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INLEIDING JAARVERSLAG SOL 2018.
We zijn en blijven de Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit. Ondersteuning aan
scholen en kindcentra in heel Zuid-Nederland staat centraal in het werk van SOL. Van oorsprong liggen onze
roots in de begeleiding van scholen in het katholieke onderwijs. We zijn dus vertrouwd met de tradities binnen
het confessionele onderwijs. Maar ook kennen wij de ingrijpende maatschappelijke veranderingen van de
laatste decennia en deze hebben vanzelfsprekend ook invloed gehad op onderwijs en op ons werk. Wij zijn
meegegroeid met de vernieuwingen in het onderwijs.
Eind 2018 waren Bestuur en ZZP-ers van SOL bijeen in Den Bosch. Onderwerp van gesprek was de vernieuwing
van de website. Dat betekent in de praktijk dat je je werkveld kritisch in ogenschouw neemt en daarna een
poging doet kort en bondig je visie en de praktische werkvelden te formuleren. De resultaten hiervan staan
vermeld op onze nieuwe website (sol-identiteitsbegeleiders.nl). Op zo’n moment voel je de ontwikkeling in het
werk van SOL.
Wanneer je de werkvelden (Burgerschap, Identiteit en pedagogisch klimaat) nader beschouwt zie je verbreding
van inhoud, verschuiving van aandachtsvelden en verdieping. Enkele voorbeelden illustreren deze
ontwikkeling.

