
Toespraak minister M.J.A van der Hoeven tijdens presentatie Integratierapport 

CDA-commissie Van der Tak op 8 maart in Dudok. 

 

(Alleen gesproken woord geldt.) 
  

Dames en heren, 

  

Ik ben blij en vereerd dat ik vanavond de bijeenkomst mag afronden. Ik zal daarbij 

niet zozeer ingaan op wat er in het rapport Van der Tak staat of wat hier vanavond 

door de partijvoorzitter en anderen is gezegd. Ik wil een meer beschouwende 

afsluiting houden. Een dagsluiting zo u wilt. 

  

Ik wil met u stilstaan bij de waarde van religie & levensbeschouwing voor de 

samenleving en bij burgerschapsvorming in het onderwijs. En dat allemaal in een 

kwartiertje, dus noodgedwongen in vogelvlucht een paar waarnemingen. 

  

Dames en heren een bekend spreekwoord zegt het al: ‘Zoveel mensen zoveel 

meningen’. Burgers denken verschillend over maatschappelijke vragen omdat ze er 

verschillende waarden en normen op nahouden. Het is opvallend dat het begrip 

‘waarde’ in de meeste discussies wordt omzeild. Waarden hebben te maken met de 

ethiek van het bestaan; het denken over goed en kwaad. Normen zijn de regels die 

we daarvan afleiden. In de hele discussie over waarden en normen moeten we 

onderkennen dat waarden en normen voortkomen uit een levensbeschouwing. 

  

Wellicht denkt u: ‘maar dat spreekt toch vanzelf?’ Eigenlijk is dat ook zo. Want zelfs 

als mensen zeggen dat ze geen levensbeschouwing hebben, is dat feitelijk al een 

levensbeschouwelijke uitspraak. Maar: het tijdsgewricht ziet er heel anders uit... 

 

Het onderliggende doel lijkt te zijn het verbannen van religie uit het publieke domein. 

Een misvatting want de samenleving is niet waardenvrij, maar kent een heel palet 

aan levensbeschouwelijke stromingen. Bij die stromingen doel ik niet alleen op de 

godsdiensten, maar tevens op stromingen die ook een levensbeschouwelijke 

component hebben, zoals het humanisme of new age denken.  



  

Onze samenleving kan alleen goed functioneren als burgers en overheid de 

levensbeschouwing van anderen respecteren en er ruimte aan geven.  

Deze overtuiging is de reden waarom ik bijvoorbeeld op de bres sta voor de vrijheid 

van onderwijs. Respect en ruimte voor levensbeschouwelijke opvattingen van 

anderen, betekenen dat we de vrijheid van anderen moeten respecteren om hun 

kinderen op te voeden en te laten onderwijzen op basis van hun eigen 

levensovertuiging. En dan kun je niet zeggen: ‘deze levensovertuiging wel, maar die 

niet, want daar ben ik het niet mee eens’. Daarom verdedig ik het recht van ouders 

om Islamitische scholen te stichten. 

  

Onderwijs en Burgerschap 

  

Dames en heren,  

Op school zie je de maatschappij in het klein. Al die verschillende kinderen (en hun 

ouders) komen elkaar daar tegen. En samen op school zullen ze vaak ontdekken dat 

de dingen die hen binden, belangrijker zijn dan de zaken waarin ze verschillen.  

Een school is er niet alleen om de kinderen simpel gezegd te leren lezen, schrijven 

en rekenen. Op school leer je omgaan en samenwerken met andere mensen. Samen 

zit je in de klas, samen maak je werkstukken of doe je projecten. Zo leer je om te 

luisteren naar anderen, je standpunten te verwoorden en te zoeken naar oplossingen 

waar je samen voor staat. En als je ziet dat je met mensen die er misschien heel 

anders over denken, toch goed kunt samenwerken, dan moet dat leiden tot meer 

vertrouwen in en respect voor elkaar. Alleen zo kunnen tolerantie en vrede blijvend 

verankerd raken in een samenleving.  

