
De beleving van verantwoord burgerschap en de voorbereiding 

daarop in het onderwijs worden in deze tijd steeds moeilijker. Het 

CDA is het echter aan het eigen politiek ideaal verplicht het ver

antwoordelijk burgerschap ook in het onderwijs te bevorderen. 

Oat heeft consequenties voor de onderwijspolitieke opstelling van 

het CDA in de nabije toekomst. 

I 
,_,_ heel wat na.he,chouwingcn over 
de vcrkiezingen van voorJaar I <Jl)4 

IS zorg gcuJt over de uit~lag. 

llijvoorheeld over de 40')1, van de 

kiezers, die tot vlak voor .i mci zeidcn 

nog te zweven. Betckent dat, dat veel 

lismc, het kiczen voor instituties, het 

ncmen van vcrantwoordclijkheid voor 

individuelc andercn en voor hct collec

ticf hclang. Er wordt geschreven en ge

<,proken over 'afkalving' van dit type 

aspccten van burgerschap. 

mcn'>en niet systematisch 

hebhen nagedacht over 

cen tamelijk hclangrijke 

keuzc en nogal impulsief 

<,tcmmen' Betckcnt bet 

zware verlies van C:DA en 

PVDA dat de ontidcologi

<,ering nu dehniticf door

zet' Andere geprolilcerde 

idcologische partijen 

(Croenlinb, klcinc chri'>

telijke partiJen) winncn 

1111111er<, niet. Drs. I C ua!l Brugqw 

De inrichting van onze <;a

menlcving, onze wetten, 

maar ook onze opvattlll

gcn over opvoeding en 

onderwijs zijn de laatste 

tientallen jaren doortrok

kcn van de gcdachte dat 

een volwasscn burger kcu

zen hecft gemaakt en ver

antwoordelijkheid voor 

die kcuzen wil nemen. 

Keuzen voor met name 

Een manicr om deze verschijnselen te 

duiden is, dater voor vee I menscn ken

nclijk gccn automati.,che koppcling 

meer is tu<;<,en hun lcvcnsontwerp/le

vensbc<>chouwing cnerziJlh en concrete 

kcuzcn, andcrzijds Ontzuiling Jus; 

ook ontidcologisering. Ook al., het gaat 

om puhlieke moraal, solidariteit, idea-

UlV 7 N 'll 

het voorzien in eigcn levensonderhoud 

door cen bcrocp te kiezen en daar aan 

te werkcn; keuzen voor een hcpaalde 

lcvensbeschouwing, die wordt uitgc

drukt in gcloof of ideologic en die 

doorstraalt naar het dagclijks handelen 

met betrekking tot de omgang tusscn 

mensen, ccn individuclc moraal, poli-
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ticke keuzen, ecn stijl van Ieven enzo

voort. Keuzcn ook met bctrekking tot 

cen partner en gezinsleven. Psycbo

logcn en pcdagogcn hebbcn gesproken 

over 'taken op weg naar de volwassen

heid' in termen van voor-

peling tussen het 'volwassen burger

schap' encrzijds en de manier waarop 

keuzen dienaangaande kunnen worden 

ingeleid, steeds ia<>tiger i; geworden 

Volwassenheid is in toenemendc mate 

een procedureel bcgrip ge
hereiding op dit type 

keuzen. En een ideaal is 
Het is ooze tijd in worden. Voor het bescf 

van opvocders en lcraren 

is de vanzelfsprekende in

houdeli)kc identiteit van 

activiteiten, die voorberei

den op burgerschap, alge

brokkeld. ])at heeft in 

steeds meer scholen - in 

een maar half bcwu.,te ont

wikkeling - gelcid tot cen 

type ondcrwijs in vakken 

als geschiedeni'>, maat-

lang gcweest - en is voor 

de meestcn van ons nog -

dat deze keuzen in samcn

hang met elkaar worden 

gemaakt; vanuit ccn min 

of meer integraal levcns

ontwerp; behoorlijk con

sistent op de verschillende 

kcuzegebieden en terrei

nen van hct Ieven en bc

hoorlijk hewust 

toenemende mate 

moeilijk geworden 

om volgens de 

idealen van 

verantwoordelijk 

burgerschap te 

Ieven. 

