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‘Ongehoorde ‘stageverhalen’.  

Briefwisseling Jacco van Uden en Paul de Regt 

Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 vroegen collega’s van de opleiding HRM mij of ik ten 

behoeve van het HRM-symposium op 17 januari 2023 over inclusie en diversiteit met studenten 

een kleine theatervoorstelling wilde maken. Na wat wikken en wegen kwamen we er op uit dat, 

gezien de verhalen die we zo nu en dan in de wandelgangen oppikten, het onderwerp van de 

voorstelling stagediscriminatie zou moeten zijn. Geen ‘fijn’ onderwerp, maar relevant en belangrijk 

genoeg om daar nu eens op een andere manier aandacht aan te besteden. 

Bij het Lectoraat Change Management doe ik onderzoek naar de (on-)mogelijkheden van theater in 

het onderwijs. Jaarlijks bereid ik met een groep studenten een theatervoorstelling voor en 

bestudeer ik op welke manier theater ‘werkzaam’ kan zijn. Het verzoek van mijn collega’s sloot dus 

prima aan op mijn onderzoek.  

Jacco van Uden, lector Change Management en in die zin dus mijn ‘baas’, volgde op dat moment 

ook een opleiding tot theaterregisseur. Die kans kon ik nu niet laten liggen. Als Jacco nu de regie 

voor zijn rekening zou nemen, had ik weer de handen vrij om te observeren, te vragen, te kijken. 

Bovendien zou Jacco op deze manier ook inhoudelijk nog dichter op mijn onderzoek worden 

betrokken. 

Jacco bleek gelukkig bereid om deze klus op zich te nemen. Hij opperde echter direct om onze 

ervaringen in een ‘briefwisseling’ vast te leggen.  

 

Amsterdam, 24 oktober 2022 

Dag Jacco, 

Is het toch een langere mail geworden dan ik wilde. Schrijven is schrappen, werd mij ooit op een 

cursus journalistiek schrijven voorgehouden. Blijf ik lastig vinden. 

Maar goed, ter zake. Jij en ik gaan samen met een groep studenten van de opleiding HRM ten 

behoeve van het HRM-symposium op 17 januari 2023 een theatervoorstelling voorbereiden over 

discriminatie en uitsluiting. ‘Ongehoorde (stage-) verhalen’ zal de voorstelling gaan heten. Jij zal het 

stuk regisseren en ik ‘produceer’, wat in de praktijk betekent dat ik alles zo zal proberen te regelen 

dat jij je voornamelijk hoeft te concentreren op het artistieke proces. Aan dit project koppelen we 

tevens een onderzoek, namelijk in hoeverre een project als dit kan bijdragen aan de ‘subjectivicatie 

van studenten.  

Laat ik eerst even ingaan op de inhoud van de voorstelling. Het plan is die te baseren op verhalen van 

stagiairs van de opleiding HRM. De titel geeft waarschijnlijk al aan wat we willen laten zien. Veel 

studenten, en dan vooral jonge vrouwen, worden tijdens hun stage geconfronteerd met allerlei 

vormen van pestgedrag, discriminatie en uitsluiting. (Inholland, 2021) Ongehoord, inderdaad. Want 

behalve dat veel stagiairs uit vrees voor het verliezen van hun stage niet durven te vertellen wat hen 

allemaal overkomt, blijven deze verhalen, als ze al worden gedeeld, vaak ongehoord. Ik denk vaak 

omdat de omgeving (scholen, bedrijven, stagebegeleiders etc.) ze niet wíllen horen. Niet altijd uit 

desinteresse, denk ik, maar meer uit een soort ‘handelingsverlegenheid’; het onvermogen om 

adequaat met dit soort kwesties om te gaan. Bovendien wordt maar al te vaak wordt de impact van 

discriminatie onderschat. Nu we een publiek voor ons hebben dat in allerlei opzichten in de positie 

zit en het vermogen heeft om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan is het misschien goed ze 

dat nog eens onder de neus te wrijven. 
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Maar waarom dan een theatervoorstelling? We zijn er voor gevraagd, maar ik denk dat dit verzoek, 

in alle bescheidenheid, wellicht te maken heeft met wat ik, samen met Serge Bosman, de afgelopen 

jaren met theater gedaan heb binnen de opleiding HRM. De vier voorstellingen die we inmiddels met 

studenten hebben gemaakt, hebben de collega’s getoond dat theater ‘werkt’. Wanneer je bepaalde 

actuele, relevante onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van studenten staan, óók door hen 

op een theatrale manier over het voetlicht laat brengen, krijgt het onderwerp een andere, diepere, 

lading. Ik denk dat een theatervoorstelling, zeker over dit onderwerp, daarom in het komende 

symposium heel functioneel kan zijn.  

