
Een Auctoraat® in het Voortgezet Onderwijs
Startend bij Greijdanus

Samenvatting

Deze notitie beschrijft het voornemen van Greijdanus om een Auctoraat® Brede vorming te starten. 
Een Auctoraat® is het equivalent in het Voortgezet Onderwijs van het practoraat en lectoraat in 
respectievelijk het MBO en HBO. Greijdanus ziet de noodzaak en mogelijkheden voor deze rol in het VO 
en ziet gelet op de ontwikkelingen in de eigen school en de bredere maatschappelijke ontwikkelingen 
een speerpunt in het onderwerp ‘Brede vorming’. Auctoraten zullen op veel meer plekken in het 
Voortgezet Onderwijs een plek moeten krijgen. Achtereenvolgens worden de redenen voor een 
Auctoraat® beschreven, de doelen en organisatie binnen Greijdanus en een voorzet voor een landelijke 
organisatie om het Auctoraat® breder in te gaan zetten.

Inleiding 

Greijdanus, een school voor Voortgezet Onderwijs met vier vestigingen in het Oosten van Nederland, 
neemt het initiatief om te starten met een Auctoraat® 1. Daarvoor kiezen we het thema ‘Brede 
vorming’. Dit is voorzover wij weten uniek in Nederland. Dat maakt dat wij ons in deze notitie 
verantwoorden over het initiatief en de keuzes die we maken. Daarbij hopen we op bredere weerklank 
en enthousiasme. Zodat we ons gesteund weten en om het initiatief veel breder in Nederland een plek 
te geven. We willen iets vertellen over de aanleiding, de voorlopige vormgeving bij Greijdanus en ideeën 
voor een verdere landelijke verspreiding van Auctoraten. Dit klinkt allemaal wat vormelijk. Maar dat 
mag niet verhullen dat wij super enthousiast zijn.

Martin Jan de Jong, CvB Greijdanus
Mathilde Tempelman - Lam, beleidsadviseur onder meer rond vorming, Greijdanus
Hans Vogelzang, LD-docent Greijdanus en promovendus

Aanleiding 

Er zijn hele verschillende aanleidingen om te starten met een Auctoraat®. We noemen er een aantal. 
Een hele belangrijke was het feit dat iemand2 ons begin april confronteerde met het idee van een 
practoraat voor het Voortgezet Onderwijs. Dit vonkje zorgde vervolgens voor een kettingreactie. Allerlei 
ideeën, wensen, kansen en ongenoegens kwamen bij elkaar.

In algemene zin betreft dit het volgende:
Onvrede over het verbinden van onderzoek en onderwijspraktijk
Onze ervaring in het onderwijs is dat het heel ingewikkeld is om onderzoek en de dagelijkse praktijk 
van het onderwijs met elkaar te verbinden. In de scholen voor VO is de dagelijkse en historische 
praktijk vaak leidend, onderzoeksresultaten worden te vaak gerelativeerd, de onderzoekers aan 
universiteiten hebben vaak hun eigen - veelal fondsen - gestuurd onderzoek en daarmee blijft de 

1 Auctor, een woord uit het Latijn, in regten zeer gebruikelijk, duidt dengene aan, die de maker, de oorzaak, de stichter, de vervaardiger of 
bevorderaar van iets is. (Winkler Prins 1870)
Auctor - is zoowel degene, die eene zaak in het leven roept, als hij, die ze steunt en bevordert.  (Woordenboek der Grieksche en Romeinsche 
Oudheid)
2 Irene de Kort van de VO-Raad, Arantes Biekman van Helen Parkhurst en Coen Vos als Practor bij Friese Poort over Brede Vorming



beoogde verbinding vaak op afstand. Ook sluit de manier van denken vaak slechts aan bij een beperkt 
aantal docenten.

Carrière in het VO
Jaren geleden is het actieplan Leerkracht gepresenteerd. Daaruit is de functiemix voortgekomen. In de 
plannen zat ook een functie LE. Parallel werden beurzen beschikbaar gesteld voor docenten die wilden 
promoveren. Hier is geen zichtbaar vervolgbeleid op gemaakt.

