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R E D A C T I O N E E L

In de wereld wordt met bewonde-
ring gekeken naar het Nederlandse 
onderwijsstelsel. Vanuit het oogpunt 
van de keuzevrijheid van ouders, de 
mogelijkheden om recht te doen aan 
de verschillen tussen kinderen, vanuit 
het perspectief van leraren die ook 
keuzevrijheid hebben en zich daardoor 
eigenaar kunnen voelen van het onder-
wijs en omdat het systeem een grote 
maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderwijs genereert. Dat is het beeld. 
Voor minister van Onderwijs Maria van 
der Hoeven in 2004 - toen Nederland 
voorzitter van de Europese Unie was - 

reden om de Nederlandse vrijheid van 
onderwijs bij haar collega-ministers als 
een exportartikel te promoten.

In Nederland is het onderwijs onder-
tussen zelf een stuk minder positief. 
Het Nederlandse onderwijs is door 
overheidsingrijpen in de ban van 
uniformering. De 1040-uren norm is 
maar een voorbeeld van hoe de over-
heid probeert onderwijskwaliteit te 
beoordelen en te sturen op basis van 
louter meetbare gegevens. “De wil tot 
beheersing van alle processen leidt tot 
angst voor de vrijheid: de vrijheid van 

individuen, leraren, artsen, om naar 
eigen inzicht te handelen; de vrijheid 
van instellingen om zelf te bepalen bij 
welke inspiratie of erfenis, bij welke 
waarden zij hun leraren of artsen 
betrokken willen zien,” zegt filosoof 
Herman de Dijn in dit nummer. Alleen 
zo kan onderwijsvrijheid tot kwaliteit 
leiden. Over ‘onderwijsvrijheid’ in deze 
uitgave verschillende perspectieven en 
oplossingsrichtingen.

Het beeld van uniformering van ons 
onderwijs is nog niet doorgedrongen in 
het buitenland. Alleen politici kunnen 

voorkomen dat dit beeld alsnog kan 
ontstaan. “Bevrijd de onderwijsdieren 
uit hun kooien”, zegt Wim van de 
Donk.

Gerrit-Jan Meulenbeld

Interview

Interview

4.  Bevrijd de onderwijsdieren uit hun kooien
Nico Dullemans

Ook het Nederlandse onderwijsstelsel is een stolsel geworden, zegt Wim van de Donk, behalve commissaris 
van de koningin in Noord-Brabant ook hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde. Het huidige stelsel houdt 
innovatie en nieuwe toetreders tegen en daarmee de verscheidenheid, terwijl die wezenlijk is voor de veer-
kracht van de samenleving.

Interview 14.  Onderwijs opnieuw organiseren met geestverwanten
Freek Pardoel 

In gesprek met Theo Brok, voorzitter van de scholengroep Alberdingk Thijm, over nieuwe onderwijsvrijheid 
via aansluiting bij één van een aantal toegestane bekostigingsmodellen. Daarbij past het om zelf de inhoud 
te bepalen en de kwaliteit te controleren. Brok zet daarmee zijn meer liberale visie naast die van christen-
democraat Wim van de Donk. 

10.  Vlaamse politiek vindt dat katholiek onderwijs kwaliteit levert
Gerrit-Jan Meulenbeld

In Vlaanderen is het katholiek onderwijs (70% van het totaal) een belangrijke speler in het maatschappelijk 
leven, ‘geen minister die om ons heen kan’, zegt boegbeeld Mieke Van Hecke. Maar ze vindt het vooral van 
belang dat het katholiek onderwijs vanuit zijn evangelische inspiratie nog steeds een bijdrage kan leveren aan 
het welzijn van de samenleving.

Onderwijsvrijheid
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Artikel 22.  Nieuwe kijk op de wortels van ons bestel
Paul Zoontjens

Alom, van links tot rechts, van regentesk tot populistisch, van seculier tot orthodox christelijk beseft men 
dat ons onderwijsstelsel kraakt in zijn uitgangspunten. De Onderwijsraad acht de tijd gekomen om een 
principieel debat over artikel 23 van de grondwet te gaan voeren en is van plan hiervoor de eerste stappen 
te gaan ondernemen. Een persoonlijke aanzet tot discussie.
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“Bevrijd de onderwijsdieren 
uit hun kooien”
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Eind vorig jaar schreef Van de Donk met Hamilcar Knops (onder meer 

van de TU Delft en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) dat 

publieke stelsels in de loop der tijd ontstaan zijn om maatschappelijke 

organisaties te ondersteunen. In de praktijk echter zijn zij veeleer belem-

merend gaan uitwerken. Neem het omroepstelsel. Daar lijkt de publieke 

omroep (de koepel) inmiddels belangrijker te zijn dan de afzonderlijke 

omroepverenigingen, die nu vanwege zendercoördinatie worden gehin-

derd hun boodschap en visie uit te drukken. En die twee zijn voor onze 

samenleving juist zo van belang. Overigens zal daar de technologische 

ontwikkeling wel voor een verandering van het systeem zorgen. In het 

onderwijsstelsel valt het op dat private bronnen (ouderbijdragen bijvoor-

beeld) nauwelijks betekenis kunnen hebben. Er gelden allerlei beperkin-

gen voor hun gebruik, waardoor mogelijkheden om betrokkenheid om te 

zetten in beter onderwijs onbenut blijven. Sterker: net als zendercoördi-

natie betekent deze inperking van financieringsmogelijkheden een gelijk-

schakeling van aanbod. Dat effect is onwenselijk in een samenleving die 

zijn veerkracht voor een belangrijk deel moet ontlenen aan variëteit.

Waarom die centrale aandacht voor een eigen boodschap en visie van maat-

schappelijke organisaties?

“De staat speelt een belangrijke rol in het ordenen van de samenleving, 

maar die rol moet ook niet worden overschat. Maar het vermogen tot 

bewegen en de vitaliteit zit vooral in de samenleving zelf. Daar zitten de 

ideeën, de boodschappen dus en de visies. Die moeten we koesteren. Die 

moeten de ruimte hebben en krijgen om een samenleving vitaal te hou-

den en ondernemend op allerlei terreinen: economisch, sociaal, cultureel, 

het onderwijs, de vorming van de jeugd. Het verzorgingsstaatdenken in 

Europa heeft dat individuele en maatschappelijke ondernemerschap deels 

vernietigd, wat heeft geleid tot veel minder diversiteit, bijvoorbeeld in 

het onderwijs. De overheid is zich te veel met scholen gaan bemoeien 

en daardoor is het onderwijs veel te veel een strak systeem, in plaats 

van een levendige ecologie geworden. We spreken van de noodzaak 

van biodiversiteit, akkoord. Maar als het om sociodiversiteit gaat ver-

klaren we verschil meteen tot een probleem. Dat is gevaarlijk. Mensen 

in het onderwijs moeten zelf vormgeven aan hun ‘systeem’. Hun eigen 

ideeën, opvattingen en gebruiken doen er tegenwoordig minder toe. 

Dat is een grote vergissing en ondermijnt de eigen initiatieven van 

onderwijsmensen en daarmee de vitaliteit. Om de verscheidenheid in 

het onderwijs meer kans te geven, te voeden en te stimuleren, is het 

ook belangrijk dat ouders en bedrijven, zeker in het beroepsonder-

wijs, veel meer bij scholen worden betrokken. Voor hun ideeën moet 

maximaal ruimte zijn. Wat er dan vervolgens gebeurt, zal van school 

tot school kunnen verschillen. Waar het om gaat is hun invloed op de 

schoolcultuur, waaraan zij mede vorm moeten geven. Natuurlijk zijn 

er kaders waarbinnen dit moet gebeuren. Zo is een leerplan nodig, 

bijvoorbeeld om burgerschapsvorming te borgen, maar geen nationaal 

leerplan. Want de verschillen moeten immers hun uitwerking kunnen 

hebben, dus ook in burgerschap, in canons. Die verschillen ontstaan 

op schoolniveau, tenminste als daar ruimte voor is en als daar door de 

school bewust mee wordt omgegaan.”

Onderwijsvrijheid moet dus niet worden afgeschaft.

“Nee, ze moet worden doorontwikkeld! Aanbodvrijheid moet vooral 

door ouders worden uitgeoefend. Namens hen is ze in handen van 

bestuurders; dat is deels goed. Het is een belangrijk probleem dat be-

stuurders te veel zijn verzakelijkt, wat vervreemdend heeft uitgewerkt. 

IDEEëN IN DE  SAMENlEVING  

MOETEN WE kOESTErEN

Nico Dullemans

Schoolbestuur spreekt regelmatig met Wim van de Donk vanwege zijn expertise: maatschappelijke bestuurskunde, overi-
gens ook een leerstoel die hij in Tilburg bekleedt naast zijn hoofdtaak: commissaris van de Koningin van Noord-Brabant. 
Opnieuw zoeken wij contact met hem, dit keer over het onderwijsstelsel, want, zo schreef hij eerder, stelsels zijn stolsels 
geworden. Ze houden innovatie en nieuwe toetreders tegen en daarmee de verscheidenheid, terwijl die wezenlijk is voor 
de veerkracht van de samenleving. Hoe bedoelt hij dat?

Foto: Vincent van den Hoogen

WAT  M O E T  W O R D E N  V E R A N D E R D  A A N  O N s  O N D E R W I J s s T E L s E L ? 

WIM VAN DE DONk
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Bestuurders in gehuurde kantoren, niet eens in de scholen zelf! Dat deugt 

niet. 

Dat er nu zoveel minder schoolbesturen zijn, betekent een kaalslag. In 

het funderend onderwijs zijn er duizenden vrijetijdsbestuurders verdwe-

nen. Sociaal kapitaal, het persoonlijke vermogen van burgers, is daarmee 

verschraald. We hebben de afgelopen decennia een goed functionerend 

systeem van maatschappelijke betrokkenheid gesloopt, ik kan het niet 

anders zeggen. 

De school zie ik als een gemeenschap van ouders. Elke school zou haar 

eigen bestuur moeten hebben, al dan niet opgenomen in een vereni-

ging van scholen, die kan ondersteunen. Dit is subsidiariteit, denken 

dat heel nauw aansluit bij de natuur van mensen. Mensen willen hun 

leven inrichten. Laat mensen persoonlijk verantwoordelijk zijn voor 

hun bezigheden. En ondersteun dat zo nodig. Mensen moeten worden 

verleid zelf verantwoordelijkheid te nemen, samen met anderen. Dit 

subsidiaire denken is cruciaal. Die subsidiaire verhoudingen waren er en 

moeten weer worden hersteld. In dit licht moeten ouders van de school 

ten diepste betrokken worden. Er moet daarom fors worden gerepareerd. 

De samenleving wordt er beter van als mensen op alle mogelijke plekken 

worden uitgedaagd betrokken te zijn.”

Maar onze politieke partijen denken niet subsidiair.

“Dat klopt. Ook mijn partij, het CDA, heeft de fout gemaakt veel heil te 

verwachten van management en markt, terwijl gemeenschapswerking 

en sociale betrokkenheid vragen om andere woorden en organisatie-

principes. Het CDA is de weg kwijt geraakt, en veel te neo-liberaal gaan 

denken.” 

Is gezien die kaalslag onder vrijetijdsbestuurders optimisme over een samenle-

ving van onderop wel op zijn plaats?

“Onvrede groeit, je ziet ‘beroepszeer’ van ontevreden leraren, het gemop-

per neemt toe. Dat is nog niet echt gearticuleerd, er verandert nog niet 

veel. Maar waar ‘smoel’ is, is het goed, bijvoorbeeld de trots van Sint 

Lucas in Boxtel of van De Rooi Pannen in Tilburg, twee instellingen voor 

middelbaar beroepsonderwijs. In hun sector zie ik een terugkeer van het 

schoolconcept, de vakschool: plaatsen van ambachtelijkheid, passie en 

betrokkenheid. Daar zie je dat onderwijs een relationeel goed is, dat een 

menselijke schaal dus belangrijk is. Systemen zijn in het beroepsonder-

wijs dominanter geworden en de schaalvergroting heeft haar tol geëist. 

Dat wordt daar nu bijgebogen. Maar het zal nog wel even duren. Uitein-

delijk komt het wel goed: echte onderwijsdieren gaan hun gang en zijn 

betrekkelijk beleidsresistent, alhoewel er veel schade is aangericht.”

Wat moet er aan het onderwijsstelsel worden veranderd?

“Ik weet niet of we het over het stelsel moeten hebben. Eigenlijk moeten 

we dat niet doen. Met een stelseldiscussie ben je zo vier jaar verder. Ik zie 

het bovendien veel meer organisch. Ik bedoel daarmee: ga met inhoud 

aan de gang. Kijk naar ouders die ‘surfen’, die bijvoorbeeld in een grens-

gemeente voor een school in België kiezen, terwijl hun eigen gemeen-

tebestuur het zo goed geregeld denkt te hebben met een zorgaanbod, 

het zorg- en adviesteam, met opvang. Terwijl de Belgische school er 

helemaal niet zo geweldig uitziet. Maar ouders verwachten daar mis-

schien rust en een bepaalde waardeoriëntatie. 

Bij ons echter is gekozen voor schaalvergroting en een enorme specia-

lisatie, maar ik heb niet het gevoel dat het onderwijsniveau daardoor is 

gestegen. Met Eugène Bernard, de bestuursvoorzitter van OMO, bespreek 

ik dit. Onze Brabantse dromen vragen om een stevige basis, waartoe ik 

de scholen reken. Maar zijn die nog wel op onze toekomst voorbereid? 

Dat competentiegerichte, dat werkstukjesgedrag… Slordige instituten 

tasten die basis aan. Terwijl kinderen schaarser zijn. Dit laatste wordt 

belangrijker. Met Bernard sprak ik over een noodzakelijke ‘academise-

ring’ van middelbare scholen, in echte teams van maatschappen, zonder 

cao-logica, want die vernietigt ambities. Het ambitieniveau moet echt 

een tandje hoger, kijk naar de VS en China. In die landen is de ‘prik-

kelstructuur’ anders. Daar is de cultuur demanding, met topstudenten 

samen met anderen. Scholen moeten zelf zo’n cultuur vormgeven: 

studenten moeten voelen dat we in hen willen investeren omwille van 

de toekomst van onze samenleving, en niet alleen die van henzelf. 

Praat dus niet over stelsels, we moeten veel meer de samenleving in 

de ziel van het werk. Die is eruit door te veel systeem. Vakmensen willen 

hun werk goed doen, ter wille van het werk zelf. Leraren die bijvoorbeeld 

het vocabulaire van Frans niet meer bij de beoordeling mogen betrekken. 

‘Daar gaan wij over!’ zouden ze moeten zeggen. Zij hebben er verstand 

van. Onderwijs dreigt door inperking van het gezag van  leraren een 

Fordistische hyperindustrie te worden, waardoor leraren hun grip en dus 

hun beroepseer verliezen. Dat is tragisch en bloedlink voor de toekomst 

van dit land. Het aanzien en dus de regelruimte van de leraar verdient 

meer ondersteuning.”  ■

O n d e r w i j s v r i j h e i d  m o e t  w o r d e n 
d o o r o n t w i k k e l d

Katholiek onderwijs en katholieke kerk 

hebben vooral in het verleden een sterke 

band gehad. Om die relatie meer bij de 

tijd te brengen kwam in 1966 het 

Algemeen Reglement Katholiek Onderwijs 

tot stand en droegen de bisschoppen hun 

erkenningstaak over aan de Nederlandse 

Katholieke schoolraad (NKsR).

Meer dan veertig jaar na dato hebben de 

bisschoppenconferentie en de NkSr een 

onafhankelijke commissie ingesteld om 

‘een toekomstverkenning uit te voeren 

naar de hoofdlijnen van een juridische en 

bestuurlijke vorm waarin de verantwoor-

delijkheden en de verhouding tussen de 

bisschoppenconferentie en de katholieke 

scholen zouden kunnen worden ingericht’. 

Opnieuw om recht te doen aan deze relatie 

en nieuwe omstandigheden. Voorzitter 

van deze commissie ‘Verkenning katholiek 

onderwijs’ was Wim van de Donk. Begin 

juli presenteerde de commissie zijn eind-

rapport ‘School en kerk verbinden’.

Bij die gelegenheid gaf Van de Donk aan 

dat de basisintuïtie van de commissie 

steeds is geweest om de in de praktijk 

gegroeide sterk juridische benadering van 

de erkenningtaak te verlaten en die te 

verruilen voor een benadering die meer 

recht doet aan de opdracht om een vitale 

invulling te geven aan de identiteit van 

katholieke scholen. Dat doet de commissie 

in de overtuiging dat ‘de katholieke traditie 

een belangrijke bijdrage kan leveren aan 

de vorming van jonge mensen, ook in onze 

tijd. Daarvoor zijn op vele plaatsen in het 

land de nodige aanwijzingen te vinden. De 

aanbevelingen zullen niet op droog zand 

vallen: er is vruchtbare grond om op verder 

te werken, alhoewel er veel verschillen aan 

te treffen zijn.’ De dialoog daarover zou 

moeten worden gevoerd door alle betrok-

kenen rond de school.

“Maar al snel bleek dat we daarvoor eerst 

moesten werken aan herstel van vertrou-

wen tussen de betrokkenen”, vertelt Van 

de Donk naderhand. “Daartoe hebben 

we open gesprekken gevoerd op enkele 

Soeterbeeckconferenties (red.: Soeter-

beeck is een klooster in ravenstein). Het 

vertrouwen om eruit te komen is er nu 

wel, alle partijen hebben ja gezegd op 

de vraag of ze met elkaar verder kunnen, 

maar het blijft kwetsbaar. Voorwaarde is 

dat iedereen zelfkritisch blijft en vanuit 

een houding om aan het goede te werken 

open blijft staan voor de ander.”

Cycl isch proces

Het rapport bevat in de ogen van Van de 

Donk zoveel evidenties en onvermijdelijke 

conclusies dat hij het nog steeds jammer 

vindt dat de NkSr niet zelf met dit rap-

port is gekomen, zei hij bij de presentatie. 

“Ik hoop dat de opdrachtgevers met de 

conclusies en voorstellen in het rapport 

nu snel beslissingen over de verdere 

uitwerking en implementatie kunnen 

nemen. Volgens mij biedt het rapport 

met het daarin gepresenteerde lemnis-

caatmodel alle ruimte voor partijen om 

op het gewenste en voor hen passende 

niveau in te stappen.”

Het lemniscaatmodel veronderstelt de 

noodzaak om ideeën en opvattingen over 

identiteit voortdurend opnieuw te defini-

eren en te verwoorden, rekening houdend 

met (steeds) nieuwe omstandigheden. 

Oude woorden worden opnieuw ingevuld 

in een dialoog met ouders, directie, leer-

krachten, kinderen en de buitenwereld. 

Het gaat om een cyclisch proces. In het 

rapport is de school het fundamentele 

niveau voor identiteitsontwikkeling en 

wordt de directeur van een school als 

de drager van de richting gezien, een 

bestuur kan immers meerdere richtin-

gen vertegenwoordigen. De commissie 

beveelt ook aan dat de bisschop weer zelf 

de erkenningstaak uitoefent, dat wil zeg-

gen ‘op een zinvolle en pastorale manier 

en landelijk afgestemd met zijn collega-

bisschoppen’. Volgens Van de Donk ligt 

daarin niet de nadruk op de formele 

juridische erkenning, maar veel meer op 

de verantwoordelijkheid om de relatie 

met de betrokkenen rond de school te 

onderhouden.

Bundel ing expert ise

Voor de besturenorganisaties is vooral 

een rol weggelegd in de kennisontwik-

keling rond identiteit. Zij kunnen de 

traditie die er al is om hun leden in dat 

opzicht te dienen, verder uitbouwen en 

versterken. De commissie beveelt aan 

de zeer versnipperde expertise die er nu 

is, te bundelen. Zij signaleert dat er ook 

op het terrein van identiteitsontwikke-

ling de behoefte leeft om te komen tot 

een systeem van vraagfinanciering, een 

systeem dat van de school vraagt veel 

meer betrokken te zijn bij de articulatie 

van de behoefte. Dat stimuleert ook een 

actieve betrokkenheid van de school-

leiding.

De commissie is ook voorstander van een 

‘huis voor het katholiek onderwijs’ als 

opvolger van de NkSr, waarin alle lande-

lijke katholieke onderwijsorganisaties zijn 

vertegenwoordigd, en geeft als modaliteit 

mee dat dit huis een onderdeel wordt van 

het Verband van katholieke Maatschap-

pelijke Organisaties (VkMO) zodat het 

contact met andere katholieke maat-

schappelijke sectoren ook makkelijker 

gelegd en onderhouden kan worden.

De commissie adviseert de opdrachtge-

vers tot slot om een regiegroep in te stel-

len onder leiding van een onafhankelijke 

voorzitter die het voorgestelde proces 

coördineert. Voor zichzelf ziet Van de 

Donk daar geen taak weggelegd. “Er zijn 

genoeg mensen met tijd en energie die 

dat zouden kunnen.”

(GJM)

Het rapport kunt u downloaden van  

www.bondkbo.nl en www.bondkbvo.nl

duwen. Ontkooi de onderwijsdieren! Laat mensen zoals Coen Free, de 

bestuurder van het Koning Willem I College, hun gang gaan! Zij hebben 

de energie.”

Ambachtel i jkheid
Wat kunnen we zeggen over de ketens van leraren? In Code en karakter. 

Beroepsethiek in onderwijs, jeugdzorg en recht (2009) wordt vastgesteld 

dat leraren zich tegenover hun werkgever niet kunnen beroepen op hun 

professionaliteit. Hun professionele ruimte is te gering. Casussen over 

klassikaal blijven lesgeven, niet kunnen/willen functioneren in een com-

petentiegerichte leeromgeving, geen verantwoordelijkheid willen nemen 

voor leerboeken van een te laag niveau, een verplichting om proefwerken 

van te voren aan de leiding te moeten overleggen, en schoolonderzoeken 

die niet mogen afwijken van het Centraal Examen: deze voorbeelden 

laten zien dat de werkgever het telkens wint van de professional. In de 

bundel wordt gepleit voor een invloedsvrije sfeer ter wille van de profes-

sionele zelfstandigheid van leraren. Wat vindt Van de Donk?

“Er zijn managers omheen komen staan. Natuurlijk kunnen managers en 

bestuurders een zegen zijn, maar niet als ze onderwijsprocessen naar zich 

toe te trekken. Denk aan wat de socioloog Richard Sennett heeft geschre-

ven over de betekenis van ambachtelijkheid. In feite heeft hij het over 

Rapport commissie ‘Verkenning katholi ek onderwijs’: ‘school en kerk verbinden’

Foto: Vincent van den Hoogen
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Nico Dullemans 

Een van zijn zwartste momenten, vond Bert 
Molenkamp. Het documentaireprogramma 
Zembla had hem geïnterviewd over ‘school-
uitval’. Anderhalf uur had het vraaggesprek 
geduurd, maar zonder hem er verder in te 
kennen, waren daar slechts enkele momenten 
uitgelicht omdat die de suggestie van de uit-
zending leken te steunen: de scholen pakken 
schooluitval niet aan. Molenkamp, bestuurs-
voorzitter van de Amarantis Onderwijsgroep, 
was onthutst. Het programma veroorzaakte 
veel ophef; dagen was hij bezig om kritiek  
te pareren en zich te verdedigen. “Dat vreet 
aan je.”

Wat doet onderwijs bewegen? te laten maken. Maar het ontbreekt hen aan 

voldoende geld en vermogen om echt te sturen; 

ze staan zelf ook onder druk. Overheden blijven 

wel proberen, op het gevaar af dat zij met 

hun pressie instellingen in een pathologische, 

ziekmakende richting duwen. Want voor een 

meer vitale richting is het volgens De Vijlder 

nodig dat je leert, reflecteert en waardegebon-

den keuzen maakt. Dat geldt voor mensen, voor 

overheden en voor instituten zoals scholen. We 

lijken niet bij machte te zijn die tweede richting 

in te slaan.

De Vijlders analysekader biedt een overzicht. 

Dat wij op initiatief van de overheid doende 

zijn met governance, kennissamenleving en Lis-

sabon - maar ook met zaken als brede school, 

integratie en zelfs met taal en rekenen - hangt 

samen, zo begrijpen we, met het legitimatiever-

lies van scholen. Ook de verhalen van Brok en 

Molenkamp zijn er door gevoed. 

Hei l ige grond
Maar er is een lerares die zegt: “Ik doe de deur 

dicht en de klas is van mij. Elke dag weer.” 

Zorgt zij samen met haar leerlingen zelf voor 

licht? Een romantische gedachte. Of meer dan 

dat? Want Désiré de Rooij biedt met zijn vraag 

hierboven de school een aanknopingspunt om 

een meer vitale richting op te zoeken. Hoe kan 

de school opnieuw gestalte geven aan religie, 

was zijn vraag. De theoloog Erik Borgman ont-

wikkelt een vertoog dat we kunnen gebruiken 

om op deze vraag in te gaan. In De geest van de 

samenleving, een manifest over onderwijs dat 

hij in 2011 zal publiceren (Schoolbestuur wordt 

een voorproefje gegund), poneert hij de stelling 

dat op school in de eerste plaats geleerd wordt 

wie wij zijn, wat ons te doen staat en waarom. 

