen leidde 
onder meer ateliers in stripte-
kenen. Kinderen kwamen met 
verrassende onderwerpen 
als: het turfschip van Breda, 
waarom is het Panamakanaal 
gegraven, en waarom zijn de 
bananen krom. Ze leerden de 
techniek van het maken van 
een spreekballonnetje, het 
tekenen van bijfiguren en het 
maken van kaders. De aanslag 
op Charlie Hebdo zorgde voor 
extra discussiestof. 

Anne Marijn Troost hield 
zich met de kleinsten bezig 
met het kijken naar werk van 
grote kunstenaars. Gevolgd 
door de vraag: kunnen wij dat 
ook? – wat met een overtui-
gend ja werd beantwoord. De 
leerlingen kregen de opdracht 
om Corneille en Paul Klee zo 
goed mogelijk na te doen. De 
meesten vonden na afloop dat 
ze dat goed gelukt was. 

Anne Marijn Troost (rechts) 
is groepsleerkracht in de 
middenbouw en vakleer-
kracht Engels. Ze werkt 
sinds 2010 op de Jacob 
Maris-school en heeft ruim 
vijftien jaar onderwijserva-
ring.

Marieke van der Veen is 
groepsleerkracht in de tus-
senbouw. Ze werkt sinds 
2007 op de Jacob Maris-
school en heeft ruim twin-
tig jaar onderwijservaring.



Henk Oosterling is filosoof 
en doceert Franse filosofie, 
kunst en interculturele filo-
sofie aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam. 

Zijn ‘relationele filosofie’ 
is geïnspireerd op Franse 
filosofen als Michel Fou-
cault, Gilles Deleuze en Felix 
Guattari, en gaat er vanuit 
dat mensen geen autonome 
individuen zijn met talen-
ten die ontwikkeld moeten 
worden. Relaties vormen 
daarentegen de basis van 
het menselijk bestaan, ‘skills’ 
zijn de basis van talenten. 

Mensen zijn in de eerste 
plaats knooppunten in 
netwerken. Ze ontwikkelen 
zich wanneer hun netwerk 
versterkt of gestimuleerd 
wordt.

Filosofische verbeeldingskracht

Ruimte voor broodnodige keuzes
De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling ontwikkelde zich als jongen uit een havenarbeidersgezin, 
via de mulo, havo, kweekschool en gymnasium tot filosofiestudent aan de universiteit. Naar zijn 
eigen zeggen door op de juiste momenten door de juiste mensen gestimuleerd te worden. In zijn 
werkkamer met Japanse attributen en wijds uitzicht over de Maas geeft hij voor de interviewer van 
het KCR-Kenniskatern een minicollege. Klaar voor een potje relationeel filosoferen? 

‘Volgens mij moet je verbeeldingskracht niet zien 
als een persoonlijke karaktereigenschap die je 
kunt stimuleren of ontwikkelen. Verbeeldingskracht 
schuilt in de samenhang tussen je hoofd, je hart 
en je handen. Die drie leveren in een context iets 
op wat ruimte schept om nieuwe keuzes te kunnen 
maken. Je hoofd speelt een rol, omdat er sprake 
is van ideeën die je communicabel kunt maken. 
Communiceer je je verbeelding niet, en houd je het 
helemaal voor jezelf, dan zou er evengoed sprake 
kunnen zijn van gekte. Je hart is belangrijk omdat 
het ook gaat om gevoel: je wordt ergens enthou-
siast van, of juist verdrietig. Je handen moeten 
de verbeelding in een bepaalde situatie gestalte 
geven. Hoofd, hart en handen zijn alle drie even 
belangrijk, elk van de drie kan het beginpunt van 
verbeelding zijn. 