Het Voortgezet Onderwijs is een unieke onderwijssoort
Het Voortgezet onderwijs is uniek in de zin dat het behoort tot het funderend onderwijs, er de 
leerplicht geldt, bevoegdheden van docenten gebaseerd zijn op vakken wat zich vertaalt in kerndoelen, 
lessentabellen, roosters en examenstructuren en dus in een wereldbeeld en organisatie waarin niet uit 
zichzelf samenhang ontstaat. Dit is een rechtvaardiging voor een eigen invalshoek.

In relatie tot vorming betreft dit het volgende

De stand van zaken van het vormingsonderwijs in Nederland

• Er is een wet in voorbereiding die de sturing van de overheid op de inhoud van vorming moet 
versterken

• Er leeft ongenoegen en onzekerheid over het maatschappelijk klimaat als het gaat over onderlinge 
verdraagzaamheid en saamhorigheid. Onderzoeken van de Universiteit van Amsterdam doen 
vermoeden dat het met het burgerschapsonderwijs in Nederland niet goed gaat.

• De overheid grijpt sterker in door bijvoorbeeld een onderzoek van de inspectie te initiëren naar 
burgerschapsvorming en door subsidies voor de ontwikkeling van burgerschapsvorming in het 
onderwijs via de VO-Raad

• Er lijkt een brede hang naar de verbreding van de taak van het funderend van kwalificeren naar ook 
socialiseren en persoonsvorming; en daarmee van de pedagogiek.3 

• Maatschappelijk functioneert het onderwijs in de postmoderne en neo-liberale context inclusief een 
ontluikend nationalisme en racisme:  
○ waarheden zijn verdacht,  
○ authenticiteit is enorm belangrijk,  
○ Inter- en intrapersoonlijke competentie staan onder druk 
○ It’s the economy stupid: alles lijkt te gaan om de economie

• Aandacht voor menselijke en democratische waarden en de hele mens vergt daarmee dat er tegen 
de stroom in geroeid moet worden.

• Er zijn allerlei Initiatieven in het land rond vorming: 
○ Alliantie Burgerschap 
○ VO-Raad 
○ Verus 
○ Internationale School voor Wijsbegeerte 
○ Verkenningsgroepen vanuit het onderwijs in samenwerking met universiteiten 
○ Etc.

De stand van zaken van het vormingsonderwijs in Greijdanus
Greijdanus is een van oorsprong gereformeerde school. Zij heeft de afgelopen 10 jaar een sterke 
ontwikkeling meegemaakt van een verbreding naar een christelijke school, met veel aandacht voor de 
verdieping van de betekenis hiervan in de huidige tijd. Een onderdeel hiervan is intensieve aandacht 

3 Prof. Dr. Gert Biesta heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Ook in een recente bundel ‘Waar is het onderwijs goed voor’ 
komt de veel bredere opvatting van onderwijs vanuit de pedagogiek sterk naar voren. De keerzijde is dat bemoeienis van 
‘buiten’ hieraan niet zal bijdragen. 



voor vorming. Hierin is langdurig en veel geïnvesteerd. Greijdanus ziet dit als de kerntaak van de school. 
En die taak is in het veranderende maatschappelijke en kerkelijke klimaat alleen maar groter geworden.
De ervaring is dat in Greijdanus de visie op brede vorming flink doordacht is.4 Tegelijk merkt de school  
dat ze nog slechts aan het begin staat en de praktijk - die nog sterk gericht is op kennen, kunnen en 
toetsen - hier nog veel ontwikkeling in door moet maken. In gesprekken met opleidingen, universiteiten 
en collega’s merkt de school dat er nog veel mensen en scholen zoekend zijn en dat ze relatief weinig 
kan halen. De andere kant daarvan is dat Greijdanus een voorloper blijkt te zijn in het systematisch 
ontwikkelen van beleid en praktijk op het gebied van vorming.

In relatie tot Greijdanus betreft dit het volgende
Met de ontwikkelingen in Greijdanus is een kwaliteitscultuur van groot belang. In dit verband wordt 
gestreefd naar een verbinding van onderwijs, onderzoek (verkennend en evaluerend), opleiding 
en implementatie. Het blijkt buitengewoon lastig om dit te realiseren. Dat heeft een complex van 
oorzaken. Eén reden is zeker dat het onderzoek onvoldoende is verbonden met de dagelijkse praktijk en 
met de organisatie, medewerkers en jongeren die samen onderwijs inhoud en richting geven. 
Greijdanus heeft goede beoordelingen van de inspectie, heeft een goede kwaliteitscultuur, groeit de 
afgelopen zes jaren tegen de prognoses in, is financieel stabiel en de kengetallen laten een gezond 
beeld zien en is tot slot een organisatie die gewend is in beweging te zijn.

