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IGNATIAANSE PEDAGOGIEK  op het Stanislascollege

Afkortingen

IgPe: Ignatiaanse Pedagogiek
JECSE: Jesuit European Committee for Secondary (and primary) Education
SCE:  Locatie Burg. Elsenlaan, Rijswijk
SCH: Locatie H. Roland Holstlaan, Rijswijk
SCK: Locatie Krakeelpolderweg, Delft
SCP: Locatie Pijnacker
SCR:  Locatie Reinier de Graafpad, Delft
SCV:  Locatie Gen. Vetterstraat, Rijswijk
SCW: Locatie Westplantsoen, Delft
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Voorwoord

Het is met gevoelens van trots dat ik deze brochure door dit voorwoord mag presenteren.
In 1999 heeft de directie van het Stanislascollege ervoor gekozen om de Ignatiaanse Pedagogiek te gaan hanteren als basis 
van pedagogisch en didactisch handelen.
Daarmee sluiten we aan bij de jezuïetentraditie waar dit college uit voortgekomen is. 
Intussen is ‘het Stanislas’ uitgegroeid tot een sterk college met zeven vestigingen in Delft, Rijswijk en Pijnacker; drie ervan 
zijn katholiek, vier interconfessioneel. We prijzen ons gelukkig dat de paters die pal naast de hoofdvestiging wonen, zich nog 
vrijwel dagelijks met het college bezighouden. Ook maken we met enthousiasme deel uit van het Europese netwerk van 
jezuïetencolleges. Jaarlijks nemen dan ook medewerkers en directieleden van onze zeven locaties deel aan Europese congres-
sen en aan allerlei inspiratie- en ontmoetingsbijeenkomsten. 

Kortom: we noemen ons met overtuiging het enige jezuïetencollege in Nederland en zijn blij met de aandacht van de paters 
en met de krachtige ondersteuning van hun provinciale overste, pater Jan Bentvelzen SJ. 

In deze brochure vindt u een verwoording van onze idealen. Wij, medewerkers, willen elkaar stimuleren om het beste uit 
onszelf te halen ten dienste van de leerlingen. Op onze beurt willen we de leerlingen stimuleren het beste uit zichzelf te halen 
en daardoor de maatschappij te verbeteren en dichter bij God te komen. We worden in ons streven geïnspireerd door de 
lijfspreuk van Stanislas Kostka: ‘Voor het hogere ben ik geboren’. 

Uitgelegd wordt wat Ignatiaanse Pedagogiek inhoudt. Verder treft u portretten aan van Ignatius van Loyola, naar wie de 
pedagogiek is genoemd; Stanislas Kostka, patroon van ons college, en van Lodewijk Makeblijde, jezuïet in het Delft van de 17e 
eeuw en oorspronkelijke patroon van onze locaties in Rijswijk. Tenslotte is de brochure verrijkt met twee hoofdstukken over 
de vraag hoe de idealen van de Ignatiaanse Pedagogiek vorm kunnen krijgen in het leven van leerlingen en medewerkers. We 
merken dat de Ignatiaanse Pedagogiek een fris, krachtig en actueel systeem is waardoor het leren zich verdiept! 

Er is gedurende vier schooljaren aan dit materiaal gewerkt. Vooral onze paters Dries van den Akker en Bert ten Berge verdie-
nen daarvoor lof en dank. Zij droegen immers zorg voor de uiteindelijke redactie en vormgeving, in nauwe samenwerking met 
Ilse Dekker, algemeen coördinator identiteit en Ignatiaanse Pedagogiek en Anne Mieke Huijsmans,  coördinator identiteit op 
de locatie Westplantsoen en Estrella Nühn, managementassistente centrale directie.

Ik spreek de wens uit dat de brochure aanstekelijk mag werken en de lezers dus mag inspireren!

Fons Loogman

Voorzitter Centrale Voorzitter

2



I. Presentatie van de Ignatiaanse Pedagogiek

In de omgang met leerlingen kiest het Stanislascollege voor de Ignatiaanse Pedagogiek (IgPe). Deze pedagogische visie is 
geworteld in de christelijke identiteit van het college. Ze ontleent haar naam aan Ignatius van Loyola (1491-1556), stichter van 
de jezuïetenorde. Voordat we nader kennismaken met zijn persoon, presenteren we eerst de voornaamste kenmerken van de 
Ignatiaanse Pedagogiek.

We beantwoorden vijf vragen en besluiten met een opmerking.
 1 Wat zijn de uitgangspunten van de IgPe?
 2 Wat beoogt IgPe? Wat is haar doel?
 3 Langs welke weg denkt zij dat doel te bereiken? 
 Waarin bestaat haar methode?
 4 Wat vraagt dat van de medewerkers van het Stanislascollege?
 5 Wat is typisch Ignatiaans aan de Ignatiaanse Pedagogiek?
 6 Slotopmerking

[1]	 Uitgangspunten
IgPe heeft haar eigen visie op school (‘college’) en onderwijs. Zij beschouwt collegeleven als een vorm van menselijke 
samenleving. Onderwijs is in haar opvatting meer dan het bijbrengen van kennis en vaardigheden; het is een manier om heel 
de persoon van de leerlingen te vormen in alle aspecten van hun menszijn (‘heel	de	mens’). Dit alles vindt zijn uiteindelijke 
fundament in de persoon van Jezus Christus, zoals Hij in het Evangelie en de Christelijke traditie tot ons komt. Op basis van 
deze christelijke voedingsbodem gaat de IgPe ervan uit dat elke leerling gewenst is en bemind wordt. 

3



Deze context vinden we terug in de traditie van de drie belangrijk-
ste christelijke deugden: geloof, hoop en liefde. Binnen het kader 
van het collegeleven zouden we geloof kunnen omschrijven als 
het aanbieden van een houvast voor alle omstandigheden van het 
leven; hoop als het bieden van een positief toekomstperspectief, en 
liefde als een schoolklimaat waarin aandacht is voor ieder persoon-
lijk (‘cura	personalis’).

[2]	 Doel

Wat hoopt het Stanislascollege in de omgang met leerlingen te 
bereiken?
 1 Dat de leerlingen hun kwaliteiten en talenten (leren)   
 beschouwen als een kostbaar geschenk.
 2 Dat zij dientengevolge hun kwaliteiten en talenten   
 zo goed mogelijk ontplooien en het beste uit zichzelf   
 halen, naar het motto van Stanislas: ‘Ad maiora natus  
 sum’ dat betekent:  ‘Voor het hogere ben ik geboren’.
 3 Dat zij al doende steeds gelukkiger mensen worden
 die zich enerzijds bewust zijn van hun waarde en 
 functie in de  samenleving, en die anderzijds weten te 
 onderscheiden waar het voor hen op aan komt. 
4 Dat zij uitgroeien tot volwassenen die hun kwaliteiten
 en talenten ten dienste stellen van God en de mede-
 mensen  naar het voorbeeld van Jezus Christus.

[3]	 Methode
Om dat doel te bereiken biedt het Stanislascollege een schoolklimaat aan, waarin aandacht is voor elke leerling persoon-
lijk. Daartoe behoort dat het college inspeelt op de levenservaring en de cultuur die de leerling van huis uit meeneemt. Het 
college is meer dan een onderwijsinstituut. Het is een plek waar volwassenen en jongeren samenkomen. Zij brengen er een 
aanzienlijk stuk van hun leven samen door. Daarom is het goed aandacht te geven aan een positief leefklimaat, waar ieder 
zich veilig kan voelen, en uitgenodigd wordt het beste uit zichzelf te halen. De IgPe spreekt niet van schoolklimaat, maar van 
‘context’.

Eerste steen, 1955, binnenzijde Stanislaskapel.
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In tegenstelling tot het Nederlandse ‘uit het hoofd leren’ spreekt men 
in het Engels van ‘to learn by heart’ en in het Frans van ‘apprendre 
par coeur’. Als een kind van harte leert, is er sprake van persoonlijke 
betrokkenheid en dat is weer een voorwaarde tot reflectie.

Achter in de Stanislaskapel staat een beeld van Jezus met zijn pleeg-
vader Jozef. Jozef is gekleed als timmerman, Jezus als een leerling van 
de 20e eeuw: met coltrui en schooltas. Jozef houdt Jezus een boekje 
voor, waarschijnlijk de bijbel. De jongen leest het met de hand op zijn 
hart. Een mooie illustratie bij ‘learning by heart’ of ‘apprendre par 
coeur’.

Onderwijs is meer dan het halen van goede cijfers en slagen voor het 
eindexamen. De vakken zijn meer dan de lesinhoud en de noodzake-
lijke leerstof.

Flamengodans ‘Open Podium’

De IgPe ziet ‘leren’ als het opdoen van ervaringen, zowel binnen 
als buiten de les. Dat houdt in dat studeren een belevenis wordt, 
waarbij naast de cognitieve, ook de affectieve, motorische, crea-
tieve, intuïtieve en religieuze vermogens worden aangesproken. 
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Reflectie	via	de	vakken
Reflectie geeft antwoord op de vraag: wat betekent datgene wat ik leer voor mij, voor anderen, voor de wereld? 
Reflectie is waardering. Wat is de waarde van datgene wat ik leer? Vakken kunnen op verschillende wijzen bij-
dragen aan de vorming van de persoon en reflectie kan in aansluiting daarop op verschillende niveaus plaatsvin-
den, bijvoorbeeld zo:

Karaktervorming	en	zelfrespect
Elk vak biedt aan leerlingen de kans om te werken aan hun vorming en zelfrespect. Het moedig volhouden om 
inzicht te verwerven en een vaardigheid in te oefenen, het leren van je fouten, het plannen en ordenen van je 
huiswerk zijn allemaal elementen die het karakter van een leerling vormen. 

