
We gaan een nieuwe eeuw in waarin mensen, zingeving, participatie 

en dus de kwaliteit van Ieven voorop zullen moeten staan. Het on

derwijs is daartoe een cruciale voorwaardenschepper. Er wordt in 

het CDA-programma een heldere keuze gemaakt voor verantwoor

delijkheid, dicht bij de mensen zelf. Voorwaarden liggen in de sfeer 

van budgetten, kwalitatieve randvoorwaarden, ruimte voor de eigen 

identiteit van onderwijsinstellingen en het voorkomen van drempels 

in de toegankelijkheid. Het CDA staat een onderwijsbestel voor 

ogen dat mensen meer mens willaten worden en Iaten zijn. 

H 
c_·t hedt miJ indertijd 

vcrbaJ'>d dJt hct CDA 

111 i'J'JO in-

<;temde met · 

twee l'vdA-bewl!ld.,Jieden 

op het t\lini<;tcric Viln 

( JnderwiJ<; en Wetcn

<;ehappen. 1\ let Ritzen en 

Walbge op 0& W Wil'> de 

kiln'> op een '>lerke <,limu

lan<; van de vrijheid vJn 

onderwij-, niet groot. DJt 

gold cvcnmin voor het bc

vorderen van een ver<;ehui-

dJt. tcrwijl onderwij<; in onze <;Jmenlc

ving een van de mccst bJsale en cru

ciJic instellingen i<, om de 

<,Jmenleving kJmcn te 

hicden ecn <,amcnleving 

van n1en~en en voor men

sen te IJten zijn Het 

CDA maakt in zijn vcrkie

zingsprogrJmmJ voor de 

komende parlementsvcr

kiezingcn, een keuze voor 

kwaliteit. i)Jarmee maJkt 

het CDA in mip1 ogcn de 

draai die nodig i<; om 

vlllg von vcrantwoordelijk- C. Verburg memen bnscn op toe

heden naJr het laag<,t mogelijke en dus kotmt te bieden. TegeliJkcrti)d biedt 

mee<,t betrokken niveilu. Het niveau 

Wililrop lllililtwerk kan worden geleverd 

in hct bcbng van lcerlingen/<,tudcnten 

en hun oudcr<,, ondcrwij'>gevenden. de 

gemeemchop in de dircctc sociJie en 

moat-,chappelijke omgeving; en zo de 

<;Jmenlcving al., gchecl lntegcndecl Ln 
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het CDA de toek()lw.t kan-,en om bns

rijk te worden. 

In onze <,amenleving wailr de meesten, 

met uitzondering van de helaas groei

ende groep men<,en aJn de rJnd vJn de 

<;Jmenlcving, hct financieel goed hcb-
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ben, zal het accent de komende tijd 

moeten liggen op kwaliteit in plaats van 

op kwantiteit Want wat schiet jc er 

mee op als jc vermogen per jaar grocit, 

terwijl je jc kindcren niet Ianger op 

straat dudt te Iaten speleni En wat heb 

je aan lastenvcrlichting als door milieu

vcrvuiling de kwaliteit van Iucht en wa

ter steeds verder wordt aangetastc 

Veiligheid en geznndheid moet je dan 

elders gaan zoekcn. Op vakantie of in 

speciale gezondheidsvoorzieningen. 

Maar het kan en mag nonit gewnon 

worden in ons land om die 

dcrcn richting volwassenheid. Kcnnis 

vcrgaren, maar ook kansen krijgcn om 

waardcn (verder) te ontwikkelcn, die 

normcrend zijn voor kcuzes en gcdrag, 

hchorcn tot de kern van het gcnieten 

van onderwijs. Scholcn en oplcidings

instituten diencn daarvoor tc zijn in

gericht. Ondcrwqsgevcnden moeten 

daarvoor zijn toegerusL 

Bovendicn hebben ondcrwijsin<;tcllin

gen in toenemcndc mate cen rol te spe

lcn in de omgcving. Len onderwijsin

stcll i ng is geen ciland. maar heel t een 

lunctie in de socialc en 

essenticlc zaken ver van 

huis te moeten zoeken. 