Scenario’s
‘De verbeeldingskracht van bijvoorbeeld een 
gitarist zit allereerst in het spelen van de muziek. 
Zijn handen zijn praktische denktools en doen 
het belangrijkste werk. Maar ze zijn natuurlijk niet 
geboren met virtuositeit, daar heeft de gitarist lang 
voor moeten oefenen. Zijn hoofd heeft hij er goed 
bij moeten houden, evenals zijn hart, waarmee 
hij affectieve keuzes heeft gemaakt. De functie 
van verbeeldingskracht is ruimte scheppen. In die 
nieuwe ruimte kun je scenario’s ontwikkelen en sa-
menhangen zien die eerder niet in beeld kwamen. 
Je kunt dus ook nieuwe oplossingen voor vraag-
stukken zien. Zo’n nieuw ontsloten ruimte helpt 
een cultuur ontwikkelen. Vandaag de dag hebben 
we nieuwe paradigma’s hard nodig, want we gaan 
te vaak problemen te lijf vanuit hetzelfde kader als 
waarmee we ze geschapen hebben. Dat levert niet 
de vernieuwing op die zo broodnodig is.

‘We leunen teveel op cognitieve ontwikkeling. Die 
wordt over-gestimuleerd. Van culturele ontwikke-
ling wordt verondersteld dat het allemaal wel van-

zelf zal gaan. Als rechtgeaarde calvinisten denken 
we dat cultuur een luxe is. Maar juist een brede 
ontwikkeling is nodig om wat ik noem een soort 
creatieve humuslaag van interesses te creëren. 
Denk aan de homo universalis van de Renaissance, 
of aan de ‘Bildung’-burger uit de negentiende 
eeuw. Zo’n rijke humuslaag is nodig als veerkrach-
tige ondergrond om een sprong verder te kunnen 
maken. Van daaruit ontkiemen nieuwe mogelijk-
heden.

‘Daarom is het zo belangrijk dat kinderen, behalve 
leren lezen en rekenen, ook leren koken, filoso-
feren, judoën, tuinieren, een muziekinstrument 
bespelen. Op die manier komen ze erachter wat 
hun interesse heeft, maar ook wat hun beperkingen 
zijn. Ze krijgen gevoel voor proportionaliteit: dat ze 
tot een bepaald punt kunnen gaan en niet verder. 
Ook maatschappelijk is zo’n humuslaag nodig. 
Onze samenleving is gebaat bij mensen die een 
gedeeld belang voor ogen hebben bij het maken 
van hun keuzes. Iemand die excelleert als het gaat 
om commercieel ondernemend vermogen vinden 
wij vaak aansprekend. Maar als zo’n ondernemer 
op empathisch gebied onderontwikkeld is, heeft de 
samenleving uiteindelijk niets aan hem. Een op bo-
nussen beluste bankier mist de maatschappelijke 
verbeeldingskracht om wat hij doet met anderen 
te delen. Dat brengt gegarandeerd problemen met 
zich mee.

Consumptief zwijn
‘Mijn persoonlijke humuslaag? Die is vooral ge-
vormd tussen mijn twaalfde en tweeëntwintigste. 
Toen ik muziek maakte met vrienden, intensief 
sportte, moeilijke boeken las en uit mijn dak ging 
met alles wat God verboden had. Dat alles schiep 
een grote ruimte waarin ik een beeld van mezelf 
kreeg en keuzes moest maken. Zo kon ik bijvoor-
beeld erkennen dat ik in muziek toch niet zo goed 
was als ik wel dacht. Bij alle dingen die ik heb ge-
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daan heb ik uiteindelijk baat gehad. Wat dat betreft 
leid ik een ecologisch leven: een ervaring recycle 
ik en neem mee, ook de slechte ervaringen. Ik zie 
mezelf als een consumptief zwijn, in de goede zin 
van het woord. Ik ben in veel dingen geïnteresseerd 
en ik kan bijna overal wel wat mee.

‘Een voorbeeld. Het grootste deel van mijn leven 
heb ik Japanse vechtkunsten beoefend. Daarvoor 
heb ik in Japan getraind en Japans gestudeerd. Op 
een gegeven moment heb ik de vechtkunst losge-
laten, maar toch komt deze ervaring terug in alles 
wat ik doe. Als ik bijvoorbeeld met kunstenaars, 
theatermakers of filmers praat over het begrip 
ruimte ga ik uit van hoe men in Japan ruimte be-
schouwt, namelijk als iets relationeels. Zo probeer 
ik deze kunstenaars met mijn interculturele verbeel-
dingskracht anders naar hun werk te laten kijken.’
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