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 NIEUWJAARSBRIEF 

van een auteur,
ex-leerkracht,
moeder,
oma en
bezorgde burger.

Beste leerkracht,

Wat kan ik jullie wensen tijdens deze donkere dagen? Volstaat het om prettige kerstdag 

of gelukkig nieuwjaar te wensen in een tijd waarin de toekomst onzeker is en moeilijk 

te voorspellen? Sommige woorden boeten in aan kracht. Andere krijgen, net nu, meer 

glans. Hoop, verlangen, knuffels, ontmoetingen enz. We delen met zijn allen het lot dat de 

wereld op onze schouders heeft gelegd. Nooit eerder waren we zo mens onder mensen 

overal ter wereld met gelijkwaardige verlangens.

De voorbije maanden kreeg het zorg- en medisch personeel terecht een symbolische 

kroon opgezet. Hun tomeloze inzet, hun gevecht met het virus, hun ontelbare ontmoe-

tingen met ziekte en dood, het applaus is verdiend.

Maar onwillekeurig moest ik ook aan jullie denken. De leerkrachten die van het kastje 

naar de muur werden geslingerd: wel school/geen school, onlineonderwijs en opvolging, 

gehalveerde groepen en gemaskerd lesgeven.

Ik wil voor jullie een lans breken. Wat leerkrachten doen, is van onschatbare waarde.

De aanspreektitel zegt het al, in ons huist de kracht van het leren, zowel voor onszelf 

als voor de kinderen die we mogen begeleiden naar volwassenheid. Ons takenpakket is 

heel divers: van eerste leeswoordjes, breuken tot vierkantswortels trekken, van alkaan-

zuren tot biotechnische wetenschappen, van de futur simple tot Duitse grammatica, van 

zedenleer tot godsdienst. De overheid en de ouders verwachten dat jullie er in slagen dit 

alles bij te brengen. Daarbij wordt er van uitgegaan dat jullie weten hoe een kind met 

ADHD, ADD, dyscalculie, dyslexie en autisme moet worden aangepakt. Naast het lesgeven 

moeten jullie voorbereiden, verbeteren, individualiseren, observeren, analyseren, differen-

tiëren, doorverwijzen, bijscholen, heroriënteren en nog veel meer van dat. Jullie moeten 

ook in staat zijn om te gaan met pestgedrag, sexting en grooming, kansarme jongeren, 

nieuw-samengestelde gezinnen, vluchtelingen, genderproblematiek, fysieke en emotio-

nele verwaarlozing. Opvoeding is niet meer alleen de taak van de ouders. Jullie moeten 

samen met hen het venster naar de wereld openzetten.
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Als we jullie takenpakket verder oplijsten, zakt de moed in onze schoenen. Je moet wel 

goed gek zijn om leerkracht te willen worden. Want buiten de schoolpoort zijn jullie ook 

ouder, grootouder, partner, zoon of dochter van iemand die jullie nodig heeft. Niemand 

van ons is groots genoeg om aan dit alles te voldoen. We kunnen niet iedereen tevreden 

stellen. We kunnen ons wel de vraag stellen: wat kunnen we kinderen en jongeren bie-

den dat hen verrijkt in hun menszijn. Wat is er werkelijk grens- en vakoverschrijdend en 

tegelijk voedend voor hen én voor onszelf?  

Sta me toe dat ik een herinnering met jullie deel, iets dat jullie ongetwijfeld ook hebben 

meegemaakt. Ik stelde me onlangs de vraag: welke leerkracht is me bijgebleven en waar-

om? Wie heeft er een rol gespeeld in de keuzes die ik heb gemaakt? Wie heeft me mee 

gemaakt tot wie ik ben?

Het waren altijd mensen die me enthousiasmeerden, mijn hart deden kloppen en die 

voor een verademing zorgden tijdens de dag. De juf in het derde die me leerde blokfluit 

spelen, de juf van het vierde die iedere dag afsloot met voorlezen uit een spannend 

boek - de cliffhanger deed me iedere dag terug naar school verlangen. Het samenzingen 

in koor rond een piano, de leraar biologie die zijn lessen doorspekte met eigen verhalen, 

de leerkracht Nederlands die ons de poëzie leerde kennen en ons zo in contact bracht 

met onszelf en onze turbulente gevoelens die zo typisch zijn tijdens de puberteit. Gooi ik 

een stok in het hoenderhok als ik zeg dat het leren denken en voelen belangrijker is dan 

punten scoren? Dat we niet alleen hoofden moeten vullen, maar het hele wezen van het 

kind moeten voeden? Dat we hen begeleiden in de groei naar wie ze kunnen zijn. Goed 

onderwijs leidt niet enkel toekomstige  “universitairen” op. Een begenadigd bakker geeft 

smaak aan het leven, een zorgkundige draagt er zorg voor en een schrijnwerker geeft er 

letterlijk mee vorm aan.