Conclusie
Met bovenstaande is de stap naar het ontwikkelen van Auctoraten in het Voortgezet Onderwijs een 
voor de hand liggende. Dan is het ook niet vreemd om aan één van de eerste Auctoraten het thema 
vorming mee te geven. Greijdanus denkt dat ze er klaar voor is om hierin het voortouw te nemen.
 
Het Auctoraat ‘Brede vorming’ op Greijdanus

Een Auctoraat® is het equivalent in het Voortgezet Onderwijs van het practoraat en lectoraat in 
respectievelijk het MBO en HBO. Het Auctoraat ‘Brede vorming’ op Greijdanus draagt bij aan de 
innovatiekracht van het Voortgezet Onderwijs, met het oog op de vorming van jongeren. 

Vorming is een belangrijk thema in het Voortgezet Onderwijs. Zowel van binnenuit als vanuit de 
politieke- en maatschappelijke context wordt het belang van dit onderwerp onderstreept. Het is de kern 
van de pedagogische opdracht van de school en raakt aan de vrijheid van scholen om het onderwijs 
zelf aan jongeren zelf kleur en richting te geven. Daarom is het zaak dat het Voortgezet Onderwijs zelf 
eigenaar is van de ontwikkeling die in de scholen noodzakelijk is om recht te doen aan de vorming van 
jongeren. 

Dit Auctoraat wil daar een actieve bijdrage aan leveren door vormende praktijken te ontwikkelen, te 
implementeren én te evalueren. Juist die evaluatie raakt in de veranderdruk in het Voortgezet Onderwijs 
vaak buiten beeld. Ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid vragen veel aandacht, maar aan het 
onderzoeken van het effect van veranderingen komt men in het Voortgezet Onderwijs vaak niet toe. 

De doelstelling van het Auctoraat is dan ook om de ontwikkeling, implementatie en opleiding, en 
evaluatie in het Voortgezet Onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Dit gebeurt in samenwerking met 
een actieve groep geïnteresseerde VO-scholen. Zo is het Voortgezet Onderwijs zelf - in samenwerking 
met relevante partners -  eigenaar van onderzoek en ontwikkeling van vormende praktijken in de eigen 
school.

4 Gedocumenteerd in een brochure ‘Vorming op het Greijdanus’.



Doelen en kader

Doelen
• Verkennend onderzoek, ontwikkeling, implementatie en evalueren met het oog op vormende 

praktijken in het Voortgezet Onderwijs dichter bij elkaar brengen, samen met een actieve en 
geïnteresseerde groep VO-scholen.

• Het voortgezet onderwijs zelf - in samenwerking - eigenaar maken in onderzoek, ontwikkeling, 
implementatie en evaluatie van vormende praktijken in het Voortgezet Onderwijs.

Kader
Inhoudelijk kiezen we op Greijdanus voor het thema brede vorming. Het gaat daarbij om vorming langs 
de lijn van:

• Definitie Greijdanus
• Gebruik Greijdanus Agoramodel
• Gebruik model Bateson: kennen/ kunnen, overtuigingen, identiteit, worldview; single, double en 

triple loop leren;
• Gebruik relatiemodel; mede vanuit de gedachte van de appellerende en relationele context (DJDD 

model)
• Hoe wordt geleerd op de verschillende niveaus van Bateson; bij Triple loop ervaringen en context 

van ervaringen
• [De doelen op basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs]

Hierbij is expliciet aandacht voor vorming vanuit het perspectief van christelijk onderwijs.

Doelgroepen

Doelgroepen binnen Greijdanus
Jongeren
Jongeren doen tijdens hun schoolloopbaan ervaringen op waardoor zij zich kunnen vormen. Die 
ervaringen worden bewust aangeboden, daarin heeft de school een inspanningsverplichting richting 
jongeren. Het Auctoraat ondersteunt de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van vormende 
praktijken.  