Onze komende samenwerking in dit project biedt ook de kans voor nieuwe inzichten ten behoeve 

van mijn onderzoek binnen het Lectoraat. Dat onderzoek draait om de vraag óf en op welke manier 

theater van waarde kan zijn voor het HBO-onderwijs. Die algemene vraag valt in twee delen uiteen. 

In de eerste plaats wil ik weten hoe en op welke manier theater op zichzelf, dus als ‘werkvorm’ kan 

dienen. Kortom, is theater ‘leerzaam’ en zo ja, hoe werkt dat dan? In de tweede plaats wil ik weten of 

theater misschien ook een methode kan zijn om studenten op een andere manier te betrekken bij 

het onderwijs. Met ‘een andere manier’ bedoel ik een methode waarbij de student geen ‘afnemer’ 

van onderwijs is, maar zelf een aandeel heeft in het onderwijsproces. Dat wil zeggen dat hij of zij 

actief betrokken is bij de wijze waarop een onderwijsactiviteit vorm krijgt. 

De laatste tijd hebben jij en ik veel gelezen van Gert Biesta. Onderwijs, zo stelt Biesta, kan gezien 

worden als een ‘scheppingsdaad’. Maar dan niet als een daad waarin iets wordt geproduceerd, maar 

als ‘een gebaar dat moet worden begrepen in de zwakke, existentiële zin waarin het zijn tot leven 

wordt gebracht’. Voor Biesta is onderwijs, naast kwalificatie en socialisatie voor een belangrijk deel 

een proces tot ‘subjectivicatie’. Die term verwijst naar zijn opvatting dat de student niet mag worden 

beschouwd als een object, een ‘ding’ waarop onderwijs wordt ‘toegepast’, maar gezien moet worden 

als een subject, een wezen dat zich op een bepaalde manier bewust is van zijn bestaan en zijn 

relaties met anderen. Dat zijn van een subject is een gegeven, zo stelt Biesta en dat betekent dat 

onderwijs dan de taak heeft de studenten uit te dagen om zich als een volwassen, vrij, mens te 

verstaan met de uitdagingen die het leven biedt. Onderwijs als ‘scheppingsdaad’ betekent dan niet 

dat de docent een subject ‘maakt’, maar dat de student in de gelegenheid wordt gesteld als subject 

‘te verschijnen’ (Biesta, 2015).  

Wat ik in de afgelopen vier jaar heb ontdekt bij het maken van de theatervoorstellingen is dat die, in 

alle bescheidenheid weer, achteraf wellicht als scheppingsdaden kunnen worden gezien. Vooraf was 

niet duidelijk waar de voorstellingen over zouden moeten gaan, noch op welke manier rollen 

moesten worden ingevuld. Dat proces werd samen met studenten aangegaan, op grond van hún 

ervaringen en ideeën. Op die manier konden zij allen, op hun eigen manier, ‘verschijnen’.  

Het gaat te ver om alle finesses van de theorie van Biesta hier te bespreken. Ik breng hem echter 

naar voren omdat ik denk dat Biesta een theoretisch anker kan vormen voor wat jij en ik de komende 

tijd gaan doen in ons theaterproject. Voor mij komt dit anker als geroepen. De laatste jaren heb ik 

tijdens de repetities van de voorstellingen vele notieboeken vol geschreven met observaties, 

overdenkingen en voorlopige conclusies. Maar dit samenbrengen tot een coherent verhaal is mij tot 

nu toe nog niet gelukt. Wellicht dat Biesta hier uitkomst kan bieden. 