Het onderwijs is “daarmee de levende, dynami-

serende geest van de samenleving.” School is 

beweging. Borgman licht dit toe met een ver-

haal over Janet Harris, een non die met steun 

van professionele schrijvers jongeren in ge-

vangenissen probeert te stimuleren tot ‘creatief 

schrijven’. Jonge gedetineerden schrijven over 

hun frustraties en dromen, over hun pijn en 

hoop. Zij leren ermee afstand te nemen van hun 

situatie, hun leven echt onder ogen te zien en 

te bouwen aan zelfvertrouwen. Borgman: “Het 

gaat er niet om dat ze leren schrijven omdat 

de samenleving nu eenmaal vraagt dat ze zich 

adequaat kunnen uitdrukken. Dan zouden zij 

zich opnieuw afhankelijk maken van druk van 

buitenaf. Het schrijven zelf maakt hen in een 

andere zin werkelijk deel van de samenleving 

Molenkamp sprak kort geleden op een bij-

eenkomst van de Bond KBVO over het beleid 

van zijn bestuur, dat in meerdere steden 

verantwoordelijk is voor beroepsonderwijs en 

voortgezet onderwijs. Hoe ziet dit schoolbe-

leid eruit? Zijn verhaal is veelomvattend. Hij 

benadrukt de ideële, christelijke grondslag van 

de hele onderneming: in het beroepsonderwijs 

leer je meer dan een vak, het gaat om een brede 

ontwikkeling en om ontmoeting, net als op de 

andere scholen van Amarantis. “Een school is 

geen koekjesfabriek”, zegt Molenkamp en hij 

vertelt dat de scholengroep twee eigen compe-

tenties hanteert, bovenop de zeven die landelijk 

zijn geïnitieerd. De ene is het leren omgaan 

met ervaringen zoals de eindigheid van het 

bestaan, kwaad en het lijden en de beleving van 

het goede. De andere gaat over omgang met 

levensbeschouwelijke diversiteit via dialoog.

Pol it iek correct of e igenzinnig
Dit is een belangrijke beleidswijziging van 

ring. Dit zijn modellen die aanzetten tot meer 

eigenzinnige ondernemingszin en die gericht-

heid op de overheid verminderen. Molenkamp 

bepleitte nog een flexibilisering van de cao. De 

sectorraden zijn op dat terrein nog te statelijk.

Het was Désiré de Rooij van de KVSC die het 

gesprek terugboog naar een van de eerste pun-

ten van Molenkamp: de grondslag van scholen. 

“Religie speelt een grote rol in de samenleving, 

maar niet meer in organisatorische zin. Hoe zou 

je als school die betekenis van religie opnieuw 

gestalte kunnen geven?”, zo vroeg De Rooij 

zich af. 

Pathologische of v ita le r icht ing
Het lijkt wel alsof de school volledig afhan-

kelijk is van wat anderen over haar vinden 

en voor haar bedenken. ‘School is leeg’. Licht 

wordt van buiten naar binnen gebracht. Die 

manier van kijken zal te maken hebben met 

de maatschappelijke betekenis van onderwijs. 

Dat belang is uiteraard groot: jonge mensen 

moeten worden voorbereid op een werkzaam 

leven dat bovendien een beetje ordelijk dient te 

verlopen. Die voorbereiding is (ook) een over-

heidszorg. Frans de Vijlder analyseerde deze rol 

van de overheid in zijn proefschrift Natiestaat 

en onderwijs dat in 1996 uitkwam. Hij is 

tegenwoordig lector aan de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen (HAN). Dankzij scholen 

en universiteiten zijn nationale overheden in 

staat geweest zeggenschap over mensen uit te 

oefenen. Hun opkomst als natiestaat hebben zij 

voor een belangrijk deel aan deze instellingen 

te danken. Na de Tweede Wereldoorlog kwam 

daarin verandering, een gevolg van ‘waarde-

transformaties’, waarmee De Vijlder individua-

lisering en globalisering bedoelt. Sinds die twee 

‘omzettingen’ staan instituten ter discussie en 

zijn ze niet meer vanzelfsprekend gelegitimeerd. 

Overheden zijn amechtig bezig om onderwijs 

toch die voorbereidende functie te laten behou-

den en ze proberen scholen de goede beweging 

(cursivering ND).” En Borgman citeert de zuster 

die tegen hen had gezegd: “Jullie moeten me 

geloven als ik zeg dat de wereld niet compleet 

is zonder jullie en zonder te horen wat jullie te 

zeggen hebben. Echte rechtvaardigheid kan niet 

zonder compassie. Compassie kan niet bestaan 

zonder begrip. Maar niemand begrijpt jullie als 

jullie niet spreken en in staat zijn duidelijk te 

spreken.” 

Theoloog en godsdienstpedagoog Bert Roeb-

ben noemt de school ‘heilige grond’: “Er wordt 

immers toekomst gemaakt, nieuw leven (…).” In 

Bewogenheid in beweging. Een visie op de chris-

telijke spiritualiteit van een christelijke school 

(2003) schrijft hij: “De leraar heeft ontzag voor 

de werkelijkheid die hem/haar is toevertrouwd 

in het leven van de kinderen en de cultuur die 

hij/zij doorgeeft.” Is er een ‘bestuursmodel’ 

waarmee dit intrinsieke belang van de school, 

haar eigen waarde, haar schat, kan worden 

gesteund?  ■

Scholen hebben minder  
legitimatie

Religie, levensbeschouwing  
is aanknopingspunt

Dan kan school weer toekomst 
maken, heilige grond zijn

Amarantis: levensbeschouwing niet ‘weggezet’ 

via een vak, maar als (verbindende) oriëntatie 

op het gehele onderwijs en dus een kernverant-

woordelijkheid van alle docenten en school-

leiders. Dit beleid, dat nog lang geen praktijk 

is, moet ervoor zorgen dat de toetsstenen van 

Amarantis: dienstbaarheid, verdraagzaamheid, 

humaniteit, rentmeesterschap en integriteit, 

meer zichtbaar worden, meer tastbaar. Zicht-

baar en tastbaar zoals in de zestig verhalen die 

zijn opgetekend over leerlingen en studenten, 

bijvoorbeeld in de film over Bram, de jon-

gen die het ging maken. Verhalen spelen een 

belangrijke rol want op mensenmaat maak je 

ermee duidelijk waar het om te doen is. Light 

endorsed identity noemt Molenkamp de aanpak 

overigens, want de scholen hebben hun eigen 

culturen. “Het gaat niet om een massief Ama-

rantis merk.”

Het andere deel van zijn verhaal gaat over ver-

bindingen die de politiek van belang vindt. Ook 

Amarantis heeft veel werk gemaakt van haar 

contacten met de samenleving. Zo beschikt ze 

over zeven raden van advies, gevuld met stake-

holders; ze neemt deel aan de enquête van JOB, 

de jongerenbelangengroep; er zijn ouderraden, 

leerlingenraden, deelnemerraden en natuurlijk 

medezeggenschapsraden. Dit ontlokte bij Theo 

Brok de kritiek dat Amarantis zich als een 

agentschap lijkt op te stellen, als een bestuurs-

orgaan op afstand van de baas, de overheid. Of 

als een civil servant, een ambtenaar die op een 

politiek correcte manier governance uitvoert. De 

voorzitter van Verenigde Scholen J.A. Alber-

dingk Thijm vindt dat bestuurders onderwijs-

vrijheid niet meer begrijpen. Brok: “Wij zijn dat 

begrip kwijt. Laat de rijksbekostiging daarom 

maar iets lager zijn dan 100%. We zijn nu een-

zijdig op de overheid georiënteerd. Bovendien, 

altijd maar dat gezeur over geld.” Hij is voor-

stander van een (gelijktijdige) toepassing van 

meerdere bestuursmodellen, keuzevrijheid dus; 

charters bijvoorbeeld of een 90% rijksfinancie-

Foto: Wilbert van Woensel



10 Schoolbestuur | nummer 5 | september 2010 | 11

blijft latent aanwezig. In de actuele discussie 

over het godsdienstonderwijs in het open-

baar onderwijs schrijft iemand dat dat geen 

probleem zou zijn als het vrije onderwijsnet, 

waartoe ook het katholiek onderwijs behoort, 

zou zijn afgeschaft. Ook wordt er in de discus-

sie over overheidsbezuinigingen op gewezen 

dat afschaffing van de netten het geheel 

goedkoper zou maken, wat niet waar is, want 

het katholiek onderwijs is voor de overheid nog 

Het katholiek onderwijs is een belangrijke spe-

ler in het maatschappelijk leven, ‘geen minister 

die om ons heen kan’, zegt boegbeeld Mieke 

Van Hecke, maar ze vindt het vooral van belang 

dat het katholiek onderwijs vanuit zijn evan-

gelische inspiratie nog steeds een bijdrage kan 

leveren aan het welzijn van de samenleving.

Van Hecke is sinds 2004 directeur-generaal 

van het Vlaams Secretariaat van het Katho-

liek Onderwijs (VSKO). Zij is de eerste leek en 

vrouw die deze functie vervult. Daarvoor was 

ze parlementslid voor het CD&V (red.: zuster-

partij van het CDA) in het Vlaams parlement in 

een periode dat in Vlaanderen paars de regering 

vormde en er een enorme weerstand bestond 

tegen het machtsblok van katholieken, in 

Vlaanderen de katholieke zuil genoemd, zoals 

je ook een socialistische en liberale zuil hebt 

die zich uitstrekken over allerlei sectoren, tot 

vakbonden en zorgverzekeraars toe.

liek onderwijs niet meer overeenstemt met de 

sociologische omvang van het katholicisme, 

dat wil zeggen met actieve deelname aan het 

kerkelijk leven, dat katholiek onderwijs dus 

nauwelijks nog katholiek is. De steun, ook van 

andersdenkenden, voor het katholiek onder-

wijs is tot op heden nog te groot voor een 

meer rechtstreekse vraag tot afschaffing.

Toen in 2008 de discussie over de gelijke 

financiering van het katholiek onderwijs in 

het parlement aan de orde was, heeft dan 

ook geen enkele politieke partij noch het 

(voort)bestaan, noch de subsidiëring van het 

katholiek onderwijs ter discussie gesteld. 

Dat heeft me verwonderd. Het argument van 

toenmalig minister Frank Vandenbroucke 

(red.: SP-A, vergelijkbaar met PvdA) was dat 

het katholiek onderwijs kwaliteit levert en een 

belangrijke taak verricht voor de overheid. Als 

het niet zou bestaan, zou de overheid vanuit 

haar grondwettelijke opdracht het onderwijs 

voor die kinderen zelf moeten organiseren. 

Daarnaast blijkt uit OESO-onderzoek dat de 

pluriformiteit van het Vlaamse onderwijsstel-

sel mede aan de basis ligt van de kwaliteit. Het 

voormalig Arbitragehof (thans Grondwettelijk 

Hof) heeft de politiek ook enigszins aange-

spoord door te benadrukken dat de vrijheid 

van onderwijs alleen kan worden gewaarborgd 

door het geven van subsidies.

Maar de discussie over het katholiek onderwijs 
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steeds veel goedkoper dan het onderwijs in haar 

eigen Vlaams Gemeenschapsonderwijs (red.: is 

vergelijkbaar met openbaar onderwijs).

Wat is de inhoudelijke lijn van het katholiek 

onderwijs in Vlaanderen?

Wij vinden het van belang kinderen de 

evangelische waarden zoals Jezus die heeft 

voorgeleefd, door te geven en zelf voor te leven 

omdat we ervan overtuigd zijn dat de samen-

leving daar beter van wordt. Ik denk ook dat 

onze evangelische inspiratie uiteindelijk onze 

kwaliteit bevordert. Die inspiratie genereert en-

gagement en een cultuur van zorg en aandacht 

voor het kind. We willen niet anders dan dat dit 

kind gelukkig wordt, nu en straks. Daarmee wil 

ik niet zeggen dat die kwaliteit bij anderen niet 

aanwezig is, alleen komt die op een andere ma-

nier tot stand. Onze inspiratie en cultuur maken 

het mogelijk dat wij onze medewerkers net iets 

meer kunnen vragen dan professioneel moet.

Natuurlijk zijn onze scholen zowel qua leer-

lingen als leraren pluriform samengesteld. Dat 

past ook in onze traditie. Wij hebben nooit 

kinderen geweigerd, omdat we vinden dat 

onderwijs breed toegankelijk moet zijn. Het 

katholiek onderwijs in Vlaanderen is vooral 

tot stand gekomen vanuit congregaties die de 

emancipatie van het katholieke volksdeel voor 

ogen hadden. In die traditie staan we nog.

De pluriforme samenstelling van katholieke 

scholen betekent niet dat deze scholen niet 

katholiek kunnen zijn. Wij vinden het wel 

belangrijk dat besturen en directeuren invulling 

blijven geven aan de evangelische inspiratie 

en dat zij leraren die in deze traditie staan de 

ruimte geven om daar vorm aan te geven en 

anderen aan willen spreken om mee te doen. 

Dat willen we stimuleren en ondersteunen. Voor 

ons is katholiek onderwijs dus al lang niet meer 

alleen van, voor en door katholieken, wat we de 

monoloogschool noemen. Bepaalde groeperin-

gen in Vlaanderen zouden daar wel weer naar 

toe willen.

Wat wij ook niet wenselijk vinden is dat bin-

nen de pluriformiteit van de school de eigen 

evangelische inspiratie niet meer het vertrek-

punt is. We vinden de dialoog met de andere 

levensbeschouwingen van belang, geven daar 

ruimte aan, maar het evangelie blijft zicht-

Vlaamse politiek vindt 
dat katholiek onderwijs 
kwaliteit levert
ONDErWIJSVrIJHEID  IN  VlAANDErEN

Gerrit-Jan Meulenbeld

De parallellen tussen Vlaanderen en Nederland 
zijn groot. Beide landen hebben een gevarieerd 
onderwijsaanbod en een overheid die steeds meer 
controle wil op de inhoud van dat onderwijs. 
Ook Vlaanderen kent de discussie over de vrijheid 
van onderwijs. Zo krijgt het katholiek onderwijs 
(70% van het totaal) bijvoorbeeld wel eens het 
verwijt vooral witte ouders te bedienen om zo 
de kwaliteit te handhaven, maar de cijfers laten 
anders zien. Toch is de groep die tegen elke vorm 
van levensbeschouwelijk onderwijs is, klein.

Paars dreigde in de jaren negentig de katho-

lieke zuil financieel te beknotten. Omdat Van 

Hecke die strijd op het terrein van cultuur (het 

behoud van subsidies voor levensbeschouwelijk 

geïnspireerde socio-culturele organisaties) al 

had gevoerd, werd ze gevraagd de kar te gaan 

trekken voor het katholiek onderwijs, hetgeen 

ze graag op zich heeft genomen.

Hoe is de situatie voor het katholiek onderwijs nu?

De aversie lijkt minder geworden. Wel is er een 

beperkte groep die sterk anti-katholiek is omdat 

ze vindt dat religie en levensbeschouwing 

niet thuishoren in het publieke domein. Voor 

een deel van die groep geldt bovendien dat ze 

kerken en levensbeschouwelijke organisaties 

rechten wil ontnemen over de band van de is-

lamofobie, omdat dat maatschappelijk aanslaat. 

Zo bestrijdt deze groep de verplichting die er 

nu bestaat om in het ‘openbaar’ onderwijs alle 

door de overheid erkende religies aan te bieden 

voor ouders die dat wensen. Omdat de inhoud 

van dit onderwijs volledig vrij is en men 

geen import-imams wenst die dit onderwijs 

verzorgen en een gevaar voor de staat zouden 

kunnen vormen. ‘Kerken’ moeten dit onderricht 

dus maar zelf verzorgen en op eigen kosten. 

De verborgen agenda is, bij sommigen, echter 

dat dan ook het vak godsdienst in het katholiek 

onderwijs ter discussie staat en daarmee zelfs 

het katholiek onderwijs in zijn geheel. Deze 

groep vindt ook dat de omvang van het katho-

H e t  e v a n g e l i e  b l i j f t  z i c h t b a a r  d e  b r o n 
v a n  o n s  k a t h o l i e k  o n d e r w i j s

Mieke Van Hecke.
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baar de bron van ons onderwijs. We noemen 

dat de dialoogschool. Wij krijgen daarop 

wel kritiek. Ons wordt de vraag gesteld hoe 

lang je dat kunt volhouden als het aantal 

mensen dat nog overtuigd in de evangelische 

inspiratie staat, minder wordt. Het hoeven 

er volgens mij niet zoveel te zijn, natuurlijk 

wel sleutelfiguren als de directeur. Als je een 

aantal dragers hebt, is het niet zo moeilijk om 

anderen mee te krijgen. We verwachten dus 

dat iedereen ons ‘katholieke project’, zoals 

we het noemen, ondersteunt. Gedogen is niet 

genoeg.

Natuurlijk voeren we de discussie hoe gastvrij 

we kunnen zijn zonder afbreuk te doen aan 

onze eigenheid. Tot op vandaag hebben 

leerkrachten in het basisonderwijs een geïn-

tegreerde opdracht en geven dus ook het vak 

katholieke godsdienst. Dit betekent dat een 

moslim geen leerkracht kan zijn in een katho-

lieke basisschool. Moeten we daar wel of niet 

aan blijven vasthouden? Misschien moeten 

we evolueren naar een team- in plaats van 

een persoonlijke verantwoordelijkheid voor 

de initiatie in en voor het doorgeven van de 

inspiratie?

In Vlaanderen hebben scholen maximale vrij-

heid in het samenstellen van hun leerplan. De 

overheid heeft een aantal minimumeisen. Vanuit 

het perspectief van onderwijsvrijheid is dat een 

ideale situatie.

De Vlaamse overheid vindt meer en meer 

dat ze zelf de verantwoordelijkheid moet 

opnemen voor de kwaliteit van onderwijs en 

dus merken we dat ze meer direct invloed wil 

op de inhoud van het onderwijs. Het gaat bo-

vendien om een sterk eenzijdige benadering, 

vooral gericht op cognitieve prestaties vanuit 

het idee van ‘meten is weten’. Onderwijsvrij-

heid lijkt beperkt te worden tot oprichting en 

inrichting, de richting wordt een zaak van de 

overheid. Daar verzetten wij ons tegen, wij 

willen zelf inhoud geven aan kwaliteit. Onze 

eigenheid betekent ook dat we geïntegreerd 

is dat je 70% katholieke scholen hebt. Deze 

groep heeft een verkeerde perceptie van 

katholiek onderwijs, gebaseerd op het beeld 

van katholieke scholen van, voor en door 

katholieken. Daarom krijgen we enerzijds het 

verwijt dat onze leerlingen nauwelijks nog 

kennis hebben van de katholieke godsdienst 

en anderzijds dat ze geen kennis nemen van 

de huidige pluriforme samenleving. Daarop is 

ons antwoord de dialoogschool: ‘identiteit in 

diversiteit’.

Heeft het katholiek onderwijs in Vlaanderen te 

lijden onder de kwestie van het seksueel misbruik 

door priesters?

Bij het aftreden van bisschop Roger Vang-

heluwe van Brugge heb ik gezegd dat de 

volgende instellingen die onder vuur zouden 

komen te liggen de katholieke internaten en 

scholen zouden zijn. De gevolgen op onze 

scholen zijn tot nu toe beperkt gebleven. Wij 

denken dat het komt omdat de ouders ver 

afstaan van het kerkelijk leven en de kwaliteit 

van het katholiek onderwijs niet linken aan 

het kerkelijk instituut. Ik hoop dat ze ook een 

onderscheid zullen maken tussen de Bood-

schap en de kwetsbare boodschappers. Maar 

ik wacht nog even af.

Als VSKO zijn we sterk verbonden met de 

onderwijs aanbieden, kennis, vaardigheden 

én algemene persoonsvorming, vanuit onze 

evangelische inspiratie. Dat laatste is niet te 

meten.

Een voorbeeld. Wij doen al jaren aan zelfeva-

luatie in de vorm van toetsen voor leerlingen 

in het vijfde leerjaar van het basisonderwijs 

(10-jarigen) en gebaseerd op ons pedago-

gisch project en onze leerplannen. Scholen 

doen vrijwillig mee en kunnen zich op basis 

van de resultaten toetsen aan de resultaten 

van andere scholen met een vergelijkbaar 

profiel. Als er grote verschillen zijn kun-

nen we ondersteuning bieden, vanuit onze 

eigen, door de overheid erkende pedagogische 

begeleidingsdienst. Inmiddels is de Vlaamse 

overheid ook begonnen met het aanbie-

den van dergelijke toetsen, ook vrijwillig. 

Die toetsen gaan weliswaar alleen over de 

eindtermen (decretaal bepaalde vakinhouden), 

maar toetsen zijn hoe dan ook van invloed op 

de methodiek en inhoud van het leerplan. En 

al mag de inspectie de resultaten niet opvra-

gen, scholen doen steeds vaker mee omdat ze 

denken een betere beoordeling te krijgen van 

de inspectie. Voor ons zijn die parallelle toetsen 

een teken dat de overheid minder vertrouwen 

heeft in onze docenten, onze kwaliteit en het 

toetsen daarvan. Daarenboven hebben we nog 

steeds het recht om onze diploma´s afhankelijk 

te stellen van het slagen bij proeven op basis 

van onze leerplannen en niet alleen op basis 

van de ‘minimale’ eindtermen.

Een ander voorbeeld. De overheid houdt regel-

matig steekproeven om de kennis van leerlin-

gen te peilen, wat zeer nuttige informatie kan 

opleveren. Uit de reactie van de minister op een 

steekproef waaruit bleek dat het  niveau van de 

Franse taal op te gering niveau was, sprak op-

nieuw weinig vertrouwen naar de leerkrachten. 

In plaats van hen te bevragen hoe het niveau 

beter zou kunnen met bijvoorbeeld bijstel-

ling van het leerplan, vond de minister dat de 

eindtermen omhoog moesten. Opnieuw een 

alibi voor overheidssturing. Bovendien vrezen 

wij dat hoe meer je als overheid gedetailleerd 

ingaat op de bepaling van de inhoud, je niet 

alleen de pedagogische vrijheid beknot, maar 

ook het beroep van leerkracht uitholt en minder 

boeiend maakt. Is het aanvinken op formulieren 

prioritair ten opzichte van de gedrevenheid 

voor het vak, het beroep en de leerling?

 Waar komt die overheidsbemoeienis vandaan? 

Vanuit economische motieven misschien?

Het economisch motief komt vooral uit Europa. 

Bij de Vlaamse overheid komt die allereerst 

voort uit een terechte bekommernis om de 

kwaliteit, maar zoals gezegd geloven wij meer 

in een subsidiair model van kwaliteitsontwik-

keling, namelijk in de school. De overheid wil 

zich in deze bewijzen naar de Vlaamse samen-

leving die vaker objectieve criteria van belang 

vindt. De roep om objectieve parameters voor 

kwaliteit, rankings van onderwijsinstellingen en 

dergelijke wordt gehoord. Nochtans hebben ook 

beroepsopleidingen en ondernemers de brede 

vorming van leerlingen, naast de noodzakelijke 

vakbekwaamheid hoog in het vaandel. Naast 

de zorg voor de kwaliteit vinden sommige 

beleidsmakers, en dat vind ik veel ernstiger, dat 

de overheid meer recht heeft om te beknibbe-

len op de vrijheid vanuit het gegeven dat ‘wie 

betaalt, bepaalt’.

U heeft een marktaandeel van 70%. Is dat geen 

nadeel?

Zoals gezegd vinden sommigen dat het in onze 

huidige pluriforme samenleving niet mogelijk 

Kerk. Die verbondenheid koester ik ook, ik 

beschouw het nog steeds als een mooie uitno-

diging dat ik als leek en vrouw deze functie 

bekleed. Maar bisschoppen dicteren niet wat 

ik zeg. Ik zou ook willen benadrukken dat de 

gelovigen de kerk zijn.

Wat is de betrokkenheid van ouders bij het katho-

liek onderwijs?

De geëngageerde groep ouders is beperkt, zo´n 

5% gemiddeld, maar sterk betrokken bij het ka-

tholieke project. Voor velen geldt dat ze behalve 

bij de school ook betrokken zijn bij andere 

maatschappelijke organisaties binnen de socio-

culturele sector. In een stedelijke omgeving lig-

gen die cijfers heel anders. Daar is de populatie 

ook zeer divers. Op sommige scholen hebben 

we een populatie waarvan meer dan 40%, tot 

zelfs 100% een niet-Vlaamse achtergrond heeft. 

Het verwijt dat we vooral witte ouders en leer-

lingen bedienen en zo onze kwaliteit zouden 

Het Vlaamse onderwijs
Het katholiek onderwijs omvat in Vlaanderen in het primair (basis)onder-

wijs 65% en in het secundair onderwijs 75% van het totaal. ‘Openbaar 

onderwijs’ is er op gemeente-,  provincie- en Vlaams niveau (zogenaamd 

officieel onderwijs). Daarnaast zijn er  zeven protestante basisscholen, drie 

joodse scholen, methoden-scholen (Steiner, Freinet en dergelijke) en een 

school georganiseerd door de Turkse Gemeenschap. De vrijheid van onder-

wijs is vastgelegd in artikel 24 van de Grondwet, dat wil zeggen de oprich-

ting, inrichting en richting van het onderwijs. De financiering van het 

onderwijs maakt er geen deel van uit. De Grondwet zegt wel dat eventuele 

subsidiëring wettelijk verankerd moet zijn. Het katholiek onderwijs heeft 

geen recht op subsidiëring. Het heeft financiële ondersteuning sinds de 

totstandkoming van het schoolpact in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 

Het pact voorziet erin dat waar ouders geen keuze hebben voor ander 

dan katholiek onderwijs de overheid verplicht is dit aanbod te realiseren. 

