
BIJSCHRIFT
Als je een diploma behaalt aan 
een hogeschool of universiteit, dan 
heb je nog niks bewezen. Behalve 
misschien het feit dat je een goede 
conditie hebt. 
Destijds hoorde ik die woorden wel 
– uit de mond van een bevlogen 
en beslagen leraar Frans – maar ik 
begreep toen de volle draagwijdte 
niet. Of liever: nog niet. Achteraf 
pas besefte ik wat hij bedoelde. 
Kennis en vaardigheden houden 
niet op bij het evaluatiemoment, 
bij het examen. Daarna ga je en 
moet je met die verzamelde en 
opgebouwde bagage  aan de slag. 
Toegegeven, niet alles wat je in 
je hoofd gepropt hebt ligt je even 
goed. Sommige vakken verwijs je 
met veel plezier naar een uithoek 
van je brein, als ze daar al niet 
eerder een plaatsje gevonden 
hadden. Van andere disciplines wil 
je graag meer te weten komen, er 
de finesses van leren kennen. Elke 
leraar met ook maar een greintje 
ambitie in zijn lijf droomt ervan om 
bij – al is het maar – één leerling uit 
een hele klas de passie voor zijn of 
haar vak los te weken. 
Hoe dan ook elk onderwerp of vak 
blijft levenslang leerstof, stof tot 
nadenken, tot ontdekken. Geen 
afgesloten hoofdstuk maar een 
verhaal met een open einde, dat 
vraagt om een zelfgeschreven 
vervolg. Geen eindstreep maar 
het begin van een veelbelovende 
reisweg. 

Ludwig Vanderbeke
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