
I 
Prof. dr. D.Th. Kuiper 

Christelijk onderwijs in 
een ontzuilende samenleving 

Wie zinvol wil nadenken over de toe
komst van het (christelijk) onderwijs kan 
niet voorbijgaan aan de achtergrond van 
de situatie waarin het onderwijs zich nu 
bevindt. De centrale vragen waarmee het 
christelijk onderwijs worstelt, ontstaan 
niet uit zichzelf. Ze hangen samen met 
allerlei veranderingen die de Nederland
se samenleving op dit moment door
maakt. De 'knelpunten' in het christelijk 
onderwijs zijn in die zin niet uniek maar 
exponenten van de gedaantewisseling 
die ook andere sectoren ondergaan.' 

Een korte blik op de recente geschiede
nis van de Nederlandse samenleving laat 
zien hoe de verstrengeling van het on
derwijs in de ontwikkeling van de samen
leving als geheel steeds tot nieuwe ori
entaties voor het onderwijs leidde. Dit 
verband wordt eerst besproken in het 
licht van twee lange-termijn processen: 
wat betreft de taak van de staat aan de 
hand van de ontwikkeling van nachtwa
kersstaat via verzorgingsstaat naar post
verzorgingsstaat, en wat betreft de invul
ling van de plurale samenleving aan de 
hand van de ontwikkeling vóór, tijdens en 
voorbij de verzuiling. Binnen het aldus 
geschetste kader besteden we vervol
gens aandacht aan de ontwikkeling van 
het onderwijsbeleid. 
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Verzorgingsstaat en verzuiling 
De functie van de overheid in de negen
tiende eeuwse nachtwakersstaat beperk
te zich tot defensie, het handhaven van 
recht en orde en de verzorging van de 
infrastructuur (waterstaat en verkeer). 
Alle andere taken waren in beginsel aan 
het particulier initiatief van personen en 
sociale verbanden voorbehouden. In de 
loop van de twintigste eeuw ontwikkelde 
zich de verzorgingsstaat, waarin de over
heid zich verantwoordelijk acht voor het 
collectieve sociale welzijn voor de bur
gers. In de praktijk betekende dit dat de 
overheid zich belastte met: 
- de bescherming van burgers tegen de 

risico's van de moderne industriële 
samenleving, zoals arbeidsongevallen 
en arbeidsongeschiktheid; 

- het garanderen van een minimum 
inkomen, ook in geval van ziekte, 
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid 
en ouderdom; 

- het verschaffen van voorzieningen op 
het gebied van huisvesting, onderwijs 
en gezondheidszorg en 
het bevorderen van participatie in 
cultuur, recreatie, en dergelijke. 

Prof. dr. D.Th. Kuiper (1938) is hoogleraar sociologie 
aan de Vrije Universiteit en lid van de CDA-fractie in de 
Eerste Kamer. 
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De opbouw van de verzorgingsstaat 
heeft zich in een betrekkelijk korte perio
de voltrokken. Na 1895 vindt een eerste 
krachtige industrialisatie plaats. De perio
de 1900 - 1940 zien velen als de voorge
schiedenis waarin een begin wordt ge
maakt met de grondslagen van een stel
sel van sociale zekerheid. In deze perio
de ook wordt allengs aanvaard dat de 
overheid zich met zaken in de 
maatschappij bemoeit die daarvóór pri
mair tot de verantwoordelijkheid van 
burgers en hun georganiseerde verban
den geacht werden te behoren. 