Vanaf dat moment kreeg het katholiek onderwijs ook zijn personeel door 

de Vlaamse overheid betaald. Voor de overige middelen is de situatie als 

volgt: sedert 2008 zijn de uitvoeringsmiddelen volledig gelijk (in 1994 was 

verhouding Vlaams Gemeenschapsonderwijs/vrij onderwijs 100/34); wat 

de scholeninfrastructuur betreft kan een subsidiëring verkregen worden 

van respectievelijk 60% voor het secundair en 70% voor het basisonder-

wijs, het onderhoud van de gebouwen komt voor het vrij onderwijs volle-

dig ten laste van de uitvoeringsmiddelen, in tegenstelling tot het officieel 

onderwijs.

Vlaams secretar iaat Kathol iek Onderwi js
De eerste voorloper van het VSkO werd enkel als koepel voor het basis-

onderwijs in 1911 opgericht. Naar aanleiding van de schoolstrijd richtten 

de Belgische Bisschoppen in 1957 het NSkO op (Nationaal Secretariaat 

van het katholiek Onderwijs). Tengevolge van de regionalisering van het 

domein onderwijs ontstond in 1988 het VSkO. Zij ondersteunt de bestu-

ren van katholieke (‘vrije’) scholen in Vlaanderen in al hun taken en is de 

belangenbehartiger van het katholiek onderwijs bij de Vlaamse overheid 

en andere relevante instellingen.

Het VSkO wordt geleid door de directeur-generaal die benoemd wordt 

door de bisschoppen. In Vlaanderen oefenen de bisschoppen zelf het man-

daat uit om een school het predikaat katholiek te verlenen en zijn ze, zoals 

in Nederland, verantwoordelijk voor het vak katholieke godsdienst en het 

verlenen van het mandaat aan godsdienstleerkrachten. Het VSkO werkt 

nauw samen met de diocesane centra.

handhaven, klopt dus niet met de feiten.

Het gros van de ouders kiest voor het katholiek 

onderwijs vanwege de kwaliteit, die dus ook sa-

menhangt met het katholieke project. Een groot 

aantal spreekt het hebben van rechten en plich-

ten op katholieke scholen sterk aan, vrijheid in 

verbondenheid. Dat komt ook voort uit onze 

evangelische inspiratie, gaat tegen de heersende  

individualiseringstendens in, wat in mijn ogen 

het grote vraagstuk in de huidige opvoeding is. 

Het dragen van schooluniformen wordt om die 

reden in verschillende schoolreglementen voor-

geschreven: aandacht voor het essentiële in de 

persoon. Voor een groep ouders is de aanwezig-

heid van de evangelische inspiratie vooral ‘baat 

het niet, dan schaadt het niet’.  ■

O n z e  i n s p i r a t i e  e n  c u l t u u r  m a k e n  h e t  m o g e l i j k 
d a t  w i j  o n z e  m e d e w e r k e r s  n e t  i e t s  

m e e r  k u n n e n  v r a g e n  d a n  p r o f e s s i o n e e l  m o e t 

W i j  w i l l e n  z e l f  i n h o u d  g e v e n  a a n  k w a l i t e i t
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over ons onderwijs definiëren in termen van 

motivatie en geluk van leerlingen. Als je dat 

naar voren brengt, gaan bij de dames en heren 

inspecteurs de rolluiken dicht.”

Geen sectoragenda
Brok heeft niet het idee dat de huidige ontwik-

keling met een groot onderwijsdebat kan wor-

den gekeerd. “Ik geloof ook niet dat de KBVO 

of een sectororganisatie daar enige rol meer 

in heeft. Er wordt veel over ons besloten en de 

sectororganisaties lopen daar eerder achteraan 

dan dat zij zelf het debat inhoud geven. Voor 

veranderingen en innovaties moet je bij de 

scholen zelf zijn. Veranderingen kunnen echter 

niet zo maar doorgevoerd worden.” Als voor-

beeld noemt hij de commissie Dijsselbloem met 

een redelijke analyse, die vervolgens glashard 

ontkent en naast zich neergelegd wordt. Ik 

voorspel dat het stelsel gaat vastlopen.”

Volgens Brok moet er reflectie komen over wat 

de gedachtelijn van het onderwijs zelf is. “Je 

vormt leerlingen als totale mens en dat is niet 

meetbaar in termen van kennisoverdracht in 

talen, bètavakken, economie, burgerschapskun-

de enzovoort. Wij hebben een ‘Bildungsideaal’. 

Bij de totstandkoming van onze visie hebben 

we veel geleerd van het internationaal onder-

wijs, een onderwijs dat niet ingericht wordt op 

Zelfontplooi ing centraal  ste l len
Zelfontplooiing in het onderwijs centraal 

stellen is heel bedreigend, meent Brok: “Het 

betekent dat ieder schoolbestuur zijn eigen 

idealen gaat formuleren. Dat is voor het hui-

dige denken in Nederland ongekend. Gaat de 

huidige overheidspolitiek van gelijkschakeling 

door dan krijgen we een staatssysteem zoals in 

Duitsland en Frankrijk. Als we durven kiezen 

voor verschillende inrichtingsmodellen zullen 

we opnieuw kunnen spreken over ‘vrij’on-

derwijs organiseren met geestverwanten. Het 

is dan geen onderwijsvrijheid naar richting, 

maar naar scholen die eenzelfde vormingside-

aal hebben. Het toezicht vindt binnen de eigen 

kring plaats. Dan hoeft de onderwijsinspectie 

niets anders te doen dan de verschillende 

groepen op basis van hun vormingsideaal op 

hoofdlijnen te controleren en dan het onder-

wijs overzien in plaats van er alleen maar op 

toezien.”

Huidig bele id is  v is ie loos
Als zich weer een maatschappelijk vraag-

stuk voordoet, kijken politici vaak naar het 

onderwijs, zegt Brok, terwijl zij weinig beelden 

hebben voor het geheel of de lange termijn. 

Hij moet grinniken om de zogenaamde suc-

cessen van de overheid met betrekking tot de 

kwaliteitsagenda’s. “Ik hoor al twintig jaar 

dat de autonomie van de leraar op school 

toeneemt. De leraar in de klas heeft iedere dag 

minder eigen verantwoordelijkheid. Dat komt 

niet door de schoolbesturen. De afgelopen 

twintig jaar schiet iedere regering weer wat 

pijlen op onderwijs en natuurlijk wordt daarna 
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Een gesprek met de voorzitter van de scholen-
groep Alberdingk Thijm over nieuwe onderwijs-
vrijheid via aansluiting bij één van een aantal 
toegestane bekostigingsmodellen. Daarbij past 
het om zelf de inhoud te bepalen en de kwaliteit 
te controleren. Daarmee zet Theo Brok zijn meer 
liberale visie naast die van christen-democraat 
Wim van de Donk. 

basisschool te stichten omdat je na vijf jaar een 

flinke groei van leerlingen moet hebben. Een 

politieke pijl om te voorkomen dat er teveel 

islamitische scholen worden gesticht. Het recent 

verschenen advies van de Onderwijsraad waarin 

geadviseerd wordt ‘opting out’ mogelijk te ma-

ken, is eveneens een voorbeeld van incidenten-

beleid. Brok: “We moeten tot nieuwe verbanden 

van scholen komen die gelijke onderwijsidealen 

delen. Doen we niets dan hebben we over vijf 

tot tien jaar volledig staatsonderwijs, met één 

nuance dat de schoolbesturen nog privaatrech-

telijk georganiseerd zijn, omdat er dan gemak-

kelijker kan worden ‘afgerekend’ dan wanneer 

het overheidsinstellingen zouden zijn.

Volgens Brok is er dan wel veel kritiek op de 

huidige sturingsfilosofie en het controlegedrag 

van de overheid in haar streven naar gelijk-

schakeling van scholen, maar wordt volledig 

vergeten wat de oorspronkelijke bedoeling was 

van artikel 23. “Want dat is niet anders bedoeld 

dan als materiële gelijkstelling. De vrijheid van 

stichting en vereniging is in West-Europa bijna 

overal gelijk, het grote verschil is dat Nederland 

het enige land is met volledige materiële gelijk-

stelling. Inmiddels heeft door de secularisatie 

niemand meer in de gaten wat de oorspronkelij-

ke intentie was en wordt gelijkstelling uitgelegd 

als ‘wie betaalt, bepaalt’. Daar komen het idee 

en de mythe bij dat alles objectief meetbaar en 

maakbaar is, met als gevolg dat de inspectie 

tegenwoordig niets anders doet dan scholen 

impliciet voorschrijven wat ze moeten doen om 

een effectieve school te zijn. Mijn visie staat 

daar radicaal tegenover. De soort gesprekken 

die wij met de inspectie moeten voeren zijn 

weinig stimulerend. Zo is wat ingebracht wordt 

over burgerschap niets anders dan ingegeven 

door de waan van de dag. Ik wil opbrengsten 

basis van politieke besluitvorming. Daar zijn 

mensen werkzaam die op basis van ervaring in 

combinatie met wetenschap zelf beelden over 

onderwijs ontwikkelen. Van 4 tot 16 jaar zijn 

er geen inhoudelijke voorschriften, maar kaders 

over samenhang. Van 16 tot 18 wordt gewerkt 

met voorschriften die gelden voor het eindexa-

men. Tussentijdse controle organiseert de 

school zelf en laat zich accrediteren.”

Vri je schoolkeuze en ruimte voor  
ze lfontplooi ing
Brok: “Eén van de belangrijkste thema’s die 

we moeten vasthouden is de vrije school-

keuze. Want dat is misschien wel de beste 

kwaliteitsstructuur die er in Nederland is. 

Als de eindexamenresultaten bij mij slechter 

zijn dan bij de buurman of als leerlingen en 

ouders de sfeer niet goed vinden, dan heb ik 

een groot probleem. Door concurrentie blijft 

de drang om goed te presteren hoog en heb-

ben we als gevolg daarvan de beste prijspre-

sentatie voor het funderend onderwijs van de 

hele wereld. Dat in Amsterdam bijvoorbeeld 

op basis van huisvestingsgelden geen vrije 

schoolkeuze meer dreigt te bestaan, dat 

is kwalijk. Als in de hoofdstad een aantal 

scholen op ideologische overwegingen zelf 

zijn instroom wil bepalen dan moeten ze dat 

vooral doen, laten we daar een apart bekos-

tigings- en inrichtingsmodel voor toestaan. 

We komen er alleen maar uit als je diversiteit 

accepteert en daarop modellen gaat maken. 

Voor de huidige situatie zijn de sectororgani-

saties bijna net zo verantwoordelijk voor de 

problematiek van een gedwongen gelijkscha-

keling: de staatspedagogiek. Ook die hebben 

de ambitie om het overal hetzelfde te doen.”

Is een model waarbij bijvoorbeeld per regio 

THEO BrOk plE IT  VOOr rADIcAlE  ONDErWIJSVrIJHEID

vastgesteld dat die pijlen goed geschoten zijn. 

Het stelsel is verworden tot het geloof dat 

door het nauwkeurig vastleggen van gewenste 

effecten en het controleren van de resultaten, 

kwaliteit maakbaar is. Dit beleid, vanuit de 

gedachte van de effectieve school, is visieloos. 

Het is incidentenbeleid. Het is beleid met een 

oneindig vertrouwen in het eigen gelijk. Zo 

wordt ons gehele inspectietoezicht herzien naar 

Engels model vanuit de idee dat intensiever 

toezicht de kwaliteit doet verbeteren, terwijl 

daar zojuist de zaak ontploft is vanwege het 

averechtse effect. Over tien jaar zit ik misschien 

ook in een zaaltje te wachten om het parlement 

te mogen vertellen hoe het toch weer allemaal 

zo fout is kunnen gaan. Dan zal blijken dat 

ook leerlingen van zwakke scholen heel goed 

zijn terechtgekomen,” zegt Brok ironisch. 

“Uitvoerige voorschriften en strenge controle 

als garantie voor goed onderwijs werken niet. 

Ik zet daar tegenover de resultaten in scholen 

voor internationaal onderwijs met een eigen 

accreditatie op inhoud en een extern afsluitend 

eindexamen.” 

Onderwi jsresultaten z i jn uitdrukking 
van motivat ie en geluk
Nederland kent - gelukkig - geen landelijk cur-

riculum, zegt Brok. “Doelen als burgerschaps-

vorming, emancipatie, de vakken techniek en 

verzorging zijn door politieke besluitvorming 

ingevoerd. Zodra het de echte inhoud betreft, 

zoals bij eindexamens, is het weer een beetje 

aan de leraren zelf. Ik moet ook vaststellen dat 

we dat met zijn allen hebben laten gebeuren, 

inclusief de sectorraden. Er is te weinig ruimte 

voor eigen beleid. Van de met de mond beleden 

autonomie en beleidsruimte voor scholen is 

erg weinig terecht gekomen.” Brok noemt als 

voorbeeld dat het vrijwel onmogelijk is om een 

Internationaal onderwijs
De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm is een schoolbestuur voor scholen voor basis- en voort-

gezet onderwijs in Hilversum e.o. Sinds 1983 heeft het bestuur een internationale school voor 14- 

tot 20-jarigen. Op het voortgezet onderwijs zitten 3000 leerlingen, op het basisonderwijs 2500 leer-

lingen. Brok: “Ons bestuur voelt zich verantwoordelijk voor scholen op onze grondslag in onze regio. 

Bestuurlijke integratie met scholen en besturen voor voortgezet- en primair onderwijs zijn daarvan 

het gevolg. Het Gooi is een vrij gesloten eigen regio, een groot aantal maatschappelijke problemen 

die elders in het land gewoon zijn, gelden hier wat minder. Zo is de vmbo deelname procentueel het 

minste en daarbinnen bevindt zich nog veel mavo. Daartegenover staat dat hier de oudergroep kri-

tischer betrokken is dan gemiddeld, waardoor de druk op prestaties groter is.” Door een middelgroot 

schoolbestuur te zijn is het bestuur in het debat met derden nadrukkelijker een partij, aldus Brok. 

In het voortgezet onderwijs was het Alberdingk Thijm college de eerste school die in 1989 tweetalig 

onderwijs introduceerde. Het basisonderwijs profiteert van de eerder opgedane ervaring in het vo. 

Zo zijn vier basisscholen gestart met tweetalig onderwijs waar 15% van de onderwijstijd in het 

Engels wordt gegeven. Brok: “We beseffen dat we daarmee een hele mooie combinatie gemaakt 

hebben. We hebben de opvatting dat kennisoverdracht en mensvorming één geheel vormen en staan 

inclusief onderwijs voor, waarbij een leerling die extra zorg nodig heeft zo lang mogelijk in de eigen 

klas blijft. We zouden graag zelf leraren opleiden die binnen die context weer het gevoel van eige-

naarschap van het onderwijs krijgen.”

We  m o e t e n  t o t  n i e u w e  v e r b a n d e n  v a n  s c h o l e n 
k o m e n  d i e  g e l i j k e  o n d e r w i j s i d e a l e n  d e l e n

Onderwijs opnieuw organiseren met geestverwanten

Theo Brok.
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heid kan zich daarna hooguit uitspreken over 

het toelaten van een nieuw model.” 

Het Hilversumse bestuur kiest voor een model 

waar de vorming van de leerling of ‘Bildung’ 

centraal staat, andere besturen kiezen op basis 

van organisatie zoals subsidiair denken. Brok: 

“Wil je subsidiariteit consequent doorvoeren, 

dan kom je bij het eigenaarschap van ouders 

en leerlingen, docenten, schoolleiding, bestuur 

en wat mij betreft ook bij oud-leerlingen. De 

betrokkenheid van alumni is in mijn organi-

satie is in ieder geval een belangrijke pijler 

bij de inrichting van het toezicht. Het private 

initiatief, de aanbodgestuurdheid zijn bij Van 

den Donk hele goede ideeën (zie pagina 4 tot 

en met 7). Want aanbodgestuurdheid is voor 

mij hetzelfde als vrije schoolkeuze, alleen met 

andere woorden. Maar als we komen op het 

thema van het eigenaarschap, dan heeft hij 

zijn gedachten nog niet voldoende gerang-

schikt. Ik hoop dat hij de gevolgen van de 

secularisatie niet gaat ontkennen, want dat 

wordt het einde van de onderwijsvrijheid.”  ■

aantal bekostigingsmodellen in plaats van 

één voorschrijvend model, waarbij gedu-

rende bijvoorbeeld vijf jaar het schoolbestuur 

met de minster afspreekt veel bewegings-

ruimte te krijgen. Bij de inrichtingsvoor-

schriften ga je kijken naar een algemenere 

beschrijving, waarin maatwerk past. Een be-

stuur sluit zich aan bij één van de toegestane 

modellen. Het maakt niet uit of een bestuur 

groot of klein is. Een éénpitter kan zich voor 

een minder risicovol model inschrijven met 

bijvoorbeeld meer overheidstoezicht dan een 

groot schoolbestuur en een langere looptijd 

kiezen. Zo kan er een apart model zijn dat 

tegemoet komt aan de onderwijswensen 

van vrije scholen. Als we mee gaan in mijn 

gedachte moeten we niet veel zeggen over 

wat anderen willen. Mijn manier om los te 

komen van het Nederlandse eenrichtings-

verkeer in het onderwijs is me te verbinden 

aan het internationale model. De staat moet 

kijken of een ideologisch stelsel voldoet aan 

de basiscriteria om te bekostigen. De over-

bekostiging plaatsvindt op behaalde resultaten 

een oplossing om voldoende bewegingsvrijheid 

te verkrijgen?

Brok: “Regionalisering is geen sluitende op-

lossing voor de stelselproblematiek. In onze 

omgeving wil ik naar zelfontplooiing of ‘Bil-

dung’.” Hij pleit voor een nieuwe, complete 

visie op onderwijs vanuit de school, vanuit 

de docenten zelf. Dat nieuwe onderwijs is 

gericht op algemene ontplooiing van alle 

menselijke kwaliteiten. Dus niet alleen de 

verwerving van algemene kennis, maar ook 

het ontwikkelen van het vermogen tot mo-

reel oordelen en kritisch denken. Het geloof 

in het eigen vermogen van de scholen moet 

terugkeren. Door secularisatie en maakbaar-

heidsidealen is bekostiging een mechanisme 

geworden om inhoudelijk te sturen, dat 

inmiddels door alle politieke partijen wordt 

omarmd.

Onderwijsvrijheid betekent diversiteit?

Brok: “We kunnen gaan werken met een 

Waarom onderwi j s?
Als kleine jongen wilde ik al leraar wor-

den, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Na de 

middelbare school heb ik in Oudenbosch de 

opleiding tot bevoegd onderwijzer gevolgd. Wat 

ik geweldig vond is de breedte en veelomvat-

tendheid van de opleiding. Je kunt met zo’n op-

leiding heel veel doen. Ik ben Nederlands gaan 

studeren. Later ben ik me gaan specialiseren. 

Daarna studeerde ik pedagogiek en ontwikkelde 

ik wederom een brede visie om die vervolgens 

weer te focussen op organisatie en beleid van 

het onderwijs. Het uitdiepen van dit facet in het 

onderwijs heb ik heel plezierig gevonden. 

Uw insp i ra t iebron?
Als ik geen inspiratiebronnen zou hebben 

gehad, dan zou ik dit werk niet hebben kunnen 

doen. Dan heb ik ook geen verhaal bij onder-

wijs. De opvoeding van kinderen op zichzelf is 

voor mij al de eerste inspiratiebron. Kinderen 

komen in ontwikkeling, eerst door de opvoe-

ding van hun ouders en hun directe omgeving. 

Later mag je daar als school ook een rol in spe-

len. Sommigen vinden die rol te groot, anderen 

te bescheiden, maar als je ziet dat zo’n kind 

zich hoe dan ook ontwikkelt, inspireert dat mij. 

Een man die mij inspireerde heb ik ontmoet 

tijdens mijn opleiding voor onderwijzer. Hij 

doceerde pedagogiek. Ik ben nu negenenvijftig 

jaar - die man leeft nu niet meer - maar ik denk 

nog regelmatig aan zijn lessen. Een van zijn 

gevleugelde uitdrukkingen vergeet ik niet meer: 

“Een les hoeft niet per se leuk te zijn, hij moet 

goed zijn.” Dat is altijd richtinggevend voor me 

geweest. 

Uw moois te  moment?
Wat ik een bijzonder moment zal gaan vinden 

is wanneer zestig van onze medewerkers bin-

nenkort afstuderen als master SEN (Special 

Educational Needs). Daar ben ik trots op. Zij 

beseffen en laten zien dat hun professionalise-

ring een direct verband heeft met de opbrengs-

ten die zij daardoor kunnen genereren voor de 

kinderen. 

Waar in  ge loof t  u? 
Als mensen voor zichzelf helder in beeld 

hebben welke waarden en normen voor hen 

belangrijk zijn. Het geeft richting, je bent niet 

stuurloos. Ik heb dat zelf ook ervaren en ervaar 

dat nog steeds. Als mensen dat meekrijgen 

en zich dat eigen maken, dan denk ik dat de 

samenleving er wat prettiger uit zou zien. Dan 

laten mensen zich door inspiratie sturen. Ik 

geloof echt in de sturing vanuit waarden en 

normen.

De toekomst?
De ontwikkeling in het onderwijs - en de 

samenleving - zie ik positief tegemoet ondanks 

het gegeven dat er nu behoorlijk wat druk op 

het onderwijs staat. Meer doen met minder. 

Efficiëntie en effectiviteit zijn hierbij van groot 

belang. Doen we wel de juiste dingen en doen 

we die wel goed? Inclusief onderwijs wordt 

een belangrijke stroming. En misschien gaat 

dat wel gepaard met een vermindering van het 

aantal lespunten, maar wel veel beter uitgeruste 

lespunten, waarin alle specialismen aanwezig 

zijn om kinderen echt goed onderwijs te geven. 

ICT gaat een grote rol spelen, al ervaar ik nu 

een status quo op dat gebied. We staan pas aan 

het begin van de mogelijkheden op ICT-gebied. 

Er is zoveel meer mogelijk dan een digibord. 

Ik denk dat het niet meer nodig is dat kinderen 

de hele dag dezelfde leerkracht voor de groep 

hebben. Maar luisteren naar een sprekend bord 

of een virtuele leraar. Die tijd is niet zo heel ver 

weg. Wel moeten we er voor waken dat deze 

ontwikkeling niet een onbalans brengt in het 

onderwijs. De beeldcultuur heeft al eerder de 

woordcultuur overvleugeld – ik mis de storytel-

lers in de klas wel eens.

Je moet de ongekende mogelijkheden open-

minded en met zorg benaderen. Het geheel van 

lesaanbod moet in evenwicht zijn. En altijd 

moet in het vizier gehouden worden dat het 

effect moet hebben en (goed) resultaat moet 

opleveren.  ■

Dennis Kriek

De keuze van 

Ad stadhouders
Foto: Dennis Kriek 

V O O R Z I T T E R  C O L L E G E  V A N  B E s T U U R
s K P O  R O O s E N D A A L

“Een les hoeft niet 
per se leuk te zijn, 
hij moet goed zijn”

N
IE

U
W

S 
B

O
N

D
 K

B
V

O

KVsC, Besturenraad en KBVO nemen initiatief  
Leergang voor schoolleiders en bestuurders
In de afgelopen maanden is door de drie organi-

saties voor christelijk geïnspireerde schoolleiders 

en bestuurders gewerkt aan de opzet van een 

eigen leergang voor eindverantwoordelijken. Een 

oude wens van deze organisaties gaat daarmee in 

vervulling . En het is ook nodig. Want wie voort-

gezet onderwijs wil vanuit een levensbeschou-

welijke inspiratie dient meer dan vroeger over 

sterke papieren te beschikken. Een generatie van 

christelijke schoolleiders treedt de komende jaren 

uit. Opvolgers zijn nodig. Geen technocraten maar 

schoolleiders die er als mens staan. Die kunnen 

inspireren en koersvast zijn. Die niet verlegen zijn 

als zij aangesproken worden op de legitimiteit en 

het belang van christelijk geïnspireerd onderwijs.

De leergang zal onder leiding staan van dr. Cil 

Wigmans en prof. Dr. Erik Borgman, beiden be-

kenden in onze kring. Zij zijn momenteel bezig de 

opzet van de leergang rond te maken en de eerste 

proefbijeenkomsten - die dit najaar plaatsvinden - 

voor te bereiden. De opzet van de leergang wordt 

besproken met een klankbordgroep van school-

leiders en bestuurders die inmiddels is gevormd. 

Docenten worden aangetrokken. En er wordt 

gewerkt aan draagvlak: alle schoolbesturen en 

KVSC leden zijn bericht en er hebben persoonlijke 

gesprekken plaatsgevonden met sleutelfiguren 

in het katholiek en protestants-christelijk onder-

wijs. De ambitie is om in drie cycli een veertigtal 

eindverantwoordelijke schoolleiders en bestuurders 

met deze leergang te bereiken binnen een periode 

van tweeënhalf jaar. De besturenorganisaties staan 

financieel garant voor de aanloopkosten.

