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VOORWOORD

VOORWOORD
Het Leven Vieren is bedoeld als leidraad en hulpmiddel voor docenten, leidinggevenden en
beleidsmedewerkers in het christelijk mbo die hedendaagse christelijke vieringen in de school willen
realiseren.
Het Leven Vieren is geschreven door een projectgroep met de volgende leden:
• M. Gronouwe, ROC A12 te Ede
• J.H. Jansen, ROC Landstede te Zwolle
• M. Oosterveen, Albeda College te Rotterdam
• A. Rodenburg, ROC Friese Poort te Leeuwarden
• M.J. Voogt, ROC Alfa College te Groningen
De projectgroep werd ondersteund door T.D. Visser, adviseur identiteit van Verus, vereniging voor
christelijk onderwijs.
Het bestuur heeft veel waardering voor het werk van de projectgroep en dankt de projectgroepleden hier
hartelijk voor.
Het bestuur zal het gebruik van deze leidraad voor vieren in de school stimuleren, ieder op zijn
eigen wijze in de eigen onderwijsinstelling. Het document is bedoeld voor toepassing in de scholen.
Medewerkers van de diverse instellingen zullen ermee handen en voeten (kunnen) geven aan
viermomenten binnen de eigen instelling en binnen het eigen team. Op deze manier wordt vieren een
vanzelfsprekend en inspirerend onderdeel van het beleid en de praktijk van elke school van de Federatie
Christelijk MBO.
Drs. E.A.M. Schöningh
voorzitter Federatie Christelijk MBO
september 2014
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De Plek en het verhaal
Rabbi Yisroel ben Eliezer, beter bekend als de Baal Shem Tov, was gewend om, steeds wanneer er
een calamiteit dreigde voor zijn volk, naar een geheime plaats in het bos te gaan. Daar stak hij vuur
aan, en hij richtte een bepaald gebed naar de Maker van het Universum. Dan werd de catastrofe
afgewend.
Maar toen hij er niet meer was, en weer een ongeluk zijn volk bedreigde, ging een van zijn
leerlingen naar dezelfde plek in het bos, en zei: “Maker van het Universum, ik weet niet hoe ik het
vuur moet ontsteken. Maar ik kan nog wel de weg vinden, en het gebed zeggen. En dat zal genoeg
moeten zijn.”
En dat was het. De ramp werd afgewend.
Maar toen nogmaals ongeluk de mensen dreigde te overspoelen, ging er een andere leerling
naar de plek in het bos. En hij zei: “Maker van het Universum, ik weet niet hoe ik het vuur moet
aanmaken. En ik kan me het gebed niet herinneren. Maar ik kan wel de geheime plek vinden. Dat
moet voldoende zijn!”
En weer was het genoeg, en werd de ramp verijdeld.
Vele jaren later, toen er weer een ramp dreigde, zat een andere leerling treurig in zijn stoel, en hij
zei: “Maker van het Universum, ik heb geen idee hoe ik het licht moet ontsteken. Ik ken het gebed
niet. Ik kan me niet eens de geheime plek herinneren. Alles wat ik kan doen, is het verhaal vertellen.
En moge dat genoeg zijn.”
En het was genoeg. De ramp trof het volk niet.
[uit: Martin Buber, Chassidische vertellingen (1949)]
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1. INLEIDING

1. INLEIDING
1.1

Aanleiding

Als je studenten1 vraagt waaraan zij merken dat hun school een christelijke school is, noemen zij
vieringen en bezinningsmomenten vaak als eerste. Als een uitvloeisel van secularisering, individualisering
en pluralisering van geloof en spiritualiteit groeit echter de verlegenheid in christelijke mbo-scholen om
samen te vieren. Het blijkt lastig te zijn om inhouden en vormen te vinden die leerlingen en collega’s
aanspreken en waarin zij zich betrokken voelen. Viermomenten raken gaandeweg naar de achtergrond
of verdwijnen uit de school. En waar gevierd wordt, is het karakter daarvan veranderd van traditioneel
vertrouwde inhouden en vormen naar meer seculier en experimenteel van vorm en inhoud.

”Waarom we Kerst vieren, is een vraag die we nauwelijks stellen. En dus mondt de vraag
hóe we kerst vieren al gauw uit in activiteiten die vooral leuk, sfeervol en uitvoerbaar
moeten zijn en niemand tegen het hoofd stoten. De gemeenschappelijke beleving van Kerst
ligt daardoor steeds vaker in acties voor een goed doel of in het nuttigen van kerststollen
met een karaoke op Imagine, Jingle Bells en Dreaming of a white Christmas. Vorig jaar heb ik
met mijn groep gepraat over de vraag: ‘Wat betekent Kerst voor jou?’ Dit jaar vraag ik het
anders: “Wat betekent het voor jou dat God mens is geworden?”

Deze notitie is ontstaan vanuit het besef van verlegenheid en gemiste kansen rondom vieren en gaat uit
van de overtuiging dat vieren van betekenis is in (christelijke) mbo-scholen. Deze scholen kennen een
pedagogische opdracht om te leren leven met basiservaringen2 en om (religieuze) traditie te ontdekken
en hoop en perspectief te (her)vinden. De notitie wil een hulpmiddel zijn voor wie aan de slag wil met
vieren en niet goed weet hoe en waarom.