Met de theorie van Biesta in het achterhoofd, en de uitgangspunten van de nog te ontwikkelen 

theatervoorstelling, zouden we de volgende onderzoeksvraag kunnen formuleren:  

Op welke manier kan het ontwerpen én spelen van een theatervoorstelling bijdragen aan het 

proces van ‘subjectivicatie’ van de student?  
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Deelvragen die dan beantwoord moeten worden zijn: 

- Wat verstaat Biesta onder subjectivicatie en waarom is dit voor hem een cruciaal aspect van 

onderwijs? En in hoeverre past dit concept in HBO-onderwijs? 

- Op welke manier krijgt de ‘subjectivicatie’ van studenten die een theatervoorstelling voorbereiden 

gestalte? Welke specifieke kenmerken van theater spelen hierin een rol en hoe?  

- Welke rol heeft de docent in dit proces?  

Het zal een onderzoek worden waarin literatuurstudie gecombineerd zal worden met informatie uit 

observaties tijdens de repetities en natuurlijk interviews met studenten, mededocenten en anderen.  

Tot slot onze onderlinge ‘rolverdeling’. Zoals we hebben afgesproken ga jij de voorstelling regisseren. 

Jij en ik hebben beide een passie voor theater en nu je ook nog eens een opleiding tot 

theaterregisseur volgt, is dit een prachtige kans om de theorie ook nog eens aan de praktijk te 

koppelen. Ik zal mij voornamelijk opstellen als onderzoeker. Dat wil zeggen: ik kijk, observeer, stel 

vragen en schrijf. Daarnaast blijf ik ook natuurlijk docent en ben ik voor studenten het eerste 

aanspreekpunt m.b.t. de beoordeling en logistieke vragen.  

Natuurlijk zijn onze rollen niet strikt van elkaar gescheiden. Jij en ik werken samen in dit project en 

we zullen samen regelmatig met elkaar overleggen over wat we zien en hoe we dat moeten duiden. 

Deze mail kan je dus zien als een begin. Ik ben benieuw hoe jij tegen dit alles aankijkt.  

 

Paul  

Den Haag,   

1 november 2022 

 

Ha Paul, 

Ja, spannend project hoor, en niet in de laatste plaats om in dat project zo’n centrale plek in te ruimen 

voor subjectivicatie. Wat het in ieder geval spannend maakt is dat Biesta zelf wel plezier1 lijkt te 

hebben in de verwarring rond en de pogingen tot ontwarring van het begrip subjectivicatie. Subject 

staat voor Biesta in ieder geval tegenover object, zoals jij al schrijft, en daarmee heb je al een heel 

aardig ingangetje in het complexe denkwerk van Biesta rond goed onderwijs. 

Over dat verschijnen van de student. We grappen wel eens serieus dat we de studenten krijgen die we 

verdienen. Als in: als studenten het idee krijgen dat ze vier jaar lang door toetsmatrijzen worden 

getrokken, kunnen we ze het amper kwalijk nemen als ze voortdurend de vraag stellen: ‘moeten we 

dit weten voor de toets?’. Verschijnen gaat wat mij betreft over studenten die niet alleen shinen 

binnen de lijntjes, maar zich echt bemoeien met het onderwijs vanuit het besef dat ook zij een 

verantwoordelijkheid hebben in het maken van goed onderwijs. Maar hoe ‘gebeurt’ dat verschijnen? 

Ik merk dat ik – welwillend als ik ben om studenten de ruimte te geven (daar heb je het al: wie ben ik 

om de ruimte te geven?) – een belangrijke rol heb in het laten verschijnen van de studenten. Heel 

concreet in ons theaterproject: hoe kunnen we studenten nou echt laten verschijnen, als we over 2,5 

maand al een voorstelling moeten hebben, terwijl we elkaar maar 2 uur per week zien? En daar zit de 

kerstvakantie nog tussen. En ze hebben nauwelijks ervaring met toneelspelen, laat staan toneel 

maken. Weinig toch niets weten van dramaturgie, mise-en-scène, speldynamiek, etc. 