Inhoud en organisatie
De eerste cursusgroep kan begin 2011 starten, daar-

voor zullen al enkele pilotbijeenkomsten plaatsvin-

den. Elke leergang bestaat uit een achttal 24-uur 

sessies op donderdag en vrijdag. De centrale vraag-

stukken liggen op het terrein van de pedagogische 

opdracht van onderwijs, de maatschappelijke 

opdracht van onderwijs en daarmee van de positie 

van schoolleiding/schoolbestuur in relatie tot 

ouders, overheid en omgeving. Het vraagstuk van 

de legitimiteit van ons bestuurlijk handelen komt 

daarmee uitgebreid aan de orde en er zal aandacht 

zijn voor maatschappelijk ondernemerschap, maar 

wel in het licht van onze idealen en onze herkomst. 

De actuele thema’s (passend onderwijs, zorgplicht, 

de school als bestrijder van maatschappelijk 

onrecht, pluriformiteit in de school en de grenzen 

daaraan, integer leraarschap en niet te vergeten 

ons eigen leiderschap) kunnen daardoor met meer 

diepgang aan de orde komen. De ruggengraat van 

de leergang wordt gevormd door een ‘collegereeks’ 

die door de bijeenkomsten wordt geweven. Drie 

lijnen zijn daarin aan te geven.

De visie op de betekenis van christelijk geloof voor 

mens en samenleving. De verhouding tussen de 

rol van religie in het persoonlijk leven en in het 

publieke domein (prof. dr. Erik Borgman).

De betekenis van die visie voor het christelijk 

sociaal denken, de sociaal-filosofische en politieke 

opvattingen daaronder (dr. Govert Buijs).

De christelijk geïnspireerde visie op menselijke 

ontwikkeling, op de rol van leren, van de school 

(dr. C.Wigmans).

Van alle deelnemers wordt, voorafgaand aan de 

leergang,, op professionele wijze een uitgebreid vi-

deoportret gemaakt, dat tijdens de leergang wordt 

gebruikt om te reflecteren op de eigen en elkaars 

praktijk en het belang van inspiratie daarin.

Nu al is het mogelijk om uw belangstelling kenbaar te 

maken. Neem daartoe contact op met Dick den Bakker. 

Hij beantwoordt ook graag nadere vragen.  

ddenbacker@besturenraad.nl.  ■
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Nico Dullemans

sijbolt Noorda is idealistisch als hij over scholen 
praat, want zonder idealen heb je daar volgens 
hem niets te zoeken. Lange tijd was hij be-
stuurder van de Universiteit van Amsterdam en 
sinds december 2006 leidt hij de vereniging van 
universiteiten, de VsNU. Maar we spreken hem 
vanwege de oprichting van de stichting van het 
Onderwijs, het nieuwe platform waarvan hij 
de voorzitter is en dat een initiatief is van de 
onderwijsvakbonden en de sectororganisaties. 
De stichting wil de idealen van het onderwijs 
uitdragen, ze wil het over heldere, gescheiden 
rollen hebben en ze heeft zich in de kabinetsfor-
matie gemengd. Ze roept op tot beleidsrust en 
tot beleidsruimte.
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De onderwijsorganisaties wilden een geza-

menlijke plek voor gesprek en doordenking, 

een plaats waar ze het kunnen hebben over 

fundamentele vragen, over gezamenlijke 

idealen, over de waarden van het onderwijs. 

De Stichting heeft drie centrale thema’s op 

het oog: de optimale ontplooiing van jonge 

mensen, de ontwikkeling van hun talenten; de 

eigen aard van de onderwijsorganisatie, haar 

cultuur; en het rendement van het onderwijs, 

dat niet alleen een persoonlijk voordeel bete-

kent maar van belang is voor het geheel, onze 

samenleving. 

De school is  een school
Noorda herinnert zich een bijeenkomst van 

tal van organisaties samen met de minister 

en de staatssecretaris, een gesprek over de 

doorlopende leerlijnen voor rekenen en taal. 

Hij vindt het curieus dat pas na drie kwartier 

de erkenning kwam dat alles staat of valt met 

wat de school ermee doet en hoe kinderen zich 

daarbij voelen. Dit is een opmerking die mis-

schien defensief klinkt, maar ze is een feitelijke 

stand van zaken. Zonder scholen is elk beleid 

gedoemd. “Want alles wat ertoe doet staat of 

valt met hoe het er in de school aan toe gaat. 

Natuurlijk vindt het ministerie iets, adviseurs 

ook en bestuurders, ouders, maar beslissend is 

‘Aandrang van samenleving ver talen in doenlijk  
en leefbaar onderwijs’ 

wat de cultuur van de school is, wat haar ziel 

is en de betekenis ervan voor haar leerlingen. 

En voor haar leraren. Want vormen zij een 

echte werkgemeenschap, als een keten van in-

spanningsverplichtingen? Hebben zij ruimte? 

Gedragen zij zich als professionele mensen? 

Voelen zij zich zo? En geldt dat ook voor hun 

schoolleiders? De onderwijsorganisatie heeft 

een bijzonder karakter. Haar management is 

niet de opdrachtgever, het zijn meewerkende 

voorlieden. Bij de UvA lag in mijn tijd het 

aantal leidinggevenden op ongeveer honderd, 

die bijna allemaal verbonden waren met on-

derwijs en onderzoek. Dat is de ideale situatie, 

die betrokkenheid bij het leerproces en dat 

rollen dichtbij elkaar liggen. Want de school 

is een school, is een school. Geen bedrijf, 

geen politieke organisatie, geen buurtorgani-

satie. Dat is de communis opinio. De school 

heeft een taak die door niemand anders kan 

worden overgenomen.”

Maar instituten zijn verzwakt, hoor je vaak. Dus 

ook scholen. Bent u niet te optimistisch?

“Het is niet een oppervlakkig optimisme van 

mij, maar idealisme. Wij brengen met opzet 

drie idealistische thema’s in: talentontwik-

keling, schoolcultuur en het brede rende-

ment. Zo proberen wij het beleidsdiscours 

te beïnvloeden en aan te vullen. Ik ben het 

trouwens niet eens met de stelling dat de 

school verzwakt is of zou verloederen. Er zijn 

prachtige scholen met veel vermogen, met 

positief resultaat. Natuurlijk glipt het scholen 

soms uit handen. Sommige scholen hebben 

niet voldoende greep op hun ontwikkeling, 

maar laten we ze niet afschrijven. Ze zijn er 

nog niet. Laten we niet generaliseren. Hun 

bestaan is niet maatgevend voor het gehele 

veld. Als je dat wel suggereert, is dat ontmoe-

digend voor de goede scholen en de andere 

help je zo niet.” 

Beleidsruimte en eigen aanpak 
“Laten we ontspannen reageren op de ver-

schillende antwoorden die scholen geven. 

Laten scholen hun bondjes sluiten en met 

goede voorbeelden komen. Daar kunnen we 

gelukkig mee zijn. Drie jaar geleden hebben 

wij als VSNU afgesproken dat de bachelor-

fase beter moet: minder afhakers en meer 

succesvolle afronding. Een programma van 

eisen voor meer geld hebben we niet op-

gesteld. We hebben ook niet een serie tests 

laten ontwikkelen. Wat we wel doen is een 

jaarlijks programma van zes, zeven kleine 

conferenties die ik zelf voorzit. Zo wordt er 

gelegenheid geboden voor ontmoeting en 

collegiale uitwisseling van kennis en erva-

ring. Beleid zorgt niet voor verandering, dat 

doen professionals zelf. Het is belangrijk dat 

zij zelf verbetering ervaren en dat zij zich 

daarvan eigenaar voelen. Overigens, profes-

sionele praktijken veranderen niet snel, een 

periode van vijf jaar is niet lang.”

Maar moet de omgeving van professionals soms 

niet worden geherstructureerd, denk aan het 

recente advies over het hoger onderwijs?

“Dat advies (van de Commissie Toekomstbe-

stendig Hoger Onderwijs Stelsel- red.) gaat 

juist niet over structuren, maar over ruimte 

voor instellingen en professionals. Nu is het 

hoger onderwijs te massaal, er zijn veel te 

veel studenten die afhaken, we halen er niet 

uit wat er in zit. Wat nodig is, is een kleine 

schaal, maatwerk, een andere houding 

van docenten en studenten. Daarom moet 

de bachelor van de universiteiten worden 

verbreed, dus minder specialistisch zijn 

en moeten er meer niveaus in het hoger 

beroepsonderwijs worden aangeboden. 

Binnen de huidige grenzen van het hoger 

onderwijs moet dit soort aanpassingen 

mogelijk worden gemaakt. Je moet uitgaan 

van een beleidsritme van vijfentwintig jaar. 

Gedurende die tijd breng je veranderingen 

aan binnen de grenzen van de gekozen 

beleidsstructuur. En om de vijfentwintig jaar 

hou je het stelsel tegen het licht. Daarom 

heeft de Stichting in haar brief aan informa-

teur Tjeenk Willink ook niet aangedrongen 

op een verandering van het stelsel, maar op 

beleidsrust.”

Toch lijken politieke partijen u die rust niet te gun-

nen. De onderwijsparagraaf van hun verkiezings-

programma’s was activistisch. Scholen moeten veel 

veranderen.

“Zie dat als belangstelling. De belangstelling in 

de samenleving voor het onderwijs weerspiegelt 

het belang dat daarmee is gemoeid. We kennen 

de aandrang van ouders, het ongeduld van de 

politiek, de zorgen van de arbeidsmarkt, het 

boegeroep. Het is de kunst dat wij alle impulsen 

vertalen in doenlijk en leefbaar onderwijs in de 

scholen. Dat is ons vak. 

Kort geleden was ik op een conferentie van 

Amerikaanse, Canadese en Europese bestuur-

ders van hoger onderwijs. We spraken over 

identieke problemen: de hoge uitval van 

studenten, de achteruitgang van de beheersing 

van rekenen en taal en het tekort aan hoog-

gekwalificeerd personeel. In Nederland zijn we 

veel meer gewend om transparant te zijn over 

resultaten, maar de problemen zijn hetzelfde. “

Waarom gaat taalbeheersing achteruit?

“Om verschillende redenen. Accenten verschui-

ven in het curriculum, de culturele achtergron-

den van leerlingen veranderen, de kwaliteit 

van leraren is een aspect, er zou een culturele 

verschuiving gaande zijn van woord naar beeld 

…Interessant! Ze bevatten allemaal wel een kern 

van waarheid, maar dat betekent nog niet dat 

wij ons bij de daling van beheersingsniveaus 

zouden moeten neerleggen! Bedenk dat veel 

leraren wel in staat zijn de niveaus te verbete-

ren en te handhaven. Die hebben de spirit. Laat 

die goede voorbeelden zien.”

Wat hebt u de informateur geschreven?

“Het is geen waslijst met wensen, integendeel. 

Wij hebben in die brief laten zien waar het in 

de periode 2010 – 2020, dus langer dan een 

kabinetsperiode, over moet gaan. Zo’n brief is 

mogelijk omdat ‘goed onderwijs’ een onpoli-

tiek onderwerp is. Verschillen van inzicht zijn 

ondergeschikt en geen strijdpunten. Dat was 

dertig jaar geleden anders, maar nu gaat het 

om meer maatwerk ten bate van leerlingen en 

studenten en een sterkere professionalisering 

van scholen en leraren. Wees er zeker van dat 

de grootste winst te boeken valt op het gebied 

van professionalisering. Wij vragen daarvoor 

een investering. Het draait om goede leraren. 

Zij moeten professionele ruimte hebben en een 

moderne, gezonde omgeving – om te werken en 

zelf te leren, een aantrekkelijker plaats dan nu 

het geval is.

Het is belangrijk dat onderwijs een aantrek-

kelijk onderdeel is van de arbeidsmarkt. Jonge 

mensen zouden na zeven jaar onderwijs een 

andere stap moeten kunnen zetten. Oudere 

mensen zouden later docent moeten kunnen 

worden. Er zou meer osmose moeten zijn tussen 

onderdelen van arbeidsmarkt. Het is nodig dat 

een school een meer gemengde leeftijdsamen-

stelling kent, dat leerlingen niet alleen met 

‘grootouders’ te maken hebben, maar ook met 

‘ooms en tantes’ en ‘neven en nichten’. Ook die 

laatste groep, want onze cultuur verandert zo 

snel, en de jonge docent draagt de verandering 

in zich mee.”   ■

Meer informatie: www.stichtingvanhetonderwijs.nl 

Sybolt Noorda
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‘Goed onderwijs is afhankelijk van een groot 
aantal factoren en de overheid heeft daar geen 
invloed op’. Dat is de stelling van Hubert de 
Waard, adjunct algemeen directeur van stichting 
AGORA, die 25 basisscholen beheert in de Zaan-
streek. Wel maakt hij zich zorgen om de toe-
komst van het bijzonder onderwijs in Nederland. 

Niemand kan alles gek maken en kijken we eerst naar ons eigen 

beleidsplan en dan naar hoe het er in past.”

Mouwen opstropen
Hoe ziet u de toekomst van het onderwijs in Neder-

land?

“We moeten de mouwen blijven opstropen voor 

bijzonder onderwijs in Nederland. Dat voel ik 

op landelijk en gemeentelijk niveau. Het is al 

te gemakkelijk om op een gegeven moment 

te zeggen: ‘Wat zijn de verschillen nu nog?’ 

We moeten uitkijken dat we niet tot een soort 

vervlakking overgaan, waardoor het bijzonder 

onderwijs niet meer zichtbaar is. Dus laat maar 

zien waar je zo bijzonder in bent. Daar waar ze 

aan je stoelpoten gaan zagen, moet je heel hard 

roepen dat ze dat niet moeten doen. Daar maak 

ik me wel zorgen om.” 

Prof i leren
“Als wij ons hier in de gemeente niet duide-

lijk profileren bereiken ons wel eens geluiden 

‘dat het toch allemaal net zo goed gewoon 

onder een bestuur zou kunnen’. Zo moeten we 

bijvoorbeeld oppassen dat de samenwerking in 

het speciaal onderwijs in de gemeente zuiver 

op grond van het behouden en uitbouwen van 

expertise verloopt. Het kan gebeuren dat er 

vanuit dat expertisecentrum iemand wordt in-

gezet op de basisschool in de buurt. Zo iemand 

met expertise kan voor een half jaar een groep 

draaien in een basisschool. Daar moet je dan 

goede afspraken over hebben gemaakt. Zit die 

persoon wel in het profiel van die school? Het 

is toch die ouder die bewust voor het bijzonder 

onderwijs kiest. Daar maak ik me dan wel zor-

gen over. Als je daar niet alert op bent, dan is 

lerende organisatie en een leidinggevende die 

een belangrijke schakel is. Als je kijkt naar de 

invloed van de overheid vandaag de dag, hoe ziet 

u de rol van de overheid in dit proces?

“Als we het echt alleen hebben over goed 

onderwijs, denk ik dat de bemoeienis van 

de overheid die we zo af en toe voelen, daar 

geen invloed op zou moeten hebben. Ik stoor 

me best aan dingen van de overheid, maar het 

zal geen invloed hebben op wat wij willen be-

reiken met goed onderwijs. Je moet af en toe 

uitkijken dat de aandacht niet wordt verlegd. 

Ik vind taal en rekenen ook heel belangrijk 

binnen het hele pakket, maar er zijn ook nog 

andere dingen. Het is jammer dat de inspectie 

er heel erg op focust, maar als je het in orde 

hebt dan is er toch niets aan de hand, is mijn 

stelling.”

Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je je 

kwaliteit gaat meten aan de maatstaven die de 

inspectie stelt.

“Maar de minimum normen van de inspectie 

zijn laag en daarvan zeggen wij tegen de 

scholen: ‘Neem je daar genoegen mee?’ Als 

je daar geen genoegen mee neemt en hogere 

ambities hebt, dan maakt het niet uit hoe de 

overheid reageert. Het hoeft ons er niet van 

te weerhouden om voor steengoed onder-

wijs hier in de Zaanstreek te gaan. Neem als 

voorbeeld de functiemix. Dat hadden ze nooit 

zo moeten doen, maar we gaan er mee om 

en we buigen het zo om dat we het in ons 

beloningsbeleid kunnen passen. Het weer-

houdt ons uiteindelijk niet van de dingen die 

wij willen doen. En als de overheid morgen 

weer iets anders roept, dan laten we ons niet 

Goed onderwi js
Goed onderwijs is niet meer alleen maar tussen 

half negen en half vier lesgeven aan een groep 

kinderen. Het gaat vandaag de dag ook over 

een stukje opvoeding en over in welke context 

een kind opgroeit, kortom: het gaat over de 

totale ontwikkeling van een kind. De Waard: 

“Maar dat wil niet zeggen dat je op alle velden 

ook de uitvoerder moet zijn. Het kan ook zijn 

dat je goed samenwerkt met het bureau Jeugd-

zorg of een Bodardcentrum. Het gaat tenslotte 

om de totale ontwikkeling van het kind. Daar is 

het onderwijs een van de vele spelers in.”  

Hoge verwachtingen
Als één van de voorwaarden voor goed 

onderwijs noemt De Waard ‘hoge verwach-

tingen’. De Waard: “Wij dagen scholen uit het 

ambitieniveau te bepalen. Waar wil je heen 

met het onderwijs op jouw school en wat is het 

ambitieniveau, ook voor het kind. We hoeven 

niet van alle kinderen handelingsplannen te 

hebben, maar je moet wel een beeld hebben van 

waar je met dat kind heen wil op korte termijn, 

omdat er iets gerepareerd of toegevoegd moet 

worden. Maar ook het beeld op langere termijn: 

waar werk je dan naar toe? Daarvoor heb je 

hoge verwachtingen nodig.”

Profess ionals 
“En daarnaast zijn professionals onontbeerlijk, 

mensen die om hun vak geven en hun best 

doen om dat op niveau te houden. Professionals 

geef je verantwoordelijkheid, want ze zijn kri-

tisch op zichzelf. Die kunnen heel goed kijken 

naar hun eigen handelen: ‘Als ik dit doe, komt 

het dan ten goede aan goed onderwijs en aan 

de totale ontwikkeling van het kind?’. Cruci-

aal in de ontwikkeling van deze mensen is de 

leidinggevende. Als je een leidinggevende hebt 

die mensen serieus neemt en ze aanspreekt op 

hun professionalisme dan is dat winst. Ik vind 

het heel goed dat we testen en toetsen en dat 

opbrengsten hoog in het vaandel staan. Maar je 

moet die opbrengsten wel analyseren en je af-

vragen: ‘Heb ik het goed gedaan?’; ‘Heb ik het 

juiste proces aangegeven bij dat kind?’; ‘Heb ik 

de juiste middelen gebruikt?’; ‘Heb ik het kind 

de juiste ruimte gegeven?’ Als dat allemaal ‘ja’ 

als antwoord heeft, ben je toe aan een volgende 

stap. En is daar ergens een ‘nee’, dan moet je 

kijken hoe je dat beter kan doen.”

Leren van elkaar
“Een ander kenmerk van een professional is dat 

ze kunnen leren van elkaar. Ze vormen samen 

een lerend team. Niemand kan alles. Dat is ook 

niet erg en als je het bij een ander kan zoeken 

en je wordt daar zelf weer beter van, dan is dat 

alleen maar goed. Vroeger was de leerkracht 

koning in eigen klas. Dat hebben we gelukkig al 

een tijd achter ons gelaten, maar dat is nog niet 

hetzelfde als een lerend team. Open staan voor 

elkaar, vragen durven stellen, durven zeggen 

dat je iets niet kan. Dat gaat in de ene school-

cultuur makkelijker dan in de andere. Onder-

zoeken met elkaar om tot nog beter onderwijs 

te komen. Dat moet je met elkaar doen in een 

lerend team.”

Hoe bereik je zo’n cultuurverandering? Wat is bij-

voorbeeld de rol van de bestuurder daarin?

“Als bestuurder staan wij ver van leerkrach-

ten af, maar dat is niet erg. Wij kunnen het 

bereiken door kritische vragen aan de directeur 

te stellen. Volgend jaar organiseren we een 

congres over ‘de leerkracht als professional’. 

We benaderen dan met workshops en lezingen 

het hele veld. Daar gaan we in op die cultuur. 

Daarbij zullen voor sommige mensen de ogen 

worden geopend en voor anderen zal het her-

kenbaar zijn.” 

En hoe ver is dat proces op de scholen?

“Wisselend. Er is een verschillende beleving 

van werk. Je hebt de gedreven mensen. Die zijn 

niet te stuiten en gaan maar door. Je hebt ook 

mensen die hun grenzen hebben, maar als je 

niet meer verder wil leren dan is het niet goed. 

Dat zijn er gelukkig niet veel. Een leven lang 

leren begint zo langzamerhand bij iedereen 

wel door te dringen. Dat kan door het verplicht 

stellen van een bekwaamheidsdossier, maar het 

is veel belangrijker dat we aangeven wat er al-

lemaal mogelijk is, waardoor ze nog beter zul-

len worden. En dat proberen we onder andere 

met congressen te doen. Dat zit hem ook in de 

houding van de leidinggevende. Dat uit zich in 

de gesprekkencyclus op de manier waarop hij 

met zijn medewerkers omgaat. Vooral uitdagen, 

goed bevragen en informeren wat de ambitie 

is. En als het nodig is om een helderder beeld 

te krijgen van die ambitie, organiseren we een 

interne stage. Iemand kan bijvoorbeeld eens 

twee maanden met een directeur meelopen. Zo 

maken we het mogelijk dat ze een ander beeld 

van het vak krijgen. Dat is ruimte geven aan 

ontwikkeling.”

Invloed van de overheid

Goed onderwijs is onder andere afhankelijk van 

professionals, eigen verantwoordelijkheid, een 

Hubert de Waard.

het terecht dat de gemeente zich op een gegeven 

moment afvraagt waar we nu eigenlijk mee bezig 

zijn en dat het eigenlijk veel handiger is om alles 

onder een bestuur te laten vallen.”

Bri l
De Waard heeft ook zitting in de commissie OS 

(omgeving en stelselzaken) van de Bond KBO. 

Daar kijken ze met name door de bril van het 

bijzonder onderwijs naar wat er op ons af komt 

en wat er allemaal staat te gebeuren. En af en toe 

moeten daar ook de mouwen worden opge-

stroopt om te zeggen dat niet alles over een kam 

moet worden geschoren. Uiteindelijk is het een 

groot goed dat ouders kunnen kiezen. 

De Waard: “Of ze gaan voor bijzonder of ze gaan 

voor openbaar onderwijs en ik vind dat we als 

bijzonder onderwijs echt iets extra’s in te bren-

gen hebben vanuit de levensbeschouwing. Met 

die kijk op de wereld ga je mee in de ontwikke-

ling van het kind en dat vind ik belangrijk. Er 

zijn nog steeds ouders die dat belangrijk vinden. 

Die willen hun kinderen die waarden wel mee-

geven.” 

Ziet u ook landelijk ontwikkelingen die het stelsel in 

gevaar brengen?

“Je moet uitkijken dat de komst van de PO-

raad niet mede zorgt voor die vervlakking. Eén 

spreekbuis voor het onderwijs is prachtig, maar 

voor sommige dingen zullen wij als bijzonder 

of openbaar onderwijs af en toe niet hetzelfde 

zeggen. Is dat dan nog herkenbaar in Neder-

land? Als je bijvoorbeeld naar de landelijke 

partijprogramma’s kijkt dan gaan die niet meer 

over bijzonder onderwijs. Daar maak ik me wel 

zorgen om.”  ■
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Nieuwe websites Bonden 
De Bonden KBO en KBVO hebben binnenkort een nieuwe website. Aan de hand van onder andere input van 

onze leden en de wens om het aanbod van informatie te verbeteren hebben de bonden vernieuwde websites 

laten ontwikkelen. 

Op deze vernieuwde websites vindt u bijvoorbeeld handige tools die u helpen bij het aanvragen van  

allerlei zaken. Ook is er een poll, zijn er diverse video’s over good practice en is er een duidelijke Helpdesk 

knop waarmee u gemakkelijk in contact kunt komen met een van onze adviseurs voor al uw juridische en 

bestuurlijke vragen. U kunt straks snel van de Bond KBO site naar de Bond KBVO site switchen. 

Verder is al het aanbod op de oude sites ook te vinden op de nieuwe sites, maar in een verbeterde 

vorm. De wekelijkse nieuwsbrief zal hiermee ook een nieuw uiterlijk krijgen. Tot die tijd kunt u 

uiteraard terecht op de huidige sites van de Bond KBO en de Bond KBVO.
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Alom, van links tot rechts, van regentesk tot 
populistisch, van seculier tot orthodox christelijk 
beseft men dat ons onderwijsstelsel kraakt in zijn 
uitgangspunten. De Onderwijsraad acht de tijd 
gekomen om een principieel debat over artikel 
23 van de Grondwet te gaan voeren en hij is van 
plan hiervoor de eerste stappen te gaan onder-
nemen.

vrijheid van meningsuiting dan de vrijheid van 

godsdienst en levensovertuiging.

Een laatste consequentie is de noodzaak van 

een sterkere focus dan voorheen op de vraag 

hoe individuele ouders en leerlingen met 

specifieke opvattingen en voorkeuren zich 

kunnen ontplooien in het officiële bestel. Al 

in het advies ´De school voor de samenleving´ 

van de Commissie Aanpassing Scholenbestand 

uit 1994 werd ervoor gepleit om particuliere 

scholen die voldoen aan wettelijke normen 

tenminste voor een deel voor bekostiging in 

aanmerking te brengen en zodoende het stel-

sel meer open te maken voor de toelating van 

nieuwkomers. Dat advies wordt weer actueel. 