Ik zou van God willen spreken
niet aan de grenzen
maar in het centrum
niet bij zwakheid
maar bij kracht
dus niet bij dood en schuld
maar bij het leven en het goede
van de mensen.
Dietrich Bonhoeffer

1
2

We gebruiken het begrip ‘student’ voor de ‘jongere’ in het mbo in het besef dat er meerdere synoniemen hiervan in de
praktijk gangbaar zijn, zoals ‘leerling’, ‘deelnemer’, ‘lerende’, etc.
Ingrijpende ervaringen of momenten van chaos in je leven dwingen tot vragen over zin- en betekenisgeving. Chaos
ontstaat bij een ‘basiservaring’. Basiservaringen zijn ervaringen:
1. die de eindigheid in of van het bestaan weerspiegelen,
2. die de menselijke verantwoordelijkheid en het menselijk falen weerspiegelen,
3. die het ontvangen van inzicht weerspiegelen,
4. die het kwaad en het lijden weerspiegelen,
5. die de beleving van het goede, geluk, vrede, welvaart, welzijn en zin weerspiegelen.
Zie voor een verdere toelichting van het begrip ‘basiservaring’ hoofdstuk 2 van het kaderdocument Het Leven Leren.
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Vieren doet ertoe. Vieren in een school is een manier om vreugde en verdriet te delen en om (andere)
momenten te markeren die belangrijk en betekenisvol zijn. Menige school ontdekt de betekenis van
vieren op momenten dat er nood is, bijvoorbeeld bij rouw of crisis. Juist op zulke momenten is een
school gebaat bij een cultuur waarin vieren er ‘als vanzelf’ bij hoort. Vieren heeft zo’n cultuur nodig; een
gemeenschap waarin het gewoon is om de hoogte- en dieptepunten van het leven of van een jaar samen
te vieren. Ruimte scheppen in de school voor vieren is vooral: een omgeving inrichten waarin het gewoon
is om ín de dagelijkse loop der dingen ruimte te scheppen voor wat bijzonder is; voor vieren en rouwen.

“Als je niets meer viert, is alles hetzelfde.” (Karin Walsweer)
Vierend leven is een vorm van aandachtig leven waarin bepaalde momenten min of meer ‘heilig’ zijn. We
vieren om bekende en/of (vaste) bijzondere momenten in de tijd te markeren, zoals Allerzielen, Kerst,
Nieuwjaar, de diplomering, carnaval en Suikerfeest. Daarnaast vieren we omdat we basiservaringen
opdoen aan het leven, waar we bij stil willen staan en waaraan we betekenis willen geven. Dat gebeurt
bijvoorbeeld als er een student of collega overlijdt of als de school een crisis (brand, delict) of een
heugelijk feit (diplomering, een prijs) beleeft.

1.2

Opbouw

In hoofdstuk 2 gaan we in op de vraag wat ‘vieren’ voor ons betekent. Hoofdstuk 3 gaat over de betekenis
en het belang van vieren. Hoe vieren een goede plaats kan krijgen in de school, komt aan de orde in
hoofdstuk 4. We sluiten in hoofdstuk 5 af met een aantal praktische adviezen voor en voorbeelden van
vieringen.
De stappen die we in de notitie zetten, zijn ook relevant voor wie in de eigen school aan de slag wil met
vieren. Een team dat voor zichzelf beantwoord heeft wat vieren betekent en waarom en waartoe gevierd
wordt, kan de stap naar het wat en hoe gemakkelijker en betekenisvoller zetten.
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2. WAT IS VIEREN?
2.1

Een definiëring

Vieren is het moment heiligen, dat betekent: apart zetten. Vieren is ook symboliseren en ritualiseren.
Vieren in de school gebeurt altijd in verbondenheid met de schoolse werkelijkheid. De mate waarin
gemeenschap wordt ervaren in de school, is beginpunt voor de gemeenschap die ervaren wordt in de
viering. En die ervaringen van gemeenschap-zijn kunnen elkaar versterken.
Vieren is onderdeel van de drieslag leren, vieren en dienen, bouwstenen voor een levende en levendige
gemeenschap. Dat houdt in dat vieren in de school ook verbonden dient te zijn met wat er geleerd wordt/
is en met hoe de school en de mensen in die school omgaan met dienstbaarheid. Zo is vieren ook
verbonden met de missie van de school, de pedagogische visie en de maatschappelijke opdracht of
sociale opgave die de school zichzelf stelt.
Vieren begint binnen die schoolse werkelijkheid en stijgt daar vervolgens bovenuit. Bert Koetsier,
studentpastor bij de hogeschool Windesheim te Zwolle, verwoordt dat als volgt:

“De liturgieviering is (…) het referentiepunt waar al het andere werk in samenkomt en uit
voortkomt. In de viering van de liturgie wordt immers niet alleen over God gepraat of in
zijn naam gehandeld, God komt er op bijzondere wijze in tot spreken
en wordt er in aangesproken.”
Bert Koetsier, Studentpastoraat, terugkijken en vooruitzien, 2006

In vieringen kunnen rituelen en symbolen een plek krijgen. Om duidelijk te maken wat we met die
begrippen bedoelen, worden beide begrippen hieronder nader omschreven.