Moeten we onze ambities niet bijstellen, vroegen jij en ik ons gisteren nog af. Moeten we de 

studenten, die we eigenlijk zo graag de kans willen geven om zélf een grote rol te pakken in het 

maakproces tot aan de voorstelling, niet in bescherming nemen door ze toch meer structuur, kaders 

 
1 https://wij-leren.nl/persoonsvorming-subjectificatie.php 
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en comfort mee te geven dan we eigenlijk zouden willen? Dus: verschijnen okay, maar wel gedoseerd, 

met mate. En in dit geval onder stevige begeleiding van onze kant. Is dat ook niet in lijn met wat 

Biesta zelf ook schrijft? Dat subject-zijn nooit een afgerond project kan zijn, maar een “levenslange 

uitdaging” is. Dat subject-zijn het best kan worden begrepen als een voortdurend proces van subject-

wording? Suggestieve vragen natuurlijk omdat jij en ik er niet aan twijfelen dat goed onderwijs iets 

anders is dan het loslaten van studenten. Natuurlijk moeten wij begeleiding bieden, vanuit de kennis 

en ervaring die hebben. Maar hoe om te gaan met het risico dat wij – juist in het belang van goed 

geleide subject-vorming – het verschijnen van de student in de weg staan?  

Goeds, 

Jacco 

Amsterdam, 

3 december 2022 

 

Dag Jacco, 

Nu we een paar weken op weg zijn in de voorbereiding op de voorstelling begint wel duidelijk te 

worden, denk ik, hoe weerbarstig het werken met studenten kan zijn. Je verwees al naar het cliché (is 

het dat eigenlijk wel?) dat je de studenten krijgt die je verdient. En dat blijkt ook nu weer het geval. 

Overigens moet ik nu onmiddellijk de kanttekening plaatsen dat ik mij bewust ben van het feit dat 

het gevaar dreigt dat het dit een klaagverhaal over studenten gaat worden. Dat wil uitdrukkelijk 

vermijden. Het ‘probleem’ zit hem niet in de studenten, of althans niet volledig, maar in het 

‘systeem’.  

 ‘You’ve got to love them’ liet jij je onlangs ontvallen en dat was meer een verzuchting dan een blije 

constatering. Het hele proces loopt soms wat stroef. Als we ‘huiswerk’ opgeven, wat in de meeste 

gevallen niet meer is dan de gerechtvaardigde vraag om een repetitie voor te bereiden door teksten 

te schrijven of te oefenen, dan is het resultaat vaak mager. Het wordt óf niet gedaan, of zeer 

rudimentair en dan ook nog op het allerlaatste moment. En dan heb ik het nog niet eens over het 

missen van repetities vanwege ziekte, gemiste treinoverstappen, dubbele afspraken en onvoorziene 

rampen in de privésfeer.  

Wie een beetje ervaren is in het onderwijs weet dat dit gedag eigenlijk heel ‘normaal’ studentgedrag 

is. Uitstellen, afwachten, minimale inspanningen doen… een soort ‘we-zien-wel-en-als-het-niet-goed-

is-horen-we-dat-wel’-mentaliteit zou je het kunnen noemen. Bovendien zijn ze gewend om niet 

eerder in actie te schieten als het moment om te presteren slechts een paar dagen in de toekomst 

ligt. Zo gaat het met toetsen immers ook: een paar dagen voor het tentamen wordt het cellofaan van 

het boek gehaald. Voor veel studenten moet studeren vooral effectief en efficiënt zijn. Want het gaat 

om het resultaat.  

Als we een beetje kritisch op onszelf zijn, dan zouden we kunnen zeggen dat het op zijn minst een 

beetje naïef is om nu, in het specifieke geval van ons theaterproject, te verwachten dat ze opeens 

ander gedrag gaan vertonen. Het maken van een theatervoorstelling mag dan als werkvorm anders 

zijn dan ze gewend zijn, dat betekent nog niet dat ze daarmee ook direct de kans grijpen om op z’n 

Biesta’s ‘te verschijnen’: you can lead a horse to the water, but…etc.  

Maar laat ik niet al te somber zijn. Tijdens de repetities gebeurt wel degelijk wat. Hoewel het ze 

enorm veel moeite kost om hun schroom en verlegenheid van zich af te gooien, proberen ze in de 

meeste gevallen wel om er het beste van te maken. Hun onzekerheid vind ik dan vaak wel 

aandoenlijk. Ze willen wel, maar vinden het ongelooflijk lastig om ‘los’ te spelen. Ze zien de ogen van 

de anderen op zich gericht en lijken dan vooral hun schaamte te moeten overwinnen. Onze 
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voornaamste taak nu is pushen, uitdagen, stimuleren en zelfvertrouwen geven. En hoewel het niet 

van het ene op het andere moment komt, zie ik wel degelijk vooruitgang. 