Een gcvolg van de nadruk op cen he

wuste kcuze is een vorming die uit

mondt in keuzen met betrekking tot 

lcvensovertuiging, politiek. levensstijl. 

scksuclc moraal, vrijctijdsbesteding en

zovoort. Ook in zuilgcbonden opvoe

ding van individuele kinderen tot 

kiezendc volwaS'>encn is dit in toene

mendc mate een belangrijk opvoc

dingsdoel gewordcn 

Steeds stcrker is dan ook in de laatste 

decennia hij de opvoeding tot 'volwas

scn burger.,chap' de nadruk gelegd op 

hct voorbereiden van ki ndcren tot het 

zclf doen van keuzen en het zelf komen 

tot activiteiten. Waarbij dan de inhoud 

van de uitcindelijke kcuze van de vol

waS'>en wordende lecrling met betrek

king tot allerlei aspecten van hct Ieven 

misschien door de opvocder c.q. de lc

raar wordt hetreurd, maar er toch tevrc

denheid is dat er op een hewuste en 

ovcrwogcn en inlegralc manicr tot kie

zcn is gckorncn. 

Deze vorm van cmancipatorisch den

ken heeft er wei toe gclcid dat de kop-

<>chappijleer. literatuuron

dcrwiJs, muziek, economic. biologie .. 

dat ik zou willcn typcren als informe

rend. lnformerend over ontwikkehn-

gcn, argun1entaties, opvattingen van 

mensen en groepen .. met de uitdrukkc

liJke hedoeling or die manier lcerlingen 

in staat te stellen te komen tot een 

g6nforrneerdc keuzc. Een keuze met 

betrekking tot opvattingen en aerie; 

maar die keuze moet de lccrling zelf 

doen. 

In deze henadering heclt het accent 

sterk gelegen - en ligt het nu nog- op 

de individuele, autonomc. emancirato

rische. rationele clementen in de notic 

'volwassen burgerschap' Cczien de 

emancipatorische aspecten die in chris

tendom en humanisme duidelijk aanwc

zig zijn, zowel op individueel a]; op 

maatschappelijk niveau. is het accent 

op hct individuelc en autonomc ook 

erg begrijpelijk En hct is goed dat dit 

zo is gcbeurd. want er was ongetwiJ

Ield in de socialisatie en de orvoeding 

tot burgcrschap in de jaren veertig en 

vijftig vee! 'onderdrukking' en onecht

hcid. 
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13urgerschap vooronderstelt dat men 