  

Scholen vormen kinderen tot burgers, ze dragen dus ook bij aan 

burgerschapsvorming. Modern burgerschap gaat niet alleen over kennis en 

cognitieve vaardigheden.  

Ik heb voorstellen voorbereid waarbij het onderwijs expliciet de wettelijke opdracht 

krijgt bij te dragen aan burgerschapsvorming en sociale integratie. Die bijdrage moet 

de school realiseren op drie niveaus: 1) het niveau van de school zelf; 2) de school in 

relatie tot de plaatselijke omgeving; 3) en de school in relatie tot de samenleving op 

macroniveau.  



  

1) Burgerschapsvorming op het niveau van de school: schoolburgerschap 

  

Burgerschapsvorming begint bij het begin: bij de interne relaties binnen de school. 

Leerlingen moeten leren goede ‘schoolburgers’ te zijn. Dat vraagt van hen sociaal 

aanvaardbaar gedrag als respectvol met anderen omgaan, handelen naar algemeen 

geaccepteerde waarden en normen, verschillen in levensbeschouwing en cultuur 

respecteren. De school moet daar een visie op ontwikkelen. Van schoolleiders wordt 

verwacht dat zij aan dat proces leiding geven, ook in moreel opzicht. De Nederlandse 

Schoolleiders Academie heeft dit inmiddels opgepikt. Scholen leggen hun visie neer 

in een openbaar stuk; het schoolplan. De onderwijsinspectie spreekt de school aan 

op het realiseren van die visie. 

  

2) Burgerschapsvorming op het niveau van de schoolomgeving: maatschappelijk 

burgerschap 

  

Een school is geen eiland. Een school staat in een buurt, in een wijk die alleen kan 

floreren als er enige sociale binding tussen de bewoners is. Ook dat kunnen 

leerlingen al tijdens hun schooltijd leren.  

 

Een voorbeeld: ik heb in het voortgezet onderwijs pilots met maatschappelijke stage 

geïntroduceerd. Dat houdt in dat leerlingen voorkomende werkzaamheden verrichten 

in een verzorgingshuis, in een kinderdagverblijf, in een bibliotheek of vergelijkbare 

instelling. Het is geen stage met een beroepsgericht doel. Het lijkt meer op 

vrijwilligerswerk, een ervaring in het je dienstbaar maken voor andere mensen.  

Dit type activiteiten is een vorm van leren búiten de school. Maar ook de 

zogenoemde brede school waarin scholen samenwerken met 

jeugdwelzijnsvoorzieningen, sportclubs, bibliotheken etc. past in dit kader.  

  

3) Burgerschapsvorming op het niveau van de samenleving: staatsburgerschap 

  

Naast het schoolburgerschap en het maatschappelijk burgerschap blijft ook het 

staatsburgerschap relevant. Dat betekent het verwerven van kennis van de 

democratische staatsinrichting, van het eigen land en van de grotere internationale 



verbanden. Maar ook bij dit aspect van burgerschap gaat het niet alleen om kennis. 

Het onderwijs moet ook bijdragen aan het internaliseren van de democratische 

rechtstaat door leerlingen die buiten de school vanuit andere opvattingen worden 

opgevoed.  

  

Dames en heren, 

Tot zover het uitstapje naar de burgerschapsvorming. Terug naar de plaats van 

religie.  

Onderwijs en opvoeding betekenen inderdaad dat leerlingen en kinderen gaandeweg 

kennis krijgen van verschillen in de samenleving, van onderscheiden opinies en 

overtuigingen. Daarbij blijft wat mij betreft een plaats weggelegd voor religie.  

  

Want als religie uit het maatschappelijk domein geweerd moet worden, begaan we 

een grote misser. Dat zou immers betekenen dat we joodse, christelijke en 

islamitische bevolkingsgroepen het recht op eigen scholen en instellingen 

gaandeweg ontfutselen. Dan gaan we de islam, want daar draait het vaak om in de 

discussie, marginaliseren. En het is zeer de vraag of dat maatschappelijk goed zal 

uitpakken, nog afgezien van de inbreuk op vrijheidsrechten en het 

gelijkheidsbeginsel.  