Na de Tweede Wereldoorlog vinden 
wederopbouw en verdere industrialisatie 
plaats. In de periode 1945 - 1965 krijgt 
de verzorgingsstaat in grote lijnen gestal
te, in eerste instantie door de opbouw 
van het stelsel van sociale zekerheid en 
van de volkshuisvesting. Vanaf ongeveer 
1965 wordt de sterke welvaartstoename 
omgebogen in een verhoging van het 
welzijn hetgeen zichtbaar wordt in de 
sterke uitbouw van een reeks van ge
meenschapsvoorzieningen op de terrei
nen van volksgezondheid, maatschappe
lijk werk, cultuur en ook onderwijs. Vanaf 
ongeveer 1975 doet zich een economi
sche stagnatie voor. In de jaren 1980 
manifesteren zich na de financieel-eco
nomische ook de sociaal-culturele en de 
politiek-bestuurlijke grenzen van de groei 
van de verzorgingsstaat. Er ontstaat een 
debat. Concepties over een ten dele 
terugtredende overheid, die zich selectief 
op bepaalde kerntaken zou moeten rich
ten, èn over burgers en organisaties uit 
het 'maatschappelijk middenveld', die 
(mede-)verantwoordelijk behoren te zijn 
voor een aantal taken, nemen daarin een 
belangrijke plaats in. 

Inmiddels had zich vanaf het laatste 
kwart van de negentiende eeuw in de 
samenleving eveneens een aantal ont
wikkelingen voorgedaan. 'Particuliere 
initiatieven' van kerken en/of groepen 
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van burgers vormden verenigingen en 
instellingen, die allerlei maatschappelijke 
taken op zich namen. Deze ontwikkeling 
hield verband met de eigen levensbe
schouwelijke en maatschappelijke invals
hoeken van orthodox-protestanten, ka
tholieken en sociaal-democraten. Zij 
werd echter ook opgeroepen doordat de 
overheid vanuit de tot in de jaren 1930 
overheersende conceptie van de nacht
wakersstaat niet actief reageerde op vele 
problemen in de zich industrialiserende 
en moderniserende samenleving. Dit 
leidde in de periode 1910 - 1965 tot een 
specifiek-Nederlandse vormgeving van 
de pluralistische samenleving, die met de 
term verzuiling wordt aangeduid. 

Na 1945 raakte de verzuilde samenle
ving in toenemende mate vervlochten 
met de zich ontwikkelende verzorgings
staat. Allerlei activiteiten, die tot dan toe 
voornamelijk gefinancierd waren door 
eigen bijdragen vanuit contributies en 
particuliere fondsen, werden nu bekos
tigd met behulp van overheidssubsidies. 
Dit ging gepaard met verschijnselen als 
professionalisering, het losser worden 
van de binding met oorspronkelijke ach
terbannen en het afhankelijker worden 
van de regelgeving vanuit de overheid. 
Te zamen met sociaal-culturele veran
deringen in leven en denken in deze 
achterbannen zelf, manifesteerde dit 
alles zich vanaf 1965 in een proces van 
ontzuiling. Grenzen tussen organisaties 
en instellingen vervaagden daarbij lang
zaam. 

Zuil en familiegelijkenis 
De termen 'zuil' en 'verzuiling' zijn af
komstig uit een metafoor, een vorm van 
beeldspraak. Het bezwaar daarvan is dat 
er zo een te statisch en star beeld ont
staat, dat geen recht doet aan de werke
lijkheid. Daardoor verdwijnt het inzicht 
dat er hier sprake was van sociaal-cultu
rele bewegingen, die zelfs in de schijn
baar 'gestolde' toestand tijdens de hoog-
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tij van verzuildheid gekenmerkt werden 
door onderlinge en interne dynamiek en 
overlappingen. 
In de jaren 1930 - 1960 waren de libera
len en vrijzinnigen geen zuil. De sociaal
democraten vormden hooguit een ge
deeltelijke zuil, die zich slechts op enkele 
terreinen des levens manifesteerde. De 
orthodox-protestanten vertoonden het 
beeld van een plurale zuil, met verschil
lende kerkgenootschappen en politieke 
partijen. Zelfs het beeld van een katholie
ke zuil 'uit één stuk' was onjuist. Binnen 
elk van de vier zogenaamde zuilen was 
sprake van een aantal varianten of 'op
ties', die naar buiten toe vaak samen
werkten maar intern in een spannings
verhouding stonden, om de dominantie 
streden of met elkaar concurreerden. 
Soms vertoonden ze ook op punten 
verwantschap met een optie uit een 
andere 'zuil'. Naast dit alles suggereert 
de beeldspraak ten onrechte dat het pro
ces van ontzuiling onontkoombaar zal 
uitlopen op een situatie waarin er geen 
organisatorische 