kennis hecft van de eigen gemeen

schap; overzicht, inzicht in de ontwik

keling van die gemeenschap, de 

kernwaarden waarop men elkaar mag 

aan'>preken, de problemen llij burger

schap behoort dus ook dat je een be

.,]i.,sing hebt genomen met welke 

a<, pecten van de gerneenschap je sterker 

bemoeienis wilt hebben en waarvoor je 

je ook een beetJe wilt inzetten; of dat 

nu de kledingcornmissie van de sport

club is of de plaat<,e]ijke politieke partij 

of de contributie-inning voor cen 

schoolvereniging. Burgcr'>chap moet 

du'> ook uitkomen in acties; in de eerste 

plaats dat men voor zichzelf kan zor

gen (beroep, oplciding, werk zoeken, 

voor Je gezin zorgcn); maar ook dat je 

verantwoordelijkheid op je neemt voor 

de zorg van anderen, zowel in directe 

zin a]., ook via <,o]idariteibbeleving (be

lasting, fond.,en en dergelijke) llij bur

geracties behoort ook deelnemen aan 

hepaalde nctwerken en groepen of ver

enigingen lidmaatschap, bijdragcn le

veren, actief zijn. Niet voor iedereen 

op hetzelfde niveau en in dezelfde rich

ling, maar men kan niet zeggen bij ecn 

gemeemchap te behoren en men kan 

niet een bescf van eigen bijdrage aan 

die gcrneemchap hebben door aflcen 

maar over 'ze zoeken het maar uit' te 

praten. Dat geldt ook voor de burger

schap<,rol in de landelijke democratic 

belasting betalcn, je houden aan de re

gels voor het onderling sarnenleven, 

meedoen aan de procedures voor de re

gering van onze nationale gerneen

'>chap .. het zijn uitingen van gemeen

schapsgcvoel en verantwoordelijkheid 

nemen. 

Moeilijk 
lk denk dat het in onze tijd in toenc

rncnde mate moeiliJk is geworden om 

volgens de idealcn van verantwoorde

lijk burgerschap te Ieven bewust, zelf

gekozen, integraal, op vee! terreinen 

acticf en op een behoorlijk niveau, con

sequent, goed beredeneerd en gc'infor

mecrd.. De oorzaken voor dat 

moeilijker worden om op die manier te 

Ieven, zijn door sociologen, historici en 

politicologen be.,chreven: de toene

mende complexitcit van de samenle

ving; de grote moeite om een 'swse of 

heloHging' te ontwikkelen: het toegeno

men inzicht in conscquenties van onze 

individuelc beslissingen voor 'de we

reid' en rnogelijke verlamming en on

verschilligheid daardoor, de verweven

heid van allcrlei kwe.,ties ('stroperig

heid', 'tis zo ingewikkeld); de spanning 

tussen individuele rechten en sarnenle

vingsafspraken; en dergelijke .. 

!:'en basiskenmerk van onze cultuur is 

de pluraliteit, ook ten aanzien van de 

waarden die we in de cultuur uitdruk

ken. Er zijn altijd meer alternatieven 

voor handelcn verdedigbaar in de afwe

ging van waarden en consequenties. In 

heel vee\ redeneringen 'zit wei iet<,' De 

plurariteit en verwevenheid en corn

plcxiteit worden steed., grotcr en kun

nen tot een zekere onverschilligheid 

leiden: 'ze zoeken het maar ui( 'wat 

moet je daar nou loch meec'. ln die on

verschillighcid kan ook inderdaad lei

den tot verkilling in de relaties tussen 

men<;en in kleine kring; tot het te sterk 

doorzettcn van de eigen rechten op 

ontplooiing en manifcstatie zonder een 

rcdelijk gevoel voor evenwichtigheid 

met de rechten van anderen en respect 

daarvoor; tot het zichzelf afwenden van 

het publieke dehat over belangrijke 

kwesties die aan de orde zijn in de in

richting van de samenlcving; en ook tot 

het min of meer vervallcn van de pu

blieke moraal in bijvoorbeeld het ver

kecr, de belccfdheid, belasting bctalen, 
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puhlieke l'igl'ndomml'r1 l'n dngeliJke 

Onderwijs en verantwoordelijk 
burgerschap 
Als de helcving van hurgcr-schap op 

zichzelt al moeilijker is gewordcn in 

onze samcnlevmg .. dan is het uitcraard 

geen wonder dat de voorber-eiding 

daarop in hct onderwijs ook moeilijker 

i-, geworden. Vanwege de moeizaarn

heid orn er ecn duidelijke dcfinitie voor 

te geven, die de lcerplannen en de on

derwijsactiviteilen in scholcn kan rich

tl'n. Als we het er imrncrs niet goed 

over ccns zijn we ike hasalc kennis, we I

ke vaardigheden en welke waarden in 

hl't onderwijs in il'der geval aan de or

de zouden moeten komen.. dan wordt 

dat alles heel lastig lllustraties ligg<'n 

voor het grijpen in de mocizaml' debar

ten, bijvoorheeld over het ddinieren 

van de kcrndoelen in de hasisvnrming 

voor het vak geestclijke stromingen in 

het hasisonderwijs ot voor geschiedeni-, 

in het voortgezct ondcrwij'>. 

