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“Het feest is geëindigd zoals het begon. Lach nog een keer voor mij. Wees 

tevreden”  

 

Beste leerlingen 

Beste ouders 

Collega’s en genodigden 

 

Een onverlaat schreef deze woorden uit het, jammer genoeg profetische, nummer “feest” 

van de Nederlandse rockzanger Thé Lau op het “BVDW”-infobord in de leraarskamer. 

Toen vorige week op een eenzame namiddag in die leraarskamer mijn oog op deze 

woorden viel, herkende ik daar weer dadelijk dat gevoel van weemoed dat al 20 jaar op 

me valt in deze periode. Weemoed omwille van het afscheid van enkele collega’s die hun 

actieve loopbaan afsluiten maar ook weemoed omwille van het afscheid van weer een 

hele generatie leerlingen. Gelukkig is het een soort weemoed die geassocieerd kan 

worden met een feestelijke stemming. Het is die wat vreemde combinatie die ik 

terugvond in de woorden op dat bord. Voor de mensen die zich nu het hoofd breken over 

waar in hemelsnaam die “BVDW” voor staat. In dit beperkte gezelschap kan ik wel 

toegeven dat het gaat over het beruchte “Bier van de week”-bord dat elke week trouw 

aangeeft wat het thema is voor het vrijdagse ventileerfeest van de wereld verbeterende 

leerkracht.  

“Feest”. Het woord is al enkele keren gevallen en dat kan geen toeval zijn. Intimi weten 

immers dat feesten zich als een rode draad doorheen de collegegeschiedenis slingert en 

zullen ook niet verwonderd zijn dat het woord zelfs opduikt in ons nieuwe 

opvoedingsproject. In de loop van de voorbije 2 schooljaren hebben we ons intensief 

bezonnen over wat voor school we willen zijn, over de rol die we willen spelen in het 

leven van kinderen en bij uitbreiding in de maatschappij en ook vanuit welk 

referentiekader we dat willen doen. In onze zoektocht kwamen we uit op de vertrouwde 

recepten van het huis maar we plaatsten ze wel in het licht van de toekomst en de 

uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Ik nodig u uit om bij gelegenheid de tekst er 

eens op na te lezen op onze website. Veel tijd zal dat niet in beslag nemen want we 

namen ons voor om er een korte, krachtige, vlot leesbare en eigentijdse tekst van te 

maken. Iets waar we heel goed in geslaagd zijn denk ik. Sta me toe de rest van mijn 

betoog verder te zetten gebruik makende van de 4 slagzinnen die de tekst kracht bij 

zetten. 

 

Genoeg voor altijd en iedereen 

Duurzaamheid is het fundament voor de wereld van morgen. De inkt van onze tekst was 

nog niet droog toen twee weken geleden in de pers het nieuws verscheen dat de Vlaamse 

ecologische voetafdruk liefst 9ha bedraagt. 5 planeten zouden we nodig hebben als elk 

mens op deze wereld dezelfde levensstijl zou aannemen als de gemiddelde Vlaming. En 

toch slagen we er op onbegrijpelijke wijze in om ongestoord en blind verder mee te 

draaien in een zichzelf uitpersend en vernietigend economisch systeem. Beste leerlingen 

ik vrees dat ik me in deze materie naar jullie moet richten. Een duurzame wereld is een 

wereld in evenwicht. Een evenwicht dat werd verstoord door de vorige en huidige 

generaties. Het zal aan jullie zijn om een einde proberen te maken aan deze 



onrechtvaardige situatie zodat jullie kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld erven. 

Dat een meer bescheiden of andere levensstijl niet beperkend hoeft te zijn, hebben vele 

van jullie mogen ervaren tijdens de bezinningsdagen. Het deed ons veel plezier dat deze 

dagen net als “verrijkend” omschreven werden. Het bewijs dat anders of wat minder niet 

als slecht hoeft ervaren te worden. Het is slechts één voorbeeld van de manier waarop 

onze school een mentaliteitsverandering bij onze leerlingen tracht te bewerkstelligen. 

Maar duurzaamheid mag zich niet beperken tot het ecologische en economische leven. 

Het moet in alle aspecten van het leven doordringen in de vorm van zorg voor sociale 

relaties, zorg voor de eigen geest en het eigen lichaam en de ontwikkeling van duurzame 

kennis en vaardigheden. Met deze ambitieuze doelstelling willen we in verbondenheid en 

dienstbaarheid een tegengewicht bieden tegen het groeiende materialisme en 

individualisme dat onze huidige maatschappij kenmerkt. 