Respect	voor	eigenheid	en	verschillen
Niet alleen de lessen 'sociale vaardigheden' 
en lichamelijke opvoeding, maar alle 
vakken waarbij leerlingen met elkaar 
samenwerken bieden de kans tot reflectie 
over hoe we met elkaar omgaan en elkaar 
in onze eigenheid respecteren. Ieder vak 
kan op die manier een sociale leerschool 
zijn van omgang en samenwerking met 
elkaar. 

De leerlingen worden vervolgens uitgenodigd te reflecteren op 
de ervaring die ze bij het leren van de vakken opdoen en zich af te 
vragen wat dit alles bij hen te weeg brengt. Reflectie is het meest 
eigene aspect van de IgPe. Een ander woord voor reflectie is waar-
dering: stilstaan bij de vraag welke waarde de vakken en het leer-
proces hebben voor jou als persoon. Reflectie kan bij ieder vak 
plaatsvinden, zoals hieronder in het kader beschreven. Voorbeelden 
hiervan staan in het zesde hoofdstuk: ‘Ignatiaanse Pedagogiek in de 
praktijk’.
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Ethiek	en	gerechtigheid
Vakkennis kan zowel ten goede als ten kwade gebruikt worden. Bij elk vak kan men de vraag opwerpen in welk 
opzicht men hiermee de mensen van dienst kan zijn of niet. Reflectie kan zich bijvoorbeeld richten op het omgaan 
met natuur en milieu bij biologie en aardrijkskunde, het probleem van de welvaart kloof bij economie en maat-
schappijleer, de spiraal van geweld bij geschiedenis en informatica, de invloed van de technologische ontwikkeling 
bij techniek, natuurkunde, zorg en welzijn.
Een apart element binnen de ethiek is ‘gerechtigheid’ die samenhangt met armoede en ontheemding van talloze 
mensen op aarde. Alle vakken bieden hier aanknopingspunten.

Onderscheidend	vermogen
Elk vak biedt de kans om zowel invoelend als kritisch te kijken naar wat er gebeurt in de samenleving, om hoofd- 
en bijzaken, ‘echt’ en ‘onecht’, en goed en kwaad te onderscheiden.  

Levenswijsheid	en	wereldbeschouwing
Reflectie kan zich richten op de levenswijsheid en wereldbeschouwing die elk vak te bieden heeft. 
- De talen doen dat door woorden en namen te geven aan dingen en begrippen. In de verhalen en de 
 literatuur worden levenswijsheid en -inzicht bewaard en doorgegeven.
- De wiskundige vakken doen dat door de werkelijkheid passend en metend te benaderen. Ze proberen  
 ordening en logica te ontdekken en die in wetten vast te leggen. Op basis daarvan maken ze de wereld  
 veiliger en bewoonbaarder. Zonder techniek zou onze maatschappij volkomen stil vallen. Zo hebben de  
 medische wetenschappen voor een geweldige verbetering van kwaliteit van leven gezorgd. 
- De maatschappelijke vakken laten zien hoe mensen en 
 groeperingen vóór ons wereld en samenleving hebben 
 ingericht en vorm gegeven. Op basis daarvan kan men 
 achterhalen welke waarden klaarblijkelijk een 
 belangrijke, en welke een minder belangrijke rol 
 hebben gespeeld. Dit alles helpt om de eigen samen-
 leving te waarderen en te relativeren.
- De musische en creatieve vakken benaderen de 
 werkelijkheid spelend, sociaal, creatief. Ook voor de 
 kunst- en muziekgeschiedenis geldt dat er levens-
 wijsheid en –inzicht worden bewaard en doorgegeven. 
 Lichamelijke opvoeding laat de mogelijkheden en de 
 grenzen van het menselijke lichaam voelen; de 
 vreugde, wanneer een oefening (eindelijk) lukt. Maar 
 belangrijker nog: samenwerken en op elkaar 
 betrokken zijn worden spelenderwijs ingeoefend.
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Esthetiek	en	verwondering
Er is ook een esthetische benadering mogelijk. Vakinhoud is ook gewoon mooi. Zo bijvoorbeeld bij de exacte vakken 
de ordening en wetmatigheden in de natuur, de enorme mogelijkheden van de techniek, de oneindigheid van tijd en 
ruimte. Bij de talen het spel en de schoonheid van verbale expressie. Bij de maatschappelijke vakken: hoe de mens 
vorm geeft aan de wereld om zich heen. Bij lichamelijke opvoeding de schoonheid van bewegingen. En bij vakken als 
ckv, beeldende vorming en muziek de rijkdom van menselijke uitdrukkingsvormen. 

Religieuze	dimensie
Er is ook een religieuze benaderingswijze van de werkelijkheid. De 
werkelijkheid kan beschouwd worden als een ‘gegeven’ (letterlijk!), 
als schepping of mysterie, getuigend van een diepere, onzienlijke 
werkelijkheid. 

Reflectie op de wijze van verwondering kan tot religieus besef leiden: 
tot de vraag naar zin en betekenis, naar de uiteindelijk bron of naar 
het uiteindelijke doel. In al die wonderbaarlijke en mooie dingen kan 
een leerling op het spoor komen van de Schepper. 

Hier past ook dat het tot de IgPe behoort te streven naar uitmuntend-
heid. Elk talent is een geschenk. Hoe meer je dat talent ontwikkelt, 
hoe meer eer je geeft aan de Schepper die dit alles tot stand brengt 
en aan ons toevertrouwt. ‘Tot meerdere eer van God’ (‘Ad Maiorem 
Dei Gloriam’) was een geliefd woord van Ignatius en behoort tot de 
wezenlijke kenmerken van de IgPe. 

Vanuit die reflectie gaan de leerlingen opnieuw aan de slag (‘actie’). 
Die hernieuwde ‘actie’ kan bestaan in een veranderde houding ten 
opzichte van het leren of de waarde van het vak; in grotere eerbied 
voor de schepping; in een verbetering van studiehouding of levens-
wijze; een aanpassing van het gedrag in de omgang met anderen; of 
de leerling komt tot keuzes omtrent vervolgopleiding en toekomstig 
beroep.

God gebruikt meetkunde bij de 
schepping van de wereld.
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Dit alles leidt weer tot het opdoen van nieuwe ervaringen, die aanzet-
ten tot hernieuwde reflectie en actie enzovoort.
Zie het schema hier links. 

Dit geldt zowel binnen als buiten de lessen. Dat betekent dat het col-
legeleven naast de lessen ruimte biedt voor allerhande activiteiten, 
waarin de leerlingen ruimschoots ervaringen kunnen opdoen. Deze 
extra activiteiten liggen op het gebied van sport, ontspanning en 
feesten; kunst en cultuur; muzikale en creatieve activiteiten; bezinning 
en religieuze vieringen. Het behoort tot de fundamentele intuïties van 
de IgPe dat leerprestaties gestimuleerd worden naarmate er meer aan 
buitenklassikale activiteiten wordt gedaan.

[4]	 Medewerkers

In wezen geldt voor de medewerkers 
hetzelfde als voor de leerlingen. Ook zij 
mogen zich als mens ten diepste be-
schouwen als gewenst en bemind. Ook zij 
beschouwen hun kwaliteiten en talenten 
als een geschenk; ook zij proberen als 
docenten het beste uit zichzelf te halen, 
en wel ten dienste van de leerlingen en 
van de sfeer op het college. Ook zij probe-
ren ‘mens met en voor de ander’ te zijn 
naar het voorbeeld van Jezus Christus. Zij 
beseffen dat zij hierin een voorbeeldfunc-
tie hebben. Zij herkennen hun aspiraties 
in Ignatius’ overtuiging dat onderwijs een 
liefdedienst is, een vorm van naasten-
liefde.

ERVARING

ACTIE REFLECTIE

↗↗

↗

Binnen	een	ideale	context
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[5]	 Onderwijs	in	het	kader	van	Ignatiaanse	spiritualiteit

Natuurlijk heeft de IgPe niet het alleenrecht op al deze idealen. Vanuit andere benaderingswijzen kan men tot dezelfde 
slotsom komen. Dat geldt hopelijk voor elke onderwijsinstelling. Het bijzondere zit hem in de visie hoe dit alles samenhangt.  
Dat alle aspecten van collegeleven en onderwijs (het sociale, pedagogische, educatieve en wetenschappelijke aspect) worden 
gezien vanuit hetzelfde perspectief: de christelijke zingeving en de spiritualiteit die Ignatius daaraan ontleent. 

Ignatius’ spiritualiteit houdt in dat je probeert God te zoeken en te vinden in alle dingen. Hij nodigt je uit telkens terug te kij-
ken (te reflecteren) op de voorbije periode om te zien in hoeverre je werd aangeraakt (‘innerlijk bewogen’) en je af te vragen 
wat die innerlijke bewegingen te betekenen hebben, in welke richting ze je stimuleren. 

Toen Ignatius voor het eerst werd gevraagd een college te beginnen, moet hij onmiddellijk de kansen hiervan gezien hebben. 
Leerlingen zouden de mogelijkheid krijgen doorheen het schoolleven (inclusief de buitenklassikale activiteiten) na te gaan of 
en hoe God daar aanwezig is, en welke aanwijzingen daarin besloten liggen voor hun verdere levensinvulling. 

