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Het leven is eeuwig 
in vijf minuten

Over het nut, de waarde en de toekomst van dagopeningen

JORIS VERHEIJEN

Dagopeningen op confessionele scholen verliezen steeds meer terrein, signaleren 
onderwijskundigen en docenten. De situatie op het Amsterdamse Cygnus 
Gymnasium is een treffend voorbeeld van die trend. Daar zijn de dagopeningen 
nota bene in de schooldag ingeroosterd, die met dat doel om vijf voor half negen 
begint, maar weinig docenten weten ervan en alleen een handjevol doet er iets 
mee. Reden genoeg voor een onderzoek, in opdracht van de school en in het 
kader van de eerstegraads lerarenopleiding: wat zijn de functies en kenmerken 
van effectieve dagopeningen? In dit artikel geef ik antwoord op die vraag en ga ik 
verder in op de volgende vragen. Vertegenwoordigen dagopeningen een waarde 
die in het moderne onderwijs onder druk is komen te staan? Wat zijn de 
problemen en wat zijn er voor toekomstperspectieven? Vragen waar ik in dit 
artikel een antwoord op geef, onder meer aan de hand van gesprekken met 
onderwijskundigen en docenten, op het Cygnus en andere scholen.

Functies en kenmerken
Er zijn naar mijn idee vier belangrijke functies van dagopeningen in het voort-

gezet onderwijs: bezinning, transitie, aandacht richten en groepsvorming. Er 

zijn er ongetwijfeld meer, maar deze vier worden in grote lijnen onderschreven 

door de onderwijskundigen en leraren die ik heb geïnterviewd.

Bij het begrip bezinning merkt onderwijskundige Taco Visser op dat het in feite 

twee verschillende functies omvat: enerzijds contemplatie en verstilling, ander-

zijds bewustwording van levensvragen. Transitie slaat op de overgang van huis 

naar school. Aandacht richten is Vissers preciezere term voor wat ik eerst 

‘warming-up’ had genoemd, een voorbereiding op het denkwerk van de school-

dag. Alle deskundigen benadrukken trouwens dat de daarin geïnvesteerde tijd 

zich vrijwel altijd terugbetaalt in betere concentratie en prestaties in het restant 

van de les. Groepsvorming slaat vooral op het contact tussen docent en klas, 

waarvoor de dagopening volgens Désiré Brokerhof, godsdienstpedagoog en 
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uitgever van dagopeningen, en leraar levensbeschouwing Klaas den Uijl een 

unieke gelegenheid biedt. Staan we als leraren bij die ontmoeting stil of zijn we 

buschauffeurs, die zonder omkijken de motor starten? Na een sterfgeval of 

andere calamiteit beseffen we meestal wel dat we niet gewoon met bladzijde 

38 in het boek kunnen beginnen en dat er aandacht moet zijn voor het moment, 

maar waarom zou die aandacht er op andere dagen niet hoeven te zijn?

Sommige van deze functies zijn prima op latere tijdstippen in een les te inte-

greren, maar met name voor transitie en groepsvorming zijn juist de eerste 

minuten van de les een natuurlijk moment en een kans die je maar één keer 

per dag krijgt. Ten slotte zal niet elke dagopening alle functies vervullen, maar 

volgens Brokerhof hoeft dat ook niet. Ook onder docenten zal de één meer 

aanleg hebben voor groepsvorming, de ander voor bezinning.

Er zijn vier belangrijke functies van dagopeningen in het voortgezet 
onderwijs: bezinning, transitie, aandacht richten en groepsvorming.

Het aantal mogelijke activiteiten tijdens de opening is onbeperkt: van een kort 

spel, een gesprek over het nieuws of een filmpje tot een rondvraag - ‘Wat is de 

grootste fout die je de afgelopen week hebt gemaakt?’ - of een persoonlijke 

anekdote. 

Wat zijn de randvoorwaarden? De opening moet in elk geval duidelijk afge-

grensd zijn van de reguliere lestijd. Sommige docenten steken een kaars aan 

of hebben andere rituelen, maar het gaat er vooral om dat de invulling van het 

moment wezenlijk anders is en dat het andere vaardigheden en kwaliteiten van 

leerlingen aanspreekt. Een andere randvoorwaarde waar Brokerhof op wijst, is 

discipline: een effectieve dagopening moet ingebed zijn in de schoolcultuur en 

met enige discipline worden gepraktiseerd door een meerderheid van de docen-

ten. Anders kun je haar beter afschaffen. 