Wat op dit punt meespeelt, denk ik, is het onderwerp. Hun worstelingen bij het acteren hebben niet 

alleen te maken met de angst om voor anderen te spelen, maar ook met het verhaal dat ze willen 

vertellen over de ervaringen op hun stage. Ik bespeur ook op dat punt veel terughoudendheid. Ze 

maken vervelende en kwetsende dingen mee, maar ze vinden het lastig de woorden te vinden om 

die expliciet te maken. Ik weet niet of het te maken heeft met een bepaalde vorm van ‘verdringing’ 

(ik ben geen psycholoog) maar ik heb soms het gevoel dat ze de neiging hebben de impact van 

bepaalde gebeurtenissen te bagatelliseren en te relativeren. De angst om op het podium te tonen 

wat er tijdens hun stage is gebeurd en welke impact dat op hen heeft wordt misschien ook ingegeven 

door de praktische gevolgen die dat zou kunnen hebben. Hun stagebegeleiders zitten straks immers 

in de zaal. Hier wordt het dus spannend. Voor iedereen. En ook daar ligt voor ons een taak… 

Laat ik nog even terugkomen op het punt van ‘verschijnen’, toch wel een beetje ons voornaamste 

doel in dit project, zo lijkt het. Je stelt terecht dat Biesta ‘verschijnen’ beschouwt als een vorm van 

‘subject-wording’. Het is een proces dat niet alleen nooit afgerond kan zijn, maar ook risico’s met zich 

meebrengt. Wie zich als ‘subject’ toont is in de woorden van Biesta ‘volwassen’ en de weg naar 

volwassenheid zit vol gevaren. Het betekent het je durven blootgeven, verantwoordelijkheid te 

nemen, te falen. Dat zij allemaal zaken die studenten zoals wij die tegenkomen zoveel mogelijk uit de 

weg gaan. Niet omdat ze niet ‘volwassen’ zouden willen zijn, maar omdat de nadelige gevolgen groot 

kunnen zijn. Het willen zijn van een ‘object’ mag dan in zekere zin de ontkenning zijn van je eigen 

‘subjectiviteit’ zijn, het biedt in ieder geval meer garanties. Zie het als een deal: als jij (de student) nu 

doet wat wij (de docenten) verwachtten, krijg jij (de student) later een mooi diploma. 

Maar in alle bescheidenheid: zijn we toch niet al een beetje begonnen met het proces van ‘subject-

wording’ als je kijkt naar de repetities? Komt een deel van onze ergernis met hun gedrag ook niet 

voort uit te het feit dat we ze als subjecten proberen te zien en aan te spreken? En dat hun gedrag 

wellicht wordt bepaald door de angst om als zodanig gezien en aangesproken te worden? We dagen 

ze uit (letterlijk) om ‘naar voren te stappen’ en al kost het ze moeite, heel langzaam zie je al wel de 

contouren van een ‘subject’ ontstaan.  

Jij vraagt je af, terecht denk ik, óf en in hoeverre we hun ‘verschijnen’ in de weg zitten wanneer we 

ze te veel kaders en zekerheden bieden die hen wellicht doen terugschieten de rol van object. Ik 

denk echter dat ook dat een risico is dat wij zouden moeten nemen. Ons van dat gevaar bewust 

blijven zijn én doorgaan op de ingeslagen weg lijkt mij voor nu de beste optie. Het komt goed, zei je 

laatst. En dat geloof ik ook.  