Vanuit Ignatius gezien is het de Schepper die zich bedient van het onderwijs om persoonlijk met de leerling in contact te 
treden. Dat vraagt van de medewerkers dat ze hun onderwijs zo veel mogelijk inrichten naar dit ideaal. Voor Ignatius zijn zij 
werktuigen waarvan de Schepper zich bedient om zich aan de leerlingen te laten kennen, en aldus richting te geven aan hun 
leven. Omgekeerd worden ook de medewerkers uitgenodigd telkens na te gaan (te reflecteren) of en hoe de Schepper (het 
Levensgeheim) aanwezig is in de omgang van de leerlingen met hen, en in hoeverre de leerlingen ertoe bijdragen hen zelf 
dichter bij hun bestemming (roeping) te brengen. Hierin ligt de diepste kern van de Ignatiaanse Pedagogiek.

Schepping van de mens, Michelangelo, 1510/11
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[6]		 Niet	in	het	minst…

IgPe is dus meer dan een methodiek. Zij is een houding, 
weliswaar ontsprongen aan het christelijke gedachte-
goed, maar binnen het college bruikbaar op alle 
terreinen van het schoolleven. Immers in de IgPe is er 
plaats voor ieders eigen beleving en groei. Het gaat 
om reflectie vanuit de eigen authenticiteit. 
Ieder wordt op de plek waar hij of zij zich bevindt 
uitgenodigd te onderscheiden wat goed en waardevol 
is, en hoe men van daaruit voort wil gaan. Dit alles in 
diep vertrouwen op die persoonlijke innerlijke lering 
en leiding.

In de Ignatiaanse spiritualiteit treffen we de kern- 
begrippen aan die we in wezen in alle spiritualiteit 
terugvinden: liefde, hoop, schoonheid, herkenning 
van ons menszijn en alles wat daarmee gegeven is. 

Dit alles wortelt in een religieus geloof, voor Ignatius gelegen in de ervaring van een liefdevolle God, waarvan Christus voor 
hem de getuigenis was. Dat geloof is ook uitgangspunt van onze school. Dat kun je echter niet afdwingen: het zou ook van 
geen enkele waarde zijn. Maar we gaan ervan uit dat ieder mens gevoelig is voor – zoals Stanislas het noemt – het hogere; 
voor het mysterie en de heiligheid van het leven, voor dankbaarheid en gedragenheid, of welke naam het ook voor ieder mag 
hebben.

Dat biedt de mogelijkheid om over de scheidslijnen van de religies heen te kijken; zoals Christus dingen geleerd heeft die voor 
alle mensen van waarde zijn, kunnen christenen omgekeerd leren van de inspiratiebronnen uit andere religies.
Het gaat dus om een ideaal. Ieder zal in het grote ideaal trekken van zijn of haar streven herkennen; andere elementen zullen 
hem of haar minder ter harte gaan. Als wij elkaar daarop aanspreken, is dat niet om elkaar erop te wijzen waar wij in gebreke 
blijven, maar om elkaar te stimuleren het beste van onszelf bij te dragen ten dienste van het geheel, dat per definitie groter is 
dan de som van alle afzonderlijke bijdragen.

Docenten houden boot op koers: roeien met de riemen die je hebt.
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 IIa. Wie is Ignatius?

Ignatius van Loyola is de stichter van de jezuïetenorde, de Sociëteit van Jezus. Hij was geen 
pedagoog met een eigen visie op vorming en opvoeding van kinderen en jongeren. Waarom 
is er dan toch sprake van Ignatiaanse Pedagogiek?

Daarvoor moeten we iets weten van zijn levensverhaal. Van lieverlee zullen we er elementen 
in tegenkomen die we terugvinden in de Ignatiaanse Pedagogiek. In de loop van het verhaal 
duiden we ze aan met een asterisk(*). Aan het eind zullen we ze verzamelen en ordelijk 
achter elkaar plaatsen.

Loyola
Ignatius wordt geboren als Iñigo de Loyola in Spaans Baskenland, in 
1491, één jaar vóórdat Columbus Amerika ontdekt. Hij is een tijd-
genoot van Erasmus, Luther en Calvijn. Terwijl hij opgroeit aan de 
Spaanse hoven, brengt Michelangelo in het Vaticaan zijn beroemde 
schilderingen aan in de Sixtijnse kapel. Er breekt een nieuwe tijd aan.
Ignatius zal later van zichzelf zeggen dat hij in zijn jonge jaren een 
onbesuisde man was; ijdel; bezeten door eerzucht en het verlangen 
gezien te worden. Hij stamt uit een oud adellijk geslacht, oerkatholiek 
en hondstrouw aan de vorst.

Zoals in zijn kringen gebruikelijk is, leert hij hoofse manieren: paard-
rijden, de wapens hanteren, zingen, schrijven, dansen enz.. Hij treedt 
als secretaris in dienst van de schatmeester van de koning, en droomt 
van een glanzende carrière. Hij heeft zijn oog laten vallen op een zeer 
hoog geplaatste adellijke vrouwe. Hij noemt haar naam niet, maar 
men vermoedt dat hij de jongste zus van keizer Karel V op het oog 
heeft. Die is ongehuwd, en leeft met haar moeder Johanna de Waan-
zinnige een teruggetrokken leven in een afgelegen kasteel. Als hij háár 
aandacht eens wist te trekken… Hij loopt tegen de dertig. 
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Pamplona
Natuurlijk biedt hij zich aan als de Baskische stad Pamplona 
wordt bedreigd door Franse troepen. Hij krijgt het opperbevel. 
De overmacht is veel te groot. Alle officieren adviseren hem de 
hopeloze strijd te staken. Nooit! Tenslotte wordt hij getroffen 
door een Franse kanonskogel. De ene knie verbrijzeld, de andere 
ernstig verwond. Het zijn de vijandelijke Fransen zelf die hem 
naar het ouderlijk kasteel dragen, enkele tientallen kilometers 
verderop. Zijn knie wordt gezet – let wel: allemaal zonder 
verdoving. 

Revalideren	in	Loyola
Dan breekt er een tijd aan van revalideren op bed. Een tijd van verveling. Zijn enige tijdverdrijf is fantaseren. Hoe zou mijn 
leven eruit zien bij mijn adellijke dame? Welke verzen zou ik niet voor haar schrijven? Heroïsche dromen, erotische dromen, 
ridderlijke dromen. 

Intussen blijkt dat er een bot aan de binnenkant van zijn knie naar buiten groeit. Geen gezicht. Bovendien zal het hem in zijn 
bewegingen hinderen. Zo kan hij zijn adellijke dame nooit onder ogen komen. De chirurgijns zeggen dat het weggezaagd kan 
worden, maar dat alle pijn die hij tot nu toe geleden heeft, niets is in vergelijking met wat hem te wachten staat. ‘Doe het 
toch maar’. De slachterij – zoals hij het later zelf noemt - vindt plaats. Hij klemt zijn tanden op elkaar, de tranen lopen over zijn 
wangen, maar hij geeft geen kik. Zo één was Iñigo.

Dromen	en	fantaseren
Hij verveelt zich. Ook fantaseren houdt een keer op. Hij vraagt aan zijn schoonzus: ‘Heb je echt geen boeken in huis?’ De 
boekdrukkunst is juist uitgevonden. Boeken zijn schaars en peperduur. Waarachtig, ze komt met twee boekjes terug: een 
navertelling van het leven van Jezus, en een bundeltje heiligenlevens. Niet de ridderverhalen die hij gehoopt had. Maar altijd 
beter dan niks. Hij begint te lezen. Van nu af heeft hij twee dingen om over te fantaseren. Enerzijds: hoe zou het zijn met mijn 
hoog geplaatste adellijke vrouwe? Anderzijds: hoe zou het zijn, als ik ook ging doen als die heiligen uit het boekje? Per slot 
zijn dat ook een soort heldenverhalen. 
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Onderscheiding	van	de	gemoedsbewegingen	(‘geesten’)*
Dan doet hij een ontdekking. Het dringt tot hem door dat beide fantasieën hun eigen nasmaak achterlaten. Als hij dagdroomt 
van zijn edele vrouwe, is dat leuk zolang het duurt, maar het laat hem vermoeid en futloos achter. Terwijl, als hij dagdroomt 
over de vraag: ‘En als ik eens zou gaan doen als de heilige Franciscus of als de heilige Dominicus?’ dan houdt hij daar lange tijd 
een voldaan en energiek gevoelen aan over: ‘troost’ noemt hij het zelf. Zou het echt zo zijn? Hij gaat het uitproberen. Inder-
daad, de gevoelens blijken consequent bij het een of bij het ander op te treden. 

Wat betekent dat? Oerkatholiek als hij is, komt hij tot de conclusie dat die gevoelens 
signalen zijn van - zoals hij het noemt - ‘de goede geest’. Het troostgevoel interpreteert 
hij als Gods goedkeuring. Het uitblijven ervan als afkomstig van ‘de boze geest’.

Dat betekent in zijn geval dus dat hij zich met de goede dingen bezighoudt als hij fan-
taseert over de vraag: ‘Hoe zou het zijn als ik zou doen als de heiligen deden?’ Na lang 
piekeren besluit hij: ‘Dan is dat Gods wil. Dat moet ik dus gaan doen.’

Monserrat	
Dat is het begin van zijn geestelijk leven. Van nu af noemt hij zich Ignatius. Zodra hij 
opgeknapt is, onderneemt hij een pelgrimstocht naar Monserrat, een Mariabede-
vaartsoord niet ver van zijn ouderlijk kasteel. Hij legt zijn zwaard aan de voeten van de 
Zwarte Madonna. Nu heeft hij een andere vrouwe om te dienen. De ijdele ridder en 
vechtersbaas is monnik geworden. 