tv1aar los van dit definiticprohlcem i'> er 

ook nog het prohleem voor het onder

wijs dat er steeds rnecr kennis en in

zicht nodig lijkt tc ziJn om op het 

gcvraagdc niveau als burger te partici

peren. En de massaliteit van hct onder

\Vijc; is tocgenornen. Hct gevocl van 

overhelastheid lvaak uitgcdrukt als 

'overladcnheid van het lecrplan') li)kt 

toe te nernen. Fn de discussie om de 

opdracht van de school terug tc hren

gen tot kernachtige zaken neernt in in

tcnsiteit toe 

De pluraliteit in teams van lcraren en 

ook tussen groepcn leraren en groepen 

ouders ot besturen i-, uiteraard ook toe

gcnomen en dat maakt het rnoeilijkcr 

ecn stevigc ba:-,is te leggcn voor ge

meenschappelijke waarden, uit te druk

kcn in otngangsvorn1cn, rituclcn en 

mccr ot minder uitdrukkelijke at<,praken 

over waarden en normen. Terecht heh

hen rn de atgclopen jaren bewindslie

den als Hir<,ch Ballin en Ritzen 

aangedrongen op ecn nieuw dehat over 

de pcdagogischc opdracht van het on

derwi)'>; en cr is een plattorrngroep gc

creeerd om dat dehat te stirnulcrcn. 

Maar het is moeiliik om dat tc operatio

naliseren in concreet gedrag in scholcn 

Wat te doen? 
Het li)kt rnij duideli)k dat het onderwij'> 

niet het 'zuilhurgcr-,chap' van v(>or 

1955 kan re'>laureren Ondcrwij-,politici 

in het CDA zouden daar ook niet cen-, 

naar moeten tcrug verlangen 

Ondcrwijs kan ook nict via ccn peda

gogi-,che true de prohlcmen van com

plcxitcit, verwevcnheid, pluraliteit en 

]a,tigc consequentieredeneringen in 

onze sdnlcnleving en in de bclcving Vtln 

her hurgcrschap van dre samenlcving 

oplossen In die zin is de invloed van 

onderwijs op de cultuurvorming in de 

sarnenlcving natuurlijk hepcrkt 

In deze situatie ziet men hi) ver<,chcick

ne di-;cussiantcn een zckerc nciging om 

onderwiJ'> te Iaten 'tenrgvallen' op het 

ziJn van een in'>litutie die aileen op 

kennisoverdracht gericht rs en op hct 

vcrwerven van verzilverhare hcroeps

vaardighcden Dat is stcrk het geval in 

hct hoger en middelhaar beroep-,onder

wijs. t'vbar ook in het algemeen voort

gezct ondcrwiJs zie Je in toencrnende 

mate deze liJn van redenl'ren. In <,orn

mige voorstellcn wordt deze rcductie

lijn ook gccomhincerd rnct het pleidooi 

voor een rnecr zeltstandige school die 

in interactie n1ct de cigcn omgeving 

kiest en zo de vrije ruimte drc de ovcr

hcid laat voor het lenplan, wil invullcn 

En dus zouden lcerplanvnorschriften 

vt~nuit de staat n1oeten worden teruggc

nomen tot aileen het mec'>l essentielc 
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En als het er dan om gaat te bepalen, 

wat dat dan is, komt men uit op min of 

meer 'neutrale' kennis en vaardigheden. 

In het rapport van het Weten· 

'chappelijk lmtituut voor het CDA uit 

1989 'Ruimte voor kwaliteit' is deze 

prohlematiek uitvoerig he,proken. Een 

belangrijke lijn daarin is dat, redene· 

rend vanuit de mensvisie, die gerela· 

teerd is aan de uitgangspunten van de 

christen·democratie, het uitermate be· 

langrijk is dat onderwijs ook gezien 

wordt als geestesvorming en persoons· 

vorming en dus moet er ook ruimte in 

het onderwijs gemaakt worden voor 

niet·direct 'nuttigc' dingen in verband 

met overleven en geld verdienen. 