Paul 

 

Den Haag,  

15 december 2022 

Ha Paul, 

Het komt inderdaad goed, maar misschien moeten we nog eens kijken wat dan ‘het’ is. Jij gaf aan/toe 

dat in de afgelopen edities van het theaterproject jij steevast de avond voor de voorstelling belabberd 

slaapt. Snap ik wel, moet nog zien hoe ik slaap, maar geeft ook te denken over waar het zwaartepunt 

van deze onderwijsmodule komt te liggen … als we niet oppassen. Aan ons als docenten de taak om 

het verschijnen echt als een ontwikkeling durven te zien die zich gaandeweg – dus in het maakproces 

– ontvouwt en haar niet verwarren met de kwaliteit van de performance (het shinen) op 17 januari in 

de aula. Maar ja, wij willen wel dat er iets staat straks. Willen we de studenten in bescherming nemen 
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tegen hun eigen gelummel? Willen wij de organisatoren van het seminar niet in verlegenheid brengen 

met een stuk dat niet om aan te gluren is? Willen we een goed toneelstuk neerzetten omdat 

toneelstukken het verdienen goed gedaan te worden?  

Ik vraag me af we misschien niet zo graag willen dat dit project (theater in onderwijs) ‘slaagt’ dat we 

de studenten een fatsoenlijke leerervaring onthouden. Dat we door toch wel vrij nadrukkelijk te 

sturen op een geslaagde voorstelling en met onze voortdurende bereidheid om de gaten dicht te 

lopen (‘willen jullie extra repetitiemomenten? Wij komen wel opdagen op onze vrije zaterdag!’) de 

studenten de kans ontzeggen om een draak van een optreden neer te zetten. Dat ze zo ontzettend 

niet shinen op 17 januari dat we er, met het schaamrood op de betraande kaken, niet aan ontkomen 

om het gesprek aan te gaan over de zaken die we zo belangrijk claimen te vinden: 

verantwoordelijkheid nemen, vooruitdenken, afspraken nakomen, ziel en zaligheid aanboren, het 

gedoe met je zelf en ander aangaan, etc. Al die zaken die we associëren met subject-wording.  

Vraagje: waarom zet jij eigenlijk elke week het huiswerk in de Whatsappgroep? 

Goeds, 

Jacco 

Amsterdam, 23 december 2022 

Dag Jacco, 

Het is nu vrijdag, de laatste werkdag voor de vakantie. De verleiding om een antwoord op jouw brief 

over de vakantie heen te tillen is dus groot, maar ik denk dat er de afgelopen week voldoende is 

gebeurd om er nog even voor te gaan zitten. 

Laat ik eerst even ingaan op de vraag die je stelt op het einde van je brief. Ik zal maar direct 

bekennen dat mijn eerste reflex was in jouw vraag een verwijt te lezen wanneer de klemtoon op het 

woordje ‘jij’ legt. Lees je het zo, dan lijkt alsof je zeggen wil dat het niet aan mij is de studenten er 

steeds op te wijzen dat ze een bepaalde inspanningsverplichting hebben om van de 

theatervoorstelling een succes te maken. Het is hún voorstelling. Het zijn hún verhalen, dus is het 

hún verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het allemaal goed komt. Als wij willen dat ze ‘shinen’, 

en het onze taak is ze de ruimte daartoe te geven, moeten we ze niet ook die ruimte afnemen om, 

zoals jij zegt, een draak van een voorstelling neer te zetten als ze niet doen wat nodig is.  

En daar heb je natuurlijk een punt. Ik moet geen huiswerk in de Whatsappgroep plaatsen. Ze weten 

dondersgoed wat ze moeten doen. Dat ik het tóch doe (en ik beloof dat ik dat vanaf nu niet meer ga 

doen) komt waarschijnlijk voort uit een zekere angst. We nemen immers een bepaald risico. Niet 

alleen voor de studenten, maar ook voor onszelf. Want mocht het allemaal in de soep lopen (wat 

niet gaat gebeuren, maar toch..) dan straalt dat ook een beetje op ons af. Je kan dan wel stoer lopen 

roepen dat het hun verantwoordelijkheid is, maar ik ken geen docent die niet een klein beetje een 

gevoel van persoonlijk falen voelt als een onderwijsactiviteit niet uit de verf komt. Het is dan 

makkelijk om de schuld bij de studenten te leggen, maar je (en daar komt het cliché weer) krijgt tot 

op zekere hoogte altijd de studenten die je verdient. En ja, daar slaap ik soms slecht van. 