Door middel van kunst en cultuur helpen we jongeren met hun zoektocht naar identiteit 

en zingeving. Steeds meer gebeurt dit in virtuele onlinewerelden. Gedeelde drijfveren en 

interesses zijn een belangrijke manier voor jongeren om zich te groeperen. Beschouw 

uzelf als een poorter. Diegene die deuren kan openen tot werelden die grenzeloos zijn en 

die het kind zijn innerlijke rijkdom laat ontdekken. 

Kunst heeft in onderwijs een ontzettend belangrijke functie want ze overstijgt de gren-

zen van vakdisciplines en leerinhouden. Kijken we naar het schilderij Guernica van Picas-

so dan zien we een tijdvak (1936), we krijgen een impressie over de Spaanse burgeroorlog, 

we horen een stuk geschiedenis dat zich nog steeds herhaalt in deze tijd, we worden 

aangesproken door het oorlogs- en vluchtelingenleed enz. Kijken we naar de choreografie 

End van de Vlaams-Marokkaanse Sidi Larbi Cherkaoui die deze voorstelling maakte mid-

den in de oorlog tussen Israël en Hezbollah in Libanon, dan worden we geconfronteerd 

met de wreedheid, het lijden en de zinloosheid van de vele conflicten. Een historisch 

boek lezen voert ons in een tijdscapsule naar het verleden en leert ons daardoor het 

heden beter te begrijpen, een filosofische roman leert ons ons denken verfijnen en brengt 

onze eigen stem tot ontwikkeling.
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Ik schrok toen ik las over het plan om minder uren te voorzien voor artistieke vakken in 

het onderwijs. Culturele vorming is broodnodig voor een ambitieus secundair onderwijs. 

Ik ben ervan overtuigd dat een brede inspiratie essentieel is voor de ontwikkeling van 

jonge hersenen en net de artistieke en creatieve elementen helpen hen om latere moeilij-

ke situaties op te lossen of ondernemend in het leven te staan.

Deelname aan kunst en cultuur biedt kinderen en jongeren mogelijkheden om actief 

vorm te geven aan hun identiteit, aan de manier waarop ze in de wereld staan, aan hun 

relatie met anderen en met de samenleving. Cultuurrijk onderwijs daagt immers uit om 

na te denken over wat mensen doen en denken. Kunst verbeeldt ervaringen van mensen 

en speelt daardoor een bijzondere rol. Kunst communiceert. Kunst leert ons te begrijpen 

hoe de gebeurtenissen in het verleden ons hebben gemaakt tot wie we vandaag zijn. 

Kunst geeft het leven betekenis. Kunst inspireert, geeft energie en doet ideeën ontstaan. 

Kunst stuurt menselijke emoties. Kunst werkt therapeutisch en helend. Kunst geeft hoop. 

Kunst brengt evenwicht. Kunst verbindt. Kunst draagt een boodschap. Kunst kan pijn 

verzachten.

Kunst is schoonheid in velerlei facetten. Kunst is religie (religare: opnieuw verbinden).

Daarom is cultuur de voedingsbodem van ons bestaan. 

Moeten we dan opeens kunstkenners en artistieke veelvraten worden? Neen, u hoeft niet 

bang te zijn, kunst ligt overal om je heen. 

Schilderijen van spelende kinderen van de kunstenaars Sorrolla of Jozef Israëls zijn even 

goed op hun plaats in een kleuterklas als in een huiskamer. Breuken kun je ritmisch 

klappen, zingen en springen. Laat tienjarigen naar de wolken kijken en laat hen vertellen 

wat ze zien. Toon hen een schilderij van John Constable, een meester in licht en lucht. 

Vertel verhalen, zing als je durft en dans met hen. Toon veertienjarigen de film Romeo en 

Julia van Zeffirelli en ze ontmoeten de Italiaanse renaissance, Shakespeare en een eerste 

overweldigende verliefdheid. Luister naar Stromae, ontleed zijn teksten, vertel over de 

Rwandese genocide, over gemengde huwelijken en rassenhaat. Lees een boek voor, zelfs 

in het secundair. Ze zullen geboeid aan uw lippen hangen. 

Als we weten dat de rijping van de hersenen tussen geboorte en 25 jaar gediend is met 

een brede inspiratie, dan weten we ook welke weg het onderwijs uit moet. Met het 

schouderophalend verwijzen naar de mogelijkheden in het buitenschools kunstonder-

wijs bevestigen en versterken we de ongelijkheid. Blootstelling aan kunst en cultuur is 

een recht en moet voor iedereen mogelijk zijn. Het is mogelijk, zonder dat aan kennis 

ingeboet wordt. U zult er plezier aan beleven en het kind zal u herinneren. En aan alle 

leerkrachten die al jaren deze overtuiging zijn toegewijd: een dikke merci! 

Kristien Dieltiens

Kristien Dieltiens (°Antwerpen, 1954) 

is een gevierd auteur. Ze werkte een 
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