Manresa
Hij trekt de eenzaamheid in en woont een jaar lang als kluizenaar in Manresa, een plaatsje in de 
Baskische Pyreneeën. Hoe meer hij voor deze levenswijze kiest, hoe meer spijt hij krijgt van zijn 
vroegere leven. Hij moet het goed maken. Maar hoe? Hij doet een biecht over zijn hele leven. Maar 
is dat genoeg? Hij legt zichzelf strenge boete, vasten en ascese op. Hij houdt er zelfs een maagkwaal 
aan over. Hij biecht nog eens, en nog eens. Totdat het hem door zijn biechtvader verboden wordt. 
Hij zegt dat hij zelfs het meest smerige straathondje achterna zou willen kruipen, als het hem naar 
de oplossing kon brengen. Er is niets meer over van die ijdele man van vroeger. 
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Geen	verdienste,	maar	genade*
Het begint tot hem door te dringen hoe God op zijn ziekbed al contact met hem had gezocht. Terwijl hij nog dat nare manne-
tje van vroeger was. Blijkbaar was hij voor God tóen al de moeite waard, hoewel daar van zijn kant nog helemaal niets tegen-
over had gestaan. Dat was pure goedheid. Genade. Zomaar. Hij begint te beseffen dat hijzelf zijn fouten van vroeger niet goed 
kan maken. Het is een kwestie van accepteren dat God je vergeeft en je neemt zoals je bent. Niet jouw verdienste, maar zijn 
goedheid. Die gedachte geeft hem ‘troost’. Later zal Ignatius zeggen dat God in die tijd met hem omging als een schoolmees-
ter met een leerling.* Een schoolmeester geeft complimentjes, wanneer leerlingen goed werk afleveren; dat geeft de leerlin-
gen een fijn gevoel, een gevoel van troost, zou Ignatius zeggen. Die complimenten blijven achterwege als dat niet het geval 
is. Juist zo gaf God hem complimenten, gevoelens van troost, als hij met de goede dingen bezig was, en bleven die gevoelens 
achterwege als dat niet het geval was. 

Net als zijn tijdgenoot Luther ontdekte Ignatius dat God blijkbaar persoonlijk met jou contact zoekt. In Ignatius’ geval door 
middel van indringende gevoelens. 

Proeven	en	smaken*
Zijn verdere leven zal hij twee maal per dag terugkij-
ken (‘reflecteren’) op de afgelopen uren, om te proe-
ven en te smaken waar God dichterbij was of verderaf, 
en wat dat te betekenen heeft voor de grote en kleine 
keuzes waar hij voor staat. 

Gaandeweg raakt hij ervan overtuigd dat God zo met 
ieder mens omgaat, met ieder een persoonlijke relatie 
aangaat. De kunst is dat wij mensen daarop geatten-
deerd worden. Daar ziet Ignatius zijn levensideaal: 
anderen helpen te ontdekken hoe God met hem of 
haar omgaat en welke consequenties dat heeft voor je 
verdere leven. 

Op basis van zijn eigen ervaring zal hij daar een 
boekje over schrijven: ‘De Geestelijke Oefeningen’, 
handleiding voor mensen die anderen in hun gebeds- 
en geloofsleven begeleiden. Handleiding voor het 
onderscheiden van de gevoelens, of zoals Ignatius het 
zegt: voor het onderscheiden van de geesten die jou 
bezighouden. Welke geesten kun je verstaan als signa-
len van God en welke niet?
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Inzicht	aan	de	Cardoner:	
God	zoeken	en	vinden	in	alle	dingen*
In diezelfde tijd doet hij nog een ontdekking. Zelf noemt hij het geen 
visioen, maar een inzicht. Tijdens een wandeling langs de Cardoner, 
het plaatselijke riviertje, rust hij even uit. Het is alsof een sluier voor 
de werkelijkheid wordt weggetrokken. Hij ziet hoe heel de schep-
ping wordt doortrokken door Gods liefdevolle aanwezigheid. God 
werkt en zwoegt in heel zijn schepping, om haar in stand te houden 
en te behoeden. Later zal hij zeggen dat alle studies in theologie 
en andere wetenschappen het niet haalden bij het inzicht van dat 
moment.

Pelgrimage	naar	Palestina
Na een jaar kluizenaarsleven gaat hij erop uit. Nu hij dit alles ontdekt heeft, wil hij anderen gaan helpen in hun geestelijk 
leven. Hij trekt naar het Heilige Land. Daar wil hij pelgrims rondleiden langs de plekken waar Jezus heeft geleefd. Dat ziet hij 
als het beste middel om mensen gevoelig te maken voor hun relatie met God. Maar door eigenzinnig optreden kan hij daar 
niet blijven. 

Terug	in	Spanje:	Inquisitie
Terug in Spanje begint hij mensen te begeleiden in hun geestelijk leven. Maar dat brengt hem in aanraking met de kerkelijke 
overheid, de Inquisitie. “U kunt mensen niet pastoraal begeleiden, als u daar geen adequate opleiding voor hebt gevolgd. Er 
lopen al genoeg kwakzalvers rond.” Hij gaat studeren. Eerst Latijn tussen schoolkinderen. Hij is intussen 32. Vervolgens aan de 
universiteit van Parijs.

Parijs
Zijn studiegeld moet hij bij elkaar bedelen bij rijke landgenoten in de 
Vlaamse steden. Intussen zoekt hij medestanders onder de studenten. 
Hij past zijn inzichten op hen toe; laat hen ontdekken hoe God met ieder 
persoonlijk bezig is. Zes van hen sluiten zich bij hem aan. Ze noemen zich 
‘gezellen van Jezus’. Met zijn zevenen leggen ze in een kapelletje op de 
Montmartre in Parijs samen de gelofte af dat ze arm en ongehuwd zullen 
blijven en hun leven zullen wijden aan het helpen van anderen, zoals ze 
het van Ignatius hebben geleerd. Het is 15 augustus 1534.
Achteraf gezien ligt daar het begin van de jezuïetenorde. Er zullen nog zes 
jaar verstrijken voordat de nieuwe orde metterdaad wordt opgericht; en 
nog eens één jaar eer zij door de paus officieel wordt goedgekeurd: 
27 september 1540.
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Rome
Aan Ignatius wordt het bestuur toevertrouwd. Vanaf dat moment 
geeft hij vanuit zijn kamertje in Rome leiding aan zijn volgelingen die 
over de hele wereld uitgezonden worden. Ze noemen zich jezuïeten, 
metgezellen van Jezus, levend volgens de spiritualiteit van Ignatius. 
Ze verkondigen dat God met ieder een eigen relatie aangaat, en dat 
je gelukkig wordt wanneer je dat tot leidraad maakt van je leven.

Colleges
In 1548, acht jaar na de stichting van de orde, wordt Ignatius gevraagd een opleidingsinstituut (‘college’) te beginnen in Mes-
sina. Onmiddellijk ziet hij hier een mogelijkheid om zijn doel te bereiken. Hij zet zijn beste paters in. Zij richten het onderwijs 
in, zoals zij het zelf hebben ontvangen op de universiteit van Parijs. Maar in de omgang met leerlingen passen zij spontaan de 
methode toe die zijzelf van Ignatius hebben ontvangen in de Geestelijke Oefeningen. 

Geestelijke	Oefeningen*
Het was Ignatius’ ideaal om mensen te begeleiden in hun gebeds- en geloofsleven. Hij ging daarbij uit van zijn eigen ervaring. 
Dat God via de diepere gevoelens contact zoekt met ieder persoonlijk. Hij gaat er dus van uit dat zich in iedere mens een 
mysterie afspeelt tussen God en die persoon. En heeft groot respect voor de gemoedsbewegingen van ieder persoonlijk. Een 
mens heeft niet zozeer behagen in het vele weten, maar in het innerlijk proeven en smaken van de dingen.
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Ignatius’	erfenis

Als Ignatius acht jaar later in 1556 sterft, zijn er verspreid over Europa al zesenveertig jezuïetencolleges. Meer dan de helft 
van op dat moment zo’n duizend jezuïeten is daar dan werkzaam.

Ruim veertig jaar later, in 1597,  sterft Petrus Canisius, Nijmegenaar en lange tijd een van de naaste medewerkers van 
Ignatius. Hij staat aan de basis van het eerste college te Messina en sindsdien van een reeks Europese jezuïetencolleges. Bij 
de opening van het laatste door hem gestichte college te Fribourg, Zwitserland, zegt hij: “Weet u waarom er jezuïeten be-
staan? Alleen maar om aan jonge mensen onderricht te geven, en om mensen in elke vorm van nood bij te staan, tot meer-
dere eer van God.”

Jezuïetenscholen in Europa
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IIb. Ignatiaanse karakteristieken geordend

Loyola:	onderscheiding	der	geesten	en	reflectie.
Ervaringen hebben een eigen nasmaak. Ze geven je voldoening (‘troost’), laten je onberoerd of kunnen zelfs maken dat je je 
ongelukkig en onvoldaan voelt.
Het is kostbaar stil te staan bij dat verschijnsel. Door terug te kijken (‘reflecteren’) op wat de ervaring met jou doet kun je op 
het spoor komen van wat bij jou past, of wat jou gelukkig maakt, en wat niet.
Zo leer je op basis van reflectie te onderscheiden: enerzijds tussen oppervlakkige en diepere gevoelens; anderzijds tussen wat 
mij (ten diepste) goed doet en wat niet? 