Maar ook zal meer dan voorheen moeten 

worden nagedacht over de mogelijkheid van 

(groepen van) ouders om in bestaande scholen 

invloed uit te oefenen op het onderwijskundig- 

en schoolklimaat.  ■

Paul Zoontjens is bijzonder hoogleraar on-

derwijsrecht aan de UvT en lid van de Onder-

wijsraad. Deze bijdrage is op persoonlijke titel 

geschreven.

domineren. Hoewel we niet zonder aanbieders - 

lees schoolbesturen - in het onderwijs kunnen, 

dienen zij er zich meer dan ooit van bewust te 

zijn dat zij geen eigen rechten uitoefenen, maar 

dit doen ten dienste van ouders en leerlingen. 

Daarbij mag nog wel een stapje verder worden 

gegaan dan thans gemeengoed is. Niet alleen 

op het niveau van het bestel, maar ook in de 

meeste schoolorganisaties van bijzonder en 

openbaar onderwijs dient recht te worden 

gedaan aan een pluriformiteit van opvattingen. 

Een vraag is bijvoorbeeld waarom er binnen 

een school, per vestiging, niet een verscheiden-

heid aan denominaties en opvattingen vorm 

kan worden gegeven.

Recent heeft de Onderwijsraad aangegeven dat 

het richtingsbegrip - dat juridisch niet alleen bij 

schoolstichting, maar ook bij de schoolkeuze en 

de wettelijke regeling van het leerlingenvervoer 

een bepalende rol speelt - verruimd dient te 

worden tot mede pedagogisch-didactische sig-

natuur. In de komende periode zal hierover een 

verkenning verschijnen. Naar mijn smaak kan 

het richtingsbegrip - zulks in navolging van het 

Belgische recht - beter worden gestoeld op de 

grondwetsartikel en de uitwerking daarvan ter 

discussie wil stellen? In een publicatie uit 2005 

in het liber amicorum van Alis Koekkoek, voor-

malig hoogleraar staats- en bestuursrecht aan 

de Universiteit van Tilburg, hebben collega Ben 

Vermeulen en ik getracht de nieuwe principiële 

visie op dit grondrecht te verwoorden. Vrijheid 

van onderwijs duidt op dit moment toch voor 

alles, vinden wij, op de mate waarin het indi-

vidu zich kan verzekeren van onderwijs voor 

zijn kinderen dat aansluit bij zijn opvattingen 

over vorming tot het goede leven. Die vrijheid 

heeft zowel betrekking op de keuze uit bestaand 

aanbod als op de oprichting van nieuwe 

scholen. Bovendien hoeven de hier bedoelde 

opvattingen niet beperkt te blijven tot religie of 

levensbeschouwing. Zij omvatten in beginsel 

elke zienswijze omtrent relevant onderwijs, 

of die nu van inhoudelijke of methodische 

(pedagogisch-didactische) aard is. 

Het hier geformuleerde principe leidt tot een 

aantal consequenties. Ik noem er drie zonder 

uitputtend te willen zijn. Het meest fundamen-

tele aspect daarvan is wel dat in de vormgeving 

van de vrijheid het vragersperspectief dient te 

In een brief van 17 augustus 2010 aan informa-

teur Opstelten merkt de Onderwijsraad hierover 

het volgende op: “De raad heeft in enkele ad-

viezen gewezen op het belang van het behoud 

van variëteit en pluriformiteit in ons onderwijs. 

De raad constateert dat er de laatste tijd vanuit 

de politiek voorstellen worden gedaan en ge-

luiden opklinken die de onderwijsvrijheid, zoals 

verwoord in artikel 23 van de Grondwet, raken. 

Een nieuwe doordenking van de strekking en 

reikwijdte van dit grondwetsartikel ligt daarom 

naar het oordeel van de raad voor de hand. De 

Tweede Kamer heeft de raad onlangs gevraagd 

een advies ter zake op te stellen.” 

Betekenis  art ikel  23
Voordat we hier verder op ingaan is een korte 

schets van de betekenis van het grondwetsar-

tikel op zijn plaats. Artikel 23 Grondwet maakt 

onderscheid tussen door de overheid bekostigd 

en niet door de overheid bekostigd (zogenoemd 

‘particulier’) onderwijs. Het bekostigd onderwijs 

wordt vervolgens onderverdeeld in openbaar en 

bijzonder onderwijs. Openbaar onderwijs wordt 

aangeboden door scholen die zijn opgericht 

door de overheid. Van een (privaatrechtelijke, 

niet-statelijke) bijzondere school is naar huidig 

juridisch inzicht sprake als de rechtspersoon die 

zo’n school in stand houdt in de statuten een 

religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging 

heeft vastgelegd, welke als een ‘waarneembare 

beweging’ in onze samenleving kan worden 

aangemerkt en waarvan de ‘gemeten belang-

stelling’ aan de wettelijke criteria voldoet. Het 

bijzonder onderwijs bezit volgens het grond-

wetsartikel de vrijheid van richting. Dat is 

naar huidige opvatting de vrijheid om in het 

onderwijs een eigen religieuze of levensbe-

schouwelijke visie op mens en maatschappij tot 

uitdrukking te brengen. 

Problemen met de huidige invul l ing  
van 23 Grondwet
De zojuist geschetste betekenis van het grond-

wetsartikel bergt een aantal principiële punten 

in zich die voor deze tijd toenemende discussie 

oproepen. Ik noem er vier.

Een eerste mogelijk probleem is dat het huidige 

recht om een bijzondere school te stichten, te 

beheren en te kiezen is beperkt tot organisaties 

van een religieuze of levensbeschouwelijke 

signatuur. Volgens vaste rechtspraak worden 

daartoe niet gerekend organisaties die enkel een 

pedagogisch-didactische doelstelling voorstaan. 

Ouders die hun kinderen bijvoorbeeld Montes-

sori-, Freinet- of Dalton-onderwijs willen laten 

genieten, kunnen op grond van dat motief geen 

school stichten of kiezen. 

Een volgend punt is dat het bestand van bij-

zonder onderwijs slechts een beperkte selectie 

biedt van in Nederland aangehangen religies 

of levensbeschouwingen. Het heeft tot de jaren 

negentig van de vorige eeuw geduurd voor-

dat er islamitische en hindoeïstische scholen 

konden komen. Boeddhistisch en remonstrants 

onderwijs kennen we bijvoorbeeld nog niet, ter-

wijl - anders dan in de protestantse tak - bin-

nen het katholicisme, het joodse geloof en de 

islam geen zelfstandige subrichtingen worden 

geaccepteerd. 

Ook moet worden gemeld dat de belangrijke 

interpretaties van het onderwijsartikel steeds 

in de kern door strijd en macht op nationaal 

politiek niveau bepaald zijn geweest. In het 

grondwetsartikel speelt de formele wetgever 

(regering en parlement) in het onderwijsbeleid 

- meer dan op andere beleidsterreinen - een 

dominante rol, terwijl deze ook minder dan op 

andere terreinen door internationale normen 

begrensd wordt. De wetgever geeft krachtens 

het toetsingsverbod van artikel 120 Grondwet 

het beslissende woord over strijdvragen inzake 

de uitleg van het grondwetsartikel.

Een laatste mogelijk probleem is dat door een 

opeenvolging van overheidsmaatregelen in 

de loop der jaren de randvoorwaarden voor 

verwezenlijking van de individuele vraag naar 

(bekostigd of erkend) onderwijs zijn geminima-

liseerd. Vanaf het begin van de jaren negentig 

is het bestaande stelsel van scholen in primair 

en voortgezet onderwijs verzadigd verklaard. 

De wettelijke normen zijn sindsdien dermate 

opgeschroefd dat er nauwelijks meer nieuwe 

scholen bij kunnen komen. Alleen voor nieuwe 

groepen (moslims) en voor de inrichting van 

nieuwbouwwijken worden nog uitzonderingen 

gemaakt. Het recht op onderwijs van de meeste 

ouders moet sinds die tijd dus vooral worden 

gericht op de uitgangspunten en inrichting van 

bestaande scholen. De sterke nadruk vanuit de 

overheid op de kwaliteit en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van het onderwijs heeft 

voor het bekostigd onderwijs een beweging 

naar uniformering van normen in gang gezet: 

wettelijke kerndoelen, centrale inspectienor-

men, procedures van kwaliteitszorg en van 

rechtsbescherming, en de wettelijke regeling 

van Goed Bestuur. Ook zijn er ten aanzien 

van de oprichting van particuliere scholen via 

de Leerplichtwet voor hun onderwijskundige 

inrichting beperkende normen ontstaan.

Perspect ief
De herbezinning die de Onderwijsraad aan-

kondigt is gestoeld op de notie dat er over 

vele facetten van de onderwijsvrijheid geen 

maatschappelijke consensus meer bestaat. De 

vraag dringt zich dan op wat de ontwikkelingen 

in het onderwijs mij als jurist en u als burger 

leren over de huidige visie op de onderwijsvrij-

heid. Wat is de algemene lijn volgens welke 

een groeiende groep van mensen het huidige 

Nieuwe kijk op de wortels 
van ons bestel

paul Zoontjens.

We leven in een laatmoderne cultuur. Dit betekent dat de moderne idee van 

beheersing tot in de laatste uithoeken van menselijk leven en samenleven 

is doorgedrongen. Zelfs de voortplanting, de dood, de zorg, het onderwijs, 

het zoeken naar zin in het leven, niets ontsnapt nog aan de wil tot macht, 

tot beheersing. Dat beheersingsstreven uit zich onder meer in de enorme 

verspreiding van het idee en de praktijk van management. Individuen 

doen nu aan self-management. We kunnen, zo denken we vandaag, zorg 

en onderwijs niet (meer) overlaten aan de goodwill/willekeur van bepaalde 

personen. Ook leraren en artsen worden elementen in een strategie van 

beheersing van processen waarin we competenties verwerven of herwinnen 

en waarin we fysiek en mentaal welzijn herstellen en opdrijven. Tegenover 

het vroegere paternalisme waarin we moesten vertrouwen op de leraar of de 

arts, vertrouwen we nu op een gemanaged systeem. Daarin worden leraren 

en artsen gescreend, bijgestuurd, gestimuleerd, geëvalueerd, geupgraded … 

opdat de gewenste output van het proces gegarandeerd bereikt wordt.

De paradox is dat de resultaten na jaren managen, reguleren en bijsturen 

niet zijn wat we verwacht hadden. Hoewel het natuurlijk niet eenvoudig 

vergelijken is, lijken de resultaten zeker in het onderwijs toch niet overdui-

delijk beter, in bepaalde opzichten zelfs duidelijk slechter. Tegelijk heerst in 

onderwijskringen, maar niet alleen daar, een diepe malaise. Het besturings-

syteem heeft geleid tot het regeren van de schijn: zorgen dat men ‘in orde’ 

is, de targets haalt, zo hoog mogelijk scoort in het lijstje. De wereld op zijn 

kop: wat middel is, de procedures, regels enzovoort, wordt doel. Wat doel 

op zichzelf zou moeten zijn (kennis, skills, vorming), wordt middel (voor het 

verwerven van competenties). Waarden zijn middelen geworden in dienst 

van succes in een of andere vorm van competitie.

De wil tot beheersing van alle  

processen leidt tot angst voor de 

vrijheid: de vrijheid van individuen, 

leraren, artsen, om naar eigen inzicht 

te handelen; de vrijheid van instel-

lingen om zelf te bepalen bij welke inspiratie of erfenis, bij welke waarden 

zij hun leraren of artsen betrokken willen zien. De prijs van het vertrou-

wen van vroeger was het falen van (enkele) individuen; het minder goed 

presteren van (een of andere) instelling. De prijs van het verlangen naar 

zekerheid, van de systeembeheersing, lijkt de teloorgang van de ziel, van 

de bezieling. Het falen vermindert - misschien. Maar de prijs die betaald 

wordt of zal betaald worden voor de eliminatie van de autonomie en van 

haar gerichtheid op zaken die op zichzelf waardevol zijn – die prijs lijkt 

niemand te interesseren, ook omdat die moeilijk te berekenen is. Streven 

naar grotere beheersing is niet verkeerd, natuurlijk. Streven naar beheer-

sing op zo’n manier dat niets nog mis kan gaan, betekent echter in de ban 

zijn van perfectionisme. Wat dat streven in het individuele en collectieve 

bestaan kan aanrichten, weten we eigenlijk uit ervaring.

Er is veel onvrede met het beheersingssysteem. Maar waarom hebben 

beroepsmensen en instellingen zich zo laten doen? Waarom zo weinig 

weerstand? Waren ze zelf verleid door de Sirene van het zekerheidsstre-

ven? Waren ze zelf alle bezieling kwijt?

Herman De Dijn,
emeritus hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
www.hermandedijn.be
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Nico Dullemans

Geert Wilders wil het islamitische onderwijs 
verbieden, het is bekend. De islam is volgens hem 
een ideologie die in strijd is met Nederlandse 
waarden, vandaar. Intussen zijn kort geleden en-
kele scholen gesloten - te weinig leerlingen. Hoe 
gaat het eigenlijk met de islamitische scholen? 
Hun aantal (rond de veertig) lijkt stabiel te zijn, 
waarmee ze misschien een natuurlijke begrenzing 
hebben gevonden. Voorzien zij in een behoefte?

‘Zonder islamitische scholen 
geen mindere moslim’

minder een scheef mensbeeld moeten bieden, 

minder de samenleving als los zand zien, meer 

aandacht hebben voor context, voor het geheel. 

Je ziet dat in het bedrijfsleven met people, 

planet, profit, een teken dat eenzijdigheid niet 

loont. Wij bepleiten een gedeelde toekomst.”

Hebben islamitische scholen in die toekomst een 

plaats?

“Sommige scholen hebben een serieus probleem 

met hun kwaliteit. Daar mag geen discussie 

over zijn. Er is al een enorm imagoprobleem, 

laat dan de kwaliteit tenminste op orde zijn! 

De SIMON- scholen (een bestuur met acht isla-

mitische basisscholen/red.) doen het behoorlijk 

goed, zijn goed georganiseerd en zitten er bo-

venop. Het kan dus wel. De voorwaarden zijn er 

wel, maar worden niet goed benut. We moeten 

de problemen van andere scholen vooral als 

organisatorisch zien. Leraren bijvoorbeeld zijn 

soms vaak geen team, maar los zand en dan 

lukt het natuurlijk niet. Dan is er leiding nodig 

en daaraan ontbreekt het soms ook nog eens. 

Ook bestuurders zijn niet altijd goed bezig en 

schieten te kort.”

Zal het aantal scholen nog groeien?

“De prognose van ITS is 120 scholen; dat cijfer 

geldt al lange tijd, maar de oprichting van 

scholen is moeilijker geworden sinds in de wet 

is opgenomen dat niet te veel leerlingen met 

taalachterstand mogen worden ingeschreven. 

Bovendien zijn gemeenten afhoudend. Ze zijn 

huiverig voor discussies over de komst van 

zo’n school. Je komt in een sfeer terecht waar 

je niet op zit te wachten. Maar ik weet van een 

initiatief van deskundigen die van plan zijn een 

zeer goeie school te starten - om te bewijzen 

dat het wel kan. Bij ons thuis heeft trouwens 

niemand op een islamitische school gezeten. 

Ik ook niet en dat maakt mij nog niet tot een 

mindere moslim. Je let als ouder toch vooral 

op kwaliteit en op hele praktische zaken als: is 

het op loopafstand? Zo zit onze oudste dochter 

op een Montessori school, omdat wij vinden 

dat deze bij haar past èn het kwalitatief goed 

doet.”  ■

De eerste school voor Marokkaanse kinderen 

was een idealistisch initiatief in christelijke 

kring. Begin jaren zeventig werd in Amster-

dam de Bouschrãschool opgericht. Ze hield 

het ruim twintig jaar vol. De idee erachter 

was dat ook Marokkaanse kinderen een 

eigen plek nodig hebben voor hun identi-

teitsontwikkeling. Er kwamen meer scholen,  

maar die ontstonden in Surinaamse, Turkse 

en Marokkaanse kringen. Hun komst was 

omstreden. Gemeenteraadsleden, die moeten 

meewerken, vonden (en vinden) scholen op 

godsdienstige grondslag een relict. Bovendien 

werd (en wordt) gevreesd dat eigen scholen 

de integratie van deze kinderen verhinderen. 

Niet veel later kwamen er berichten over 

verkeerd beheer, wanbeheer zelfs, dat mede 

een gevolg zou zijn van het gebrek aan erva-

ring van de bestuurders van de scholen. Hun 

landelijke vereniging ISBO is toen als een 

crisismanager opgetreden, met steun van het 

onderwijsdepartement. Op dat moment kwam 

onze gesprekspartner in beeld: Saïd Benayad, 

inmiddels adviseur van Twynstra Gudde, toen 

in dienst van de Universiteit Twente, onder 

meer als studentendecaan. Hij werd enkele 

jaren bestuurder van ISBO. 

Benayad (begin veertig) verhuisde op tweeja-

rige leeftijd van Marokko naar Zaandam waar 

zijn vader ongeschoold werk verrichtte. Zeven 

kinderen telt het gezin; ze zijn allemaal goed 

terecht gekomen, noem het geïntegreerd; één is 

politieagent. Zelf heeft hij werktuigbouwkunde 

gestudeerd en daarna bedrijfskunde aan de 

Universiteit Twente. Hij kleedde zich in die tijd 

religieus en droeg een djellba, een kaftan, een 

lang bovenkleed. Medestudenten dachten dat 

hij uit Saoudi Arabië kwam. Hij was op zoek 

toen: “Wat doe ik hier? Maar er kwam geen be-

vredigend antwoord. Nederland leek mij niet te 

willen anders dan als assimilant. De rust kwam 

pas in mijn hart toen ik accepteerde dat ik óók 

Marokkaan ben.… pas toen was ik werkelijk 

gearriveerd in Nederland.”

Wat hebben Turkse en Marokkaanse kinderen en 

jongeren in Nederland nodig?

“Iets dat voor alle jonge mensen geldt: een 

positief zelfbeeld, een gevoel van eigenwaarde, 

een sterk geloof in zichzelf, overtuiging. 

Daarom is het belangrijk dat ook deze kinderen 

weten dat het met hen in orde is, dat het niet 

verkeerd is dat zij moslim zijn of Marokkaan; 

je hoeft je niet te bewijzen. Als je steeds maar 

verbonden wordt met een groep jongeren die 

over de schreef gaat en moet aantonen dat jij 

wel deugt, vreet dat energie. Ik ken de eerste 

resultaten van een nog niet afgerond promotie-

onderzoek onder Marokkaanse jongeren. Zij 

vertellen dat zij in gedachten èn gedrag altijd 

maar bezig zijn met die maatschappelijke dis-

cussie over Marokkanen.”

Hoe reageren zij dan?

“Op kleding van jongeren waarmee zij niet ge-

associeerd wensen te worden. Bepaalde schoe-

nen en jasjes dragen ze niet. ‘Dat jasje met die 

bontkraag koop ik maar niet, want die wordt 

door veel hangjongeren gedragen!’ Je moet 

als Marokkaanse jongere stevig in je schoenen 

staan. Die negatieve houding ten aanzien van 

hen gaat ze niet in de kouwe kleren zitten. 

Daarom is het zo belangrijk dat hun omgeving 

stabiel is, hun gezin, hun school. Dat je wordt 

gekend, maakt zoveel uit. Ik heb dat als studen-

tendecaan bij iedere student gemerkt: ongeacht 

ras, kleur of komaf.”

Hoe belangrijk is godsdienst voor hen?

“Als gevolg van polarisatie is islam belangrijker 

geworden, maar Islam-light bestaat ook. We 

nemen godsdienst niet allemaal even serieus. 

Veel mensen, moslim of niet, hebben behoefte 

aan religie. Ze heeft een functie als wij snakken 

naar zekerheid. Je ziet een opleving van religi-

eus bewustzijn onder jongeren. De islam geeft 

deze jongeren een identiteit, die houvast biedt. 

Net zoals ik destijds maken zij die zoektocht.

Het is daarom zo belangrijk dat zij voelen hier 

welkom te zijn, onder andere doordat zij ook 

hun bijdrage mogen leveren aan de samenle-

ving als uiting van hun ‘mede-eigenaarschap’. 

Dat ikzelf bijvoorbeeld via mijn werk help bij 

de inrichting van Nederland, dat iemand als 

Aboutaleb zijn invloed mag laten gelden, maar 

natuurlijk ook de voorbeelden op kleinere 

schaal. Met acht anderen werk ik aan een toe-

komstvisie voor Nederland. We geven oplossin-

gen en publiceren die op www.NL2023.nl. Het 

leven zou minder individualistisch moeten zijn, 
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Theo Joosten

Het lijkt al weer een hele tijd geleden 

dat een groot deel van Nederland in de 

ban was van de wereldkampioenschap-

pen voetbal in Zuid Afrika. Tijdens het 

toernooi was er veel aandacht voor het 

bereiken van een goed resultaat door 

het oranje team. Daarop was de focus 

gericht. Alles moest worden gedaan om 

een goede prestatie te leveren. Gezamen-

lijke doelen voor ogen hebben, is daarbij 

van groot belang. Ieder sprak daarover 

dezelfde taal. Een kundig leider (coach) is aanwezig die de doelstelling 

bewaakt en de groep op koers houdt. Natuurlijk is de leider degene die alle 

steun van het bestuur (KNVB) krijgt en beschikt over ruime faciliteiten. 

Ook worden de spelers behoorlijk (!) betaald en is er veel support vanuit de 

samenleving.

Zijn er overeenkomsten met resultaatgerichtheid in het onderwijs? De 

gerichtheid om in een onderwijsorganisatie iets te bereiken vraagt om een 

gezamenlijk ideaal. Een focus van alle betrokkenen is noodzakelijk om 

onder goede leiding de beoogde resultaten te realiseren. Er is sprake van 

een bestuur dat directeuren en leraren benoemt en toerust om het eigen 

waarden kader (WK) van de organisatie te realiseren. Dat is het normatieve 

kader waarbinnen wordt gewerkt en waarmee wordt geëvalueerd. Er wordt 

met inzet van allen de volle schooltijd gewerkt om voor ieder optimale 

prestaties te bereiken. Soms is er zelfs extra schooltijd nodig of specifieke 

training.

Er zijn echter ook verschillen. Het schoolbestuur beschikt helaas niet over 

voldoende financiële middelen en lerarensalarissen halen zeker niet het 

voetbalniveau (nou hoeft dat natuurlijk ook niet!).

Wat we ook kunnen leren is dat, ondanks het hebben van een gezamen-

lijk doel, dat doel niet altijd wordt gehaald. Tijdens het spel gebeuren ook 

onvoorspelbare zaken, niet alles heb je in de hand. Het resultaat is niet 

volledig maakbaar. Maar geen doelen voor ogen hebben is funest, want 

dan kun je zelfs niet constateren of een doel is bereikt. Resultaatgericht-

heid in het onderwijs is een normale zaak. Immers, u kunt zich toch niet 

voorstellen dat er mensen in het onderwijs werken die geen resultaten wil-

len nastreven? Die geen vooruitgang bij kinderen willen bereiken?

Tenslotte nog een belangrijk verschil: de overheid en de samenleving 

waarderen het uiteindelijke resultaat (ook al ben je niet eerste geworden). 

Ook grijpt de overheid niet in het spel in, noch roept ze de leiding en de 

spelers op het matje. We zijn Frankrijk niet! En dat moeten we voor het 

onderwijs ook maar niet als ideaal zien.  ■

WK

Theo Joosten is voorzitter van de Bond kBO
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horen krijgen. Hij kondigt een nieuw boek over 

onderwijs aan.1 Als je zijn werk echter leest, 

dan gaat het ondermeer over het bevrijden van 

angst die ons doet vluchten in schijnordenin-

gen: “We hebben naar christelijke overtuiging 

pas werkelijk God ontmoet, als we gaan besef-

fen dat onze orde bij nader inzien vaak wan-

orde blijkt te zijn.” Dit schrijft hij in zijn artikel 

De les van het christendom: Wees niet bang 

voor ontworteling (Volzin, oktober 2009). Ik zelf 

zou daaraan willen toevoegen dat onze laatste 

en eerste en diepste bestaansgrond een ongrond 

is. Net zoals het contact tussen mens en mens, 

tussen leerkracht en leerling in laatste instantie 

ontsnapt aan een verstandelijk en beheersbaar 

fundament. Het enige wat er voor ons op zit is 

te zijn als Jezus. Borgman schrijft: “Hij komt 

daar, op de bruiloft in Kana, niet met de bood-

schap van de nabijheid van Gods koninkrijk, 

maar hij belichaamt deze nabijheid.” Misschien, 

zo denk ik nu is de belichaming van die nabij-

heid een vingerwijzing naar wat menswording 

voor ons allemaal te betekenen heeft.  ■

aan de andere kant hebben we te maken met 

de horizontale overlegcultuur, eigen aan het 

onderwijs. Men spreekt ook weleens over twee 

onoverbrugbaar verschillende taalspelen. Dat 

kwam weer eens aan het licht toen de com-

missie Van de Donk in 2007 een convenant 

voorstelde waarin betrokken partijen afspraken 

zouden vastleggen waarop zij elkaar zouden 

kunnen aanspreken.  De vertegenwoordigers uit 

het onderwijs stonden op hun achterste benen: 

alles behalve een notarieel aandoende over-

eenkomst. Later constateerde de commissie dat 

woorden soms een helder zicht op bedoelingen 

in de weg staan. Men wilde uitdrukking geven 

aan een wederzijdse inspanning, maar die 

boodschap kwam niet aan. Het geeft aan hoe 

lastig het is om scheef gegroeide verhoudingen 

tot verzoening te brengen. (Laten) vergeven is 

een heidense klus en blijft een levenslang du-

rende opgave. Ik vind daarbij dat het meer dan 

alleen de moeite loont om zorgvuldig onder 

woorden te brengen wat er van weerskanten 

vergeven dient te worden. Borgman, een gepas-

sioneerd betrokkene als het om school en kerk 

gaat, geeft een voorschot: “Wat de commissie 

niet meeneemt in haar observaties is dat leer-

krachten en schoolbestuurders erg moe zijn van 

bevoogding en beoordeling van buitenaf. Ze 

voelen zich al aan alle kanten klem gezet door 

Den Haag. En dan komt daar ook nog eens de 

kerk bij. Dat kan alleen doorbroken worden als 

de kerk veel en goed uitlegt. Als de bisschoppen 

goed leraarschap willen tonen, zoals hun ambt 

vraagt, dan is het ook hun taak te zorgen dat ze 

worden begrepen.”