Beleid
SOL ziet het als een van zijn kerntaken aandacht te blijven vragen voor het verhelderen en concretiseren van
de schoolidentiteit. Samen met schoolteams, directeuren en bestuurders en ouders blijven we op zoek gaan
naar de diepgang, naar wat je wezenlijk van belang vindt. We hebben verbreding van dit werk gezocht door
initiatief te nemen om samen met een pedagogische academie en een aantal schoolbesturen een opleiding
coördinator Identiteit te ontwikkelen. De cursus is ontwikkeld en wordt gegeven door een medewerker van de
pedagogische academie en een ZZP-er van SOL. De opleiding is op 17 september 2018 gestart en zal eind
november 2019 een feestelijke worden afgesloten met presentaties en diploma uitreiking. Aanmelding voor de
volgende cursus loopt al weer. De opgeleide coördinatoren identiteit kunnen vervolgens bij hun werk op school
eventueel benodigde verdere begeleiding van SOL krijgen.
Een aantrekkelijk voorbeeld van geslaagd burgerschapsproject is het project Kinderraad Nijmegen dat SOL
samen met het onderwijsveld heeft ontwikkeld. Basisschoolleerlingen leren samen ideeën te ontwikkelen over
de invulling van de omgevingsvisie van Nijmegen welke op het eind worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Het is burgerschapsvorming metterdaad. Kinderen leren compromissen sluiten; hun mening te formuleren; te
luisteren naar elkaar; empathisch naar elkaar om te zien; recht te doen aan verschillen enz. enz. Het project
wordt met subsidie van de gemeente Nijmegen met veel succes uitgevoerd op scholen en wordt op die manier
uitgerold over de hele gemeente en wordt intussen ook een vast onderdeel van het curriculum van scholen.
Het gaat er in het project dus NIET om een bepaalde opvatting op te leggen aan kinderen maar om hen te laten
ontdekken wat werkbare waarden en normen zijn in de omgang met elkaar en voor het bereiken van
samenlevingsdoelen. Het succes van project Kinderraad Nijmegen heeft geleid tot de oprichting van een
Jongerenraad. Ook daarbij zijn medewerkers van SOL weer intensief betrokken.
SOL heeft veel energie gestoken aan de twee hierboven beschreven twee projecten , maar hebben wij daarmee
geloof en kerk intussen geschrapt? SOL was toch ook op dat vlak actief? Dat zijn we nog steeds en met volle
overtuiging. Maar het zal niemand zijn ontgaan dat veel taken die jarenlang tot de corebusiness van de kerk
behoorden (onderwijs, zorg, ontwikkelingssamenwerking) door de overheid zijn overgenomen. Maar daarmee
is bewustwording, toerusting niet uit onze agenda verdwenen. We moeten opnieuw op zoek naar antwoorden
op de vraag wie we zijn en meer nog wie we willen zijn.
SOL heeft in het voorbije jaar weer laten zien dat zij wil inspelen op veranderende situaties en veranderende
tijden.
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Uitwerking van beleid
Scholen en schoolbesturen vragen zich wel meer af welke hun identiteit is geweest en welke ontwikkeling moet
worden ingezet. Wat kunnen we met onze school doen aan de verbetering van de wereld te beginnen met de
directe omgeving van de school! SOL beschikt over ‘know how’ en materialen om de school- en persoonlijke
ontwikkeling ondersteuning te bieden.
Er is wel enige aandacht voor de levensbeschouwelijke taak van de school en hun functie naar kinderen toe. De
identiteit ontwikkelt zich, zoals vermeld in de inleidende beschouwing, ook richting duurzaamheid,
burgerschap en samenlevingsopbouw.
In dit kader mogen we in dit jaarverslag vermelden dat we als SOL identiteits-begeleiders in 2016 in Nijmegen
een mooi initiatief genomen: er werd een kinderraad opgericht.
Deze Kinderraad is onderdeel van het project Duurzaam Samenleven, dat zich richt op actief democratisch
burgerschap in de Gemeente Nijmegen. De Kinderraad is in 2016 een pilot project voor kinderen uit groep 6.
Duurzaam Samenleven is een initiatief van SOL identiteitsbegeleiders in samenwerking met de Gemeente
Nijmegen, Conexus en St. Josephscholen (in eerste plaats de kinderen zelf!). Het is een langdurig,
interdisciplinair project, dat we samen met diverse partners vormgeven. We hebben ons daarbij gericht op drie
pijlers: democratie, kinderrechten/ diversiteit en duurzaamheid. De pilot is geslaagd. Dat impliceert dat in 2018
alle kinderen uit groep 6 van de Nijmeegse basisscholen zijn uitgenodigd om mee te doen met de kinderraad.
Bovendien is er een pilot voor kinderen van groep 7 gestart.
SOL is wel sinds het voorjaar van 2017 betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding coördinator identiteit .
Het bestuur heeft van die opleiding grote verwachtingen met name vanwege de mogelijke vliegwielwerking
die deze opleiding kan krijgen binnen de scholen. Deze opleiding is met een pilot begonnen in het najaar van
2018 en wordt november 2019 afgesloten. In januari 2020 wordt gestart met de eerste officiële
opleidingsgroep.
SOL biedt o.a. ook ondersteuning bij de invoering van de methode ‘de vreedzame school’, de zorgzame
school en bij het project Burgerschapsvorming. SOL heeft zelf materialen ontwikkeld zoals de methode
‘Samenleven’: een levensbeschouwelijke methode voor de basisschool en daarnaast de leskisten
Wereldgodsdiensten. In 2015 heeft SOL de publicatie De Duurzame Basisschool, Samen eerlijk leven
uitgebracht, Het boek Duurzame basisschool is een duurzaam project voor alle betrokkenen die deel uitmaken
van de school als gemeenschap. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema. Veel basisscholen voelen
het als hun taak om hieraan aandacht te besteden met hun leerlingen (ook in het kader van actief
burgerschap). Dit project biedt daartoe concrete handvatten. Het boek biedt een programma dat zich richt op
gemeenschapsvorming, zingeving en gedragsverandering.
Kortom: Allemaal activiteiten die de verbindingen in de samenleving willen herstellen, onderhouden of
verstevigen. Vanzelfsprekend blijft SOL het als haar opdracht zien om scholen en indirect kinderen te
ondersteunen bij identiteitsontwikkeling. Die boodschap vergt echter steeds onderhoud en is een leerproces
van analyseren, ontwikkelen, oefenen en beoefenen.
En natuurlijk blijft ons aanbod ook het ondersteunen van parochies bij eerste communie-, vormsel- en
volwassenen Katechese en het opzetten van jeugdpastoraat. We streven daarom naar een goede
samenwerkingssfeer met bisdom, dekenaat, parochie zoals we dat ook doen met leiding van
onderwijsinstituten zowel boven-schools als lokaal.
Financieel
SOL is bescheiden van ambitie. Onder de naam SOL werken niettemin vijf gekwalificeerde ZZP-ers en daarnaast
streven we ernaar, aanvullend mensen op basis van oproepbaarheid in te zetten. Hun werk (door scholen,
parochies, overheden ingekochte diensten) kunnen wij nog een aantal jaren faciliteren vanuit onze reserves.
Gemeenten-subsidies, solidariteitsbijdragen van parochies, orden of congregaties zijn voltooid verleden tijd.
Zo nu en dan ontvangt SOL nog wel een gift van een onderwijsorde, jaarlijks € 1000,- maximaal.
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SOL werkt nog met één stichting en vier bankrekeningen: twee betaalrekeningen, een spaarrekening en een
vermogensrekening. De kosten van SOL zijn jaarlijks groter dan de inkomsten. Dit heeft tot gevolg dat de
stichting langzaam inteert op haar bescheiden vermogen.
We hebben in 2018 voor het bedrag van ongeveer € 3.000,- geïnvesteerd in de ontwikkeling van de nieuwe
website van SOL. In Nijmegen is door twee schoolbesturen in het kader van burgerschapsvorming € 11.200,subsidie verstrekt aan de ZZP-ers van SOL voor de opzet en begeleiding van basisscholen bij de deelname aan
een kinderraad en de ontwikkeling van burgerschapsvorming .
We zijn benieuwd naar de opbrengsten daarvan voor de activiteiten van de ZZP-ers in 2019.