Manresa:	mijn	waarde	zit	niet	in	mijn	verdienste,	maar	in	het	feit	dat	ik	bemind	word.
Het was Ignatius’ ontdekking dat God persoonlijk contact met hem zocht. 
Niet, omdat hij dat verdiend had, integendeel zelfs. Maar zomaar, uit goedheid
 (‘genade’). 
Dit vindt zijn weerslag in het uitgangspunt van de IgPe: dat iedere leerling 
(en iedere medewerker en ouder!) gewenst is en bemind wordt. Dat is 
uitgangspunt en hoeft niet verdiend te worden. 
God vindt ieder de moeite waard en gaat er een persoonlijke band mee 
aan; je hoeft er niet volmaakt voor te zijn. Hij spreekt je aan (door je 
ervaringen en de – diepere – gevoelens die daarbij optreden). Hij gaat daarbij 
uit van de persoon die jíj bent, op de plek waar jíj je bevindt.
Onderwijs sluit aan bij de ervaringswereld van de leerling.  De IgPe spreekt 
hier van ‘context’.

‘Voor het hogere.....’
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Iedere leerling gewenst en bemind

Cardoner:	God	zoeken	en	vinden	in	alle	dingen.
Aan de Cardoner ‘schouwde’ Ignatius hoe heel de schepping was 
vervuld en doortrokken van Gods mysterievolle aanwezigheid.



In de 17e eeuw stonden jezuïeten-missionarissen aan het hoofd van 
de Chinese sterrenwacht in dienst van de keizer. Ter verantwoording 
geroepen voor deze ongewone missieopvatting, antwoordde de 
Vlaamse pater Verbiest: ‘Zoals in vroeger tijden een ster de Wijzen 
tot de aanbidding van de ware God voerde, zo zullen ook de vorsten 
van het Verre Oosten door kennis van de sterrenhemel ertoe gebracht 
worden de Heer van de sterren te erkennen en te aanbidden’. De con-
crete wereld kan een weg bieden naar het uiteindelijke geheim. Een 
dergelijke verantwoording kan gegeven worden voor elke binnen- en 
buitenklassikale schoolactiviteit.

Ignatius besluit zijn boekje ‘Geestelijke Oefeningen’ met een 
‘beschouwing om de liefde te verkrijgen’. Hoe kun je daar onder meer 
toe komen? 

Hij ziet dus de talenten en kwaliteiten van iedereen als een geschenk. 
In de goedheid van ieder mens – en dus ook in mijn ‘beperkte’ goed-
heid - iets van Gods alomvattende goedheid; in onze barmhartigheid, 
iets van Gods barmhartigheid enz. Alle dingen zijn een afspiegeling 
van zijn onvermoeibare zorg en liefde. Ze spreken van Hem. Hij houdt 
alles in het bestaan en geeft het groei. Zo doet Hij ook met mij. Alles 
kan dus een weg zijn om Hem op het spoor te komen.

Dat geldt dus voor al mijn talenten, mogelijkheden en kwaliteiten, 
geen uitgezonderd. En voor alle vakken. Vandaar dat de IgPe de na-
druk legt op de vorming van ‘heel de mens’.

‘Kijken hoe al het goede en alle gaven van boven neer-
dalen, zoals mijn beperkte kunnen van het hoogste en 

oneindige kunnen daarboven.
 En zo ook rechtvaardigheid, goedheid,mededogen,barm-
hartigheid enz. zoals de zonnestralen van de zon komen 

en het water uit de bron enz.’
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Geestelijke	Oefeningen:	bij	wijze	van	samenvatting
Ignatius begint zijn boekje ‘Geestelijke Oefeningen’ met een grondbeginsel (‘fundament’): alle dingen 
op de wereld kunnen een weg zijn naar mijn uiteindelijk bestemming. Op basis van de onderscheiding 
moet ik er gebruik van maken in zoverre ze dat (in mijn geval) doen, en ze terzijde laten, als ze dat niet 
doen.
Verderop geeft hij aanwijzingen voor de begeleider. Eén ervan luidt: ‘Wees niet breedsprakig als je iets 
uit moet leggen. Hoe meer de persoon die jij begeleidt zelf kan ontdekken, hoe meer smaak hij of zij 
erin vindt.’ Dit is op zich al een kostbaar beginsel in het onderwijs. Ignatius voegt eraan toe: ‘Want niet 
in het vele weten vindt de mens behagen, maar in het innerlijk proeven en smaken’. Deze ene zin is op 
zich een prachtige samenvatting van wat IgPe beoogt.

Dagboek:	God	als	innerlijke	leermeester
Ignatius schrijft in zijn dagboek dat God met hem 
omging als een leraar met een leerling. In Loyola, 
Manresa en aan de Cardoner ondervond hij dat hij 
voortdurend van binnen uit geleid werd, inzichten 
ontving en leerde te onderscheiden. Hoe hij in een 
context van onvoorwaardelijke liefde van ervaring 
naar ervaring geleid werd. En hoe hij in reflectie 
daarop leerde te onderscheiden welke volgende stap 
hij in zijn leven moest zetten. 

Dat geldt volgens de IgPe dus ook voor een leraar op 
een college: leerlingen binnen een context van on-
voorwaardelijke acceptatie begeleiden in de reflectie 
op hun ervaringen, om de goede weg in hun leven te 
vinden.

Ignatius wilde mensen helpen. Hij was ervan overtuigd dat zijn ervaringen en inzichten niet alleen voor 
hem zelf bestemd waren. Maar dat hij er anderen een dienst mee kon bewijzen.
Eigen ervaringen en kwaliteiten ten dienste van anderen. Dat vormt een wezenlijk element in de IgPe: 
leerlingen opvoeden tot mensen die hun kwaliteiten in dienst stellen van anderen.
Waarmee wilde hij de mensen helpen? Hij wilde ze dichter bij hun eigen ervaring brengen. Laten zien 
hoe waardevol ze zijn, en dat ze kunnen spreken van het diepste geheim in hun persoon. 
Nog een ander aspect willen we hier aanwijzen. Zijn eigen ervaring diende als gids. Ook dat is in de 
Ignatiaanse Pedagogiek een wezenlijk element: de medewerkers vergeten niet welke ervaringen zij zelf 
als leerling hebben opgedaan. Wat hen goed deed geven zij door.

‘Ignatius onderwijst de jeugd’. Tegeltableau in de Maria-
Magdalenahermitage, Pamplona.
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Soms lopen Ignatius’ inzichten parallel 
met moderne opvattingen. Zoals bijv. dat 
je bij de leerling moet beginnen, en moet 
aansluiten bij zijn of haar leefwereld. Of 
dat iedere leerling kostbaar is en een eigen 
weg bewandelt. Of de grote nadruk op de 
eigen verantwoordelijkheid, zowel bij het 
maken van keuzes als bij het uitvoeren van 
de consequenties. Of de zorg voor iedere 
leerling (‘cura personalis’). Dit leidde op 
de eerste colleges tot de vondst dat iedere 
leerling een persoonlijke mentor had, of 
iedere klas een klassenleraar.

Maar er zijn ook inzichten die bijna 
haaks staan op het huidige levensgevoel. 
Dat geldt met name voor het religieuze 
referentiekader van de IgPe. Waar het 
moderne levensgevoel de nadruk legt op 
zelfredzaamheid en autonomie (‘het moet 
allemaal uit jezelf komen’), daar onder-
streept Ignatius dat alles een afspiegeling 
is van iets veel groters (‘al het goede komt 
uiteindelijk van God; zo zijn mijn – be-
perkte - kwaliteiten een afstraling van zijn 
alomvattende kwaliteit’). 

Tot	slot

We herhalen uitdrukkelijk dat voor alle benaderingen – meer of minder 
religieus - plaats is binnen de IgPe. Ieders inbreng wordt opgevat als een 
kostbare bijdrage aan het college, aan de persoon van iedere leerling.

‘Jezus wandelt mee met de leerlingen naar Emmaus’. Bretons.
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III. Stanislascollege: jezuïetencollege

[1]	Delft	1948
In 1948 stichtten de paters jezuïeten in Delft het Sint-Stanislascollege. Zij waren daartoe uitdrukkelijk uitgenodigd door 
de katholieke bevolking van Delft en het Westland. Het was de bedoeling dat katholieke jongens middelbaar onderwijs 
zouden kunnen volgen op basis van de katholieke zuil. De meisjes kwamen pas in 1966. Tot die tijd was er voor hen 
het in 1950 door katholieke leken opgerichte Lodewijk Makeblijdecollege te Rijswijk. 
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[2]	JECSE
‘Delft’ was het zesde en laatste jezuïetencollege in Nederland. Op het moment dat het werd opgericht, bestonden reeds: het 
Willibrorduscollege te Zeist (‘De Breul’), het Canisiuscollege te Nijmegen, het Ignatiuscollege te Amsterdam, het Aloysiuscol-
lege in Den Haag, en het Maartenscollege te Haren bij Groningen. In de tweede helft van de 20e eeuw zijn alle jezuïetencol-
leges overgegaan in handen van plaatselijke besturen. Daarmee beëindigden ze formeel hun status als jezuïeteninstituut. Van 
hen heeft alleen het Stanislascollege zich aangesloten bij de internationale band van Europese jezuïetencolleges (JECSE), en 
noemt zich nog uitdrukkelijk ‘jezuïetencollege’.

JECSE: Netwerk van jezuïetencolleges in Europa
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De fusie tussen de katholieke en de christelijke 
mavo te Pijnacker vormde een uitdaging om de 
verworvenheden van de Ignatiaanse Pedagogiek 
ook te integreren in interconfessioneel onder-
wijs. Deze uitdaging doet zich eens te meer voor 
sinds de drie vestigingen van het Interconfessio-
neel Makeblijdecollege zich bij het Stanislascol-
lege hebben aangesloten.