Ruimte dus voor godsdienslonderwijs, 

kunstonderwijs, een orientatie op gees· 

telijke stromingen (godsdicnsten en 

ideologieen) maar ook op 

veilig voelcn, de weg lcren vinden in de 

complcxitcit en het maken van keu· 

zen .. moet geleerd worden door inhed· 

ding in een hcpaalde traditie van de 

eigen gemeenschap, de eigen cultuur. 

1\laar dan op zodanige wijze, dat die in· 

bedding niet verwordt tot indoctrinatie 

en ook niet tot een min of meer kritiek· 

loze socialisatie, maar een inbedding, 

die vanuit een gevoel van veiligheid 

keuzen aan de orde stelt. En die dus 

crmt maakt met cmancipatie, plurali· 

leit, secularisatie tegen de achtergrond 

van een beve.,tiging van de klas.,ieke 

waarden in onze samenleving en de 

memenrechten, waarin die nu zijn uit· 

gedrukt 

Dat betekent heel vee! voor de praktijk 

van het ondcrwijs. Het is onmogelijk 

om in deze korte tekst daarop in te 

gaan Maar belangrijke 

belangrijke maatschappe· 

lijkc problemen en de 
Onderwijspolitici 

dingen zijn: 

· Ontrakling van waarden· 

conflicten en van de redc· 

nenngen die daarbij 

behoren, zodat inzicht en 

kcnnis wordt bevorderd 

en ook wordt gctoond dat 

het vaak wei mogeli1k is . 

zij het mocilijk · om even· 

wichten te vinden en ver· 

antwoorde keuzen tc 

orienta tie van de aanstaan· 

de burger daarop Dat 

geldt ook voor het middel· 

haar beroepsonderwijs en 

het hoger onderwijs, waar· 

in de afgelopen jaren min 

ol meer stilzwijgend 

ideecn over algemene vor· 

ming of maatschappelijke 

vorming bijna gehcel zijn 

van het CDA 

zouden niet moeten 

terugverlangen naar 

restauratie van het 

'zuilburgerschap' 

van v66r 1955. 

verdwenen. Niet in de wetten, waar die 

opdrachten nog steeds in staan, maar 

wei in de praktijk 

luist dit garanderen van ruimte voor 

gcc~tc-;vortlling en pcr~oonsvorming al:-, 

belangrijke bijdrage aan de burger· 

schapsvorming lijkt miJ een helangrijk 

punt voor onder· wijspolitiek in de ko· 

mende jaren. Dat punt kan ook geba· 

seen! worden op een helangrijk 

gegeven uit cultuurpedagogisch onder· 

zoek in allerlei culturen e11 ook in onze 

eigen tijd: gemeemchapsvorming, Je 

( llV 7 K 1) l 

maken; 

Ocfenen met vaardighcdcn om in de 

concrete e1gen situatic dergelijke waar· 

dencontlicten uit te werken; over leer· 

lingen'ilalutcn, over rookzones; over 

rcgel:-, voor de tcrrni_jncn van tcruggave 

van repetiries etc., 

· Verkenning van de manier waarop in 

andere culturcn geprobecrd is als bur· 

gers mel elkaar samen te Ieven op basis 

van bclangrijke waarden, bijvoorbeeld 

in het nude Israel met zijn sociale wet· 

geving; of het oude Rome; of stammen 

in het oerwoud die jachtrechten moes· 
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ten verdelen, etc; maar dan niet al., in

teressante verhalen als zodanig, maar 

met een duideli,ke koppeling naar actu

ele problcmen en discussies en een 

doorlichting van de problcmen van 

waarden en democratic daarbi1; 