Tijdens de hoogtij van de 
verzuildheid werden de 
sociaal-culturele bewegin
gen gekenmerkt door on
derlinge en interne dyna
miek en overlappingen. 

relaties tussen levensbeschouwingen en 
vormen van handelen zouden kunnen 
zijn. 

Wat dat betreft kan de meer flexibele 
beeldspraak van de 'familiegelijkenis' 
tussen geestverwante organisaties, in-
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stellingen en groeperingen betere dien
sten bewijzen. Deze 'gelijkenis' (in de 
dubbele zin van dat woord) houdt in, dat 
de leden van een familie in sommige 
opzichten op elkaar lijken, maar in ande
re van elkaar verschillen. Dat is al met 
broers en zusters het geval, maar zeker 
met neven en nichten. Ook de histori
sche dimensie kan erbij betrokken wor
den. Leden van elkaar opvolgende gene
raties vertonen niet alleen eigenschap
pen van verschillende voorouders, maar 
moeten ook reageren op onderscheiden 
tijdsomstandigheden. 

Ten slotte biedt deze nieuwe metafoor 
ruimte voor de gedachte dat er betrek
kingen tussen verschillende families 
kunnen voorkomen. Daardoor kunnen in 
een volgende generatie overeenkomsten 
en verschillen tussen personen met ver
schillende achternamen ontstaan. 

Natuurlijk moet ook hier voorkomen 
worden dat de metafoor een knellend 
keurslijf voor de sociale werkelijkheid 
wordt. Het begrip biedt daartoe echter 
mogelijkheden. 'Familie' moet niet alleen 
als een 'knus onder elkaar zijn' be
schouwd worden. In de beste families 
komen conflicten en processen van ver
wijdering voor. En een moderne familie 
anno 1991 zit anders in elkaar dan de 
patriarchale van rond 1900. 

Deze familie-metafoor kan aangeven hoe 
bepaalde opties in bepaalde fasen 
(vóór 1900, 1900-1940, 1945-1965, 
1965-1980, na 1980) in bepaalde fami
lies zwaarder gingen wegen. Ook maakt 
de familie-metafoor duidelijk hoe de dy
namiek tussen bepaalde opties in één 
familie of tussen bepaalde families op 
langere termijn tot veranderingen kon 
leiden. Deze opener en meer dynami
sche benadering vangt de werkelijkheid 
ook beter in haar positieve mogelijkhe
den. Zo kan men er oog voor krijgen dat 
er, 'de ontzuiling voorbij', nog steeds een 
vitale behoefte bestaat tot een verdere 
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ontwikkeling van christelijke traditie, 'in 
rapport met de moderne tijd'. 

Globaal genomen kunnen we constate
ren dat de ontzuiling het verst is voort
geschreden bij onder andere geprofessi
onaliseerde instellingen en organisaties 
op het gebied van welzijn en volksge
zondheid, die pas na 1945 via subsidie
regelingen sterk gebonden raakten aan 
de overheid. Mede daardoor is er sprake 
van een sterke tendentie tot 'veralgeme
ning'. Daarentegen blijken organisaties 
met een sterke achterban van leden en 
vrijwilligers, die ook financieel groten
deels onafhankelijk zijn gebleven van de 
overheid veel meer kansen te hebben 
om, 'de ontzuiling voorbij', op een eigen
tijdse wijze gestalte te geven aan de 
georganiseerde relatie tussen levensbe
schouwing en handelen. We hebben het 
dan bijvoorbeeld over kerken, organisa
ties van werknemers en werkgevers en 
politieke partijen. Wel deden zich vanaf 
de jaren 1970 op een aantal terreinen 
vormen van samenwerking en/of fusies 
voor. Men denke aan het 'Samen op 
weg'-proces tussen hervormden en gere
formeerden, en aan de fusies tussen pro
testanten en katholieken in bijvoorbeeld 
NCW, CNV, CDA. Daarnaast vonden er 
fusies plaats tussen katholieke en alge
mene organisaties in FNV en KNOV. In 
dit verband is het niet gewaagd te stellen 
dat de katholieke, protestantse en soci
aal-democratische groeperingen op deze 
terreinen des levens in letterlijke zin 
ontzuild zijn. 