Daar is nu een kanteling 

voor nodig De kanteling 

van kwantiteit naar bvali

teit. Het stellcn van de 

kwaliteit van omgcving en 

Een kanteling in het 

denken over 

onderwijs is het 

gevolg van dit 

maatschappelijkc omge

ving. lnteractie met de sa

mcnlcving is vitaaL 

In het vcrkiezi ngspro

gramma toont het C:[)A 

zich hewust van hct !cit 

dat dat om investeringen 

voorzieningcn hoven een 

hoger hesteedhaar inko-

programma. 
vraagt. Ecn invc~tcring, 

in tinanciCn 

men, zeker als hlijkt dat Je daarvan vcr-

volgens <,leeds mecr moct betalcn om 

veiligheid en gczondhcid te kopen 

Onzc toek01w;t vraagt om kwaliteit. 

We gaan ccn nieuwc eeuw in. We Iaten 

de twintigstc ccuw achtcr ons a!., een 

eeuw van opbouw en groci van syste

men en infrastructuur. We gaan een 

nieuwc eeuw in, waarin menscn, zingc

ving, participatic en dus de kwaliteit 

van Ieven voorop zullen moeten staan. 

Cruciale voorwaardenschepper 
Hct onderwijs is daartoe ecn crucialc 

voorwaardenschepper. De l'rogram

commissie van het C[)A onderkcnt en 

erkent d1t. Mecr dan 45 paragrafcn van 

'Samen Ieven doc je niet aileen' zip1 ge

wijd aan ondcrwerpcn die met onder

wijs tc maken hcbhen. Allereerst onder

kent hct programma dat onderwijs na 

en naast de opvocding e-,scntieel is 

voor de groei en ontwikkcling van kin-

nict aileen 

maar ook en vooral in hct scheppcn 

van voonvaardcn 0111 de gcvraagdc 

kwalitcit vorm tc kunnen gcvcn. Van 

het leggen van optimalc verantwoordc

lijkheid biJ het be.,tuur van ecn school, 

waarbij oudcrs cen hclangriJkc plaab 

hebbcn, via het invcsteren in oplciding, 

hiJscholing en kwaliteitsverhetcring van 

arbeidsvonrwaardcn en arhcidvmlstan

dighcden van onderwijsgcvendcn, tot 

aan kbssenvcrklcining en het scheppen 

van meer ruimte voor culturclc, socialc 

en en1otionele vorn1ing van kcrlingcn. 

Verantwoordelijkheid bij 
scholen 
J)at vraagt nogal wat. Lo~ van de vraJg 

of het C:DA de komcnde kabinctspe

riodc kan~ zict regcring~verant\voordc

lijkhcid te dragcn, is een kantcling in 

het dcnkcn over onderwqs hct gcvolg 

van dit programma. Niet Ianger zullcn 

ondcrwiJ<,instcllingen tc maken moeten 
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hebben met gedetailleerde regelgeving 

vanuit Zoetermecr. Fr zullcn Jf'>[Jr<Jken 

op hoofdlijnen moeten worden ge

ma<Jkt, w<J<Jrbinnen be<;tuur en m<Jnage

ment in hoge lll<Jlc zclf vcr<Jntwoorde

lijk zijn voor vormgeving en resultaten. 