Aan de hand van dilemma's en pro

blemen leren zien wat nu eigenlijk de 

mensenrechten zijn, waar zo vaak over 

wordt gesproken; hoe zijn ze ontstaan 

en vastgelegdi Welke status hcbben ze 

eigenlijkc Dergelijke inzichten (aan de 

hand van verhalen en voorheelden) 

kunnen hijdragen aan het ontstaan van 

inncrlijke overtuigingen, 

Er valt veel mecr te zeggen, Het is alle

maal niet eenvoudig, en hct kost tijd en 

er zijn leraren nodig die zeit gc'l'ntercs

<;ecrd zijn in de problemen van onze sa

menleving en de manier waarop we in 

die samenleving met elkaar tot een leef

haar en <.teed., rechtvaardiger en zinvol

ler Ieven kunnen komcn, 

Opvoeden tot 'verantwoordelijk hur

gerschap' is er dus de laatste dertig Jaar 

niet eenvoudiger op geworden, Maar 

het onderwijs mag deze taak niet Iaten 

liggcn, En cr zijn ook mogeli,kheden, 

zoal., aangeduid Dit verhaal i'> niet de 

plek om hierop vcrder in te gaan, 

De relatie met het CDA 
lk meen hierhoven aangcgevcn te heb

ben dat een zwaardcr accent op opvoe

ding tot verantwoordeliJk burger<;chap 

in het onderwijs in lijn ligt met de op

vattingen van het CDA over individu 

en samenleving; over verantwoordclijk

heid van menser1 er1 van de overheid; 

ook voor onderwijs, Die opvattingcn 

bieden een stevige ba<;is voor een even

wicht tus<,en hurgcrautonomie en bur

gerverantwoordeli,kheid, waarmee de 

samenleving de ecnentwintigste eeuw 

in kan, Niet aileen hinnen de partij 

moet vcrantwoordelijk hurgerschap 

meer beocfend worden (commissie

Cardenier<,1), maar de partij is aan het 

eigen politieke ideaal vcrplicht hct ver

antwoordelijk burgerschap ook in hct 

onderwiJs te bevorderen, En hct ge

dachtengoed van het CDA i'> aantrek-

kelijk genoeg mits concreet uitge-

werkt en goed uitgedragen - om te mo

gen verwachten dat ook rn de toekomst 

vele jongeren ervoor zullen kiezen, 

lk noem tenslotte kort een paar con<,e

quentie'> voor de onderwijspolitieke op

stclling van het CDA in de nabiJe 

toekomsc 

In de eerste plaats moet niet tocgcge

ven worden aan de druk om het kern

lcerplan voor basisonderwijs en voort

gezet onderwijs te vcrminderen en 

geen voorschriften meer te geven voor 

aandacht die gegeven moet worden aan 

vakken en/of ondcrwcrpen, die te ma

ken hebben met geestesvorrning, pcr

soonlijkheidworming en daarin ook 

met hurgerschapsvorming, In de kern

doelcn voor het hasisnnderwijs en voor 

de basisvorming in het voortgezet on

derwijs, zoals die in 1993 ziJil vastge

lcgd, zitten heel veel aanknopings

punten voor de hedoelde opvoeding 

Natuurlijk is er nog vee I werk te verzet

ten voor de invoering en uitwerking 

daarvan, Het zou slccht zijn nu weer 

een nieuwe discussic te voeren over een 

nng verder gaande vermindering van de 

overheidsvoorschrihcn voor de inhoud 

van ons nationalc onderwij<;<;tclscL In 

die voorschriften is voorzien in vrijc 

ruimte voor <,cholen; wcliswaar minder 

dan in 'Ruimte voor kwaliteit' werd be

pleit; maar ook in de huidige regelge

ving hebben schnlcn mogelijkheden 

om eigen ideeen met betrekking tot 

'volwassen burgerschap' en de koppe

ling daarvan met lcvensheschouwelijke 

CllV ;,s ''"~ 



identite1t en inncstcling in een eigen 

kleine ge111ecmchap uit te werken. Dat 

moet vooral zo blijvcn. Het zou overi

gem heel gocd zijn al<, de partij initia

tievcn zou nc111cn 0111 inhoudelijkc 

ideeen over die burgerschapworming 

uit te (Iaten) wcrken111ct en ten dien-;tc 

van 111cnsen uit '>cholen en instellingcn. 