Eerlijk gezegd heb ik in het werk van Biesta (nog) niet kunnen vinden dat hij op één of andere manier 

ingaat op de twijfel, frustratie en nervositeit die bij docenten kan toeslaan wanneer ze, zoals wij, een 

poging wagen in de geest van zijn theorie rond subjectivicatie te werken. Mooie theorie, ja, maar hoé 

dan? Biesta noemt lesgeven een ‘prachtig risico’, maar volgens mij besteed hij weinig woorden aan 

de vraag hoe docenten om zouden moeten gaan met het risico dat zíj lopen.  

Bovendien: hoe te werken met studenten die niet vooruit willen denken, afspraken niet nakomen, 
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etc. zoals jij terecht hebt geobserveerd? Hoe doorbreek je hun consumptieve, afwachtende, soms 

nukkige houding? Je kan iemand die nog nooit paardgereden heeft wel de leidsels in handen geven, 

maar als hij of zij geen idee heeft wat je daarmee kan doen, hoe komt-ie dan vooruit? En is het dan 

vreemd dat je als docent de neiging hebt dan maar alle gaten zelf dicht te lopen?  

Uit het bovenstaande zou een buitenstaander kunnen concluderen dat het hele project stroef 

verloopt. Ja, het gaat soms stroef, maar we zien ook dat er momenten zijn waarop er wel degelijk 

wat gebeurt. Zo was het opvallend hoe geconcentreerd en betrokken ze de bij de laatste repetitie 

waren. Dat een aantal collega’s aanwezig waren en commentaar gaven op de scenes zal daaraan 

zeker hebben bijgedragen: vreemde ogen dwingen. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat ze nu 

beginnen door te krijgen dat de tijd dringt en dat er straks echt iets moet staan. Bovendien krijgt alles 

nu steeds meer vorm. Het wordt langzaam een geheel en dat zal ook voor de studenten duidelijk zijn. 

Ze weten nu waar ze mee bezig zijn. En onder druk wordt alles vloeibaar. 

De afgelopen week heb ik een deel van de studenten één op één geïnterviewd. En er vallen een paar 

zaken op. In de eerste plaats is het voor velen een verademing om eens ‘wat anders’ te doen. Even 

geen verslagen, opdrachten, toetsen. Daarnaast, en dat is wel opvallend, vinden ze het fijn om nu 

iets te doen wat ‘van hunzelf is’. We praten als docenten bij HRM veel over het belang van 

eigenaarschap als voorwaarde voor intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij opdrachten en 

projecten, maar kennelijk wordt dat door deze groep niet vaak ervaren en is ons project een gunstige 

uitzondering.  

Wat ik ook veel hoorde is dat theater voor hen een methode is om uit hun ‘comfortzone te stappen’. 

Het was jou en mij al opgevallen dat sommige studenten timide, schuchter en verlegen zijn. Je vraagt 

je dan af waarom juist zij dan voor zo’n activiteit kiezen. Nou, omdat ze van zichzelf ook heel goed 

weten dat ze zo in elkaar steken en dáár nu juist iets aan willen doen. Ze willen zelfverzekerd zijn, 

zichzelf laten zien, hun eigen drempels over. Ze willen gehoord worden. 

Die laatste wens hangt, denk ik, ook sterk samen met de ervaringen die ze tijdens hun stage hebben 

opgedaan. Een deel van de motivatie komt niet alleen voort uit die ervaringen, maar ze hebben ook 

de indruk dat hun schuchterheid wellicht heeft bijgedragen aan de manier waarop ze tijdens hun 

stage zijn behandeld. Nu, tijdens de voorstelling, kunnen ze zichzelf letterlijk laten zien zoals ze zelf 

gezien én gehoord willen worden. Dat is wat hun drijft.  

Ik moet je zeggen dat de gesprekken mij wel weer sterkte in de overtuiging dat we goed bezig zijn. 

Dat wil zeggen: we doen kennelijk iets dat voor de studenten betekenis heeft en belangrijk is. En we 

bieden ze de ruimte. Zo voor de vakantie natuurlijk best een opbeurende constatering, toch?  

Maarre… hoe ervaar jij het geheel tot nu toe? Dit is voor jou ook een vrij nieuwe ervaring als 

(toekomstig) theaterregisseur. Hoe kijk jij nu terug op de afgelopen weken? 

Enfin, eerst maar eens vakantie. Prettige feestdagen en ik zie je weer in januari. 