De waarde van dagopeningen
Functionaliteit en effectiviteit zijn populaire criteria om kwaliteit in het onder-

wijs te beoordelen, maar de vraag naar de onderliggende waarden en idealen 

is minstens zo belangrijk. Kun je zeggen dat dagopeningen waarden vertegen-

woordigen die in het moderne onderwijs onder druk zijn komen te staan? En 

zou dat een antwoord kunnen zijn op de vraag waarom ze terrein verliezen?

Dagopeningen zijn voortgekomen uit de Bijbellezingen, die in de tweede helft 

van de vorige eeuw op de meeste christelijke scholen werden afgeschaft, omdat 

ze over de hoofden van de leerlingen heen gingen. Maar het principe van een 

bezinningsmoment vóór of naast het werk gaat verder terug en heeft wortels 

in het klassieke denken. 
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Die wortels zijn te karakteriseren aan de hand van twee paren van begrippen, 

waar mensen in de oudheid de juiste balans tussen zochten: chronos/kairos 

(de voortjagende kloktijd tegenover het vervulde moment) en vita activa/vita 

contemplativa (het actieve tegenover het beschouwende leven). Verschillende 

denkers stellen dat de balans in het moderne leven is doorgeslagen naar de 

kloktijd en een roes van hyperactiviteit, ten koste van het vervulde, contem-

platieve moment. 

Twee filosofen die hier in de laatste jaren op hebben gewezen zijn Joke Hermsen 

(Kairos, 2014) en Byung-Chul Han (Duft der Zeit, 2009). Hermsen omschrijft 

kairos als niet zomaar een streepje op een tijdbalk, maar een betekenisvol 

moment, een “eeuwigdurend ogenblik” waarin je je bezint op het verleden en 

voorbereidt op de toekomst. Han noemt de vita contemplativa een inhouden, 

een pas op de plaats die nodig is om verder te kunnen komen. “Op het moment 

dat de danser in zijn dans inhoudt, wordt hij zich bewust van de ruimte om 

hem heen. Dit talmende verwijlen is de voorwaarde voor het ontstaan van een 

heel nieuwe dans.” Zulke beschrijvingen kun je makkelijk toepassen op een 

bezinningsmoment in de schooldag.

De tendens naar een overheersende kloktijd en een cultuur van activisme, die 

deze auteurs beschrijven, is ook in het onderwijs te signaleren. Misschien is de 

verandering daar wel extra ingrijpend. ‘School’ komt tenslotte oorspronkelijk 

van het Griekse scholé, vaak vertaald als ‘nietsdoen’ of ‘vrije tijd’, maar het is 

meer dan dat: bij Aristoteles duidt het op tijd waarin niet gewerkt hoeft te 

worden en die te gebruiken is voor contemplatie of theoria. Scholé is in feite 

vrije tijd met een pedagogisch doel. Als je even vrij bent van andere verplich-

tingen, ontstaat er een gelegenheid tot bezinning.

Verschillende denkers stellen dat de balans in het moderne leven 
is doorgeslagen naar de kloktijd en een roes van hyperactiviteit, 

ten koste van het vervulde, contemplatieve moment.

“Juist op een school als het Cygnus, waar vrij weinig leerlingen de bezinnings-

momenten van huis uit meekrijgen in de vorm van een religieuze traditie, is 

het goed als daar ruimte voor is,” zegt één van de geïnterviewde docenten. Een 

moment voor de ervaring van kairos, een contemplatief moment in een hyper-

actieve schooldag: dat is ook wat Brokerhof bedoelt als hij de dagopening een 

“oase in de tijd” noemt.