I )at is cerdcr ecn uitd<Jging d<Jn cen 

rrohlccm. lle<;turen, mit<; voldoende 

profc<;<;ioneel gecquireerd, zien deze 

ontwikkeling gra<Jg. Mecr en mecr wor

den scholcn en onderwij<;imtellingen 

immer<; Jfgerekend or resultaten. Dan 

is hct voor de h<Jnd liggend, d<Jt he<;tuur 

en man<Jgement de bijhehorende 

ver<Jntwoordelijkheid erbij geleverd 

krijgcn De overheid, ook de lokale 

overheid, die nu nog hcstuurlijk verant

woordeliik is voor het openha<Jr ondcr

wij<;, zal mccr en mccr moeten opschui

vcn in de richting van hct <;cherpen 

v<Jn randvoorwa<Jrdcn, wa<Jrhinnen zelt

standigc hcsturen de ver<Jntwoordelijk

heid dr<Jgen Dat d<Jt wenselijk is, maakt 

de puhlicatic in het daghi<Jd Trouw van 

zaterdag 25 oktoher 1 CJCJ7 nog ecns ex

tra duidclijk llijzondcre <;cholcn, die 

vecl mecr n<Jmen<; de ouder<; hestuurd 

worden, lcvcrcn gemiddcld een kw<Jiita

ticl hetcre pre<;t<Jtie d<Jn orenhare scho

lcn, die onder hcstuurlijke verantwoor

dclijkhcid van gcmeentcn v<JIIcn. 

Multifunctioneel centrum 
Dc school hcclt in tocnemcnde mate 

ccn lunctie in de omgcving, zl'gt het 

verkiczingsprogramma. Daar ben ik het 

mcc ee1K Voor miJ is hct echter de 

vraag ol de gcwcn<;te multifunctionelc 

ros1tic in de directc samenleving<;

omgcving !outer V<Jnuit de <;chool moct 

plaatsvindcn De suggcstie die ik on

I<Jng<; hoorde '>[Jreekt mij mccr aan. 

l'laat'> over de school een 'gehouw' 

hccn, zo luidt die suggc<;tie 1\b<Jk een 

wijkvoorziening waarin de school een 

centrale pla<Jt'> inneemt, terwijl bijvoor-
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beeld ook de CCI), de muziekschool. 

hct wijkgezondheidscentrum, sportver

enigingen etc. hicrv<Jn gebruik kunnen 

maken. Een multilunctioneel centrum, 

waarin jong en oud iets te zocken en te 

vinden hcbben. Het he<;tuur van de on

derwijsinstelling is ver<JntwoordeliJk 

voor het onderwijs dat cr gegeven 

wordt. Het hestuur van de sportvereni

ging heeft zijn eigen bestuurlijke vcr

antwoordelijkheid De totale Jccom

mod<Jtie kan worden beheerd door een 

sreciaal -,amengcsteldc hchcersraad. 

Kinderopvang, tu<;<;emchoolse en hui

tenschool<,e orvang kunnen eveneens 

een pick krijgen Niet in de school<,e 

slcer. Ma<Jr elders, binnen dezeltde voor

ziening, waarhij sprake i-; v<Jn gckw<Jli

licecrdc medewerker<; en een p<J<;<;ende 

ruimtl'. Een ander aspect van de school 

in de omgeving is het hevordercn v<Jn 

projecten, waarin leerlingen projecten 

ontwikkclen in en met de <,ocialc en 

maat<;ch<Jp[Jelijke omgeving. Dat vormt 

leerlingen en wortelt de school in de 

<,amenleving. Het verkiezingsrrogram

ma had dit element wat mij betrcft iet<; 

mecr Jccent mogen geven. 

Onderwijs en opvoeding 
Het onderwijs ondersteunt en vcr-;terkt 

de opvocding. De ecr<;tc ver<Jntwoordc

lijkheid voor de opvoeding ligt bij de 

ouders/verzorgers van kinderen. Dat is 

een onvervreemdharc ver<Jntwoorde

lijkheid 

Wei is een goede communic<Jtie tu<;<,en 

onderwij<,gevende en opvoeders bc

bngrijk. Kinderen opvoeden en hege

leiden naar volwassenhcid in een inge

wikkelde en uitdagende samenleving, is 

niet altijd eenvoudig. Noch voor de op

voeders noch voor onderwijsgevenden. 

Overlcg en de mogelijkheid om onder

'>teuning te krijgen zullcn recel moge

lijk moeten zijn 
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De digitate kloof 
Kindcrcn en lccrlingcn grocien or in 

een <,amcnlcving die <;ncl digitali<;eerl. 