Het effect van deze vormende praktijken is dat de jongere zicht krijgt op eigen kwaliteiten, nieuwe 
mogelijkheden ontdekt en interesses ontwikkelt. Dit gebeurt in vrijheid en is een innerlijk proces. 
Tegelijkertijd vormen jongeren zich tijdens ontmoetingen, in betekenisvolle relaties en in een 
betekenisvolle context.5 Een vormende praktijk kent daarmee een innerlijke, relationele en contextuele 
kant. Het Auctoraat ondersteunt in het ontwikkelen van geschikte contexten (bijv. in de vorm van 
content) en gaat na in welke mate deze contexten bijdragen aan de vorming van leerlingen.

Medewerkers
Iedere medewerker draagt zijn of haar steentje bij aan de school als stimulerende omgeving voor 
vormende ervaringen. Het Auctoraat heeft als doel vormende praktijken in de school te ontwikkelen, 
implementeren en opleiden en evalueren in lijn met de visie van de school. Dit zorgt voor een 
verbinding van vorming met de eigen praktijk van de medewerker en draagt bij aan een breder 
(dieper, rijker) repertoire van kennis, vaardigheden en houdingen van de medewerker in relatie tot het 
stimuleren van de vorming van jongeren. 

5 Vorming op Greijdanus, versie 1, pagina 12 en 13.



Doelgroepen buiten Greijdanus
De visie van Greijdanus op brede vorming is flink doordacht, maar in de praktijk moeten we hier nog 
veel ontwikkeling in doormaken. Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van vormende praktijken 
verrijkt onze kennis over vorming en het effect daarvan op jongeren, medewerkers en de context van de 
school. Deze manier van werken helpt om de visie praktisch te maken, stapsgewijs te implementeren en 
te ontdekken wat voor wie en met wie in welke context zinvol is. Deze kennis is ook voor doelgroepen 
buiten Greijdanus van belang. Om ons heen zien we dat er in de praktijk van het Voortgezet Onderwijs 
nog veel te leren is op het gebied van vorming. 

Voor organisaties als OCW, Verus en de VO-Raad levert het Auctoraat ‘Brede vorming’ nieuwe kennis 
over een relevant beleidsterrein op. Een terrein dat met het in werking treden van de vernieuwde wet 
burgerschapsvorming in het Voortgezet Onderwijs extra aandacht vraagt. Specifiek voor Verus levert de 
aandacht voor christelijke identiteit hierin extra meerwaarde op.

Voor onderzoekers en kenniscentra, zoals TU Kampen (promotie Joyce Couprie, Berber Vreugdenhil, dr. 
Tirza van Laar), UvA (prof. dr. Anne Bert Dijkstra), prof. dr. Bram de Muijnck (Driestar en TU Apeldoorn) 
en het Practoraat ‘Brede vorming’  bij Friese Poort levert het Auctoraat ‘Brede vorming’ op Greijdanus 
mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek, onderzoeksdata en een relevante onderzoekspopulatie op.  

Voor het Primair Onderwijs levert het Auctoraat vormende praktijken op die als voorbeeld en ter 
inspiratie kunnen dienen. Specifiek voor de GO|ON partners (Greijdanus, Florion en Scholen Groep 
Hannah) zijn dit praktijken die kunnen helpen om doorgaande leerlijnen in het kader van brede vorming 
in het PO en het VO te ontwikkelen. 

Organisatie

Geïnspireerd door door de werkwijze van het Practoraat ‘Brede vorming’ bij Friese Poort, bestaat het 
Auctoraat uit een broedplaats, een werkplaats en een zoekhoek. 

Broedplaats
In de broedplaats vindt de conceptuele doordenking plaats in de vorm van verkennend onderzoek. Die 
doordenking begint bij een evenwichtige beschrijving van vorming in de Greijdanuscontext. Daarvoor is 
feedback nodig van: 
• Internen: werkgroep vorming, docenten, management en leerlingen.
• Externen: zie daarvoor de organisaties die onder het kopje samenwerking genoemd worden. Directe 

feedback wordt gevraagd door zelf contacten te leggen. Indirecte feedback wordt verkregen door 
bijdragen aan conferenties e.d.