2.2

Symbolen

Mensen gebruiken symbolen om uit te drukken wat zij zich eigenlijk niet voor kunnen stellen. Een
symbool wijst verder dan zichzelf; soms wijst het naar het goddelijke; het roept daarmee een wereld op.
Een symbool wijst naar een diepere werkelijkheid. Het wil
iets zeggen over je eigen bestaan. Het is een beeld dat iets
vertelt over de zin van het bestaan.
Symbolen zijn voorwerpen of woorden die iedereen
eventueel na toelichting kan begrijpen, je hoeft er niet
intellectueel voor te zijn. Een symbool kan meerdere
betekenissen hebben, afhankelijk van de context en
persoon. Dit in tegenstelling tot een teken, dat een
eenduidige betekenis heeft.
Symbolen kunnen een goede en kwade betekenis hebben,
en daardoor een goede en kwade invloed. Symbolen
vertegenwoordigen in de meeste gevallen ook waarden.
Daardoor nodigen ze uit om kernvragen te stellen; wie ben
ik, wat ben ik, waarom ben ik?
Veel symbolen hebben een lange geschiedenis, soms lijkt
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het alsof ze in onze genen zijn ‘ingebouwd’. Maar symbolen kunnen hun betekenis ook verliezen en er
kunnen nieuwe symbolen ontstaan.
Voorbeelden van symbolen:
• Een zelf gevouwen vogel wordt van een gewoon voorwerp een symbool van vrede als mensen met
die vogel elkaar en de wereld vrede toewensen.
• Een ring wordt een symbool als mensen elkaar een ring geven als teken van liefde, verbondenheid
en trouw.
• Een kaarsvlam kan in een viering verwijzen naar het goddelijke. De zichtbare kaars - warmte en licht
- kan dan verwijzen naar dat wat boven het waarneembare uitstijgt.

“Afgelopen zomer was ik te gast bij een diplomering in de VS. Ik heb in geen tijden zo’n
indrukwekkend feest meegemaakt. Van begin tot eind zijn er rituelen - een imposante
intocht van de geslaagden, het gooien met de baretten, de toga’s, een toespraak van
de rector die de prestaties van de studenten noemde en trots op hen was. Ik voelde de
blijdschap van de ouders, de school en de studenten die hun diploma kregen. Als ik dat
vergelijk met mijn eigen diplomering… Daar was een keurige toespraak, ik kreeg een hand
en ik moest m’n diploma tekenen. Kaal eigenlijk.”

2.3 Rituelen
Waar het leven groter is dan wijzelf, maken we gebruik van rituelen. Er zijn situaties in het leven, waar we
geen vat op hebben of waar we geen woorden voor hebben. Je ervaart onzekerheid of machteloosheid
en hebt iets nodig wat hoop, perspectief, houvast of orde in de chaos biedt. Rituelen geven aan die
belangrijke innerlijke (basis)ervaringen een uiterlijke vorm.
Rituelen markeren de plaats in de tijd (kerst, verjaardag, begin of eind van de dag) of de overgang van
de ene situatie naar de andere (begin of eind van leven, relatie,
opleiding). Een ritueel helpt bij de overgang van toen naar nu en
van nu naar straks. In het laatste geval roept de gebeurtenis op
tot een ritueel.
Een ritueel kan meerdere betekenissen hebben. Een ritueel
onderscheidt zich van een handeling door de diepere betekenis
en waarde.
Rituelen kunnen zowel in een groep als individueel uitgevoerd
en beleefd worden. Mensen kunnen er in ‘meegenomen’ worden,
waardoor de beleving kan intensiveren.
Veel rituelen hebben een lange geschiedenis, ze zijn opgeslagen
in een cultuur of religie. Rituelen kunnen wel veranderen of
verdwijnen en er kunnen nieuwe rituelen ontstaan, zowel
religieuze als niet-religieuze.
Voorbeelden van rituelen:
• Het eten en drinken van brood en wijn krijgt een rituele betekenis in het heilig avondmaal of de
eucharistieviering en laat daarmee Christus’ lichaam en bloed en God ‘aanwezig’ zijn.
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•

2.4

Het inrichten van een gedachtenisplek met een groep leerlingen, studenten, collega’s na het
overlijden van een student of collega. Een foto, een tafel, kaarsen, een boek waarin geschreven kan
worden en dat doorgegeven wordt aan de familie.

Een drempel over

Symbolisering en ritualisering zijn van betekenis in een viering, omdat ze vanuit de traditie het heden en
de toekomst kunnen verrijken en ondersteunen. In vieren en gedenken wordt een drempel overgegaan,
waardoor ruimte kan ontstaan voor nieuwe perspectieven. Vieren is daarmee ook van betekenis als een
moment van hoop bieden of vinden.

We zijn overvallen door de dood van Anne,
Je zou kunnen zeggen: het licht gaat dan uit.
We hebben verdriet,
we vechten tegen tranen,
we zoeken naar woorden,
en begrijpen niet waarom ze sterven moest.
We hebben verdriet,
ook om andere mensen die gestorven zijn,
aan wie we nu opeens méér moeten denken.
Voor Anne branden we deze kaars.
Daarmee spreken we uit dat zij in haar leven, ook al was het veel te kort,
veel heeft betekend, voor ons, voor veel andere mensen.
We willen geloven dat zij in haar leven en ook haar sterven gedragen wordt door God.
We geloven dat zij bij ons blijft, in onze gedachten, in onze levens,
zolang wij haar naam met liefde en met warmte blijven noemen:
Anne Nnnn.
Kaars aansteken.
Als je wilt, mag je ook zelf een kaarsje aansteken.
Een lichtje tegen de verbijstering en het verdriet van deze dagen.
Een lichtje voor Anne.
(Tekst bij een ritueel na het overlijden van een student)