De schoolleiding streeft ernaar dat er altijd 
minstens één jezuïet aan het college verbon-
den blijft. Maar ook als dat onhaalbaar blijkt, 
wordt de continuïteit van de IgPe gewaarborgd 
doordat de IgPe is opgenomen in het cyclische 
beleidsplan van het college, door geschikte me-
dewerkers te benoemen en door gepaste struc-
turen te handhaven of in het leven te roepen. 
Te denken valt aan de werkgroepen identiteit 
op de locaties, de daarvoor ter beschikking 
gestelde uren, enz.. Een weerslag van het cycli-
sche beleidsplan vindt men in de kaderbrieven, 
waarin de beleidslijnen voor een nieuw school-
jaar staan aangegeven. 

[3]	Jezuïeten	eind	20e	eeuw
In de 2e helft van de 20e eeuw klonk wereldwijd de roep dat de maatschappelijke veranderingen ook in het onderwijs door 
moesten klinken. Binnen de jezuïetenorde kwam het tot een herbezinning op de kern van het jezuïetenonderwijs. Dat resul-
teerde in een brochure ‘Karakteristieken van de Jezuïetenopvoeding’ (1986). Op basis daarvan kwam men tot een uitwerking 
voor de praktijk van het onderwijs: ‘Ignatiaanse Pedagogiek’ (1994).
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[4]	Stanislascollege	eind	20e	eeuw
Hoewel in de loop der jaren het aantal paters op het Stanislascollege afnam, bleef het college grote waarde hechten aan de 
katholieke identiteit. Deze speelde een doorslaggevende rol bij de fusie met de toenmalige katholieke scholen voor mavo- en 
lbo-onderwijs in Delft (1991). Onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen tegen het eind van de 20e eeuw was 
het voor scholen belangrijk met een eigen gezicht naar buiten te treden. Op basis van de aloude band met de jezuïeten en de 
onderwijsontwikkelingen binnen de jezuïetenorde koos de schoolleiding van harte voor de Ignatiaanse Pegagogiek. 



Passages uit de kaderbrief van het directeurenoverleg, leidraad voor het beleid van  een schooljaar.

Met zeven sterk

Kaderbrief maart 2010

De	Missie
Het Stanislascollege wenst dat door de samenwerking van leiding, medewerkers, ouders en leerlingen telkens 
nieuwe generaties jongens en meisjes geholpen en begeleid worden om uit te groeien tot verantwoordelijke 
volwassenen die bereid zijn met en voor anderen te leven overeenkomstig de lijfspreuk van Stanislas: ’Voor het 
hogere ben ik geboren’. Dit betekent dat het er om gaat het beste uit jezelf te halen en dat ten dienste te stel-
len van God en de medemens.

Identiteit
In de afgelopen jaren is de basis gelegd voor de verankering van het werk van de paters jezuïeten in de activi-
teitenkalenders van de locaties. Op de scholen in Delft en Pijnacker zijn mensen aangewezen die werken aan 
identiteitszaken en aan de Ignatiaanse Pedagogiek. Deze collega’s onderhouden ook bovenschoolse contacten. 
Er is eveneens een coördinator aangewezen. Met deze vorderingen op het gebied van de levensbeschouwe-
lijke identiteit van onze scholengemeenschap kunnen komend beleidsjaar de volgende doelen beter worden 
gerealiseerd:

a) Opname van identiteitsbeleid in de cyclische beleidsontwikkelingen binnen het kwaliteitsbeleid 
 van de hele scholengemeenschap;
b) Versterking van identiteitsbeleid op de locaties in Rijswijk door vorming van werkgroepen voor 
 vieringen en Ignatiaanse Pedagogiek, en het aanwijzen van verantwoor delijken voor de uitvoering 
 van de taken en het overleg met de andere locaties.
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Stanislas was een jongen van Poolse adel, geboren in 1550. Vader wilde, dat hij en zijn oudere 
zoon Paul door de jezuïeten zouden worden gevormd.  Daartoe zond hij ze naar het pas opge-
richte jezuïetencollege te Wenen.

Daar woonde Stanislas in hetzelfde huis als zijn broer, maar deze was een nogal heerszuchtig 
type, en bovendien moest hij eigenlijk niets van de jezuïeten hebben. Stanislas wel. Hij verlangde 
naar iets anders in zijn leven, maar besefte dat hij met zulke idealen bij zijn broer niet hoefde aan 
te komen. Ook vader zou er vast niet mee ingenomen zijn. Dus brak hij na de examens met zijn 
milieu, kleedde zich als een zwerver en ging op weg: ver van zijn broer en nog verder weg van zijn 
ouderlijk huis in Polen. Hij begaf zich naar Augsburg, 450 kilometer verderop! Daar meldde hij 
zich aan bij de jezuïeten. 

Intussen had zijn broer ontdekt, dat hij weggelopen was. Hij was razend en zocht met een aantal 
rauwe vrienden de hele omgeving van Wenen af om hem te vinden. Het verhaal zegt, dat die 
broer zelfs Stanislas achterop is gekomen, maar hem inderhaast niet herkende. Zelfs niet, toen 
hij hem in het voorbijgaan vroeg of hij niet iemand had gezien die geleek op... En daar volgde 
een hele beschrijving van Stanislas zelf. Deze gedroeg zich als een schuwe bedelaar, boog diep en 
wees met een vaag gebaar in de andere richting. 

In Augsburg kreeg hij te horen, dat hij door moest reizen naar Dillingen (nog eens veertig kilome-
ter). Daar woonde Petrus Canisius, één van de belangrijkste jezuïeten van dat moment in de Duits 
sprekende landen. Die zou wel raad weten. Deze stuurde hem met twee andere jezuïeten door 
naar Rome: dat is nog eens duizend kilometer! 

IV. Wie is Stanislas?

Authentiek (?) portret Stanislas. 
Delfino, 1568
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Nu was hij ver genoeg weg van de invloedssfeer 
van thuis: hij werd aangenomen als novice (= nieu-
weling) in de orde der jezuïeten. Niet lang daarna 
stierf hij (aan een ziekte? van uitputting?) op 
15 augustus 1568, nog geen 18 jaar oud.

Zijn lijfspreuk was ‘Ad maiora natus sum’: ‘Voor het 
hogere ben ik geboren’.

Stanislas op het strefbed, veelkleurig marmer. Legros, ca 170.

Hij is patroon (beschermheilige) van Polen; en van de studerende 
jeugd. Hem kozen de jezuïeten als patroon van het Delfts college. In 
1962 gaven de paters van het Westplantsoen aan Albert Termote de 
opdracht een Stanislasbeeld te vervaardigen. In 2009 kregen alle 
locaties een replica: het beeld van een jongere op weg.
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In 2000 ging het Rijswijkse Interconfessionele Makeblijde College op in het Stanislascollege. De katholieke bloedgroep van het 
IMC gaat terug op het in 1950 gestichte Lodewijk Makeblijdecollege, een middelbare school voor katholieke meisjes. (Op dat 
moment was het Stanislascollege alleen toegankelijk voor jongens). Het was genoemd naar Lodewijk Makeblijde, een jezuïet die 
van 1611 tot aan zijn dood in 1630 in Delft werkte. 

Hij werd geboren in de Vlaamse stad Poperinge. Ingetreden bij 
de jezuïeten was hij achtereenvolgens enkele jaren rector van 
de jezuïetencolleges te Winoksbergen en Ieper. In 1611 werd hij 
vanuit Brussel naar de Hollandse Missie gestuurd als assistent 
en opvolger van Pater Cornelis Duyst († 1612). Sinds 1573 was 
de Delftse overheid overgegaan tot het Calvinisme. Elke andere 
vorm van geloofsovertuiging was verboden. In die omstandighe-
den was Makeblijde genoodzaakt clandestien de katholieken op 
te zoeken en te ondersteunen in hun geloofsleven. 

In 1617 - zo lezen we in de Delftse kroniek - kon Pater Lodewijk Makeblijde alleen 's nachts op pad vanwege de vervolgingen. Wel 
vijf maal dat jaar zat de schout hem op de hielen, maar Makeblijde wist uit zijn handen te blijven. Eén keer werd hij gesnapt. Hij 
kwam pas vrij nadat er een borgsom van maar liefst 600 guldens was betaald.

V. Wie is Lodewijk Makeblijde?
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In diezelfde tijd betrekt hij een woning aan de Oude 
Langendijk, vlak tegenover de Nieuwe Kerk. Die buurt 
stond bekend als de ‘Papenhoek’, omdat er zo veel 
katholieken woonden. In een pakhuis aan de achter-
kant van het huis richt hij een schuilkerk in, gewijd aan 
Sint Jozef. Daar ligt de oorsprong van de huidige Maria 
van Jessekerk aan de Burgwal. 

Zijn verzorgingsgebied omvatte niet alleen de katholie-
ken van Delft, maar van de wijde omgeving. Zo bezocht 
hij Berkel, Pijnacker, Abtswoude, Maassluis, Maasland, 
Naaldwijk, Wateringen, Voorburg, Vlaardingen, Over-
schie, Schipluiden, Poeldijk, Kethel, 't Woudt, Monster, 
De Lier, Rijswijk, Stompwijk, Nootdorp, Voorschoten, 
's-Gravenzande, Delfgauw, Zoetermeer en Rhoon.