Onderwijs 
In het verband van de beeldspraak in 
termen van 'zuil' en 'familie' is de positie 
van het onderwijs bijzonder interessant. 
Opvallend is dat de protestants-christelij
ke school zich nooit geheel in één zuil 
heeft opgesloten, maar steeds bereik
baar is geweest voor personen, die daar 
nauwelijks of niet toe behoorden. Chris-
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telijk onderwijs dateert van ver vóór de 
verzuiling (vanaf 1844!) en bestaat nog 
steeds, ook nu dit begrip niet meer van 
toepassing is. De verklaring hiervoor kan 
eigenlijk geen andere zijn dan dat de 
protestants-ch ristelijke school een eigen 
boodschap had én heeft, die niet per 
definitie samenviel met de begrenzingen 
van de zuil. Dit heeft ongetwijfeld te 
maken met de aanleidingen en oorzaken 
tot de schoolstrijd, die gelegen waren in 
de wens om een christelijk school te 
bieden voor het gehele volk. Haar vitale 
betekenis en levenskracht zijn daarnaast 
ongetwijfeld ook gelegen in het diepe 
motief om gestalte te geven aan de 
'doopbelofte' van de ouders, om het 
eens klassiek te zeggen. 

Boeiend is de dubbele verankering van 
het protestants-christelijk onderwijs, in de 
Grondwet én als school van en voor de 
ouders. Het verhaal van het ontstaan 
ervan is bekend, en hoeft niet herhaald 
te worden. Anders dan vele andere le
vensterreinen was het onderwijs óók in 
de nachtwakersstaat der negentiende 
eeuw een voorwerp van de zorg van de 
overheid. Voor de overheersende libera
len waren onderwijs en kennisverbreiding 
immers de voertuigen van 'verlichting' en 
'vooruitgang'. Dit leidde echter tot secula
risering van het oorsponkelijk christelijk 
gekleurde openbare onderwijs. Groen 
van Prinsterer streefde er in de jaren 
rond 1850 nog naar om binnen het van 
staatswege verzorgde onderwijs een 
'facultatieve splitsing' aan te brengen 
tussen protestants-christelijk, katholiek 
en joods onderwijs. Toen door de 
Schoolwet 1857 de scheiding tussen 
kerk en staat in het onderwijs werd inge
voerd, werd de koers verlegd in de rich
ting van de bevordering van vrije, bijzon
dere, christelijk scholen, die uitgingen 
van plaatselijke verenigingen, stichtingen 
of kerken. Daarbij baseerde men zich op 
de in de Grondwet van 1848 vastgelegde 
vrijheid van onderwijs. 
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Oe protestants-christelijke school had en heeft een eigen boodschap. (foto André RU/grok) 

De door de liberalen voorgestelde 
nieuwe deugdelijkheidseisen kwamen 
tegemoet aan de behoeften van de zich 
moderniserende samenleving. Maar toen 
de Schoolwet van 1879 ze ook van gel
ding verklaarde voor het niet door de 
staat bekostigde bijzonder onderwijs, 
begon de strijd voor financiële gelijkstel
ling van openbaar en bijzonder onder
wijs, die werd gevoerd door een coalitie 
van orthodox-protestanten en katholie
ken. De grondwetswijziging van 1917 
beslechtte de strijd. Sindsdien is het 
Nederlandse onderwijsbestel duaal inge
richt. 