2.5

Andere kenmerken van vieringen

Naast rituelen en symbolen zijn er nog enkele aspecten kenmerkend voor een viering.
Er is in een viering gemarkeerde aandacht voor jezelf en voor de ander/Ander (met Ander bedoelen we
God of het goddelijke). Dit kan ruimte geven tot stilte in jezelf, rust en een open houding. En het kan
leiden tot verbinding, saamhorigheid, delen. Daardoor kunnen mensen in een viering ‘gevoed’ worden;
elkaar inspiratie, perspectief en hoop bieden en dat met elkaar delen. Expliciet of impliciet worden
daardoor hoofd, hart, ziel en handen aangesproken. Zo krijgen ook leren en dienen een plaats in een
viering.

9

2. WAT IS VIEREN?

In een viering is er ruimte voor de verhalen en (basis)ervaringen van mensen. Daarmee is er expliciete
of impliciete aandacht voor geloof, hoop en liefde, en voor het tegenovergestelde daarvan: ongeloof,
wanhoop en haat. Een viering kan daardoor helpen om verlegenheid, weerstand en taboes te boven te
komen.
In een viering wordt ook aan de Ander geraakt, God of het goddelijke wordt ter sprake gebracht. Daarom
is te spreken over een ‘bezield verband’ tussen de betrokkenen.
Elke viering heeft een onderliggend patroon, waarin vier elementen een rol spelen. Enerzijds is er de
beweging tussen de persoonlijke beleving en de gedeelde, gemeenschappelijke beleving. Anderzijds
is er - in de symboolcommunicatie - de beweging tussen de inhoud, de betekenis, van de symbolen en
rituelen, en de vorm daarvan.

Symbool
/ ritueel
Inhoud

Intrapersoonlijk
Eigen beleving

VIEREN

Interpersoonlijk
Gemeenschappelijke
beleving

Symbool
/ ritueel
Vorm

Een viering in de school raakt aan alle elementen van deze dubbele lemniscaat. Gedurende de viering
krijgen die elementen een plek. Er zullen momenten van gezamenlijke beleving zijn en momenten van
persoonlijke beleving. In de viering komen vorm en inhoud van de gebruikte symbolen en rituelen bij
elkaar. In dat samenspel kunnen de vier elementen elkaar versterken en de viering rijker maken.

‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden’
(Matt.18:20)
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3. WAAROM VIEREN?
Betekenis en belang van vieren

“Wie zijn getijden niet houdt, wordt door de tijd overspoeld” (Jan Wit)
3.1

Waarom willen scholen vieren?

De bespreking van de vraag waarom scholen willen vieren - voorafgaand aan het voorbereiden van een
specifieke viering - is essentieel. Het gesprek daarover is van belang omdat het ‘waarom’ de toon zet
voor de inhoud en de vorm. Bovendien helpt de dialoog over deze vraag om elkaar goed te verstaan en
om elkaar te waarderen bij het inbrengen van ideeën voor de viering. De vraag naar het waarom van
vieren is niet enkel een vraag voor de mensen die een viering organiseren. Ook de school hoort zichzelf
die vraag te stellen: willen we vieren en waarom?
Voor veel studenten zijn vieringen en andere momenten van bezinning de meest herkenbare uitingen van
het christelijke of religieuze karakter van de school.
De identiteit van een school uit zich veelal impliciet; die is niet altijd zichtbaar, maar wel ervaarbaar.
In beeldspraak: ‘als zoutend zout’. Vieringen zijn dan de meer zichtbare en expliciet herkenbare
uitingsvormen van de identiteit van de school. Vervolgens heeft die cultuur van vieringen en rituelen haar
uitwerking in de overige activiteiten van de school.
Vieringen zijn als een ritueel spel waarin verhalen worden verteld en symbolen worden gedeeld. In het
vieren geven mensen woorden en vorm aan wat zij zoeken, vragen en beleven. De gevonden symbolen
verwijzen naar ‘dat waarom het gaat’.
Binnen de school is een viering altijd ook gericht op het vormen en ondersteunen van verbinding en
verbondenheid in de gemeenschap die de school is. Het woord liturgie betekent oorspronkelijk zoiets als
volksdienst; dienst van of aan het volk, gericht op en ten behoeve van de gemeenschap. Daarnaast heeft
iedere deelnemer in en aan een viering uiteraard ook een persoonlijke beleving.

3.2

Wanneer vieren scholen?