Paul  

Den Haag,  

18 januari 2023 

Paul, 

Nou het zit erop. Ik heb je brief veel te lang laten liggen. De kerstspullen liggen al lang weer op zolder 

en het is ruim twee weken geleden dat onze studenten aan de bak moesten. 
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Laatste repetitie in de ochtend. We missen een speler, er wordt te zacht gesproken, rekwisieten die 

nog even in elkaar geknutseld worden, we hebben nog niks aan overgangen tussen scènes, studenten 

die het na de generale wel geloven en nog even lekker naar huis gaan – ga maar door. 

Rise to the occasion – ik kan niet meer terughalen of je die als een voorspelling of als een bezwering 

inzette. 

En dan de middag. Strakke gezichten, de blikken gericht op het telefoonscherm. Nog even tekst 

doornemen? Nog snel een insta-post? Alles om de volstromende aula maar niet onder ogen te 

komen? Hoe dan ook: licht uit, muisstille medestudenten, een uitvoering waar we niet op hadden 

durven te hopen en emotionele reacties uit het publiek. Kwartiertje om klaar te maken voor de 

volgende voorstelling. Zelfde verhaal. 

Er is een borrel na afloop, anderhalf uur later pizza. Ze blijven bijna allemaal. Er wordt druk 

gereflecteerd, trots gelachen. Wel de foto’s delen, hè! 

Zijn dit de studenten die na de reguliere repetities (of waren het lessen?) niet wisten hoe snel ze 

theaterruimte moesten verlaten? 

Op de fiets naar huis voel ik me een bevoorrecht mens. Dit soort dingen mogen doen met jonge 

mensen. En wat deden ze het goed.  

In de twee weken erna licht de Whatsapp-groep nog regelmatig op. Ik zie dat ik de punten voor dit 

vak nog niet binnen heb, meneer. Ik ook niet. Je moet even dit doen. Okay, ik zie het nu.  

Onder de betrokken docenten wordt gesproken over een reprise. Zouden we het stuk nog een keer 

kunnen doen, bijvoorbeeld bij een ministerie? Of voor studenten die nog stage moeten gaan lopen? 

Zouden de studenten er nog voor te porren zijn nu ze punten binnen hebben? Misschien nu al 

nadenken over iets van een vergoeding? Anders even kijken of we misschien iets met een nieuwe 

groep studenten kunnen oppakken, dat is misschien wel wat praktischer. Dan kunnen we er ook 

gewoon weer studiepunten tegenaan gooien. 

We hebben onze studenten gezien op manieren die we anders nooit te zien krijgen, met hun eigen, 

soms hele pijnlijke verhalen, de waarheid liegend, zichzelf overstijgend, soms mijlenver buiten hun 

comfortzone. 

En dan gaat het licht aan, zij door, wij door.  

Nou, zo kijk ik er dus op terug. Gissend wat zo’n ervaring nu op langere termijn doet met studenten. 

Hoe ze er over een tijdje op terugkijken. Of ze straks er überhaupt actieve herinneringen aan hebben. 

Mezelf afvragend of levendige herinneringen en het kunnen terughalen van de theaterlessen (laag, 

luid en langzaam spreken, mensen!) ook wel het belangrijkste is wat zo’n theaterproject kan 

opleveren. Gaan die 10 weken x 2 uur + een dubbele voorstelling niet gewoon ergens in die lijven van 

ze zitten, via de Wet van Behoud van Belangrijke Ervaringen? 

Anyways, ik denk – met jou – dat we goed bezig zijn. Dat we bijdragen aan goed onderwijs. Dat denk 

ik echt. Maar of ik het zeker weet? 

Biesta lezen in de context van een theaterproject met hrm-studeren geeft dat laatste wel gewicht 

moet ik zeggen. Dat dit wel eens meer dan aardig zou kunnen zijn. Subjectivicatie. Verschijnen. Maar 

heeft het ook wel dat gewicht? Of doen we vooral gewichtig? 

Misschien onze vragen, worstelingen, dillema’s eens wat breder trekken? Aan collega’s in het land 

voorleggen? Misschien Biesta zelf eens uitnodigen? 
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Goeds, 

Jacco  
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