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Geachte heer Dekker, 

 

In de hoofdlijnen van het advies van het Platform Onderwijs 2032 staat dat het kerncurriculum onder 

andere moet bestaan uit persoonsvorming. En dat de inhoud hiervan moet bestaan uit een vaste basis van 

essentiële kennis en vaardigheden. 

 

Hieromtrent acht ik het van belang om op te merken dat persoonsvorming gaat over zowel ‘hebben’ als 

‘zijn’, maar dat het advies van het Platform uitsluitend gaat over kennis en vaardigheden en dus over het 

‘hebben’. 

 

Op grond hiervan kan het als aanbevelenswaardig worden aangemerkt de ontwikkeling van het ‘zijn’, dat 

in wezen gaat over de ontwikkeling van het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn, in het 

kerncurriculum op te nemen. Temeer daar het Zijn de gerealiseerde volmaaktheid van menselijke 

kwaliteiten als vrijheid, verantwoordelijkheid, creativiteit, flexibiliteit, duurzaamheid, samenwerking, 

leiderschap, respect, mededogen, zelfvertrouwen en dergelijke bevat die ieder mens en dus ook de 

samenleving wenst. En die kwaliteiten bovendien nu meer dan ooit noodzakelijk zijn gezien het feit dat 

de mens alle houvast en dus ook het schijnhouvast aan gemaakte en dus tot het ‘hebben’ behorende 

kwaliteiten verliest. Zo wordt het tot op heden bestaande zelfvertrouwen verloren omdat het 

schijnzelfvertrouwen is. De reden daarvan is dat het ontleend wordt aan het ‘hebben’ zoals bijvoorbeeld 

het hebben van kennis of inkomen terwijl die intrinsiek veranderlijk zijn en er dus geen houvast aan kan 

worden ontleend. 

 

Waarom ontbreekt de ontwikkeling van het Zijn? 

De reden daarvan is dat de mens qua bewustzijn zijn niet-Zijn oftewel zijn ego is. Want dat is de 

bewustzijnsstaat van gevangenschap van de materie, de dualiteit. En bijgevolg van het maakbaarheididee, 

dat alleen toepasbaar is op het ‘hebben’ en dus niet op het Zijn. Een gevangenschap die zo sterk is dat hij 

het maakbaarheididee als zijn grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing en daarmee van zijn 

overleven heeft aangenomen en bijgevolg de ontwikkeling van zijn Zijn, dat niet maakbaar is, zijn 

grootste taboe is geworden. Reden waarom het vaak met veel geweld is en nog steeds wordt bestreden 

(ketters, ongelovig). 

 

Naar mijn idee kan dit diepgaande en in de hele samenleving heersende taboe alleen geslecht worden 

door visionaire politiek. Daarom roep ik u op ervoor te zorgen dat de inhoud, de ontwikkeling en het 

belang van het Zijn bekend wordt in het onderwijs door de informatie erover in het kerncurriculum van 

persoonlijke ontwikkeling op te nemen en tegelijk de mogelijkheid te creëren het onderwijsveld de 

ontwikkeling van het Zijn te laten ervaren. 
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Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn boek ‘Zijn: de ideale wereld’. En naar mijn website 

www.nlbe.nl waarin onder andere de zich in de samenleving voltrekkende kwantumsprong van ego naar 

Zijn gevolgd kan worden die de realisatie van het Zijn gemakkelijker maakt dan ooit en waarvan de 

voltooiing cruciaal is. Dit laatste vanwege het feit dat het ego de climax bereikt van de zelfdestructieve 

staat van onbalans ervan in de vorm van problemen die in ultimo het menselijk voortbestaan bedreigen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor Bijl 

Oprichter 