Scholen vieren op heel verschillende momenten en ook om heel verschillende redenen: vaste religieuze
feesten en vieringen, rituelen bij overlijden, markeermomenten als diplomering, jaaropening en jubileum.
Redenen om te vieren in een schoolgemeenschap:
• Vanuit basiservaringen in rituelen en ontmoeting tot zingeving
komen; orde scheppen in de tijd en in de chaos, ervaren dat
we gedragen worden en niet aan onszelf zijn overgeleverd.
Voorbeeld: rouwen om een overleden student.
• Verbinding scheppen en ervaringen en gevoelens delen.
Voorbeeld: verwelkoming in een nieuwe groep.
• Stilstaan, op adem komen en lucht krijgen. Voorbeeld: na een
periode van hard werken de overgang markeren naar vrije tijd.
• Een ‘bezield’ verband zijn (= beseffen dat je dat bent) en willen
zijn (= scheppen of voeden); proberen om het onzegbare te
zeggen. Voorbeeld: een kerstviering.
• Het leven vieren. Voorbeeld: een lustrumviering van de school,
een 25-jarig dienstverband.
• Staan in een traditie; het verhaal en het ritueel zijn er al,
als een bedding waarin je wordt opgenomen. Voorbeeld:
Allerzielen; bidden, namen noemen en een kaars ontsteken
voor wie gestorven zijn.
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Mag ik dan bij jou?
Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?
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Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt,
En ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt,
‘k hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt,
En ’t is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt,
En als ik dan verliefd ben

Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?
Claudia de Breij

4. RANDVOORWAARDEN

4. RANDVOORWAARDEN VOOR VIERINGEN
Vieren gaat niet ‘voor de vuist weg’. Er is beleid nodig op het gebied van vieringen, waarin de kaders voor
betekenis, inhouden en vormen van vieren verwoord worden. Op die manier wordt vieren een onderdeel van
wie en wat de school is. Beleid hebben voor vieren is een manier van zich uitspreken: vieren doet ertoe in deze
school. Bovendien geeft het draagvlak voor vieren en biedt het een speelveld waarop de mogelijkheden en de
grenzen helder zijn.
Het is van belang dat in dit beleid ook de verwachtingen ten aanzien van medewerkers en studenten zijn
beschreven; hun rol en taak. Professionalisering op het gebied van vieren is ook onderdeel van dit beleid.
Daarnaast moet duidelijk zijn welke momenten in het jaar en in de school te gebruiken zijn voor viermomenten
door schoolleiding, docenten, schoolpastor.
Congruentie is een onmisbaar aspect; de viering, inclusief de rituelen en symbolen, moet passen binnen de
schoolcontext. Het beleid kan niet in strijd zijn met wat er in de viering gezegd en beleefd wordt.
Waar gevierd wordt, is het van belang dat iedereen mee kan doen en zich betrokken kan voelen. Voor
veel mensen, en dus ook voor onze studenten en voor veel medewerkers, is de relatie met de traditionele
geloofsgemeenschappen en kerkelijke instituten weggevallen. Dat maakt dat de school voor steeds meer
studenten de enige of de eerste plaats is waar bepaalde vieringen meegemaakt en ervaren (kunnen) worden.
Dat stelt eisen aan de toegankelijkheid van de viering, zowel voorafgaand als tijdens het vieren.
In een viering moeten de rituelen, symbolen en verhalen aansluiten bij de leefwereld van de betrokkenen.
Worden deze ontleend aan een religieuze of de christelijke traditie, dan is het van belang dat er een verband
gelegd wordt met de context van de betrokkenen, omdat velen daarmee niet (meer) bekend zijn, noch
verbonden zijn aan een religieuze gemeenschap. Tegelijkertijd is er in beeldende kunst en muziek veel aandacht
voor (traditionele) religieuze symboliek en spiritualiteit. Dit alles noodzaakt om te zoeken naar herkenbare
(eigentijdse) rituelen, symbolen en verhalen; dat kunnen reeds bestaande zijn, dat wil zeggen voortkomend uit
de traditie, en nieuwe. Het vraagt ook om de nodige creativiteit in de voorbereiding van de viering en ruimte en
durf om te experimenteren.
In een viering moet rekening gehouden worden met de diversiteit in de school. Er zijn verschillen tussen de
grote levensbeschouwingen en ook bínnen de christelijke traditie. Je kunt hierbij denken aan het godsbeeld
(ervaar je God bijvoorbeeld als iets in de wereld of als Iemand buiten/tegenover de wereld), mensbeeld (zoals
‘in zonde ontvangen en geboren’, ‘Gij hebt ons bijna goddelijk gemaakt’ of ‘mensen zijn de geliefde kinderen
van God’) en wereldbeeld (bijvoorbeeld de plaats waar
schepping geschiedt of de plek van het kwaad).
Vieren vraagt om sensibiliteit voor symbolen en rituelen,
een gevoeligheid die niet als vanzelfsprekend aangenomen
mag worden. De manier waarop gebruik gemaakt wordt van
symbolen en rituelen moet aansluiten bij de leefwereld van
de studenten en medewerkers en bij de mate waarin en de
manier waarop betrokkenen daarmee om kunnen gaan.
Samen vieren vraagt om een gemeenschap van vertrouwen
en openheid in de school, een gemeenschap waarin
mensen betrokken zijn op elkaar. Binnen een viering mag
iedereen er zijn en doet ieders verhaal ertoe. Vieren vraagt
om een school waarin bewust aandacht wordt geschonken
aan de opbouw van zo’n schoolgemeenschap.
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5. ADVIEZEN EN VOORBEELDEN
5.1

Soorten vieringen

We onderscheiden drie soorten schoolvieringen:
a.
b.

c.