De producten die de broedplaats oplevert zijn presentaties, zowel intern als extern en publicaties (in 
welke vorm dan ook).

Werkplaats
In de werkplaats wordt gewerkt aan het creëren van geschikte onderwijscontexten, die beschouwd 
worden als vormende praktijken in de school. Dit gebeurt door:
• Het ontwikkelen van geschikte content (of het geschikt maken van bestaande content) voor 

onderwijs met het oog op de vorming van jongeren.
• Het ontwikkelen van geschikte pedagogiek en didactiek.
• Het ontwikkelen van een passende context.
De werkplaats is de plek waar de kennis van het Auctoraat in de praktijk gebracht wordt. Daarbij is het 
zowel een ideeënbank als een vraagbaak voor collega’s in het Voortgezet Onderwijs (binnen Greijdanus 
en bij andere VO-scholen. 



Zoekhoek
In de zoekhoek vindt (evaluatief) onderzoek plaats. Hier worden de effecten van geïmplementeerde 
vormende praktijken inzichtelijk gemaakt. In het onderzoek dat we hier doen worden onder andere 
LIO’s ingezet. Greijdanus is ook opleidingsschool. Onderzocht zal worden op welke wijze een verbinding 
gelegd kan worden.

Resultaten 
Dit Auctoraat levert in elk geval resultaten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en implementatie 
van vormende praktijken en evaluatie van deze praktijken op. 
• Verkennend onderzoek: verhelderen wat we precies met vorming bedoelen. Wat zijn geschikte 

contexten? Schetsen van kaders voor de evaluatie van de implementatie.  
• Ontwikkeling: praktijken die passen bij vorming ontwikkeld (aantal om mee te starten?)
• Implementatie: vormende praktijken in de school geïmplementeerd (kwaliteit en kwantiteit?). De 

implementatie van vormende praktijken gebeurt in samenwerking met de betreffende teams op de 
Greijdanusvestigingen. 

• Evaluatie: onderzoek naar het effect van de implementatie van vormende praktijken op (houdingen, 
gedrag, reflectie van) jongeren en (kennis, vaardigheden, houdingen van) medewerkers.

Beoogde ontwikkelactiviteiten (niet noodzakelijkerwijze opeenvolgend)
Stap 1: wat is vorming? (helder formuleren, klein houden)
Stap 2: wat voor curriculum hoort en/of past bij vorming; wat zijn geschikte contexten?
Stap 3: ontwikkelen van praktijken die passen bij ‘vorming’.
Stap 4: implementeren van praktijken op de werkvloer (deels gelijk met stap 2)
Stap 5: wat is het effect van de implementatie op jongeren (houdingen, gedrag, reflectie) en op 
medewerkers (kennis, vaardigheden, houdingen)? (=onderzoek/evaluatie) 

Samenwerking

Bijdrage Greijdanus
Op Greijdanus hebben we een visie op vorming ontwikkeld, we hebben een model ontwikkeld 
(Greijdanus Agoramodel), we hebben een schoolpraktijk met jongeren en medewerkers, we hebben een 
werkgroep vorming (intern), we hebben een verkenningsteam vorming (extern, met: Verus, TU Kampen, 
GSR). Op basis hiervan richten we in de school een Auctoraat in als broedplaats, werkplaats en 
zoekhoek voor praktijkonderzoek met het oog op de brede vorming van jongeren. 

Beoogde samenwerkingspartners
Binnen het VO
• Verkenningsteam vorming
• Kring Noord (christelijke scholen in het Noorden van het land)
• Opleidingsschool IJssel Veluwe (voor het opleidingsdeel; en voor zittende medewerkers door het 

team CV GO)
• VO Scholen, zoals GSR, Ubbo Emmius, Vincent van Gogh, Ichthus Veenendaal e.d.
Buiten het VO
• OCW
• Verus 
• VO-Raad
• TU Kampen (promotie Joyce Couprie, Berber Vreugdenhil, dr. Tirza van Laar)
• UvA: Prof. Dr. Anne Bert Dijkstra
• Prof. Dr. Bram de Muijnck: Driestar en TU Apeldoorn
• Practoraat ‘Brede vorming’ Friese Poort
• Primair onderwijs: doorgaande lijn in samenwerking met de GO|ON partners (Florion en Scholen 