Immers, wie wil marginaliseren doet dat uit angst voor radicalisme en 

fundamentalisme, uit angst dat de cultuur van de islam zich niet verdraagt met 

democratie en rechtsstaat.  

  

Nog afgezien van het feit dat honderden miljoenen moslims zich in dat beeld niet 

herkennen, is marginaliseren ook een verkeerde strategie. De rechtsstaat en de 

democratie dien je niet door deze te plaatsen tegenover de diepste overtuigingen van 

mensen, maar juist door rechtsstaat en democratie ermee te verbinden. Instituties 

zijn daarbij van groot belang. Dan ontstaan diep gewortelde tradities en culturen, en 

patronen waar je van op aan kunt. Dan ontstaat een identificatie en vereenzelviging 

met de rechtsstaat die verder gaat dan het afstandelijke 'respect'. Dan krijgen de 

democratie en de waarden van de rechtsstaat er een pijler bij. 

  

Dat er vrees is voor het vreemde in de bevolking is evident en juist dat wil ik niet 

wegpoetsen. Maar met die vrees moeten we constructief en wijs 



omgaan. Verscheidenheid in eenheid, dus, maar dat kan alleen als de eenheid is 

verankerd in de verscheidenheid. Het is om die reden dat ik de inspectie niet alleen 

scholen laat controleren op kernwaarden, maar dat ik ook hard werk aan een beleid 

dat  bijdraagt aan de verbinding tussen godsdienst en rechtsstaat. Anders blijven 

minaretten en islamitische scholen angst en vrees voeden.  

  

Ik doel bij dat beleid op het opnemen van de kernwaarden van de rechtsstaat in het 

curriculum van scholen en de verplichting van scholen om actief naar buiten te 

brengen hoe zij die verbinding maken. Dat is  niet alleen constructiever dan het 

marginaliseren van identiteitsgebonden scholen, het is uit een oogpunt van sociale 

cohesie en burgerschap ook vele malen effectiever. Het is ook eerlijker en het sluit 

aan bij onze traditie van vrijheidsrechten en respect.  In ons land is godsdienst geen 

hindernis, maar juist voedingsbron van tolerantie  geweest. Niet ondanks, maar mede 

dankzij de godsdienst ontstonden vrijheidsrechten en een cultuur van respect. Die 

cultuur moeten we behouden, ook tegenover nieuwe religies in Europa, zodat er een 

traditie van mensenrechten en democratie kan ontstaan die stabiel is. Het onderwijs 

krijgt dat natuurlijk niet voor elkaar, maar moet er wel zijn steentje aan bijdragen.   

  

  

Dames en heren ik kom tot een afronding: 

Het getuigt van respect en een democratisch gehalte om mensen hun identiteit 

zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen, zowel religieus, cultureel en 

maatschappelijk.  

  

De staat doet er zeker verstandig aan om niet voor kerk te spelen, maar ze zou wel 

gek zijn als ze de religie en levensbeschouwing niet betrekt in haar beleid.  

Dames en heren: Religie en levensbeschouwing zijn geen handicap voor de 

Nederlandse samenleving Het zijn waardevolle bouwstenen voor een multiculturele 

samenleving.  

  

Vanuit die overtuiging geef ik op OCW mijn beleid vorm;  

Vanuit die overtuiging onderscheidt het CDA zich van alle andere partijen.  

Vanuit die visie kan er een omkeer komen in het integratiedebat.  



Vanuit die overtuiging kan concreet aan oplossingen worden gewerkt (en ik zag in 

het rapport heel veel bruikbare suggesties staan).  

En vanuit deze grondhouding is er geen plaats voor cynisme, egoïsme of 

vreemdelingenangst.  

  

Vanuit deze overtuiging ziet de toekomst er ineens heel anders uit en kunnen we 

werken aan een samenleving die past bij onze Christen-democratische idealen. 

 