In 1621 wordt Pater Lodewijk Makeblijde overste van 
alle jezuïeten in de Hollandse Missie. Dat brengt hem 
herhaaldelijk in botsing met Stalpaert van der Wiele, 
de aartspriester (een soort deken), die op het Bagijn-
hof woont. Stalpaert meent dat hij verantwoordelijk is 
voor alle pastorale zorg, en dus ook over de jezuïeten 
kan beschikken. Lodewijk maakt hem duidelijk dat de 
jezuïeten een eigen overste hebben; van hem krijgen 
zij een zending en aan hem zijn zij dan ook verant-
woording schuldig. Voor de buitenstaander is er veel 
meer dat deze beide mannen verbindt dan scheidt: 
beiden zijn zij hardwerkende en pastoraal diep bewo-
gen priesters; beiden beperken hun arbeid niet tot de 
stad alleen, maar zoeken ook de mensen in de omlig-
gende dorpen op; beiden hebben een beminnelijk en 
edel karakter; beiden zijn schrijvers, ja dichters van niet 
geringe verdienste. Hoe breed de kloof ook geweest 
mag zijn die hen van elkaar scheidde, er valt altijd iets 
van wederzijdse hoogachting te bespeuren.

Rond 1626 sticht Makeblijde drie scholen voor meisjes, 
die hij toevertrouwt aan de zorgen van degelijke katho-
lieke vrouwen. Een jongensschool was minder nood-
zakelijk; de stad beschikte immers over een Latijnse 
School. Twee van die schooltjes bevonden zich aan de 
Brabantse Turfmarkt. Ze stonden bekend als handwerk-
scholen.

Interieur schuilkerk jezuïten. Rademaker, 1744     
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De derde school was een internaat. Het lag aan 
de Oude Langendijk, twee deuren verder dan het 
patershuis. Ook hier hadden twee dames de leiding. 
De meisjes leerden er in ieder geval lezen, schrijven, 
rekenen, zingen, handwerken en – voor die tijd heel 
modern - Frans; en natuurlijk kennis van de katholie-
ke godsdienst. Opvallend is dat deze school officieel 
goedkeuring had van de overheid. Formeel beteken-
de dit, dat ze gebaseerd moest zijn op calvinistische 
beginselen. 

Waarschijnlijk werden er steekpenningen betaald om 
clandestien de eigen gang te kunnen gaan. In de loop 
van de jaren kreeg dit schooltje zo’n goede naam dat 
er zelfs meisjes van protestantse huize hun opleiding 
volgden!

Hier ligt de reden dat de Delftse katholieken in 1950 
Makeblijde kozen als patroon van hun Middelbare 
Meisjesschool in het naburige Rijswijk. Woonhuis paters Jezuïten; links: meisjesschool. Rademaker, 18de eeuw.

Lodewijk Makeblijde ’Den Bergh der     
geestelycker Vreuchden’, 1618   

Hij schreef een wijdverbreide catechismus en is de dichter 
van het ochtendgebedje:

'O Heer, ik draag U op vandaag, 
al is het klein van waarde: 

al wat ik ben,
al wat ik ken,

al wat ik heb op aarde."

Hij sterft op 17 augustus 1630 en wordt in Voorschoten 
begraven. Zijn grafschrift luidde 'God maakt hem blijde'.
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Hoe zijn nu de hiervoor genoemde aspec-
ten van de IgPe in de praktijk herkenbaar 
op de verschillende vestigingen van het 
Stanislascollege?

[1]	Context
Onder context verstaan we zowel het 
schoolklimaat waarbinnen leerlingen 
worden verwelkomd alsook de cultuur 
die leerlingen zelf meenemen en waar de 
school op inspeelt. We geven een paar 
voorbeelden hoe een goed schoolklimaat 
bevorderd wordt, rekening houdend met 
de verschillende culturen van de leerlin-
gen.

Op een centrale plek van elk der zeven 
locaties staat het Stanislasbeeld met een 
kaars. Stanislas herinnert ons dagelijks 
aan de bijzondere doelstelling van het 
college, samengevat in zijn lijfspreuk ‘Voor 
het hogere ben ik geboren’. De kaars 
wordt op verzoek van leerlingen of per-
soneelsleden aangestoken bij bijzondere 
gebeurtenissen zoals bij ernstige ziekte of 
het overlijden van een familielid. Leerlin-
gen waarderen de kaars als ‘een plek van 
bezinning en van solidariteit’.

VI. Ignatiaanse Pedagogiek in de praktijk

Stanislasbeeld door Albert Termote, 1962, 
met kruis van schroot, gemaakt door leerlingen van SCK
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‘Voor het hogere ...’

‘Proeven en smaken’

33



Het onderwijsideaal van ‘heel de mens’ wordt gevoed 
door een rijke variëteit aan buitenklassikale activitei-
ten. 

SCK heeft sinds 2009 een jaarlijkse musical in de stads-
schouwburg van Delft en SCH had in 2010 de primeur 
van een kerstmusical door alle gezamenlijke brugklas-
sers.

Op SCW bestaat een lange traditie van een jaarlijks to-
neelstuk en van concerten door het koor en orkest. Er 
vinden ook regelmatig gezamenlijke concerten plaats 
met het koor en orkest van het St. Barbara College te 
Gent en al vier keer was er een tournee door Grieken-
land met Griekse muziek.

Schoolfeesten en carnaval verbinden leerlingen met 
elkaar en overbruggen de grenzen van ras en huids-
kleur. Stanislasdag wordt op alle locaties gevierd met 
vossenjacht, fancy-fair, disco etc.
Ook reizen en excursies zoals de Taizé-reis, sportieve 
evenementen, kennismakingsdagen en vakantiekam-
pen dragen bij aan het gemeenschapsgevoel onder 
leerlingen en personeel.

34



Sociale	acties	op	het	Stanislascollege,	2010
- SCR liet door twee leerlingen en een docent geld uit inzamelacties op school naar Nigeria brengen voor de aanleg   
 van waterputten.
- SCH deed mee aan een landelijke actiedag voor vrijwilligerswerk (NL DOET). Leerlingen  trakteerden de bewoners   
 van een Rijswijks verzorgingstehuis op een heerlijk ontbijt en een gezellige ochtend.
- SCK doet mee aan het project 'Welkom in de Wijk'. Leerlingen brengen de goede en minder goede kanten van de   
 wijk in beeld en stellen een verbeterplan op, dat aan de gemeente gepresenteerd wordt. Ook is er een schoolvasten- 
 dag voor een goed doel.
- SCW houdt een gesponsorde vastendag ten bate van een organisatie voor weeskinderen in Kenia en schrijft brieven  
 voor Amnesty International.
- SCP zamelt met een fancyfair, sponsorloop, winterpolowedstrijd en lesmarathon geld in voor een dovenschool in   
 Armenië. 
- SCE zamelt op Stanislasdag geld in voor schooltje in Condega, de zusterstad van Rijswijk in Nicaragua.
- SCV nodigt kinderen van de naburige peuterschool uit voor een ochtend koekjes bakken en tonen hun dierenlokaal   
 met slangen, spinnen en konijnen.

De stages en de maatschappelijke ontdekkingsweek vormen voor de leerlingen een kans om het beste uit zichzelf halen ten 
dienste van een ander. Zo ook de verschillende sociale acties die op de kerstkaart van het Stanislascollege in 2010 per locatie 
stonden aangegeven. 
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Onze leerlingen hebben een pluriform culturele 
en levensbeschouwelijke achtergrond. De vie-
ringen die op de locaties gehouden worden, o.a. 
aan het begin van het schooljaar, met Kerstmis 
en Pasen, zijn christelijk geïnspireerd, maar zo 
ruim van inhoud dat ook leerlingen van niet-
christelijke achtergrond zich er in kunnen vinden. 
Locatie SCW heeft een kapel, die uitsluitend voor 
religieuze doeleinden gebruikt wordt; de ruimte 
zelf verwijst naar de religieuze dimensie.

Zoals hiervoor uiteengezet veronderstelt een 
ontwikkeling van ‘heel de mens’ een bijzondere 
persoonlijke aandacht van de begeleiders. Daar-
toe werken docenten in teams waarin onderling 
overleg over leerlingen kan plaatsvinden. 

Op locatie SCK (vmbo) kent men het systeem van 
‘Minder-Handen-Voor-De-Klas’, wat inhoudt dat 
een docent meerdere vakken geeft aan dezelfde 
leerlingen, die hij of zij zo beter keert kennen en 
kan begeleiden. Op deze en andere locaties hel-
pen steunlessen en remedial teaching leerlingen 
met achterstanden en bij dyslexie. 

Er zijn docenten die leerlingen trainen om beter 
om te gaan met faalangst en examenvrees. Er 
is een zorgteam van vertrouwenspersonen om 
speciale aandacht te geven aan leerlingen met 
problemen. Decanen en stagebegeleiders helpen 
leerlingen m.b.t. hun vervolgopleiding.

Bodypainting

Kapel Westplantsoen, 1955. Geschenk van de 
katholieken van Delft en het Westland.
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[2]	Ervaring

De IgPe ziet het leren als het opdoen van ervaringen, die weer 
aanleiding geven tot reflectie. 

Op de vmbo-afdelingen van onze school met de vele praktijk-
vakken ligt dit ervarend leren voor de hand. Het wordt nog 
versterkt door de werkplekstructuur, waarbij leerlingen latere 
beroepssituaties inoefenen. Hetzelfde geldt voor de praktische 
vakken op andere afdelingen.