Pleitbezorgers van de zogeheten contemplatieve pedagogiek onderstrepen de 

waarde van zulke momenten al tientallen jaren. Ernie Christie, conrector van een 

Australische school waar de dag met meditatie begint: “Als kinderen overprikkeld 

raken, ontnemen we ze iets kostbaars: gewoon te mogen ‘zijn’ en hun eigen besef 
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van wie ze zijn te ontwikkelen. Meditatie kan ze daarbij helpen.” Sommige scho-

len beginnen de dag met een korte gedeelde stilte. Volgens theoloog Ton Roumen 

een teken “dat het meditatieve moment op school kan worden gecultiveerd en 

de mogelijkheid biedt een balans te creëren tussen rusten en werken.”

Als het contemplatieve aspect één van de belangrijkste waarden achter de 

dagopening vormt, dan zou dat eigenlijk af en toe in de gekozen activiteiten 

tot uitdrukking moeten komen. Er is niets mis met een grappig YouTube-filmpje 

of een kort gesprek over een opvallend nieuwsfeit. Je hoeft ook echt niet elke 

ochtend een ‘eeuwigdurend ogenblik’ te creëren. Maar het is wel van belang 

om te beseffen welke waarde een dagopening vertegenwoordigt en in hoeverre 

die terugkeert in de concrete inhoud. En het zou voor veel docenten waarschijn-

lijk een uitdaging zijn om wat meer contemplatieve activiteiten toe te passen: 

het lezen en in stilte overdenken van een gedicht of aforisme, het beschouwen 

van een kunstwerk, een gedeelde stilte, een korte meditatie of visualisatie of 

een ontspannende lichamelijke oefening (bijvoorbeeld yoga).

Als het contemplatieve aspect één van de belangrijkste waarden 
achter de dagopening vormt, dan zou dat eigenlijk af en toe 

in de gekozen activiteiten tot uitdrukking moeten komen.

Ook Joke Hermsen, die zelf toevallig docent filosofie op het Cygnus geweest is, 

moedigt in een e-mail aan om de leerlingen door middel van de dagopening 

“tot verdieping en innerlijke reflectie aan te sporen” en noemt daarbij dezelfde 

contemplatieve activiteiten. De Progressive School in Long Island, New York 

begint elke dag met korte periodes van zang, yoga en meditatie en volgens 

rector Eric Jacobson “geeft de meerderheid van leerlingen en ouders aan dat de 

concentratie daardoor verbetert en er meer ontspanning van lichaam en geest 

is.” Het Britse Mindspace heeft een populaire meditatieoefening voor scholen 

ontwikkeld, ‘Five Minutes to a Calmer Classroom’. En het rapport Contempla-

tion and Education uit 2005 meldt dat klassen waarin zulke activiteiten regel-

matig worden toegepast een flinke afname van stressklachten en faalangst 

laten zien. Trouwens, docenten zouden er zelf ook veel baat bij kunnen hebben. 

“Op een school waar te weinig aandacht voor bezinning is, zie je dat docenten 

te hard werken en overspannen raken,” zegt een leraar van het Cygnus.

Onderzoek wijst uit dat veel jonge kinderen spontaan contemplatieve toestan-

den ervaren. Dat geeft aan dat het hier niet zomaar gaat om trends voor Hap-

pinez-lezers, waar de schooljeugd geen affiniteit mee zou hebben. Wel geldt 

voor al deze activiteiten dat je ze vaker moet doen om leerlingen te laten wen-

nen en te helpen om hun koudwatervrees te overwinnen. Gedeelde stilte, bij-
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voorbeeld, heeft meestal als eerste effect dat alle deelnemers de stemmen in 

hun eigen hoofd luider dan ooit horen tetteren. Pas bij herhaalde oefening 

begint het rust, concentratie en andere vruchten af te werpen.

Problemen met de dagopening
Als dagopeningen zoveel te bieden hebben, waarom staan ze dan onder druk? 

De voortschrijdende secularisatie en ontzuiling moeten natuurlijk een deel van 

de verklaring zijn. Het spreekt allang niet meer vanzelf dat docenten en leerlin-

gen elkaar vinden in een vorm van gedeelde contemplatie. Veel docenten 

wagen zich er maar liever helemaal niet meer aan. Visser beschrijft de dagope-

ning als een soort van anachronisme, “een verzuild instrument in een ontzuilde 

tijd”, en stelt de vraag of er nog toekomst in zit. Zelfs de naam lijkt een last te 

zijn geworden: Gerard Reve merkte ooit op dat zijn gedichten “vooral bij dag-

openingen gelezen worden”. Daarmee stak hij niet alleen de draak met zichzelf, 

maar ook met de sfeer van saaie stichtelijkheid die rond de dagopening hangt. 