5.2

Overgangsvieringen (diplomering, afscheid, start en einde van een schooljaar, opening 		
nieuw gebouw, etc.).
Cyclische vieringen:
•
Vieringen ingebed in onze cultuur: Allerzielen, Kerst, Pasen, Suikerfeest, etc.
•
Vieringen gemaakt binnen een specifieke context: naamdag van de school, 7 voor 1 (een
dagelijks terugkerend contemplatief moment in de hogeschool Windesheim te Zwolle) als
een variant op kloostergetijden, gebedskringen.
Incidentele vieringen (gebedsmoment bij specifieke gebeurtenissen of situaties zoals een 		
overlijden, een viermoment tijdens een excursie, bijvoorbeeld tijdens een Taizé-reis).

Plan van aanpak voor organiseren viering

Voorbereiding
Elke school heeft haar draaiboeken voor activiteiten. Bij het voorbereiden van een viermoment komen er
allerlei extra zaken bij. Met dit plan van aanpak bieden we een overzicht van de zaken die overwogen,
besproken of gedaan moeten worden. Adressering van taken of acties is vanzelfsprekend per school
verschillend.
Inhoudelijk:
• Wat vieren we?
• Waarom of met het oog waarop vieren we?
• Voor wie en met wie vieren we?
• Met wie bereiden we de viering voor? N.B. het betrekken van de doelgroep is een belangrijke
voorwaarde voor het welslagen van een viering.
• Hoe gaat de viering eruit zien?
Praktische zaken: (zie tabel op pagina 15)

Viering

Welkom - Liturgie - Afronding (inclusief bedanken) - Uitlooptijd - Hapje en drankje

Achteraf

Opruimen en nazit - Evalueren - Verslag maken en publiceren
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Onderdelen

Aandachtspunten

Communicatie / PR

•
•
•

Aankondiging
Verslag (tekst en beelden)
Uitnodigingen versturen

Gebouwbeheer / Facilitair

•
•
•
•

Ruimte(s) reserveren
Ruimte inrichten
Beveiliging
BHV

Catering

•

Zelf doen of uitbesteden

Servicedesk

•

Viering aanmelden

Financiën

•
•

Begroting
Budget

Gasten

•
•
•
•

Spreker
Muziek / dans e.d.
Attentie / kosten
Ontvangst gasten

Repro

•
•
•

Flyers
Posters
Boekje

Roosterbureau

•

Interne afspraken

Benodigheden

•
•
•

Kaarsen
Aankleding
Presentatie/Prezi/PowerPoint en laptop
met beamer
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5.3

Voorbeelden van vieringen in het christelijk mbo

1. Herdenkingsviering ROC Friese Poort, Emmeloord, 7 november 2013
Thema:
Groep:		

Herdenkingsviering voor collega’s en studenten die een geliefde zijn verloren.
Afhankelijk van de context en de wensen van studenten, collega’s en familie.

Woord van welkom en korte uitleg herdenkingsviering
Aansteken van de grote kaars
Lezen van psalm 139 uit ‘Psalmen van nu’, Huub Oosterhuis
Deze psalmbewerking is ook te vinden op YouTube als het lied Ken je mij? van Trijntje Oosterhuis.
Muziek ‘Haven in zicht’ van Guus Meeuwis
Je laat mijn handen los
en slaat je ogen neer
je spreekt het vonnis langzaam uit
je wilt niet meer
en ik zou iets willen zeggen
maar ik mis gewoon de kracht
nu je ogen niet meer blauw zijn
maar zo donker als de nacht
Refrein:
En ineens is het voorbij
en is er geen later
en ineens is het geen storm
in een glas water
maar een somber weerbericht
en het anker wordt gelicht
jij drijft weg met de haven in zicht
Ineens woedt er orkaankracht
op de open zee
we dansen als een speelbal op de golven mee
en ik zou je willen redden
maar de zee heeft overmacht
en ik zie je verder drijven
als een schip in de nacht
2x Refrein
Voorlezen verhaal Toon Tellegen p. 371 uit ‘Misschien wisten zij alles’:
Een kort verhaal over het bewaren van de mooiste momenten en herinneringen
Muziek Enya - Only Time
Who can say where the road goes,
Where the day flows, only time?
And who can say if your love grows,
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As your hearth chose, only time?
Who can say why your heart sights,
As your live flies, only time?
And who can say why your heart cries
when your love lies, only time?
Who can say when the roads meet,
That love might be, in your heart?
and who can say when the day sleeps,
and the night keeps all your heart?
Night keeps all your heart...
Who can say if your love grows,
As your heart chose, only time?
And who can say where the road goes
Where the day flows, only time?
Who knows? Only time
Who knows? Only time
Ruimte om te delen, iets te vertellen over de degene die jij mist
Muziek instrumentaal, met tijdens de muziek: stenen beschrijven met namen en neerleggen bij de
kaars
Afsluiting met zegenbede:
De Heer zij voor je,
om je de weg te wijzen.
De Heer zij naast je,
om je in de armen te sluiten
en je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder je
om je op te vangen, als je dreigt te vallen.
De Heer zij in je
om je te troosten als je verdrietig bent.
De Heer zij om je heen,
als een beschermende muur
tegen mensen die je kwetsen.
De Heer zij boven je,
om je te zegenen.
Zo zegene je God,
vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.
Amen.
Vrij naar St. Patrick, Ierse bisschop, vijfde eeuw
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2. Viering Allerzielen ROC A12, 2 november 2011
Thema:
Groep: 		

We noemen hun namen.
Niet specifiek, open bijeenkomst voor iedereen die deel wil nemen.

