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Ons werk bij Profiel als nieuws – en kennisplatform betreft informatie en bijdragen gericht op en geschreven vanuit
docenten in het beroepsonderwijs. Waarbij voor Profiel scholing meer is dan voorbereiding op werk. Docent noch
student zijn een eiland. We functioneren allen, ieder als een uniek individu, in een gemeenschap waarvan we
in alle opzichten volledig afhankelijk zijn, een samenleving die vraagt om onze betrokkenheid, om onderhoud,
om dagelijks te werken ten behoeve van de fragiele samenhang waarin alles kan functioneren. Die samenhang
is namelijk niet vanzelfsprekend en bestaat bij de gratie van het gegeven dat we elkaar – ongeacht wie - zien,
luisteren, gedag zeggen, steunen, in elkaar geloven en elkaar vertrouwen, dat we onszelf kunnen terugvinden en
herkennen in onze omgeving. Wat ieder van ons hier en nu doet en laat heeft effect en gevolgen, het doet er toe.
Auteur
Ben Claessens

www.profielactueel.nl

Docenten leiden studenten op teneinde te beginnen aan een zelfstandig leven als burger die in het samen leven zich
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(gaandeweg) bewust wordt van zijn of haar verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Goede scholing is daarmee een
onmisbare pijler en vernieuwer voor een samenleving die individu en groepen kansen, een veilig bestaan en uitzicht
naar een goede toekomst wil bieden. Die kansen en toekomst vinden hun expressie in de wijze waarop we elkander
bejegenen, open staan en steunen, waarderen en respecteren. Dat is niet altijd even gemakkelijk, het vraagt wat.
In de VS en in diverse landen in Europa staat de democratie onder druk en bestaan spanningen tussen
bevolkingsgroepen en jegens migranten. Dit onderstreept eens te meer het belang van onderwijs waarin het individu,
élk individu, niemand uitgezonderd, deel kan uitmaken van de gemeenschap. Onderwijsvormen in ons land dienen
dan ook een uitvloeisel te zijn van democratische beginselen waarin voor eenieder, ongeacht achtergrond, status of
religie, een veilige have met perspectief wordt geboden. Zonder de ander lukt het niet. Niemand uitsluiten is daarom
wat Profiel betreft het hoogste gebod. Vanuit Profiel schenken we daar veel aandacht aan.
Vakgericht opleiden dient tevens zorg te dragen voor milieu en klimaat en daarmee bij te dragen aan een circulaire
economie. Het uitdragen daarvan begint bij ieder van ons maar we kunnen het niet alleen. Verantwoordelijkheid
betreft niet alleen ons eigen handelen maar met name het handelen in het perspectief van de omgeving – met andere
woorden, wat brengt wat ik denk, doe en zeg teweeg?
Dat willen we in 2019 nog explicieter voor het voetlicht brengen. Naar ik van harte hoop kunnen we daarbij rekenen
op je advies, steun en medewerking in de vorm van bijdragen. Ik zie uit naar je voorstellen en concrete bijdragen!
Rest mij, mede namens onze medewerkers, jou een hele goede afronding voor dit jaar, mooie Feestdagen en alle goeds
voor 2019 te wensen!
Hartelijke gr Ben Claessens, hoofdredacteur
Nieuwjaarsgroet
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