Ook Klaas den Uijl merkt op dat sommige docenten op zijn school weerstand 

hebben tegen dagopeningen, omdat ze meteen aan Bijbellezing denken.

Als er geen seculier alternatief wordt gevonden voor de 
momenten van contemplatie die in het religieuze leven nog 

vastgelegd waren, krijgen we het alleen maar drukker.

Een heel andere verklaring is net al genoemd en treffend verwoord door Han, 

die er meteen een pedagogisch-didactische opdracht aan verbindt: “De hyper-

activiteit van het dagelijks leven ontneemt het menselijk leven het vermogen 

om te verwijlen en te beschouwen. Daardoor wordt de ervaring van vervulde 

tijd onmogelijk. Wat nodig is voor de overwinning van de huidige tijdcrisis zijn 

de revitalisering van de vita contemplativa en het opnieuw aanleren van de 

kunst van het verwijlen.” Als Han gelijk heeft, is de geruisloze afkalving van de 

dagopening geen bewijs dat ze achterhaald is, maar juist een tendens die ons 

tot principiële keuzes dwingt.

Ook het schijnbaar zo onherroepelijke proces van secularisatie brengt een 

gevaar van verarming met zich mee. Als er geen seculier alternatief wordt 

gevonden voor de momenten van contemplatie die in het religieuze leven nog 

vastgelegd waren (ora et labora), krijgen we het alleen maar drukker. Kortom: 

we mogen de dagopening niet te snel als een overblijfsel uit het verleden 

afdoen. De naam klinkt misschien oubollig, maar soms is wat een anachronis-

me lijkt te zijn ook gewoon van tijdloze waarde.
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Toekomstperspectieven
Welke toekomstperspectieven zijn er voor dagopeningen? Dat hangt allereerst 

af van de inbedding in de schoolcultuur. Worden ze in sollicitatiegesprekken 

genoemd? Staan ze geregeld bij studiedagen op de agenda? Beginnen studie-

dagen en andere teamdagen net als schooldagen met een dagopening? Is er in 

de elektronische leeromgeving of elders een plek waar docenten werkvormen 

en activiteiten kunnen opzoeken en toevoegen?

Ten tweede is het de vraag in hoeverre scholen tussen alle mogelijke didacti-

sche activiteiten ook de contemplatieve activiteiten extra aandacht willen 

geven. Die laatste activiteiten zijn voor het slagen van dagopeningen van 

belang, omdat ze 1) alle vier functies van dagopeningen vervullen, 2) zich dui-

delijk onderscheiden van reguliere lesactiviteiten, 3) binnen een activistische 

schoolcultuur de waarde van rust en contemplatie onderstrepen, en 4) leerlin-

gen vaardigheden aanleren waar ze aantoonbaar baat bij hebben in stresssitu-

aties, bijvoorbeeld tijdens een toets.

Andere aanbevelingen voor het doen slagen van dagopeningen is docenten zelf 

de keuze te geven voor een vorm waar ze zelf affiniteit mee hebben. Het is even 

ondoenlijk als onwenselijk om één soort activiteit bij de dagopening bindend 

aan alle docenten op te leggen. Ten slotte verdient het aanbeveling om voor 

elke docent in de jaartaak voorbereidingstijd toe te wijzen. Dat maakt voor alle 

betrokkenen zichtbaar dat de dagopening niet alleen een mooie intentie is, 

maar een wezenlijke waarde waar de school zich als geheel aan committeert 

en voor inzet.

Het is de vraag in hoeverre scholen tussen alle 
mogelijke didactische activiteiten ook de contemplatieve 

activiteiten extra aandacht willen geven.

Als je het mij persoonlijk vraagt, hoeven we dagopeningen niet te conserveren, 

maar moeten we ze transformeren. De verouderde naam ‘dagopening’ kan 

daarbij best veranderen. Een geschikt alternatief voor het Cygnus Gymnasium 

is kairos, dat sterke klassieke én christelijke connotaties heeft en in een paar 

lessen levensbeschouwing goed aan leerlingen uit te leggen is.