Inleiding
Het tienjarig bestaan van ROC A12 was in 2011 aanleiding om met alle medewerkers een feest te vieren.
Tegelijkertijd realiseerden we ons dat in die tien jaren ook een heel aantal collega’s en studenten was
overleden.
De lustrumviering stond gepland op 3 november. We vonden het mooi om dit vooraf te laten gaan door
een bijeenkomst om onze overledenen te gedenken op 2 november, aansluitend bij Allerzielen.
Collega’s bleken enthousiast voor het idee en wilden ook graag meewerken. Voor een aantal was het een
manier om verdriet een plek te geven of om een lastige periode af te sluiten.
De viering
• Ontvangst in de zaal. Muziek van het Dutch Holland Young Choir.
• Welkom aan aanwezigen.
• Voor alle overleden collega’s en studenten brandt een waxinelichtje.
• Voor alle overledenen steken we ritueel een grote kaars aan.
• Waarom gedenken? Een collega geeft een korte overweging bij gedenken.
• “Samen” - gedicht over herdenken, voorgedragen door een collega die ook de auteur is van de
dichtbundel ‘Dichter bij’.3
• Clip over Joep. In het kader van het practoraat hebben studenten onder regie van de practor een clip
gemaakt van het verhaal van een collega. Zij vertelde háár beleving wat er allemaal gebeurde na de
zelfdoding van één van haar studenten waar zij de studieloopbaanbegeleider van was.
• De voorzitter van het College van Bestuur las alle namen van de overleden collega’s en studenten
op. Hun namen verschenen achter haar op een groot scherm.
• De voorzitter van de OR las een gedicht voor.
• Een collega die in dat jaar een collega uit zijn team was verloren, liet een videofragment zien over het
laatste zeilkamp waaraan ze samen met de studenten hadden deelgenomen.
• Ter afsluiting is het nummer “Er is een steen verlegd op aarde” (Bram Vermeulen / Paul de Leeuw)
gespeeld.
• Bij het slotwoord is aangesloten bij de steen ter nagedachtenis aan een dierbare die is overleden.
Wie dat wilde, kon een mooie steen uit een mand kiezen en meenemen.
• Na afloop was er voor iedereen nog een drankje en een hapje. Daarmee was er ruimte om na te
praten en soms nog emoties te delen.

3
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3. Pasen-actie ROC Alfa College, april 2013
Thema:
Groep:		

Waar sta jij voor op? Een Paasprogramma voor iedereen (vieren en dienen).
Klas of andere groep van max. dertig mensen.