Bekennen
De commissie verlangt naar een revitalisering 

van de relatie tussen school en kerk. Zij stelt 

een verschuiving van (formele) erkenning 

naar bekenning voor. Wat betekent ‘bekennen’ 

eigenlijk? Borgman: “Als ik me tot het katho-

lieke geloof beken dan doe ik een persoonlijke 

belijdenis. Ik geef daarmee te kennen dat ik me 

er aan bind. Ik sta ervoor. Erkennen komt van 

buitenaf: je moet eerst aan een aantal voorge-

schreven criteria voldoen eer je erkend wordt. 

Dus je moet eerst dit en dan komt er iets an-

ders.” Als de theoloog ergens een broertje dood 

aan heeft dan is het wel aan die sequentie: dat 

je bijvoorbeeld eerst iets moet doen voordat je, 

ik noem maar wat, tot het katholieke geloof kan 

behoren. “Dat is het belang van de zuigelin-

gendoop: die kunnen nog niets.” Wat betekent 

dit alles voor het katholiek onderwijs? Van Erik 

Borgman zul je daartoe geen korte formules te 

wierp die uitspraak een licht vooruit op het 

rapport dat tussen ons in op tafel lag. Het is 

geen nieuws dat de kerkelijke overheid en de 

katholieke school een moeizame verhouding 

onderhouden. Er wordt allerwegen erkend dat 

er sprake is van wederzijds wantrouwen en, 

gelijk aan een slecht huwelijk, vastgelopen 

patronen. Zoals bekend is het misverstand dan 

een vertrouwd en splijtend metgezel. Borgman 

ziet in het rapport een belangrijk gebaar naar 

de betrokkenen in het katholiek onderwijs: “Het 

juridische en het formele staan veel minder 

centraal. Vroeger was het model eerder dat van 

een goedkeuringszegel zoals je die ook kent van 

bijvoorbeeld de Vereniging van Huisvrouwen. 

Als een school aan een aantal criteria voldeed 

dan kreeg hij zo’n zegel: katholiek.  Het rap-

port heeft veel meer oog voor de katholieke 

identiteit als proces waaraan alle betrokkenen 

constructief hun bijdrage leveren. We hebben 

het dan over een inhoudelijke doorleefde iden-

titeit. De kerkleiders zijn niet alles of laatstbe-

palend meer. Ze nemen net zoals anderen een 

positie in.” Het erkenningsmodel waarin een 

buitenstaander (lees: vertegenwoordiger van 

de kerkelijke overheid) een zegel van goed-

keuring toekent, behoort aldus tot het verle-

den: “Formeel blijft de beslissingsmacht daar 

natuurlijk wel liggen, maar het rapport maakt 

duidelijk dat als je als kerkelijke overheid vindt 

dat de relatie met de levende God van belang 

is, je ook inhoudelijk zult moeten uitleggen wat 

dat dan voor het onderwijs betekent. Macht en 

verantwoordelijkheid gaan hand in hand.” Die 

uitleg waar Borgman het over heeft mis ik in 

het rapport wanneer het een direct en causaal 

verband legt tussen geloof en onderwijs, zonder 

nadere toelichting.

Vert icaal ,  hor izontaal
Erik Borgman ziet dat er een handreiking aan 

het katholiek onderwijs wordt gedaan door 

het introduceren van het zogenaamde lemnis-

caat model. Dit cyclische model lijkt veel op 

de wijze waarop binnen het onderwijs beleid 

wordt gemaakt, geformuleerd en uitgevoerd. 

Het is een signaal dat  de kerkelijke overheid 

zich zou moeten aanpassen aan de werkwijze 

in het onderwijs, wil ze de school iets te zeggen 

hebben, en belangstelling behoort te heb-

ben voor wat het onderwijs inhoudelijk wil 

inbrengen. Met andere woorden: hier wordt een 

welgemeende poging gedaan de vruchteloze 

discussie tussen twee botsende culturen vlot te 

trekken. Want aan de ene kant is daar de kerk 

met haar verticaal hiërarchische structuren en 

Het venijn zit ‘m altijd in het staartje. Net 
als in de tv detectiveserie Columbo, die 
gewoontegetrouw vlak na een indringend 
vraaggesprek, de vinger op de lippen, hoofd 
schuin, nog even terugkomt met een vraag 
die de mogelijke verdachte in verbijstering 
achterlaat.  Precies zo werd ik overdonderd 
tegen het einde van het gesprek met theo-
loog Erik Borgman. Tot op de huidige dag 
houdt het me in de greep.

Er was inmiddels veel over de tafel gegaan. 

Aanleiding was de eindrapportage van de 

‘Commissie Van de Donk’ zoals die in de wan-

delgangen wordt genoemd en waarmee de toe-

komst van het katholiek onderwijs direct in het 

geding is. Het rapport School en kerk verbinden 

is natuurlijk vooral een bestuurlijke aange-

legenheid: wie is verantwoordelijk voor wat. 

Maar je ontkomt er niet aan dat formaliteiten 

naar inhoudelijke veronderstellingen verwijzen. 

Zeker als het geloofsovertuigingen betreft. “De 

inhoudelijke vraag is”, zei Borgman tegen het 

einde van ons gesprek, “wat incarnatie bete-

kent. Ik heb het dan niet over een leer als een 

soort theologische puzzel. Dat God mens, ‘vlees’ 

geworden is, betekent dat je niet eerst de wer-

kelijkheid hebt en dat je daar daarna God als 

het ware in zou moeten persen. Gods incarnatie 

moeten we terug vinden in die realiteit zelf en 

de vernederde, de verborgen aanwezigheid die 

we daar vinden verbinden met een inhoudelijke 

vulling van ons leven en werk. Dat hebben we 

decennia lang niet ingeoefend en daar schuilt 

het echte achterstallige onderhoud in. Dat werk 

je niet zomaar even weg met wat extra uurtjes 

hier en daar als ware je een schoonmaker. Dat 

vergt heel veel werk en heel veel inzet. Dat 

is een braakliggend terrein. Alles vervliegt 

als het geen onderhoud krijgt.” Wat betekent 

het dat God mens is geworden? Wat betekent 

menswording? Mijn hart sprong op, mijn mond 

verstomde.

Macht en verantwoordel i jkheid
Gedurende de zogeheten inleidende schermut-

selingen hadden we het over wat het betekent 

dat de hedendaagse mens zelf over zijn dood 

wil beschikken. Het is veelzeggend dat we in 

een ommezien van het individu naar de relatie 

verschoven. De mens is van oorsprong een 

sociaal wezen. Tot in de dood, zou ik haast 

zeggen, want ook daar zijn we thans op onze 

medemens aangewezen als het gaat om het 

zelf beschikken over ons einde. Borgman: 

“De paradox is dat we ons autonoom wanen, 

terwijl er geen relatie bestaat zonder afhan-

kelijkheid, zomin er sprake van een relatie is 

als er dwang in het spel is.” Achteraf bezien 

Erik Borgman: “Als er sprake van 
dwang is, dan is er geen relatie.”
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Sommigen beweren dat als het om het  

doorgeven van de katholieke traditie gaat, 

om cultuuroverdracht sowieso, de katholieke 

school in een cruciale positie zit.  

De katholieke kerk lijkt nauwelijks bij machte 

om aan die opdracht te voldoen. Hetzelfde 

geldt voor andere instituties: ook het gezin 

komt nauwelijks toe aan geloofs- en  

cultuuroverdracht. Wat betekent die positie 

voor de katholieke school? In een reeks van 

zeven afleveringen verkent karin Melis  

met een aantal prominente theologen deze 

vraag.
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De katholieke school is aan zet

1  Erik Borgman, De geest van de samenleving:  

Een onderwijsmanifest, Amsterdam: Bert Bakker 2011. 

Erik Borgman
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kracht van een competitieve kenniseconomie. 

De Europese landen gaan zichzelf met elkaar 

vergelijken en passen hun nationaal onder-

wijsbeleid zo aan dat de eigen prestaties op het 

gebied van taal en rekenen in de onderlinge 

ranking omhoog gaan. Steen waarschuwt voor 

het gevaar van een te eenzijdige benadering. 

Natuurlijk zijn taal en rekenen van belang, 

maar de nadruk op taal en rekenen leidt ertoe 

dat scholen vooral gaan letten op testresul-

taten. Dat is denken op de korte termijn, zegt 

Steen. “Een kenniseconomie is ook gebaat bij 

een leven lang leren, dat mensen zich willen 

blijven ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat 

kinderen evenwichtige personen worden, met 

eigenwaarde en zelfrespect, en met vaardighe-

den om te kunnen samenwerken. Dan kom je 

op het terrein van betekenisgeving, van identi-

teit- en persoonsvorming en dus waardeoriën-

tatie. Aandacht daarvoor leidt uiteindelijk tot 

kwalitatief betere resultaten.”

Instrumentele v is ie op onderwi js
Die ontwikkeling naar eenvormigheid is be-

gonnen met de Lissabon-doelstellingen, maar 

Steen verwijst ook naar een recent document 

van de Europese Commissie met doelstellingen 

voor 2020: A European strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth. “De positieve 

kant van het verhaal is dat Europa heel veel 

verwacht van onderwijs en dus ook wil dat 

er geïnvesteerd wordt in onderwijs in Europa. 

Maar het document laat een sterk instrumentele 

kijk op onderwijs zien, onderwijs in dienst van 

arbeidsmarktpolitiek. Met andere woorden: 

hoe kunnen we jongeren goed toegerust via de 

kortst mogelijke leerroute naar de arbeidsmarkt 

loodsen om bij te dragen aan de meest kennis-

innovatieve economie?”

ECNAIS, maar ook andere organisaties voor 

bijzonder onderwijs in Europa, vinden het van 

belang erop te wijzen dat deze ontwikkeling 

weinig oog heeft voor de intrinsieke waarde 

van het vormingsproces van de leerling en 

indruist tegen een pluriform onderwijsstelsel 

en de keuzevrijheid van ouders, maar uiteinde-

lijk ook tegen een pluriform en democratisch 

Europa. Dat is gebaat bij variëteit in het on-

derwijs. “Deze ontwikkeling kan tot overspan-

nenheid leiden. Het laatste onderwijsverslag 

van de inspectie meldt dat de prestaties van 

Nederlandse leerlingen op het terrein van taal 

en rekenen over twintig jaar nauwelijks zijn 

veranderd, terwijl Nederland in de internatio-

nale rankings wel zijn toppositie is kwijtge-

Kenniseconomie Europa
Ondanks het feit dat de meeste Europese landen 

een grondwettelijke geregelde vrijheid van 

onderwijs kennen en het onderwijs op het vlak 

van bekostiging en organisatie op stelselniveau 

ook krachtens het nieuwe EU verdrag van Lis-

sabon nog steeds een nationale aangelegenheid 

is, ziet Steen meer en meer een ontwikkeling 

waarin de raad van Europese onderwijsmi-

nisters streven naar beleidsharmonisatie. Dat 

proces verloopt impliciet en geleidelijk. De raad 

vindt het in het kader van de internationale 

concurrentiepositie van belang dat Europa 

zich sterk ontwikkelt als kenniseconomie. Als 

belangrijkste graadmeter voor de kansen van 

kinderen - en dus hun bijdrage aan de ken-

niseconomie - wordt hun kennisniveau voor 

taal en rekenen op het einde van het basison-

derwijs genomen. Die prestaties worden als 

basis  gezien voor de toekomstige concurrentie-

raakt. Wij hadden dus altijd een hoog niveau, 

maar andere landen verbeteren zich. Het beeld 

is dat we achteruit hollen, in een crisissitu-

atie verkeren en er dus alles aan moeten doen 

om het niveau te verbeteren. Maar het verslag 

vermeldt ook ‘door meer aandacht voor onder-

wijsresultaten richten scholen zich eenzijdig op 

testresultaten’. Natuurlijk kunnen we proberen 

resultaten te verbeteren, maar dit moet niet ten 

koste gaan  van de persoonsvorming, van het 

aandacht besteden aan alle talenten van kin-

deren. Alleen op die manier kun je bij kinderen 

plezier in een leven lang leren ontwikkelen. Je 

moet oog hebben voor de bredere opbrengsten 

van onderwijs. Dit is van groot belang voor 

het sociaal kapitaal van Europa, dat immers 

een onmisbare pijler is van een vreedzaam en 

welvarend Europa.”

De ontwikkeling naar eenvormigheid gaat 

volgens Steen ook voorbij aan het feit dat een 

bijzondere school niet louter een object van 

overheidssturing is, als was het een geprivati-

seerde openbare school, maar uitdrukking van 

een visie van burgers op onderwijs en van het 

feit dat deze burgers verantwoordelijkheid wil-

len dragen voor onderwijs. Hij beklemtoont dat 

bijzondere scholen dus wel zichtbaar moeten 

blijven maken wat de bredere opbrengst van 

bijzonder onderwijs is. “Bijzonder onderwijs 

is geen verworven recht, maar moet steeds 

opnieuw verdiend en verankerd worden. Dus 

moet het bijzonder onderwijs steeds opnieuw 

laten zien hoe het een bijdrage levert aan de 

oplossing van eigentijdse vraagstukken van de 

samenleving.”

De verschi l len in Europa
Ieder Europees land kent bijzonder onderwijs of 

‘independent schools’, vertelt Steen, uniek voor 

Nederland is de honderd procent overheidsbe-

kostiging en het feit dat het bijzonder onderwijs 

de overgrote meerderheid vormt. In de meeste 

andere Europese landen heeft het bijzonder 

onderwijs een minderheidspositie en wordt de 

positie van bijzonder onderwijs gezien in het 

licht van het beschermen van de rechten van 

minderheden. In Nederland zijn ‘zelforganisatie 

en zelfbestuur’ de dragende principes gewor-

den. De situatie in Vlaanderen en Denemarken 

lijkt nog het meest op Nederland. In België is 

het bijzonder onderwijs ook in de meerderheid 

(waarvan het overgrote deel katholieke scholen 

betreft) en de bekostiging 85%. In Denemarken 

geldt ook een bekostiging van 85%, maar is 

het aandeel van het bijzonder onderwijs 11%. 

In landen als Italië, Frankrijk en Spanje is het 

bijzonder onderwijs vooral katholiek onderwijs 

onder de vleugels van de kerk. In Oost-Europese 

landen zijn bijzondere scholen vaak opgericht 

door burgers op basis van een pedagogische 

stroming als reactie op de vroegere ideologische 

monocultuur van het door de staat gedomi-

neerde onderwijs.

Steen: “Andere Europese landen kijken met be-

wondering naar de Nederlandse situatie. Vanuit 

het oogpunt van de keuzevrijheid van ouders, 

de mogelijkheden om recht te doen aan de ver-

schillen tussen kinderen, maar ook vanuit het 

perspectief van leraren, die ook keuzevrijheid 

hebben en zich daardoor ook eigenaar kunnen 

voelen van het onderwijs op de school waar ze 

zelf voor kunnen kiezen. De Nederlandse situ-

atie genereert een grote maatschappelijke be-

trokkenheid bij onderwijs. Men is daarom ver-

baasd dat in Nederland het bijzonder onderwijs 

vaak in het defensief zit. De omstandigheden 

in andere Europese landen voor onafhankelijke 

scholen zijn veel minder ideaal.”

Vanwege de unieke Nederlandse situatie heeft 

toenmalig minister van Onderwijs Maria van 

der Hoeven in 2004, toen Nederland voorzitter 

van de Europese Unie was, bij haar collega-mi-

nisters van Onderwijs in Europa de Nederlandse 

vrijheid van onderwijs als een exportartikel 

gepromoot. Zij verwees daarbij naar onderzoek 

dat aantoont hoezeer het Nederlandse systeem 

van vrijheid van onderwijs de kwaliteit van het 

onderwijs bevordert. “In het Nederlandse sy-

steem zit meer concurrentie tussen scholen dan 

elders in Europa. De kwaliteit neemt nog verder 

toe naarmate er in een land  sprake is van 

gelijke bekostiging van openbare en bijzondere 

scholen. Is die gelijke bekostiging er niet, dan 

worden de onafhankelijke scholen afhankelijk 

van hoge ouderbijdragen en zijn ze niet meer 

breed toegankelijk”, vult Steen aan.  ■

Het Europese perspectief
Gerrit-Jan Meulenbeld

Ieder Europees onderwijsstelsel laat ruimte 
voor zelfbestuur en zelforganisatie van scho-
len, ofschoon de onderlinge verschillen groot 
zijn. Wat deze ‘onafhankelijke’ scholen bindt 
is dat zij zijn opgericht vanuit het particulier 
initiatief, vaak groepen van burgers of bevlo-
gen pedagogen, en gebaseerd op een religi-
euze, filosofische of pedagogische stroming. 
Voor allemaal geldt dat de initiatiefnemers 
opvoeding en onderwijs zo dicht bij elkaar 
vinden liggen dat zij waardeoriëntatie ook 
voor onderwijs van essentieel belang vinden. 
Het beklemtonen van die waardeoriëntatie in 
het onderwijs is ook de belangrijkste doelstel-
ling van ECNAIs, een Europees verband van 
onafhankelijke scholen, naast het garanderen 
van de keuzevrijheid van ouders. Die kan 
volgens simon steen, sinds twee jaar voorzit-
ter van ECNAIs, alleen vorm krijgen als er 
variëteit in het aanbod is. 

K E U Z E V R I J H E I D  B E s T E  V O O R WA A R D E  V O O R  K WA L I T E I T  O N D E R W I J s

Simon Steen, algemeen directeur van de VBS (Verenigde Bijzondere Scholen), is sinds twee jaar voorzitter 

van EcNAIS (European council  of National Associations of Independent Schools), maar al bijna vanaf de 

start (1988) nauw betrokken bij dit Europees verband, waarvan tien jaar als penningmeester. Aan de wieg 

van EcNAIS stond de Britse headmaster peter Mason, die na zijn pensionering in 1982 wel eens wilde 

weten hoe de situatie van onafhankelijke scholen in andere Europese landen was. Hij verbaasde zich over 

de geringe kennis van en contacten tussen de verschillende Europese landen. Samen met een Deense col-

lega is hij gegevens gaan verzamelen. Op basis van die contacten ontstond EcNAIS. Vanuit Nederland zijn 

behalve de VBS ook de Bond kBVO, de Besturenraad en sinds kort ook de Bond kBO aangesloten.

‘Independent schools’ is een typisch Brits begrip. Het gaat om scholen die zich vanuit de ‘civil society’ op 

basis van inhoudelijke criteria organiseren, los van bemoeienis van de staat en daarom ook meestal geen 

overheidssubsidie genieten. Soms worden ze ook wel private schools genoemd, maar dat geeft begrips-

verwarring ten opzichte van scholen die vooral een commerciële inslag hebben en volledig particulier 

worden gefinancierd.

Op www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice is de publicatie ‘key data Education in Europe 2009’ te 

vinden met op pagina 54 onder andere een vergelijkend overzicht van publieke en private scholen.

I n  E u r o p a  i s  e e n  t e n d e n s  n a a r  
e e n v o r m i g h e i d  z i c h t b a a r
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In le iding
De governancewet voor het onderwijs1 is in 

werking getreden met ingang van 1 augustus 

2010. De wet bevat bekostigingsvoorschriften 

voor de minimumleerresultaten die een school-

bestuur moet behalen2 en voor goed bestuur. 

Eén van die voorschriften is dat alle schoolbe-

sturen voortaan intern toezicht moeten hebben 

en - als ze het al hebben – hun intern toezicht 

moeten verbeteren. Onder intern toezicht wordt 

verstaan het toezicht op het bestuur van een 

organisatie door (personen in) een orgaan bin-

nen dezelfde organisatie. Intern toezicht is een 

belangrijk onderdeel én principe van ‘goed be-

stuur’: de verdeling van verantwoordelijkheden 

tussen al diegenen die (kunnen) bijdragen aan 

de kwaliteit van het onderwijs. Goed bestuur 

gaat dus over de rol van leerkrachten, directeu-

ren, managers, bestuurders, toezichthouders, 

ouders, leerlingen enzovoort. De wet betekent 

voor ieder schoolbestuur dat het moet na gaan 

of intern toezicht is ingevoerd en of het toe-

‘bindend’ zeggen dat de aangesloten leden 

(voor primair onderwijs) deze code onder-

schrijven en de uitgangspunten hanteren bij 

hun dagelijks werk en op verantwoorde wijze 

omgaan met de vrijheid die deze code biedt. 

Daar waar leden niet kunnen voldoen aan de 

bepalingen in deze code dienen zij - volgens 

de code - aan hun belanghebbenden en het 

bestuur van de PO-raad kenbaar te maken in 

hoeverre niet voldaan is aan de bepalingen uit 

deze code en wat daarvan de reden is. Dit is het 

zogenaamde ‘pas toe of leg uit beginsel’. Het 

staat de niet aangesloten leden vrij voor een 

andere code te kiezen. Iedere code (zowel voor 

primair als voortgezet onderwijs) moet dan 

wel voldoen aan de bepalingen die de nieuwe 

wet voorschrijft voor een code. De code moet 

ten minste bepalingen bevatten over de wijze 

waarop invulling wordt gegeven aan: 

a. een beleid waardoor de eigen deskundigheid 

en verantwoordelijkheid van het personeel voor 

de kwaliteit van het onderwijs tot haar recht 

komt;  

zicht plaats vindt op de wijze zoals de nieuwe 

wet dat bedoelt: actief. Daarnaast dient ieder 

schoolbestuur na te gaan of het intern toezicht 

is gescheiden van het bestuur en als dat al voor 

de inwerkingtreding van de wet is gerealiseerd, 

of ook wordt voldaan aan de overige bepalin-

gen van de nieuwe wet. Ook dat is een nieuwe 

bekostigingsvoorwaarde. 

Wat is  scheiding van de funct ies 
‘bestuur ’  en ‘ intern toezicht ’?
De wet schrijft geen bepaalde vorm van 

scheiding voor en bepaalt slechts dat de 

functiescheiding organiek of functioneel is. 

Daarmee komt de wetgever tegemoet aan de 

verscheidenheid van de bestuurlijke varianten 

in het onderwijsveld. Gelet op de vrijheid van 

inrichting is dat niet verwonderlijk. Toch is nog 

niet helemaal duidelijk welke varianten nu wel 

en niet zijn toegestaan. Tijdens de behande-

ling van het wetsvoorstel hebben de leden van 

zowel de Tweede als Eerste Kamer de regering 

hierover met vragen bestookt. Duidelijk is dat 

in ieder geval een raad van toezichtmodel vol-

doet aan de eis van functiescheiding. School-

besturen die dit model hebben gekozen doen er 

wel goed aan om nog eens na te kijken of hun 

statutaire inrichting voldoet aan de onlangs in-

gevoerde verplichtingen, mede ten aanzien van 

de interne toezichthouder. Datzelfde geldt ook 

voor een raad van beheermodel (one-tiermodel), 

dat eveneens voldoet aan de eis van functie-

scheiding. De Bonden KBO en KBVO hebben 

voor hun leden daarvoor inmiddels modelsta-

tuten ontwikkeld. Onduidelijkheid blijft bestaan 

rond het bestuur-directiemodel. Is de functie-

scheiding in dat model voldoende aanwezig? 

Omdat dit model veel voorkomt gaan we op dit 

model nader in.

Het bestuur-direct iemodel
Het bestuur-directiemodel kent grofweg drie 

varianten. Het uitvoerend bestuur is een variant 

waarbij het bestuur zelf nog veel bestuurlijke 

taken uitoefent. Deze variant komt veel voor 

bij kleinere schoolbesturen (soms één school, 

de zogenoemde ‘eenpitters’). Bij een bestuur op 

hoofdlijnen, de tweede variant, zal het bestuur 

zelf al minder bestuurlijke taken uitoefenen. 

Zo’n bestuur wil op hoofdlijnen besturen, al 

kan de praktijk sterk afwijken. Bij de derde 

variant van het bestuur-directiemodel, het 

‘toezichthoudend bestuur’ wil het bestuur in 

principe niet meer zelf besturen. Veel bestuur-

lijke taken zijn dan in een managementstatuut 

gemandateerd/opgedragen (volmacht) aan de 

directeur of bovenschools manager/algemeen 

directeur. In de praktijk blijkt wel eens dat het 

mandaat niet helemaal wordt uitgeoefend en 

dat gemandateerde taken door het bestuur zelf 

worden uitgeoefend.