 

 

Timmeren aan de toekomst 

6 jaar lang hebben we duchtig mogen schaven aan de 164 zieltjes die hier in de zaal 

zitten. Soms hebben we er wat kennis proberen in te timmeren. Een onderwijsmethode 

die de linkerkant van de zaal nog veel meer ondergaan en/of beoefend zal hebben. Maar 

die methode blijkt steeds vaker minder efficiënt en wenselijk te zijn.  De leerling van 

pakweg 30 of zelfs maar 10 jaar geleden staat heel ver af van de digital natives die nu de 

schoolbanken bevolken. En dat vergt een heel andere aanpak.  De vele discussies die 

vandaag in de onderwijswereld woeden, zoals die over het nut van overzitten, het 

uitstellen van de studiekeuze, de toegangsproeven in het hoger onderwijs, de vaste 

benoemingen, het vervagen van de tussenschotten tussen meer theoretische of meer 

praktische richtingen of de verdere integratie van ICT in de lessen, bewijzen dat ons 

onderwijssysteem niet helemaal meer aangepast is aan de huidige noden.  We hebben 

daarom dringend nood aan een minister van onderwijs die met kennis van zaken de 

broodnodige hervormingen kan doorvoeren. Zij die in deze beweren dat ze kunnen 

verandering brengen door alles bij het oude te houden, zullen hopelijk over 10 jaar niet 

moeten vaststellen dat ze een kapitale, historische fout hebben gemaakt. Het college 

vaart traditiegetrouw een progressieve koers en treedt vernieuwingen steeds met een 

open maar ook met een kritische geest tegemoet. Wij streven er daarbij naar om 

leerlingen uit te rusten met die competenties die ze nodig hebben om bewuste keuzes te 

maken in functie van een leefbare toekomst  

 

Talent in goede handen 

Beste 6ejaars. We durven er prat op te gaan dat jullie talent bij ons in goede handen 

was. Maar vreemd genoeg zeggen we dat niet altijd  graag heel openlijk. Het elitaire 

imago dat ons door de goegemeente wordt opgeplakt, duwt ons in een rol die ons niet zo 

goed ligt. De bescheiden aard die ons voorgeleefd werd door onze patroonheilige noopt 

ons tot een nederige houding. En toch mogen we best fier zijn op de kwaliteit van het 

onderwijs dat we hier verstrekken. Dat bewijzen de cijfers die we elk jaar weer 

optekenen in onze follow up (het onderzoek naar de resultaten van onze oud-leerlingen). 

Die cijfers leren ons dat velen, zelfs bijna elk van jullie over enkele jaren over een 

diploma hoger onderwijs zal beschikken. Die kwaliteit bewerkstellig je niet door een 

nieuw opvoedingsproject, een nieuw gebouw of een nieuw directieteam. Daarvoor moet 

je beschikken over mensen die elke dag weer met grote motivatie en inzet het werkveld 

intrekken. Mensen die met grote zorg en betrokkenheid talent tot ontwikkeling kunnen  

laten komen en elke dag opnieuw met veel geduld mee bouwen aan de toekomst van een 

kind. Jammer genoeg lijkt de appreciatie voor deze mensen in onze maatschappij wat te 



tanen. Misschien daarom, beste leerlingen én ouders, is dit vandaag het uitgelezen 

moment om jullie appreciatie voor de leerkrachten te laten blijken. Uit eigen ervaring 

weet ik dat een expliciet woord van appreciatie en dank, hoe klein ook, een enorme 

boost kan geven om er weer een vol schooljaar tegen aan te gaan. 

 

Mag het iets meer zijn? 

Laatst zat ik aan tafel met een naar verluid vermaard onderwijsspecialist die beweerde 

dat alle scholen uiteindelijk toch hetzelfde doen: onderwijs verstrekken. Ik moet 

toegeven dat mijn collegehart toch wel bloedde bij deze woorden. Want buiten dat louter 

onderwijs verstrekken met naast het cognitieve ook veel aandacht voor het culturele en 

creatieve, hebben we toch ook de ambitie om een flinke collegestempel in de zieltjes te 

drukken. Alleen is die collegestempel wat minder goed definieerbaar en is het eerder iets 

gevoelsmatig. Een gevoel dat nog het best onder woorden werd gebracht door oud-

leerling en nieuwe netmanager van Een bij de VRT Olivier Goris. Volgens hem is het 

college “de klassieke waarden met een beetje buiten de lijntjes kleuren”.  Beste 

leerlingen. Ik weet niet of iemand het jullie al vertelde maar jullie zullen de geschiedenis 

in gaan als één van de braafste en volgzaamste 6ejaars ooit. Het klinkt misschien wat 

raar uit de mond van een directeur maar eigenlijk hadden we jullie graag wat vaker 

buiten de lijntjes zien kleuren. De wereld van morgen heeft behoefte aan jonge mensen 

die het aandurven om de geldende opvattingen in vraag te stellen, die weggaan van 

reeds veel bewandelde paden en oude stramienen willen neerhalen.  Daarom wil ik jullie 

ook oproepen om niet bevreesd te zijn voor het nieuwe en het onbekende met 

vertrouwen en geloof in eigen kunnen tegemoet te treden. Om jullie aan deze 

collegegeest blijvend te herinneren, willen we jullie naast je diploma ook een aandenken 

schenken. Het is een kunstwerk van jullie collega Marthe Mas uit 6BEVO met daarin 

verwerkt een gedicht van Nina Laverona met de titel “uit het oog”.   Hopelijk siert het 

volgend schooljaar jullie kamer thuis of op kot en zet het jullie aan om regelmatig buiten 

de lijntjes te durven kleuren. Mag ik jullie het allerbeste toewensen in jullie verdere 

studie-carrière en jullie verdere leven. Laat me eindigen met de laatste woorden van die 

andere Nederlandse rocklegende Herman Brood. Op zijn afscheidsbriefje krabbelde hij de 

woorden: “Misschien zie ik jullie nog wel eens. Maak er nog een mooi feestje van!” 