Inleiding
Pasen is een christelijk feest waarin het verhaal verteld wordt van vriendschap, verraad, vooroordelen
en veroordeling van Jezus, die - de vierdag van Goede Vrijdag - uiteindelijk gedood wordt aan het kruis.
Het Bijbelverhaal loopt niet dood met het sterven van Jezus. Het verhaal gaat verder met een wonderlijke
opstanding, waarvan de boodschap is: liefde is sterker dan de dood - de vierdag van Pasen.
In deze viering wordt aangesloten bij de moeite om dat zomaar te geloven. Iedereen die iemand verloren
heeft van wie hij houdt, wil niets liever dat diegene weer bij hem is. Zo kun je iemand immers vasthouden,
omarmen, ruzie met hem maken of samen ‘gewoon’ leven. Liefde die sterk is als de dood laat zich zien in
levendige herinneringen. Sommige herinneringen maken je overstuur, machteloos of nog verdrietiger.
Pasen is ook het feest van eieren, lente, de natuur die na de winter wakker wordt. Feest van samen
brunchen, lekker uitgebreid eten en drinken, een extra vrije dag. Dat kun je samen met je klas doen…
Samen een feestelijk ontbijt maken of een brunch. Samen iets gezelligs doen of samen het feest van
Pasen delen met andere mensen.
Een alternatief is het om het beeld van leven door de dood heen te vertalen naar een activiteit die
verband houdt met leven brengen. Zoals kaarten sturen naar gevangenen die onterecht en zonder
enige vorm van eerlijke rechtspraak jaren vast zitten, bijvoorbeeld omdat ze een andere mening hebben,
zelf een geloof naleven of politiek tegenstanders zijn. Je kunt met je klas een activiteit doen door voor
Amnesty International ansichtkaarten te maken en te versturen. Op de site van A.I. tref je voorbeelden en
namen van mensen die onterecht veroordeeld zitten.
De Kruisweg
Onder meer in de rooms-katholieke traditie wordt het lijdens- en Paasverhaal uitgebeeld met de
‘Kruisweg’, een soort ouderwets stripverhaal van belangrijke gebeurtenissen die elkaar opvolgen. De
verschillende beelden worden ‘staties’ genoemd. Statie betekent stilstaan.
Stel dat wij je uitnodigen om stil te staan bij beelden van de kruisweg van Jezus en vragen of je samen
met de klas of groep stil wilt staan bij statie...
Op één van de staties zien we hoe Jezus wordt uitgelachen,
uitgescholden, gepest en getreiterd. Op het laatst doet
iedereen mee. Waarom? Hoe kan dat? Hoe komt het dat
als er iets gebeurt, een trend gezet wordt, iedereen zich vrij
gemakkelijk aansluit? Zijn wij mensen vooral meelopers?
Als iedereen iets roept, zal het wel zo zijn? Ben ik zelf een
meeloper? Vind ik wat anderen vinden? Roep ik eerst iets
voordat ik erover nadenk wat de gevolgen hiervan zijn? Ik
hoop het niet. Ik hoop dat ik blijf nadenken, in contact blijf
met degene die uitgescholden, getreiterd en veroordeeld
wordt. Ik hoop dat ik voldoende lef heb om me te verzetten,
dat ik kritisch ben, niet alles zomaar naroep of geloof als
anderen iets zeggen. Ik wil graag opstaan en kiezen wat
ik zeg of doe. Daarover gaat dit keer een deel van het
Paasverhaal.
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Door stil te staan bij de Kruisweg van Jezus besteden we dit jaar meer dan anders tijd aan de lastige kant
van Pasen: het lijden. De kant van getreiterd worden, veroordeeld worden, gepest worden. Iedere klas
die de uitdaging aanneemt en hiermee aan de slag gaat, heeft tot (datum) de tijd om een mooi, goed,
bruikbaar en praktisch product te maken. Een deskundige jury beoordeelt de kwaliteit.
Hoe luidt de opdracht?
Klassenwerk “Waar sta jij voor op?”
1. Kijk en lees samen de “Kruisweg” door en ga ermee aan de slag. Naast het beeld zie je vragen. Je
kunt per persoon deze vragen beantwoorden en met elkaar in gesprek gaan over jouw aandeel en
bijdrage aan pesten, het veroordelen van iemand die je niet kent of het zorgen dat iemand volledig buiten
de groep valt. Herken je zo’n situatie en wat doe jij dan?
2. In school, in vrijwel alle scholen wordt gepest. Voor de meeste mensen is school veilig en is het wel
oké om naar school te gaan. Een klein groepje gaat met buikpijn, kopzorgen, tegenzin en verdriet naar
school. Omdat het moet. Vanwege de leerplicht en je wilt verder komen in het leven. Iedereen kent
wel iemand die zo naar school gaat. En de verhalen van Tim Ribberink en Fleur Bloemen kennen de
meesten van ons wel. Velen hebben al dan niet verplicht gekeken naar het avondvullend programma
over pesten en de BN’ers gezien die zelf gepest zijn: een dj, Jamai, een beroemde actrice, schrijver,
journalist. Bespreek een situatie die je zelf meegemaakt hebt, waarvan je nu denkt: “Dom dat ik hier aan
meegedaan heb.”
3. Ontwerp in groepjes een plan of werk een idee uit hoe jullie zelf in actie komen tegen pesten. Wat kan
er gedaan worden op de route van ‘vooroordelen - veroordelen - in contact komen - accepteren’, zodat
iedereen er bij hoort? Verzin een ‘masterplan’ dat aangeboden kan worden aan de regiegroep Veilige
school, zodat jouw locatie zeker weet: hier staan wij voor op.
4. Stuur de plannen, ideeën, projecten op naar de voorzitter van de jury op jullie locatie.
Alle plannen worden door een jury bekeken, besproken en beoordeeld op:
• Originaliteit
• Haalbaarheid & houdbaarheid
• Praktisch & bruikbaar
• Lef
• Duurzaamheid, dat wil zeggen: je plan gaat lang mee op school.
Face it!
Tussen Pasen en 18 april is er een Facebookpagina in de lucht waarop onder andere een PowerPoint
staat, die bij de Kruisweg hoort. Ook staan er voorbeelden op van hoe anderen het pesten hebben doen
afnemen in hun school.
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4. Startviering op ROC Friese Poort als afsluiting LevO-netwerkdag, 24 september 2009
Thema:
Groep:		

Afsluiten van startbijeenkomst met collega’s en/of studenten, begin van het schooljaar.
Groep directe collega’s, bijvoorbeeld in teamverband; de viering kan ook in de klas.

Vooraf klaar zetten: doek, kaars en steen in het midden van een kring.
“Ooit is het begonnen…”

Korte tekst: Levensvragen
Aan het begin van de Bijbel worden er twee levensvragen aan de mens gesteld: ‘mens, waar ben je?’ En
‘mens, waar is je broeder/zuster?’
We worden er als mens op aangesproken er te zijn, aanwezig te zijn, in het licht te gaan staan en daar
vanuit te leven. En we zijn aansprakelijk voor elkaar. We leven in gemeenschap, en niet als eenlingen,
ieder op een eiland.
We zijn van elkaar afhankelijk, en hebben de ander nodig. Als aanspraak, maar ook om aan te leren wat
mens zijn is, en hoe de één voor de ander tot antwoord kan zijn en is.
(Judith van der Werf voor de IKON)
Moment van stilte
Wat vind jij waardevol om mee te nemen aan het begin van dit schooljaar? Schrijf dit op een
briefje. We lezen daarna de briefjes voor en leggen ze bij de kaars/steen.
Muziek: Die de aarde boetseerde
Die de aarde boetseerde, grondvestte, vasthoudt,
Die haar niet geschapen heeft als een chaos,
Maar opdat zij ingericht en bewoond wordt –
Die niet heeft gesproken in het geheim,
Niet gezegd heeft ‘zoek maar in de leegte’,
Maar ‘hier ben ik, woon hier onder mijn woord’.
Hij zegt: God? Ik God, Ik zal, en geen ander.
Ik spreek recht, trouw, waarheid, woorden die werken:
Licht, en zie: licht! Water! - dorst naar dat water.
(Huub Oosterhuis)
Een gezegend schooljaar toegewenst!
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