Dat <;chert kanscn en ri<;ico\. Leer

lingcn moctcn zich hicrvoor kunncn 

tocru<;ten. 1\laar die kan<; moctcn hun 

oudcr<; evencen<. hchhen. Voor zowel 

oudcr<; al<; leerlingen geldt de noodzaak 

om zich thui., tc voclcn in de wcreld 

van de intormatic- en communicatie

tcchnologie (IC:Tl In de eerder ge

noemde multilunctionelc wijkvoorzic

ning, kunnen hiertoc zowcl voor 

ouder<; al' voor andere volwa<,<;cnen, 

mogelijkheden worden gecreecrd. Een 

voorziening al<; deze zallaagdremrelig 

en uitnodigend moeten zijn. De kloof, 

die men nu reed., kan waarnemen tu<;

<;en men<;en die wei en nict vertrouwd 

zijn met ICT, zal voortvarend gcdicht 

moetcn worden. Dit om nieuwe vor

mcn van tweedcling in de <;amcnleving 

te voorkomcn. 

Breed pakket gewenst 
Voor wat hetrdt de inhoud van het on

derwiJ', <,preekt hct programma een 

<;tcrke voorkeur uit voor hreedhcid van 

het pakket. Niet aileen kenni<;, ook vor

ming en <,Ocialc vaardigheden zijn van 

he lang. I )e gcwemte hreedhcid vraagt 

nog ict<, ander.,, namelijk een sy<;teem 

waarin integrcrend onderwij<, voorrang 

kriJgl hoven <;elccterend onderwij<,. lk 

<,tel me wei ccm de vraag of je er goed 

aan doct kinderen rond hun twaallde 

jaar al ecn richting te Iaten kiezcn. Fen 

richting die <,lerk hcralcnd hlijlt in je 

verdere (herocps)lcvcn. Die vraag moet 

ecn<, te mecr aan de orde zijn al<; Je je 

rcalisecrt dat cmployilhiltty \verkcn en 

hlijvcn leren' zo centraal <;telt. 

Studiefinanciering 
In 'Samcn Ieven doe jc niet aileen' 

wordt de hcldere keuze gemaakt voor 

verantwoordclijkhcid. clicht hij mcmen 

zell. Dat is tcrecht. Voorwaardcn lig

gen in de <;leer van hudgctten, kwaiJta

tievc randvoorwaarden, ruimtc voor de 

eigen identitei t van onderwijsi nstell in

gcn en het voorkomen van drcmpels in 

de toegankelijkheid. De cigcn hijdrage 

en de stud1elinanciering vallen hinncn 

de categoric mogelitke drcmpek De 

vorn1gcving van tTn nicuw stcl~cl van 

studielinancicring ligt nict heldcr in hct 

rrogramma bc,Joten. [en nicuwe vorm 

van ~tudichnancicring vraagt 0111 de no

dige zorgvuldigheid in ophouw en toe

kenning. Hct reccntc vcrlcden lccrt ons 

hoc het 111et moet. floe hct wei moct, 

vraagt prioritairc aandacht. Want waar 

onzekcrhc1d is over de <,tudietinancie

ring, daar zic JC dat kindcrcn van ou

der' die gccn royaal inkomen hchhen. 

minder gemakkehJk door<,tromen naar 

het hogcr ondcrwij<, J:n dat pa<,t nict in 

een onderwij<,he,tel zoals hct CDi\ dat 

voor ogcn -,taat, dar n1cn-;cn n1ccr n1cn..., 

willatcn worden en Iaten zijn. 

Ccnl11 \lcrlnnt} is Tu>ccdc Kilutcrktllldtdililt uoo1 

hct CJ);\ Zlj is oud-bcstuurs/id P<lll hct (i'J\1 

en hee{t t:t'IJ hurcdll poor cOI11111ll1liu1tie en fnojcc

tcu 
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