Het bestuur-direct iemodel  en  
funct iescheiding
Het bestuur-directiemodel wordt in de door 

de PO-raad vastgestelde Code goed bestuur in 

het primair onderwijs genoemd als één van de 

modaliteiten die voldoet aan het vereiste van de 

functiescheiding (artikel 5). Wél stelt de Raad 

dat het dan gaat om de feitelijke uitoefening 

van de functie van bestuur door een of meer 

functionarissen in dienst van het bevoegd 

gezag, op basis van een door het schoolbestuur 

gegeven volmacht, mandaat of delegatie. De 

PO-raad schrijft dat het schoolbestuur zich dan 

onthoudt van de feitelijke uitoefening van de 

functie van bestuur en zich richt op de uitoe-

fening van intern toezicht. Daarbij komt de 

functie van het besturen bij de met volmacht/

mandaat/delegatie belaste functionarissen te 

berusten (‘het schoolbestuur’ als bedoeld in de 

code) en de functie van intern toezicht bij het 

schoolbestuur (‘het intern toezichtorgaan’ als 

bedoeld in de code). De Code, die met ingang 

van 1 augustus 2010 in werking is getreden, is 

bindend voor de aangesloten leden. De Code 

kent bepalingen die op grond van de nieuwe 

wet niet verplicht zijn. Volgens de Code wil 

Bestuur-directie model. Voldoe nde functiescheiding?

b. een integere bedrijfsvoering, waaronder 

voorzieningen om verstrengeling van belangen 

tegen te gaan;

c. afstemming met en verantwoording aan de 

ouders en andere belanghebbenden binnen en 

buiten de school.

De Minister kan bij algemene maatregel van 

bestuur een code voor goed bestuur aanwij-

zen - wellicht ook meer dan één code -  maar 

heeft dat tot dusver niet gedaan. Uiterlijk in 

2011 besluit de PO-raad over de verlenging van 

de geldigheidsduur van de door haar vastge-

stelde code, al dan niet in gewijzigde vorm. De 

VO-raad en andere organisaties hebben enkele 

jaren geleden een Code goed bestuur voor het 

voortgezet onderwijs en het primair onderwijs 

vastgesteld. Niet duidelijk is of deze codes 

voldoen aan de nieuwe wet. 

Wat betekent de nieuwe wet en de Code 

goed bestuur voor schoolbesturen die nu een 

bestuur-directiemodel hanteren? In de eerste 

plaats dienen schoolbesturen intern toezicht in 

te voeren. Dat zal voor kleine schoolbesturen 

met de uitvoerende variant van het bestuur-

directiemodel een complicatie opleveren, omdat 

ze niet zelf mogen besturen, zich moeten 

onthouden van feitelijke uitoefening van de 

functie van bestuur. Moet het schoolbestuur 

zich dan zelf richten op de uitoefening van 

intern toezicht? Of kan een oplossing worden 

gevonden in het extern organiseren van het in-

tern toezicht. Daarbij moet wel worden voldaan 

aan de wettelijke verplichtingen over intern 

toezicht. Indien een zeker externaliseren van 

intern toezicht niet mogelijk is (waarbij dan 

eventueel een beroep op het zogenaamde ‘pas 

toe of  leg uit beginsel’ kan worden gedaan), 

dan zou een uitvoerend schoolbestuur zich 

bijna gedwongen zien al zijn bestuurlijke taken 

te mandateren (ook delegatie is voortaan mo-

gelijk) aan de directeur en dan zelf de toezicht-

houdende taken op zich moeten nemen. Indien 

dat niet mogelijk blijkt, kan fusie een oplossing 

bieden. Deze fusie is dan min of meer gedwon-

Met ingang van 1 augustus 2010 is func-
tiescheiding tussen ‘besturen’ en ‘toezicht 
houden’ verplicht. schoolbesturen dienen deze 
voor 1 augustus 2011 te hebben gerealiseerd. 
Functiescheiding kan organiek of functioneel 
zijn. Daarmee komt de wetgever tegemoet aan 
de verscheidenheid van de bestuurlijke vari-
anten in het onderwijsveld. Rond het bestuur-
directiemodel blijft echter onduidelijkheid 
bestaan. Is de functiescheiding in dat model 
voldoende aanwezig? 

Thérèse Penders

Nieuwe governancewet  
sinds 1 augustus

Ieder bestuur moet nagaan of  
bestuur gescheiden is van toezicht

Alle bestuurders zijn hoofdelijk  
aansprakelijk
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stuurstaken die niet aan een andere bestuurder 

zijn toebedeeld. De omvang van de taak van de 

bestuurder hangt dus mede af van de toedeling 

aan zijn medebestuurders. Vindt toedeling aan 

een bestuurder plaats, dan krijgt die desbetref-

fende bestuurder er niet een nieuwe taak bij (de 

taak behoorde al tot zijn takenpakket), maar 

weet hij dat deze taak door de taakverdeling 

buiten het takenpakket van de andere bestuur-

ders valt. Taken die niet zijn toebedeeld, rusten 

op alle bestuurders. 

Voor het onderwijs geldt de algemene regeling 

voor bestuurdersaansprakelijkheid. Een be-

stuurder in een toezichthoudend bestuur dient 

er rekening mee te houden dat hij ondanks het 

mandaat en zijn functie als intern toezicht-

houder ook bestuurder is en als bestuurder een 

actieve opstelling dient te kiezen ten aanzien 

van de kernactiveiten van het schoolbestuur. 

Het als bestuurder simpelweg veronachtzamen 

van de kernactiviteiten kan verwijtbaar zijn. 

Voor toezichthoudende schoolbesturen kan dan 

een ander bestuursmodel soms een betere optie 

zijn.  ■

Voor meer informatie: th.penders@bkonet.nl  

of 0348 - 744 123

aansprakelijk worden gesteld. Het bestuur blijft 

echter toch verantwoordelijk en aansprake-

lijk. Wat wordt nu van een toezichthoudend 

bestuur(der) verwacht? In hoeverre moet hij nu 

toch besturen en hoe ver reikt dan zijn verant-

woordelijkheid en aansprakelijkheid? 

Nederland kent het beginsel van collectief be-

stuur. Alle bestuurders zijn hoofdelijk aanspra-

kelijk voor onbehoorlijk bestuur, ook als een 

kwestie tot de taak van een bepaalde bestuurder 

behoorde. Er bestaat wel de mogelijkheid tot 

individuele disculpatie. Disculpatie is moge-

lijk wanneer een bestuurder - mede gelet op 

de taakverdeling - geen ernstig verwijt kan 

worden gemaakt en hij daarnaast niet nalatig is 

geweest in het treffen van maatregelen om de 

gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wen-

den. Wanneer een bestuurder waarneemt dat 

een medebestuurder zijn taken niet goed ver-

vult en daardoor onbehoorlijk bestuur dreigt, 

zal die bestuurder moeten ingrijpen om beroep 

te kunnen blijven doen op de disculpatiegrond, 

ook wanneer de desbetreffende taak slechts 

aan de mede-bestuurder is toebedeeld. Eerdere 

rechtspraak (HR 10 januari 1997, Staleman/

Van de Ven) laat zien dat bestuurdersaanspra-

kelijkheid niet snel wordt aangenomen. Voor 

aansprakelijkheid op de voet van artikel 2:9 

Burgerlijk Wetboek is vereist dat de bestuurder 

een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of dat 

zo is, moet worden beoordeeld aan de hand van 

alle omstandigheden van het geval, aldus de 

Hoge Raad. De bestuurder die wordt aangespro-

ken, zal moeten aantonen dat een aangelegen-

heid niet tot zijn taak als bedoeld in artikel 2:9 

lid 2 BW behoorde. Ook moet hij aantonen dat 

hij niet nalatig is geweest in het treffen van 

maatregelen om de gevolgen van het handelen 

of nalaten door de andere bestuurder, wiens 

taak het wel betrof, af te wenden. 

In aanstaande wetgeving (wijziging van artikel 

2: 9 lid 2 Burgerlijk Wetboek) is de jurispruden-

tie verwerkt en is de mogelijkheid van disculpa-

tie voor bestuurders van alle rechtsvormen (ook 

de stichting) duidelijker geregeld. Wél is het 

dan van belang dat in de statuten de taakverde-

ling tussen de bestuurders wordt vastgelegd. 

Tot de taken van de bestuurder behoren alle be-

gen en is daarmee een ongewenst neveneffect 

van de nieuwe wet. Bovendien zou fuseren 

indruisen tegen het nieuwe overheidsbeleid dat 

fusies een halt wil toeroepen, ten einde zo de 

menselijke maat te bevorderen. Fusie alleen als 

het niet anders kan. Het desbetreffende wets-

voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer3

Een andere oplossing van een dergelijk bestuur 

is dat gekozen wordt voor een one tier-model.

Schoolbesturen met de bestuur op hoofdlijnen 

variant van het bestuur-directiemodel doen er 

goed aan om te onderzoeken in hoeverre zij 

daadwerkelijk besturen op hoofdlijnen en in 

welke mate zij nog zelf besturen. De Bond KBO 

kan u behulpzaam bij dit onderzoek en hanteert 

daarbij het uitgangspunt ‘vorm volgt inhoud’. Is 

er sprake van intern toezicht? Dat kan bijvoor-

beeld door na te gaan hoe de bestuursvergade-

ringen zijn ingericht en welke besluiten het be-

stuur waarover neemt. Met andere woorden: het 

onderzoeken van de gegroeide praktijk van het 

besturen. Voor sommige schoolbesturen is de 

nieuwe wet de beslissende impuls om de toch al 

bestaande behoefte te volgen om het bestuur-

lijke model te evalueren. Vanuit de evaluatie en 

omgevingsverkenning kan, met het oog op de 

toekomst, worden gekoerst op een bijpassend 

model. Niet zelden blijkt bij een bestuur op 

hoofdlijnen de functiescheiding niet aanwezig 

en komt een ander bestuursmodel in beeld. 

Toezichthoudend bestuurder  
Schoolbesturen die binnen het bestuur-direc-

tiemodel de variant ’toezichthoudend bestuur’ 

willen hanteren of al hanteren, voldoen in 

principe het meest aan het vereiste van de 

functiescheiding. Ook deze toezichthoudende 

schoolbesturen doen er goed aan na te gaan 

of zij daadwerkelijk intern toezicht praktiseren 

(zie de opmerkingen hierboven bij het bestuur 

op hoofdlijnen) en een functiescheiding hebben 

aangebracht. En of het toezichthoudend bestuur 

formeel-juridisch goed is vastgelegd in statuten 

en managementstatuut. Bij de variant van het 

toezichthoudend bestuur dienen de bestuurders 

bovendien alert te zijn op hun dubbele taak. 

Het bestuur van een toezichthoudend bestuur 

wil in principe alleen toezichthoudende taken 

uitoefenen. Juridisch gezien echter is het 

bestuur nog steeds een bestuur, al zijn veel be-

stuurlijke taken bij volmacht/mandaat gegeven 

aan de directeur om in naam en voor rekening 

van het bestuur handelingen te verrichten. De 

feitelijk leidinggever is niet een bestuurder in 

juridische zin. Wél kan hij op andere gronden 

1  Per 1 augustus 2010 is de Wet van 4 februari 

2010 tot wijziging van de Wet op het primair 

onderwijs, de Wet   op de expertisecentra, de 

Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet me-

dezeggenschap op scholen en de   Leerplicht-

wet 1969 in verband met de invoering van 

bekostigingsvoorschriften voor minimum-

leerresultaten, alsmede een aanvulling van 

de interventiemogelijkheden in het kader van 

het overheidstoezicht, en de verbetering van 

het intern toezicht (Stb. 2010, 80) in werking 

getreden.

2  Met ingang van 1 augustus 2010 is het 

Besluit over de vaststelling van de wijze van 

meting en beoordeling van leerresultaten in 

werking getreden (Besluit 2010, Stb. 281).

3  Wetsvoorstel fusietoets in het onderwijs, EK 

32 040, A.

U i t g a n g s p u n t 
‘ v o r m  

v o l g t  i n h o u d ’

Lustrumjaar
Aan het bijzondere feit dat dit de 10e Identiteitsdag is gaan 

we niet zo maar voorbij: we kijken vooruit naar de oorsprong. 

We bereiden ons voor op de toekomst en laten ons inspireren 

door de stappen die in het verleden zijn gezet. Want in tradities 

vinden we perspectieven voor het onderwijs van morgen.

Wie bepaalt  de toekomst?
Leerkrachten groeien en ontwikkelen elke dag, zij worden 

daarin uitgedaagd en gemotiveerd door hun eigen leerlin-

gen. Dat gaat gepaard met vragen over de ontwikkeling van 

kinderen. Ook directies en schoolbesturen worden dagelijks 

geconfronteerd met vragen. Vragen over het te volgen beleid, 

die worden gesteld door politici, journalisten en ouders. In de 

praktijk is het niet altijd even gemakkelijk om deze inhoudelijke 

vragen te beantwoorden. Wordt de koers alleen bepaald door 

invloeden van buitenaf of kunnen scholen en hun besturen er 

zelf een daadkrachtige invulling aan geven?

Van vragen naar kansen
Hoewel de vragen voor iedereen anders zijn, is er een geza-

menlijke noemer te ontdekken. Bij iedereen staat de ontwik-

keling van kinderen voorop. Tijdens deze 10e Identiteitsdag 

worden verschillende manieren gepresenteerd hoe om te gaan 

met inhoudelijke vragen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 

wordt zichtbaar dat inhoudelijke vragen leiden tot keuzes. Denk 

daarbij aan zingeving, rechtvaardigheid, zorg voor de ander, en 

verbondenheid. De keuzes vormen dan kansen voor scholen en 

leerkrachten om zichzelf te ontwikkelen.

Kortom: door inhoudelijke vragen te beantwoorden, aan de 

hand van wat van waarde wordt gevonden, ligt de toekomst 

van het onderwijs binnen handbereik.

Datum
Woensdag 3 november 2010 in congrescentrum de Reehorst te 

Ede.

Inschr i jven
De deelnamekosten bedragen  75. Inschrijven kan tot eind 

oktober 2010.

Meer informatie en aanmelding
Instituut voor Katholiek Onderwijs (IKO), Nijmegen

Contactpersoon: Drs. Maria Venhuizen

Telefoon 024-3611147 | info@iko.ru.nl | www.ru.nl/iko

Vooruit  naar de oorsprong
kATHOlIEk  ONDErWIJS :  EEN TrADIT IE  MET  TOEkOMST

Oproep voordrachten  
Mgr. Jan Niënhauspenning 2010
Ieder jaar wordt tijdens de Identiteitsdag de Niënhauspenning uitgereikt. De 

penning is ingesteld door de Bond KBO en is bestemd voor personen, groepen 

of instanties die een bijzondere verdienste hebben (gehad) voor het katholiek 

primair onderwijs. 

 

Ook in 2010 willen we iedereen uitnodigen die een persoon, een groep van 

personen of een instantie wil voordragen voor de toekenning van de Mgr. 

Jan Niënhauspenning. De toekenningsmogelijkheden van deze penning zijn 

dit jaar uitgebreid: ook zij die een filmpje produceren waarin een beeld wordt 

gegeven van een aspect van de katholieke identiteit en dit (willen) plaatsen op 

het Youtube kanaal van de Bond KBO kunnen in aanmerking komen voor de 

penning (youtube.com/user/katholiekonderwijs). 

Op de website van het IKO vindt u meer informatie over de criteria en proce-

durele gang van zaken. Uw voordrachten kunnen tot 1 oktober a.s. bij het IKO 

worden ingediend.  ■
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de overlap tussen leden is erg klein, maar wel 

met eenzelfde aanbod, ligt het voor de hand 

om samenwerking te zoeken.”

Bereikbaarheid
De keuze voor het midden van het land, 

Woerden in de provincie Utrecht, is dat de 

bureaus ook makkelijker bereikbaar zijn 

voor bestuurders en leden. In Woerden zitten 

verschillende landelijke onderwijsorganisa-

ties. Het kantoor is per openbaar vervoer heel 

goed bereikbaar, want het ligt vlak bij een 

station. Het nieuwe gebouw heeft uitgebreide 

vergaderfaciliteiten en een grand café, zodat 

de bestuurders elkaar in eigen huis kunnen 

ontmoeten en vergaderen, en er ook cur-

sussen in eigen huis kunnen plaatsvinden. 

Voorheen werd veel buiten de deur vergaderd 

omdat Den Haag en Voorburg voor veel be-

stuurders en leden ver weg liggen. Bovendien 

vonden die vergaderingen plaats in anonieme 

vergaderlocaties in plaats van in de eigen 

omgeving. Dat laatste heeft uiteraard voor-

delen. Knoet en Kuiper hopen daarom dat de 

nieuwe behuizing een eigen plek wordt voor 

leden. “We willen het kantoor dan ook een 

eigen sfeer meegeven, het moet voelbaar en 

tastbaar zijn dat hier organisaties gevestigd 

zijn die voor het onderwijs werken en dat ze 

een christelijke identiteit hebben”, vertelt Kui-

per. Een andere concrete stap is de ontwikke-

ling van een gezamenlijk aanbod cursussen 

en een leiderschapsprogramma. Aan een 

verdere samenwerking bij andere ondersteu-

nende diensten wordt nog gewerkt. “Dat zal 

heel geleidelijk gaan”, vult Knoet aan. “We 

hoeven ook niet alles samen te doen, dat is 

onnatuurlijk”, meent Kuiper.

Knoet denkt dat de samenwerking met de Be-

sturenraad niet alleen een goede stap is naar 

de toekomst, maar ook een noodzakelijke. 

“De enige constante is verandering. In zulke 

omstandigheden moet je vooruit denken. We 

willen voor onze leden zo goed en zo goed-

koop mogelijk werken. Dat bereiken we met 

deze stap. En uit de reacties blijkt dat leden 

dat ook vinden.”  ■

Besturenraad en Bureau Kathol iek 
Onderwijs wonen samen

Kuiper doelt niet alleen op het feit dat beide 

organisaties al jarenlang gevestigd waren in 

respectievelijk Den Haag en Voorburg, maar 

dat ze in de beeldvorming en tot voor kort 

ook feitelijk onderdeel uitmaakten van het 

Haagse circuit. Met de verhuizing willen beiden 

benadrukken dat ze ledenorganisaties zijn en 

geen onderdeel meer uitmaken van het Haagse 

establishment. “Het biedt ons meer de kans om 

ons eigen authentieke geluid te laten horen”, 

zegt Kuiper. Beide heren onderstrepen dat het 

gezamenlijke belang groot is en dat samen 

opkomen voor dat belang meer effect heeft.

Knoet wijst erop dat het bijzonder onder-

wijs dan nog steeds heel succesvol mag zijn, 

tweederde van alle scholen is katholiek of 

protestants-christelijk, maar dat het onder druk 

staat. Enerzijds omdat de samenleving sterk 

is geïndividualiseerd. Op zich een positieve 

ontwikkeling omdat mensen hebben geleerd 

zelf verantwoordelijkheid te dragen, maar die 

individualisering lijkt hier en daar wat door te 

slaan. Daardoor komt ook het denken in termen 

van gemeenschap en solidariteit, waar het 

bijzonder onderwijs van oudsher voor staat, in 

het gedrang. Daarnaast is het denken vanuit le-

vensbeschouwelijke kaders vanwege een toege-

nomen secularisering minder vanzelfsprekend. 

De reactie van de overheid op deze ontwik-

kelingen is meer regels en controle. Daardoor 

staan het maatschappelijk middenveld en dus 

het bijzonder onderwijs onder druk om eigen 

keuzes te maken. “Wij denken dat het bijzon-

der onderwijs vooral inspiratie nodig heeft, 

nieuwe vormen van besturing en ondersteuning 

daarin”, aldus Knoet.

Doelmatigheid
Het Bureau Katholiek Onderwijs en de Bestu-

renraad hebben in oktober 2009 een inten-

tieverklaring getekend, gericht op verdere 

inhoudelijke samenwerking die er al op tal van 

terreinen is, vanuit de gedachte dat het bijzon-

der onderwijs zich zo sterker kan profileren en 

uitdragen waar het voor staat. In de afgelopen 

jaren bleek steeds vaker hoezeer de standpunten 

bij elkaar liggen. 

Daarnaast was en is de intentie om ook in de 

interne organisatie meer met elkaar samen te 

werken vanuit de gedachte dat dit schaal- en 

financiële voordelen zou kunnen opleveren. 

“Het eerste resultaat daarvan is de gezamenlijke 

huisvesting”, vertelt Knoet. “Leden verwachten 

van ons dat we doelmatig zijn”, zegt Kuiper, 

“en omdat we heel vergelijkbare organisaties 

zijn met weliswaar een verschillende achterban, 
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Dick Wijte

“Wat ik het belangrijkste vond 

en waar ik het meeste plezier 

aan beleefde waren de relaties, 

de menselijke kant, in de prak-

tijk: het onderhandelen.” Dit 

zijn de woorden van Siegmund 

Warburg, een succesvol en 

vooraanstaand bankier in Duits-

land en - na zijn vlucht voor 

Hitler - in de City van Londen. 

‘The people’s banker’ noemt his-

toricus Niall Ferguson hem. Hij overleed in 1982 toen de banksector sterk 

veranderde en zich meer en meer ging richten op transacties, op handel 

in belangen, bezittingen. Dat betekende heel wat. Vooral dit: de relaties 

met klanten werden stukken lager gewaardeerd. Het is aannemelijk dat de 

recente financiële crisis mede een gevolg is geweest van dit verlies van 

contact. Warburg tenminste zou dit verband hebben gelegd. Hij maakte de 

beurskrach van 1929 mee en de Grote Depressie die volgde. Ook toen wa-

ren de banken verstrikt geraakt in speculatie. Ook toen zagen zij mensen 

niet meer staan.

Lopen scholen risico dat zij mensen, hun leerlingen, de ouders, niet meer 

zien? Uitgesloten is dat niet. Tegenwoordig lijkt onderwijs in de greep te 

zijn van cijfers die prestaties zouden uitdrukken - van leerlingen, maar 

vooral van scholen zelf. Schieten deze tekort of niet, dat is de vraag. 

Dit lijkt te zijn afgekeken van het bedrijfsleven. Kwantitatieve doelen 

(het aantal geslaagden zonder vertraging bijvoorbeeld) zijn belangrijker 

geworden. Ze drukken efficiëntie uit en maken een vergelijking tus-

sen scholen mogelijk. Onzinnig is dit niet, maar het gevaar is aanwezig 

dat uiteindelijk slechts papieren successen worden gevierd. Omdat we  

vergeten zijn dat een school eigenlijk een kwetsbare constellatie is, of 

liever: een ‘doorgangsruimte’ waar jongeren de tijd hebben om op adem 

te komen, een ruimte waar aandacht voor hen is, een plaats waar leraren 

met hen stil staan bij het leven .*

Siegmund Warburg zei niet zo geïnteresseerd te zijn in beursnoteringen. 

“Als we succesvol willen zijn, moeten wij vooral nadenken over nieuwe 

waarden en nieuwe procedures. We moeten met andere woorden ons 

realiseren dat we in de eerste plaats bankier zijn en pas in de tweede 

plaats handelaar in aandelen.” Volgens hem was dit de les van de Grote 

Depressie.

En zo is de school in de eerste plaats die doorgangsruimte, een inspireren-

de, authentieke ruimte waar jongeren als unieke personen worden gekend. 

Meestal halen zij er ook hun diploma. ■

*Bert Roebben, Bewogenheid in beweging. Een visie op de spiritualiteit van 

een christelijke school (2003).

De mensenschool

Dick Wijte is voorzitter van de Bond kBVO

Gerrit-Jan Meulenbeld

sinds augustus van dit jaar wonen het Bureau 
Katholiek Onderwijs en de Besturenraad samen in 
Woerden. “Een grote, maar uitstekende stap voor 
beide organisaties”, vindt collegevoorzitter Wim 
Kuiper van de Besturenraad. “samenwonen maakt 
dat je makkelijker samen kunt werken”, meent 
Chris Knoet, directeur BKO.

Vanaf 2 augustus 2010 is ons adres:

Houttuinlaan 5a

3447 GM Woerden

postadres

postbus 481

3440 Al Woerden

Directie T 0348 744 170

Advies T 0348 744 110

Juridisch T 0348 744 130

Service Bonden T 0348 744 100

Diensten T 0348 744 160

Helpdesk T 0348 744 111

F 0348 412 025

info@bkonet.nl

www.bondkbo.nl

www.bondkbvo.nl
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Pieter Hendrikse en Chris Knoet

Pieter Hendrikse, lid van de Raad van Bestuur 
van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in 
Tilburg, en Chris Knoet, directeur van het 
Bureau Katholiek Onderwijs (BKO) te Den 
Haag, maakten op uitnodiging van de Orga-
nisatie Limburgse Bedevaarten deel uit van 
een groep leidinggevenden die de leergang 
‘spiritualiteit en Leiderschap’ volgde. Tijdens 
deze leergang werd de rol van cursist gecom-
bineerd met die van pelgrim en vrijwilliger.

Lourdes: geloof en compassie 
als bron van inspiratie

zichtbaar goed. Zij zijn ervan overtuigd dat wie 

eenmaal een keer mee is geweest , aangestoken 

wordt door wat zij het ‘Lourdes virus’ noemen.

Een van hen spraken wij wachtend voor 

een kerk. Met het zicht op zijn overgangs-

proefwerkweek heeft hij school en ouders toch 

overtuigd om deel te mogen nemen aan de 

bedevaart. Hij doet dit in het kader van een 

maatschappelijke stage. De pelgrimages bieden 

een prima invalshoek voor een buitengewoon 

waarde(n)volle invulling van deze stages. Van-

uit de Organisatie Limburgse Bedevaarten werd 

aangegeven dat leerlingen uit het VO die op 

deze wijze hun maatschappelijke stage willen 

vervullen, van harte welkom zijn.