Personeel en activiteiten
Afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd met een potentiële SOL – ZZP-er over zijn mogelijke belangstelling
voor SOL’s activiteiten en die van hen zelf. Uiteindelijk heeft hij om meerdere motieven besloten niet aan te
haken bij SOL en haar ZZP-ers.
Er werkt één persoon tegen een vrijwilligersvergoeding op onze administratie in Nijmegen.
De vrijwilliger is belast met de taken:
 Onderhouden van de nieuwe website van SOL;
 Het redigeren en verspreiden van de SOL Nieuwsbrief;
 Het bijhouden en verspreiden van de materialen die in de verkoop zijn;
 Het bijhouden van het SOL archief
 Het communiceren en verzorgen van de klantcontacten en contacten met leveranciers en anderen.

Huisvesting
SOL is vooral voor informatie en voorlichting virtueel www.sol-identiteitbegeleiders.nl bereikbaar. Verder
hebben we op afspraak een bezoekadres: Prof. Molkenboerstraat 7, 6524 RN Nijmegen.

Organisatie en dienstverlening
Als Stichting SOL verhuren wij leskisten, geven enkele methodes uit, verzorgen een nieuwsbrief en houden een
eigen site in de lucht. Ook hebben we een bescheiden mediatheek en kantoor in het parochiecentrum van de
Effata geloofsgemeenschap (onderdeel van de H. Stephanus parochie in Nijmegen). Onze leermiddelen worden
vanuit deze locatie verkocht, verhuurd, c.q. verzonden. SOL is als organisatie sterk afgeslankt. Nu we ruim zes
jaar vanuit deze nieuwe formule werken zijn we niet ontevreden. Onze mensen houden opdrachten en er
komen nieuwe opdrachtgevers bij. Ofschoon het tij lijkt te keren m.b.t. het afhouden van bemoeienissen rond
identiteit, is het nog steeds geen vliegende doorstart geworden naar marktgericht werken.

Onder de merknaam SOL zijn werkzaam, de ZZP-ers:
Drs. Hanneke Emmen,
Drs. Karen Faber
Andrea Meilink,
Dr. Jos Roemer,
Drs. Karin Schellekens.
Mevrouw Emmen en mevrouw Schellekens werken in het werkgebied tussen Den Bosch en het Bisdom Breda.
De andere ZZP-ers werken in het Noorden en Noordoosten van Brabant en Zuid-Gelderland.
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Vrijwilliger
Amalia Resner
Bestuur:
Dhr. Ger Gerrits, secretaris
Mevr. Ineke van der Linden, lid,
Dhr. Henk Peters, lid
Dhr. Jan Wolsing, voorzitter/penningmeester
De bestuursleden zijn onbezoldigd.
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