Maar ook bij de meer theoretische richtingen en vak-
ken worden via activerende werkvormen leerlingen 
persoonlijker betrokken bij de leerstof. Een bijzonder 
voorbeeld daarvan is Taaldorp, waarbij leerlingen 
een dag lang in gespeelde situaties uit het volle leven 
een vreemde taal inoefenen.

Ook wordt er geëxperimenteerd met vakoverstijgen-
de projecten, waarbij onderwerpen als 
‘De middeleeuwen’ (SCR), ‘De eeuw van J.S. Bach’ 
(SCW), of het kerstfeest (SCH), vanuit verschillende 
vakken geïntegreerd belicht wordt.

Maar centraal blijft staan de persoon van de docent. Of een 
leerling werkelijk innerlijk aangesproken wordt door de leer-
stof, hangt in hoge mate samen met de persoonlijke uitstraling 
van de docent, zijn/haar liefde voor het vak en de aandacht 
voor de leerling. Zulke docenten zijn er op onze locaties 
gelukkig ruimschoots te vinden.
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Reflectie is het sleutelwoord van IgPe en kan op een aantal niveaus plaatsvinden, zoals uiteengezet in hoofdstuk 1 op blz 
6 t/m 8. We geven een paar voorbeelden uit de praktijk. Op SCH verwerken leerlingen als vorm van reflectie het leven van 
Stanislas in een stripverhaal. 

[3]	Reflectie	  
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‘Leven van Stanislas’ door Sharon

Zo is er ook op SCR en SCP een project rond Stanislas. Leerlingen geven in groepjes van vier op een grote tekening of collage 
een overzicht van het leven van Stanislas met in het midden zijn lijfspreuk ‘Voor het hogere ben ik geboren’. Vervolgens schrij-
ven zij op de vier hoekpunten hun eigen devies, waaruit ze inspiratie putten.
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Op de Rijswijkse locaties, met leerlingen van zeer gevarieerde culturele achter-
grond, vindt bij alle vakken reflectie plaats over de vraag hoe we met begrip en 
respect voor elkaar met de culturele verschillen kunnen omgaan en die verschillen 
als een verrijking kunnen beleven.

Activerende werkvormen bij andere vakken kunnen van zichzelf al reflectie zijn, 
zoals het observeren van een kunstwerk door leerlingen, waarbij ze zich afvragen 
wat het kunstwerk oproept. 

Ook opdrachten voor het vak levensbeschouwing roepen van zichzelf vaak op tot 
reflectie. Brugklassers werd geleerd: de bijbel besluit met het boek ‘Openbaring’. 
Daarin wordt verteld: ’Alle liefde zal blijven. Alle niet-liefde vergaat.’ Hun werd 
gevraagd daar een tekening bij te maken. Hiernaast de tekening van Jade.
Jade schrijft: ‘De stofzuiger zuigt al het kwade van de wereld af. God zet de stof-
zuiger aan. Daarna verwijdert Hij het prikkeldraad en gaat het grauwe deel van de 
wereld weg’.

Maar de meeste vakken moeten een extra inspanning leveren om de reflectie 
bewust in het lesprogramma in te bouwen. 

Zo is op de locatie SCW bij het profielwerkstuk van de exacte vakken de reflectie 
over wat het betreffende onderzoek voor de leerlingen betekend heeft, een ver-
plicht onderdeel geworden. Aan leerlingen van de vooreindexamenklassen wordt 
gevraagd een reflectie te schrijven hoe zij in levensbeschouwelijk opzicht zijn 
veranderd en op welke wijze de lessen Lb daarbij een rol gespeeld hebben.

Leerlingen van Pijnacker, die voor geschiedenis op Berlijnreis gaan en het concen-
tratiekamp Sachsenhausen bezoeken, beschrijven na afloop in een logboek hoe ze 
dit beleefd hebben.

Op SCK mogen leerlingen als reflectie bij beeldende vorming eerst zelf hun 
werkstuk beoordelen. Ook in samenwerkingsgroepjes evalueren leerlingen ieders 
bijdrage.
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De maatschappelijke stages vormen voor leerlingen een belangrijke 
ervaring. Daarom is aan zo’n stage een reflectie gekoppeld. Een meisje 
(SCK) dat ‘kinderverzorging’ had gedaan schreef: ‘Bij onverwachte 
situaties reageer ik heel rustig. Bij dit werk kan je niet in paniek raken, 
omdat de kinderen daar van schrikken en dan worden zij alleen maar 
drukker, of ook paniekeriger’. 

De reflectie na een stage kan ook bestaan in een zelfbeoordeling aan 
de hand van een vragenlijst, waarover een gesprek met de decaan en 
de mentor plaatsvindt.

Als laatste voorbeeld van reflectie noemen we 
’eindexamen serieus’, een viering in de kapel 
voor eindexamenleerlingen van SCW en hun 
ouders, waarbij leerlingen terugblikken op de 
betekenis van hun schoolloopbaan en aange-
ven met welk ideaal zij de toekomst ingaan.  
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Het resultaat van reflectie kan ook verwondering zijn. Zo 
schreef een brugklasser die thuis een bruine boon had laten 
ontkiemen de volgende reflectie: ‘Dit is nu de eerste keer dat 
mijn moeder en ik met eigen ogen hebben gezien hoe uit een 
zaad een hele plant kan groeien’.

Reflectie kan een betere studieaanpak tot gevolg hebben of 
een verbetering van sociaal gedrag. Bij ‘de gele kaart’ op locatie 
SCK vloeien de drie elementen van ervaring, reflectie en actie 
ineen. Als een leerling met een gele kaart uit de klas verwijderd 
wordt (ervaring), beschrijft hij/zij wat er is voorgevallen en 
bedenkt zelf hoe het probleem met de docent kan worden op-
gelost en welke sanctie aangepast is (reflectie). Hiermee keert 
de leerling terug naar de docent, waarna in overleg tot een 
sanctie wordt overgegaan en de leerling zich voorneemt zich in 
het vervolg beter te gedragen (actie).

Bij een spreekbeurt over leven met het syndroom van Down concludeerden twee 
meisjes (SCW) dat ze tot een genuanceerder oordeel waren gekomen omtrent de 
levenskansen van een gehandicapte en dat die best gelukkig kan worden. 

[4]	Actie

Actie is het resultaat van reflectie en houdt een keuze of veran-
dering in. Dat kan een verandering in waardeoordeel of gedrag 
betekenen. 
Na bestudering van de voornaamste geloofspunten en kenmer-
ken van de Islam en een bezoek aan een moskee, begrijpen 
leerlingen veel beter waar de gevoeligheden van moslims lig-
gen en hoe het is om als een moslim in Nederland te leven.
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VII. Vorming in Ignatiaanse Pedagogiek

De documenten waarin de Ignatiaanse Pedagogiek wordt beschreven zijn pas aan het eind van de vorige eeuw bekend 
geworden. Het vraagt geduld om ermee vertrouwd te raken en de consequenties ervan door te voeren in het pedagogisch 
beleid van het college. Een aantal fundamentele stappen is genomen. Op de vier locaties van Delft en Pijnacker zijn werk-
groepen 'identiteit' actief en op de Rijswijkse locaties zijn zij in oprichting.

Een werkgroep 'identiteit' bestaat uit een aantal docenten en medewerkers die onder leiding van een coördinator in de loop 
van het schooljaar de eindverantwoordelijkheid dragen voor activiteiten waarin de identiteit wordt vormgegeven. Zie in het 
kader: taken en verantwoordelijkheden van een werkgroep identiteit. De verschillende locatiewerkgroepen werken samen 
en wisselen ideeën uit onder leiding van een algemeen coördinator.

Op de bezinningsdag voor nieuwe docenten en medewerkers ‘buigen we ons’ over onze eigen onderwijswaarden in relatie 
tot de idealen van de IgPe en op de bezinningsdag voor 2ejaars docenten en medewerkers kijken we naar de kansen tot 
waardereflectie binnen ons eigen vak en hoe we met persoonlijke aandacht bij kunnen dragen aan de vorming van onze 
leerlingen en aan de identiteit van de school.

Taken en verantwoordelijkheden van een werkgroep identiteit

- Zorg hebben voor de vraag of het schoolleven van 
 alledag strookt met de identiteit.
- De vieringen op school.
- De sociale acties.
- Een jaarlijkse studiemiddag voor het personeel of een 
 bijdrage daaraan over een thema dat met de christelijke 
 identiteit of de Ignatiaanse pedagogiek samenhangt.
- Een bezinningsdag voor nieuwe docenten en medewerkers.
- Een bezinningsdag voor 2e-jaars docenten en medewerkers.
- Bovenlokale tweedaagse bezinningsdagen voor docenten en 
 medewerkers.
- Ouderavonden in het kader van de Ignatiaanse pedagogiek.
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Onze directieleden, coördinatoren en leden van 
de werkgroepen identiteit nemen regelmatig deel 
aan de door JECSE georganiseerde congressen en 
symposia.

Ook de ouders worden bij Ignatiaanse Pedagogiek 
betrokken. Jaarlijks worden aan ouders per loca-
tie twee tot vier bezinningsavonden aangeboden. 
Thema’s waren tot nu toe: ‘Persoonlijke aandacht’, 
‘Voorbeeldfiguren’, ‘Levenservaring’, ‘Aandacht in 
het gezin’, ‘Vrijheid en grenzen’ en ‘Bevestiging’. 

Hopelijk draagt deze brochure ertoe bij dat het vuur, 
dat Ignatius kwam brengen, door alle leden van de 
schoolgemeenschap - leerlingen, ouders en perso-
neel - wordt verdergedragen.

Vanuit de hemel verspreidt Ignatius zijn 
vuur over de hele wereld, ca. 1800.
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