Naast het werk als vrijwilliger bood de deel-

name aan de leergang ‘Spiritualiteit en Leider-

schap’ een mooie gelegenheid tot reflectie op 

het eigen handelen in je dagelijkse werk. Onder 

leiding van de theoloog Jos van Genugten in 

een kleine groep kennis en inzichten delen, 

rondom waardeoriëntatie en zingeving, was 

buitengewoon inspirerend. Zeker in een omge-

ving waarin je zo direct wordt geconfronteerd 

met een zeer primaire waardebeleving zoals die 

door pelgrims wordt uitgedragen.

De leergang gaf mogelijkheid tot studie naar de 

regel van Benedictus (lectio divina), verdie-

ping aan de hand van het verhaal van Elia en 

analyse van een hoofdstuk uit het Evangelie 

volgens Lucas. Gesprekken over authenticiteit, 

gevoelens van eigenwaarde en de verbinding 

met het ‘grote geheel’ completeerden de uiterst 

boeiende en leerzame studiebijeenkomsten.

In Lourdes hebben we samen met de pelgrims 

en overige vrijwilligers de weldaad van saam-

horigheid, de kracht van spiritualiteit en het 

loskomen van de dagelijkse sleur intens beleefd. 

Naast voldoening en zingeving geeft dit nieuwe 

energie om anders tegen de werkelijkheid aan 

te kijken. Een aanrader voor ieder die open 

staat voor een andere wijze van reflectie op het 

drukke bezige leven in een ambiance die je heel 

erg dicht brengt bij een bron van samenleven, 

en dat is dienstbaarheid.  ■

gers uit verschillende landen, oud-strijders uit 

Frankrijk, Italianen, Ieren, maar ook bijvoor-

beeld Nigerianen en Aziaten. De missen worden 

dan ook in alle wereldtalen gehouden. Ondanks 

de massale samenkomst, 6 miljoen pelgrims 

op jaarbasis, en deze week zo’n 60.000, is de 

sfeer gemoedelijk. Geen onvertogen woord. 

Nauwelijks een politieagent te bespeuren. Een 

paar ordebewaarders en wat camera’s binnen de 

hekken van het heiligdom zijn de enige tekenen 

van ordehandhaving. Verder leiden de vrijwil-

ligers alles soepel in goede banen. De gemid-

delde politiechef in Nederland zou er jaloers 

van worden.

De vrijwilligers die de zieken en minder validen 

verzorgen en helpen vormen een groep apart. 

Hun individuele verhalen zijn weliswaar ver-

schillend, de rode draad is dat zij er voor een 

ander willen zijn. Hun zorgzaamheid is hartver-

warmend. Daarnaast genieten zij ook zelf van 

de bedevaart en de ontmoeting met andere vrij-

willigers, die zij, in sommige gevallen al jaren, 

tijdens de bedevaart ontmoeten. Het doet hen 

geeft het desondanks een kleinschalig en na-

tuurlijk karakter. Ondanks de onvermijdelijke 

winkeltjes en een overvloed aan horeca  

krijgt het nergens een schreeuwerig karak-

ter. Vanuit het heiligdom, daar waar rond de 

verschijningsgrot de gebouwen en kerken 

geconcentreerd liggen, oogt het geheel  

groen en gemoedelijk. De capaciteit, die  

plaats biedt aan duizenden, is in ogenschouw 

nemend verrassend.

Aan het eind van de eerste dag, als iedereen zijn 

of haar overnachtingsplekje gevonden heeft, 

komen alle bedevaartgangers voor de eerste keer 

bij elkaar om een H. Mis te vieren. Lange stoeten 

van rolstoelen, hun ‘duwers’ en andere pelgrims 

zullen de komende dagen met regelmaat heen 

en weer lopen tussen de hotels en het heiligdom. 

De enthousiaste kreten van herkenning zijn niet 

van de lucht. De bedevaartgangers genieten van 

elkaars aanwezigheid en van de rituelen die 

verbonden zijn aan de vieringen, processies, het 

lopen van de kruisweg en de bezoeken aan de 

verschijningsgrot. 

Niet alleen de spirituele mens komt aan zijn 

of haar trekken, als snel heeft ook het vakan-

tiegevoel een plaatsje gekregen. De vrijwil-

ligers zorgen niet alleen voor de zieken en het 

vervoer, maar bijvoorbeeld ook voor vermaak 

en de begeleiding van excursies. De geestelijk 

verzorgers staan klaar met een luisterend oor en 

waar nodig een troostend woord.

Opvallend zijn de grote groepen bedevaartgan-

“…. Broeder Alphons kon de eerste klas van het 

Paulus College in vervoering brengen met zijn 

beeldende verhalen over Bernadette en de ver-

schijningen van Maria. Later aangevuld met de 

tv beelden van de uit Den Bosch vertrekkende 

bedevaarttreinen was dit een goede aanleiding 

om tijdens een zomervakantie in het zuiden van 

Frankrijk een daguitstapje te maken naar Lour-

des. Een volledig bevredigend beeld leverde dit 

echter niet op, een knagend gevoel dat er meer 

moest zijn bleef hangen….” (Chris Knoet)

“… Ook Pater Kil van ‘Instituut Sint-Eloy’ wist 

zijn eersteklassers in vervoering te brengen 

met de verhalen over Bernadette Soubirou. 

Rondom de plaatselijke parochiekerk vond er 

ooit een processie plaats met het beeld van de 

H. Maria van Fatima, hetgeen buitengewoon 

veel indruk maakte. Nieuwsgierigheid was meer 

dan gewekt. Met vrouw en kinderen een dagje 

naar Lourdes tijdens een vakantie in ‘la douce 

France’ was het onvermijdelijke vervolg. De 

kinderen herinneren zich dit bezoek tot op de 

dag van vandaag…” (Pieter Hendrikse)

Goede redenen om in te gaan op de uitnodiging 

van de Organisatie Bedevaarten Limburg om 

in het kader van de leergang ‘Spiritualiteit en 

Leiderschap’ mee naar Lourdes te reizen.

Na een voorbereidingsdag wordt op het 

vliegveld van Eindhoven welgemoed aan de 

bedevaart begonnen. Gelijk valt op dat de groep  

bedevaartgangers een grote verscheidenheid 

aan leeftijden laat zien. Zo blijkt een aanzien-

lijk deel van de groep te bestaan uit jongeren/

vrijwilligers die de zieken en hen die slecht ter 

been zijn helpen en begeleiden. Naast de twee 

vluchten die deze dag naar Lourdes vetrekken 

zijn er al eerder groepen per bus en trein naar 

het zuiden afgereisd. Onderweg wordt snel en 

makkelijk kennis gemaakt en worden levens-

verhalen uitgewisseld. Mooie en moeilijke 

momenten worden gedeeld en al snel ontstaat 

er een ‘samen op weg’ gevoel.

Bij samenkomst in Lourdes blijkt deze bede-

vaart uit zo’n 730 bedevaartgangers te bestaan. 

Veel van hen hebben al enige malen eerder 

de reis aanvaard. Het stadje Lourdes, in de 

voetheuvels van de Pyreneeën, telt zo’n 18.000 

inwoners, maar steekt qua aantal overnachtin-

gen het grote Parijs naar de kroon. De ligging 
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Onderwijshuisvesting: 
terug naar scheveningen 
of 1920?
In maart van dit jaar publiceerde het adviesbureau Rebel in opdracht van de 

PO-Raad het rapport Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen. 

Het rapport bevat een advies om te komen tot een alternatief stelsel voor 

de huisvestingsvoorzieningen in het primair onderwijs. Na een grondige 

analyse van het huidige stelsel en een toekomstverkenning concludeert 

Rebel dat de zaak het beste op de schop kan. De huisvesting moet naar de 

schoolbesturen.

Allereerst is de Bond KBO verheugd dat de PO-Raad de stoute schoenen 

heeft aangetrokken om dit lastige dossier snel op te pakken. Daarmee sluit 

de PO-Raad naadloos aan bij de opvattingen van de Bond KBO en andere 

besturenorganisaties om de huisvesting onder de verantwoordelijkheid van 

het schoolbestuur te brengen. Een rapport met dezelfde conclusie werd 

overigens al in 1993 uitgebracht door het Nederlands Economisch Instituut, 

toen in opdracht van de gezamenlijke besturenorganisaties voor bijzonder 

onderwijs in het kader van de decentralisatie naar de gemeenten.

De VNG reageerde in eerste aanleg wat zuur op het rapport van Rebel. Er 

werden wat formele bezwaren geopperd. Even leek het alsof de gemeenten 

wat pruilend in de hoek stonden waar de klappen vallen. We moeten niet 

vergeten dat de Aob ook al heeft gepubliceerd over onderwijshuisvesting en 

niet alle gemeenten daar even positief uit naar voren kwamen.

Aan het eind van haar schriftelijke reactie komt de VNG met een interessante 

gedachte die beter aansluit op de ontwikkeling die de gemeenten en scholen 

doormaken. De gemeente gaat steeds meer optreden als regievoerder, met 

name in de relatie onderwijs, lokaal jeugdbeleid, zorg en achterstandenbeleid 

en opvang. Die regiefunctie zou ook met betrekking tot de onderwijshuisves-

ting behouden moeten blijven. Hier ligt een eerste mogelijke bouwsteen.

Er is echter meer aan de hand. Op 1 april 2010 stuurde minister Rouvoet een 

brief aan de Tweede Kamer over het onderzoek ‘Uitgaven huisvesting door 

scholen’. Conclusie van deze bewindspersoon is dat de knip tussen onderhoud 

en bouwkosten niet gelukkig is. Rond de zomervakantie vond een onderzoek 

plaats naar de uitgaven van gemeenten aan onderwijshuisvesting. Eind 2010 

volgt een onderzoek naar de gescheiden geldstromen. Minister Rouvoet is dus 

duidelijk minder afstandelijk naar doordecentralisatie van de onderwijshuis-

vesting dan zijn voorgangers. Bouwsteen nummer twee?

De VNG schrijft in haar reactie op het rapport van de PO-Raad dat de 

gemeente hoe dan ook verantwoordelijk moet blijven voor het niveau van 

de voorzieningen. Bewust of onbewust brengt de VNG ons daarmee bij de 

discussie in 1920 ten tijde van de financiële gelijkstelling. Hoe kwam de 

gemeente in de LO-wet 1920 in beeld met betrekking tot onderwijshuisves-

ting? Niet om het risico van kleine schoolbesturen weg te nemen. Bijzondere 

schoolbesturen bouwden hun eigen scholen en wel zodanig dat de gebouwen 

van de openbare school er maar pover bij stonden. Die ongelijkheid wilde het 

linkerdeel van de zogenaamde ‘Bevredigingscommissie’ er uit hebben. En wie 

kon dat beter dan de gemeente? Als we tot een aanpassing van het stelsel wil-

len komen zal dit punt op een bevredigende manier moeten worden geregeld. 

Bouwsteen nummer drie?

Toen kwam het Schevenings Beraad, ook wel de ‘tweede pacificatieronde’ 

genoemd (Mentink).

De rol van de gemeente met betrekking tot de onderwijshuisvesting was zo-

wel onder de LO-wet 1920 als de WBO uitvoerend, de rijksoverheid bepaalde, 

dat wil zeggen dat er toestemming nodig was van het ministerie van On-

derwijs vooraleer er gebouwd mocht worden. Het Schevenings Beraad heeft 

daar een einde aan gemaakt. Drie onderwijsrechtsgeleerden kwamen tot de 

conclusie dat verticale delegatie  mogelijk was in het kader van de grondwet 

en dus kreeg de gemeente de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting toebe-

deeld, los van de rijksoverheid en de minister van onderwijs. Wellicht is een 

nieuw Schevenings Beraad nodig tegen de achtergrond van de discussie over 

de samenhang tussen onderwijs en kinderopvang? Bouwsteen nummer vier?

Terug naar scheveningen of 1920?
Terug naar de titel van dit artikel. Wat ons betreft kan beide. We moeten terug 

naar de oorspronkelijke probleemstelling. Is die nog actueel en zo ja hoe kun-

nen we dat oplossen?

De gemeente komt allengs in een regierol. Het gaat dan niet om het beoorde-

len van aanvragen en het stapelen van stenen. Laat dat aan het onderwijsveld 

over. Maar laten we gezamenlijk op zoek gaan naar een vormgeving van de 

regierol van de gemeente als het gaat om het realiseren van educatieve- en 

onderwijsvoorzieningen. Wie pakt de bouwstenen samen en begint met de 

verbouwing? De Bond KBO is er klaar voor. ■

Ron Davids

Narthex, tijdschrift voor  
levensbeschouwing en educatie
Narthex is een godsdienstpedagogisch tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie waarin bovendien 

aandacht is voor de school als een waardegerichte gemeenschap. Doelgroepen zijn vo-docenten, studenten 

en lerarenopleiders godsdienst/levensbeschouwing. Ook als u meer algemeen in levensbeschouwelijk onder-

wijs geïnteresseerd bent, heeft Narthex u heel wat te bieden.

Ervaringsgericht leren 
Visies en opvattingen

In hoeverre doen leerlingen in lessen Godsdienst/levensbeschouwing en confessionele scholen religieuze 

ervaringen op? Gaat het in het vak om levensbeschouwelijke kennis en vaardigheden of ook om levens-

beschouwelijke ervaringen? Wat kunnen en willen hedendaagse leerlingen eigenlijk? In de komende twee 

Narthexnummers staat de levensbeschouwelijke ervaring centraal. Dit nummer gaat over diverse visies op 

ervaringsgericht levensbeschouwelijk leren, het volgende geeft meerdere praktijkvoorbeelden daarvan. 

Narthex wordt gedragen door Bond kBVO, Besturenraad en VDlG (Vereniging van Docenten levensbeschou-

wing en Godsdienst). De VDlG is de uitgever van Narthex. VDlG-leden ontvangen het blad automatisch als 

vakblad. Narthex  verschijnt zes maal per jaar.

Voor meer inhoudelijke informatie: www.bondkbvo.nl/publicaties 

Bestellen: Voor een proefexemplaar, bestelling of abonnement T 0348 – 744 107 – E narthex@bkonet.nl
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Post in de vakantie
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Nu de schoolvakanties weer voorbij 
zijn is er aanleiding nog eens te wijzen 
op de noodzaak van het bewaken van 
inkomende post gedurende de vakantie. 
Dat geldt zowel voor de zomervakantie 
als voor andere schoolvakanties.

Wanneer u bijvoorbeeld een beschikking 

van overheidswege ontvangt waartegen u 

bezwaar of beroep zou willen aantekenen 

is de termijn voor dat bezwaar of beroep 

zes weken. Die termijn wordt niet verlengd 

door het feit dat het overheidsbesluit 

tijdens de vakantie is binnengekomen. 

Een na afloop van de termijn ingediend 

bezwaar- of beroepschrift wordt zonder 

pardon niet ontvankelijk verklaard, tenzij 

er zeer bijzondere omstandigheden zijn 

waardoor de termijnoverschrijding ver-

schoonbaar is. Vakantie behoort echter niet 

tot die omstandigheden en wordt door de 

rechtspraak niet als excuus aanvaard.

Sommige schoolbesturen laten de post 

tijdens de vakantie door het postbedrijf 

vasthouden, zodat die pas na de vakan-

tie aan de school of het bestuur wordt 

bezorgd. De bezwaar- of beroepstermijn 

begint echter al te lopen op het moment 

dat het besluit door het overheidsorgaan 

wordt verzonden.

De termijn van zes weken is overigens 

dermate lang dat in veel gevallen het over-

heidsbesluit na de vakantie nog wel op tijd 

gevonden zal worden, zodat dan nog net op 

tijd bezwaar of beroep kan worden aangete-

kend. Maar als het besluit door het over-

heidsorgaan in het begin van de vakantie is 

verzonden kan het ook net te laat zijn.

Bovendien zijn er ook termijnen die korter 

zijn dan zes weken. Bijvoorbeeld een oproep 

voor een zitting in een lopende zaak. Bij een 

kort geding wordt soms zelfs op een termijn 

van één of slechts enkele dagen gedagvaard. 

Als het gaat om een lopende zaak die bij 

de juridische afdeling van het bureau in 

behandeling is, hoeft u zich minder zorgen 

te maken: er worden dan afdoende voor-

zieningen getroffen. Los daarvan is het dus 

van belang tijdens de vakantie in ieder geval 

regelmatig de postbus van de school en het 

bestuur te legen.

Het kort geding en andere civiele procedures 

zijn in dit opzicht extra lastig. De dagvaar-

ding wordt door de deurwaarder aan het 

schooladres of het kantooradres van het 

bestuur bezorgd. Als de deurwaarder daar 

niemand aantreft laat hij de dagvaarding 

achter in een gesloten enveloppe en maakt 

daar een akte van op. In deze specifieke situ-

atie helpt ook het regelmatig legen van de 

postbus niet. In een praktijkgeval van enige 

tijd geleden vond een schoolbestuur zo’n 

dagvaarding, die enige weken eerder door 

de deurwaarder was afgeleverd, pas na de 

vakantie, maar gelukkig nog wel net op tijd 

voor de zitting. Door de korte resterende tijd 

tot de zitting was de gelegenheid tot voorbe-

reiding echter beperkt en was de termijn om 

bij de rechter nog bewijsstukken in te dienen 

al verstreken. Uitstel van de zitting wordt in 

zo’n geval niet verleend.

Situaties waarbij u verwacht dat tijdens 

een vakantie een dagvaarding kan binnen 

komen, zou u tevoren kunnen bespreken met 

de juridische afdeling. Soms kunnen met de 

wederpartij afspraken worden gemaakt over 

de wijze en het tijdstip van dagvaarden.  ■

Juridische dienstverlening

T. 0348 - 744 130

E. secrjur@bkonet.nl

Jean-Marie Dubelaar

Foto: Jurgen Huiskes

Bezoekadres Schepen Bierwischstraat 5-21, 6831 HZ  Arnhem
Postadres Postbus 318, 6800 AH  Arnhem
Telefoon (026) 320 08 40     Fax (026) 323 22 32
E-mail info@ens.nl

www.ens.nl

Vindingrijk & Inspirerend

e&s duurzame organisatieontwikkeling in onderwijs, overheid, welzijn & zorg

bestuur en organisatie • strategisch personeelsbeleid • leiderschapsontwikkeling • kwaliteitsbeleid

is een samenwerking tussen E&S en IiP)(Pro

MENUKAART
Onderwijs en
kinderopvang

      
De vraag naar kinderopvang als onderdeel van een dagarrangement is 
structureel en neemt nog altijd toe. Scholen kunnen in de realisatie een 
belangrijke rol spelen, al dan niet in samenwerking met kinderopvang-
organisaties. Benut u de mogelijkheden al? 

Het Netwerkbureau Kinderopvang heeft jarenlange ervaring in het 
onderwijs en met alle vormen van kinderopvang. Die kennis willen we 
delen. Daarom nodigen wij u uit aan tafel. Waar en wanneer u dat wilt, 
bijvoorbeeld tijdens een directieoverleg. Het Netwerkbureau kan zowel op 
strategisch als praktisch niveau met u van gedachten wisselen. 

U bepaalt de inhoud door uw keuze te maken uit thema’s als: samen-
werkingsvormen, huisvesting onderwijs en kinderopvang, fi nanciering, 
personeel, visieontwikkeling, schooltijden, innovatieve bso’s.

      

Schoolbesturen aan tafel met 
Netwerkbureau Kinderopvang

Meer informatie en aanvraagformulier: 
www.netwerkbureaukinderopvang.nl,
telefoon 070 302 82 30,
info@netwerkbureaukinderopvang.nl. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Postbus 85518
2508 CE Den Haag
Koninginnegracht 63, 2514 AG Den Haag
www.netwerkbureaukinderopvang.nl

Netwerkbureau  Kinderopvang
Netwerkbureau  Kinderopvang

Het Netwerkbureau Kinderopvang is op 1 
september 2008 ingesteld door voormalig 
staatssecretaris Dijksma van OCW voor een
periode van drie jaar. De opdracht van het
Netwerkbureau is op praktische en oplossings-
gerichte wijze kinderopvangorganisaties, 
scholen en gemeenten ondersteunen en 
stimuleren bij het realiseren van meer 
capaciteit in de kinderopvang.
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Voor wie is dit boek bedoeld? Niet 

voor onderwijsmensen, zo lijkt het, 

want inhoudelijk is het niet. Het gaat 

over voorwaarden en is dus meer 

bestemd voor de ‘beleidsmens’. Goede 

voorwaarden, goed onderwijs, zo lijkt 

de suggestie van de auteurs. Wat ook 

een nadeel genoemd mag worden, is 

dat zij dezelfde taal spreken. Ze heb-

ben dezelfde bril op. Onderwijs is een 

vorm van ‘gepland en georganiseerd 

leren’, een vorm van gemeenschap-

pelijk organiseren van leerprocessen, 

een vorm waar collectieve sturing op 

nodig is. Dat is hun manier van kijken 

naar onderwijs. Eigenlijk brengen zij 

in hun boek ‘uiterlijkheden’ van het 

onderwijs in kaart: zijn functie, de 

organisatie van zijn bestel via acto-

ren, wetgeving, governance (ook van 

leraren), inspectie en accreditatie. 

Wat gebeurt hier? De auteurs schetsen 

de organisatie van een belang. De 

socioloog Ringo Ossewaarde (Univer-

siteit Twente) noemt dit in Maat-

schappelijke organisaties (2006) “een 

rationalisering (i.c. van onderwijs/

red.) door verschillende belangen te 

coördineren in een strategisch onder-

handelingsspel.” Een bureaucratise-

ring in feite die een belangenstrijd (in 

zijn woorden: een rationaliteitenstrijd) 

pacificeert. Hij vervolgt: “In de ijzeren 

kooi van de wereld wordt de rationali-

teitenstrijd maatschappelijk georga-

niseerd in een ‘cultuurbeleid’, waarbij 

het voortbestaan van verschillende 

typen rationaliteit afhankelijk wordt 

gemaakt van doelrationele beslis-

singen, verdeelsleutels, beschikbare 

‘cultuurfondsen’.” Hij wijst erop dat 

de productiewijzen, handelswijzen, 

lokale tradities en oude gebruiken van 

alle betrokken deelnemers volstrekt 

niet relevant zijn. “Het gaat om het 

maken van politieke en juridische 

afspraken waarin alle deelnemers zich 

min of meer kunnen vinden”, aldus 

Ossewaarde. 

En dat leidt tot goed onderwijs? We 

vrezen van niet. Erik Borgman, theo-

loog aan de Universiteit van Tilburg, 

spreekt van een onderwijskwestie, en 

hij bedoelt dat de moderne organisatie 

van onderwijs in haar grondslag fout 

is. Om dit te verduidelijken nemen 

we de omschrijving van ‘goed’ van 

Edith Hooge, een van de auteurs. Zij 

is lector aan de Hogeschool van Am-

sterdam. Iets goed doen betekent dat 

je het vakkundig doet, technisch goed 

en ook fatsoenlijk, deugdelijk, integer. 

In haar definitie zijn vakkundigheid 

en ethisch gedrag middelen. Ze staan 

niet op zichzelf; ze hebben een functie 

in de bovengenoemde pacificatie van 

belangen. Maar vakmanschap en 

ethiek hebben een diepere betekenis, 

zie het mooie boek van de beroemde 

socioloog Richard Sennett, The Crafts-

man (2008). De ambachtelijkheid van 

vakmensen is gelaagd. Behalve dat 

zij vakkundig zijn, hebben zij ook 

het verlangen hun werk goed te doen 

vanwege het werk zelf. Dat verlan-

gen zou je transcendentaal mogen 

noemen. Hoe moeten we dit begrij-

pen? De Vlaamse godsdienstpedagoog 

Bert Roebben (Universität Dortmund) 

schrijft over het leraarschap: “(…) 

ten diepste zit in elk leerproces een er-

varing van contingentie (van ‘het had 

evengoed anders kunnen verlopen’), 

iets dat men niet in de hand heeft 

(namelijk het leren van de leerling 

zelf) en precies daarom een bron van 

intense vreugde kan zijn wanneer 

een nieuw resultaat geboekt is.” Het 

is deze (existentiële) laag die in het 

onderhandelingsspel zoals Ossewaarde 

hierboven op macroniveau schetst, 

geen enkele rol speelt. En dat is de 

fout in de grondslag van de moderne 

organisatie van onderwijs (Borgman).

In het afrondende hoofdstuk van Wat 

is goed onderwijs? wordt besturen 

Door bureaucratisering pacificeren
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WAT  I s  G O E D  O N D E R W I J s ?  B E s T U U R  E N  R E G E L G E V I N G

mensenwerk genoemd. Je hebt 

te maken met het ‘onkenbare’ 

(zie Roebben). Onze samenleving 

is complex en onoverzichtelijk. 

We hebben daarom de neiging te 

duiken voor onze verantwoorde-

lijkheid. Maar volgens de auteurs 

van de bundel is de essentie van 

verantwoordelijkheid dat je er ook 

bent voor de risicovolle kanten 

van je werk. Zeker. Daarom zouden 

we ook eens moeten kijken door 

de brillen van bijvoorbeeld Os-

sewaarde en Borgman. Want wat 

is ‘risico’? 

(ND)
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