Ook al 0111 daardoor de publiekc dis

cussie te voeden en <,cholcn een richt

punt te bicden. Zo gcdt politiek 66k 

Ieiding: nict als wCtgever-koning', n1aar 

als 'proket'' 

Ecn twccdc punt vind ik dater tc weJ

nig aandacht is voor de algemene vor

nling, n1ct inhcgrip van de 

onderwijstaak weer toe- nee111t. 

In de derde plaats is cr het doorzctten 

van de lijn om 111ccr verantwoordeli)k

hcid hij de scholen en de burgers zelf te 

leggcn, voor oprichting en inrichting 

van scholen, voor de besteding van het 

<,choolprofielbudget zoal-, dat recente

liJk is ingevoerd, voor verantwoording 

vooraf en achterat via schoolwcrkplan

nen en jaarvcrslagen (het Schevc

ningen-akkoord van vooqaar I 'J'J4 l, 

voor cigen personeeJ,beJe,d, voor ster

kere betrnkkcnhcid van ouder-. en an

dere burgers hi) het be-,tuur van het 

openbaar onderwijs Mijn'> inziens 

vloeit uit de verantwoor-

vorn11ng tot volwassen 

hurgcr<,chap in de hovcn

bouw van het voortgezet 

onderwijs en vooral in het 

middelbaar beroep"l11dcr

wijs en hct hoger onder

wijs. In de voor<,tellen 

J uist het garanderen 
dclijkheid-,opvattingen ei

genlijk voort, dat het 

CDA zich moet uit-.pre

ken v66r een volledigc 

verbqzondering van het 

openbaar onderwij'>· 1n 

onze geemancipeerde en 

gcden1ocratisccrdc <.;anlcn

lcving zijn burgers heel 

wei zcll in staat scholen te 

stichten, er een opvoe

ding~:,conlnli~sic aan n1ee 

te gevcn en ze te besturen. 

lui'>t zo'n opvoedingscom

mi-.sie dwingt tot keuzen 

en tot het creeren van ccn 

omgcving (van waardcn, 

van ruimte voor 

geestesvorming en 

persoonsvorming als 

voor profielen in de bo

vcnbouw voor HAVO en 

VWO is wei enige ruimte 

gccreccrd voor de hedocl

de algcn1cnc vorn1ing, 

maar minimaal. Het zou 

goed z1jn daar meer rui111-

te voor te -;chcppen in de 

politick En de wcttclijkc 

belangrijke bijdrage 

aan de 

burgerschaps-

vorming lijkt een 

belangrijk punt voor 

onderwijspolitiek in 

tormulcringen 

middclhaar 

voor hct 
de komende jaren. 

en hogcr 

heroep-.- ondcrwijs (MBO. HBOJ en 

hct wctcnschappelijk ondcrwijs 1WC)) 

voor wat betrelt 111aatschappelijke ver

antwoordelijkheid c11 algemene vor

ming van de <,tudenten uit te wcrken. 

MiS'>chien niet in voorschrilten - dat ;, 

striJdig met de nieuwe verhoudingen 

tu<,<,cn ovcrhe1d en scholcn - maar wei 

door <,timulerendc maatregelcn, di.,cus

sic., en afspraken, zodat het bcwustzijn 

dat hct h1cr gaat om cen hclangriJke 

( llV ~ s 'J I 

normcn, regel-.. rituelcn, 

gcvoelcns ... ), waarin opvoeding tot 

verantwoordclijk hurgtT'>chap betcr tot 

z'n rccht kan komen. De achtcrgrond 

van dit alles i'> immers dat cigcn verant

woordelijkhcid- cen verantwoordclijkc 

schoolsamcnlcvJ ng 1 en vcrantwoor-

ding aan de omgcving louders, demo

crati~che vcrtcgcnwoordigcrs, groe

penngcn uit kerken, <,ociale partners, 

kun'>ten e.a. l kan leidcn tot ccn dialoog 

over onder andere de inhoud van hct 
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volwa<>sen burger<>chap waartoe wordt 

opgevoed in de scholen. En de over

hcid kan door middcl van ondcrzoek 

(nationale peilingcn, deelondcrzoek, 

inspectie) naar onder andere burger

schapworming kwesties, waarover dit 

artikel ging, '>terker op de agenda van 

die dialoog plaatscn. 