Groep Hannah)



Een landelijke organisatie voor de bevordering van Auctoraten in het VO

Wij zijn ervan overtuigd dat Auctoraten in het Voortgezet Onderwijs een belangrijke impuls kunnen 
geven aan de inhoudelijke ontwikkelingen waar zoveel scholen op dit moment mee bezig zijn. Het moet 
daarom niet blijven bij een Auctoraat® bij Greijdanus. Er is een veel bredere beweging voor nodig. We 
zien in de stichting ‘Ieder MBO een practoraat’ een mooi voorbeeld van hoe hier ook in het Voortgezet 
Onderwijs mee aan de gang kan worden gegaan.

Dat betekent praktisch:
• Er komt een landelijke stichting ‘Auctoraten in het VO’
• Deze stichting verkrijgt de exclusieve rechten op de naam ‘Auctor’ en ‘Auctoraat®’
• Ze kan Schoolbesturen in het VO het recht geven deze naam te gebruiken en daarmee een 

Auctoraat® te starten.
• Een Schoolbestuur dient daarvoor aan een aantal eisen van de stichting te voldoen. Onderdelen 

daarvan zijn bijvoorbeeld een samenhangend plan met: 
○ Doelstellingen 
○ De relatie met de onderwijspraktijk 
 ■   Passend binnen de beleidsprioriteiten van de school 
 ■   Betrokkenheid van medewerkers, jongeren en zo mogelijk ook ouders 
○ Externe partners 
 ■   Samenwerking met tenminste drie scholen voor VO buiten het eigen schoolbestuur. 
 ■   Leerstoelen een Universiteiten en/ of 
 ■   Lectoraten in het HBO 
 ■   Opleidingsscholen (samenwerking Schoolbesturen en Lerarenopleidingen) 
 ■   Evt: gemeente, jeugdzorg 
○ Financieel plaatje 
○ Een gepromoveerde Auctor in een relevant terrein 
○ Wijze van verantwoording 
○ Kwaliteitsbeleid om het imago van het Auctoraat® te bevorderen

• Auctoraten bestrijken een breed terrein in het onderwijs. Thema’s kunnen ondermeer zijn: 
○ Vorming 
 ■   Brede vorming 
 ■   Burgerschapsvorming 
 ■   Passende context voor vorming 
○ School en omgeving 
 ■   Jeugdzorg 
 ■   samenwerking met ouders 
 ■   partnerschap met maatschappelijke organisaties en bedrijven 
○ Onderwijs 
 ■   Persoonlijk onderwijs 
 ■   Maatwerk 
 ■   Zelfverantwoordelijkheid 
 ■   Leren zonder cijfers 
 ■   Didactisch coachen 
○ Leiderschap 
 ■   Waardegericht leiderschap 
 ■   Onderwijskundig leiderschap 
○ Positie jongeren 
 ■   Congruente mensvisie 
 ■   Jongere als mede-werker 



○ Inclusief Onderwijs/ Passend Onderwijs 
 ■   Belang van mindset 
 ■   Randvoorwaarden 
 ■   Organisatie en capaciteiten medewerkers 
○ Etc

• Eisen aan de Auctor 
○ Werkt in directe verbinding met het onderwijs 
○ Gepromoveerd 
○ Bij voorkeur een gepromoveerd docent 
○ En alle eisen die voortvloeien in het succesvol maken van de ‘stoel’

• Het stichtingsbestuur heeft tenminste vijf leden 
○ Een kwaliteitszetel vanuit de VO-Raad 
○ Een kwaliteitszetel vanuit Verus 
○ Een kwaliteitszetel voor de periode van de eerste vier jaar na oprichting vanuit Greijdanus 
○ Overige leden

• De kosten van de stichting worden betaald door de schoolbesturen met Auctoraten. Voor een nieuw 
Auctoraat wordt een startfee betaald. Gestreefd wordt naar landelijke en lokale bijdragen.

• Er wordt gestreefd naar een landelijke regeling voor de bekostiging van Auctoraten in lijn met het 
HBO

• De stichting ondersteunt de schoolbesturen externe fondsen te vinden voor de start en 
instandhouding van Auctoraten.

• . . . . . 