Drs J C v11n Tlruqgen ( 19 12) is impecteur 

Hoger Or1denoijs. HI} sclmef dit artlkcl op per

soonlijke tltel. Hij was in het Per/eden doce11t in 

Perschillende sc hooltypcn, ad)lmct-dircctcur ont

lPikkeling hi) het h1stituut Poor Lmplan

ontu,ikkelmg SLO, l1d """ diucrse advics

commissics over onderunjskwesties en hetrokken 

hi) de studiccommissics 'R11imtc 

Het CDA moet zich 
Een vierdc lijn is grotere 

aandacht voor de lcrare

nopleiding; het li1kt mij 

dat vooral gcwerkt moet 

worden aan het brengen 

van meer dicpgang in die 

opleiding, door bijvoor

beeld cen grotere differen

tiatie, ook in de opleiding 

uitspreken v66r een 

uoor kePaliteit' en 'Europese cul

ltHu-polillek' uan het Weten

schappelijk lnstitewt uoor het 

([)A 
volledige 

verbijzondering van Stellingen 

het openbaar 
I De toencmcnde aan

dacht bij andere partijen 

en groepen voor school-onderwijs. 

voor lcraren basisonderwij<; aan te bren-

gen (met a]., conscquentie mecr ruimte 

voor samcnwerkende specialisten in de 

basisschool) waardoor de inhoudclijke 

kwalitcit van het onderwij'> kan toene

men. Vooral in de basisschool, maar in 

ecn iets andere betekenis ook in de eer

ste fase van hct voortgczet onderwijs. 

Daardoor kan het lcrarenberoep ook 

weer aantrekkelijker worden voor men

sen die wat diepgaander met een bc

paald vak of met bepaaldc pedago

gische problemen bczig willen zijn_ 

Tcnslotte noem ik blijvcnde aandacht 

van de overheid voor onderzoek op het 

aangeduide terrein en voor het stimule

ren van ovcrdracht van kennis vanuit 

dat onderzoek en vanuit de praktijk

vondsten via de ondcrwij~verzorging-;

structuur, publikaties en eventuele 

doelsubsidies voor schoolexperimentcn 

en nascholing van lerarcn. 

Ceen dra'>tische voorstellen dus, maar 

aandacht voor de vorming tot 'volwa<>

'>en hurgerschap' binnen de beleidska

der'>, zoals die in de laatste jarcn zijn 

ontwikkeld. 

autonomie en burgerbe

trokkenheid bij scholcn is een heuglijke 

doorwerking van hct vrijheid van on

derwij-,-beginsel Het CDA moct z'n 

koudwatervrecs voor dezc doorwerki ng 

van middenveldvcrantwoordelijkheid 

gauw overwinnen. En consequenties 

voor vcrbijzondering van openbaar on

dcrwijs, soepcler regeling 'voor het 

van kleur - verschieten', regionali'>e

nng en andere be.,tuurlijke aspcctcn 

trekkcn_ 

2. Een inhoudclijke eis van deugdclijk

heid aan aile onderwijs is voldoende 

aandacht voor de opvocding tot vcrant

woordelijk burgerschap. ln de huidige 

regelgeving zijn daarvoor voldoende 

eiscn gesteld (doelformulcringen, kern

doelen, algemene wetsartikelen) in pro

ccdurcle en formcle zen. Het CDA zou 

cr goed aan doen zichzclf te dwingen 

z'n eigen opvattingen over opvocding 

tot verantwoordelijk burgerschap uit te 

schrijven en breed uit tc dragen_ 
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