Concreet betekent dit, dat er openbaar 
onderwijs is èn bijzonder onderwijs. 
Openbaar onderwijs is onderwijs dat van 
overheidswege wordt gegeven. Bijzonder 
onderwijs is, volgens het principe dat het 
geven van onderwijs vrij is, op de leest 
van het particulier initiatief geschoeid en 
heeft een private rechtsvorm. 
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Bijzonder onderwijs is, wil het in aan
merking komen voor subsidiëring, ge
bonden aan deugdelijkheidseisen en 
bekostigingsvoorschriften. De overheid is 
verplicht om bij de opstelling van die 
eisen en voorschriften de vrijheid van 
richting te respecteren. De bewijslast 
hiervoor ligt primair bij de wetgever. Die 
moet aantonen dat de beoogde voor
schriften niet de vrijheid van richting 
inperken. Of dit wel of niet het geval is, 
is uiteindelijk voorwerp van politieke 
afweging. Er is geen instantie die de 
onderwijswetgeving toetst aan de princi
pes van de Grondwet. 

Bleek zojuist dat het onderwijs al in de 
negentiende-eeuwse nachtwakersstaat 
voorwerp van zorg was voor de overheid, 
en paste deze sector dus niet in de ge
bruikelijke voorstelling van de negentien
de-eeuwse afzijdigheid van de overheid, 
de stereotiepe beeldvorming van de 
verzuiling was evenmin van toepassing 
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op de ontwikkeling na 1917. Er was geen 
sprake van een vierdeling in protestants, 
katholiek, socialistisch en liberaal onder
wijs. In het openbare onderwijs gingen 
kinderen van socialisten, liberalen en 
anderen 'onverdeeld' naar school, en de 
rechtsvorm van het bijzonder onderwijs 
maakte naast protestantse en katholieke 
scholen ook bijzonder-neutrale scholen 
mogelijk. 

Het systeem zoals we dat kennen, 
heeft in zijn zeventigjarige bestaan bewe
zen over een bepaalde interne tlexibiliteit 
te beschikken. Dit blijkt wel uit het gege
ven dat het tijdens het proces van maat
schappelijke ontzuiling ruimte bleek te 
bieden aan een breed gedifferentieerd 
geheel van richtingen van onderwijs. 
Naast de vier oorspronkelijke hoofdrich
tingen (openbaar, protestants-christelijk, 
rooms-katholiek en bijzonder-neutraal) 
biedt het duale stelsel thans ook ruimte 
aan evangelisch, antroposofisch, islami
tisch, reformatorisch, vrijgemaakt-gerefor
meerd onderwijs en aan nog een hand
vol andere richtingen. Het systeem volgt 
op deze manier de pluralisering in onze 
samenleving. 

Drie stadia 
Uit het bovenstaande blijkt dat de Ne
derlandse samenleving in deze eeuw 
ingrijpende veranderingen heeft doorge
maakt. Welke sporen heeft deze ontwik
keling getrokken in de wijze van kijken 
naar en werken binnen het onderwijs, dat 
immers deel uitmaakt van deze samenle
ving? De geschiedenis van het onder
wijsbeleid valt in perioden te onderschei
den. Deze perioden kunnen in verband 
gebracht worden met de stadia in de 
ontwikkeling van de relatie tussen staat 
en maatschappij. 
1. De eerste periode is die van de allo

catieve onderwijspolitiek, ook wel het 
distributief onderwijsbeleid genoemd. 
Het gaat hier om de periode 1920 -
1965. Na de Pacificatie van 1917 
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wordt de financiële gelijkstelling van 
openbaar en bijzonder (protestants
christelijk, katholiek en algemeen) 
onderwijs als het ware ingebouwd in 
de nachtwakersstaat, waarin de over
heid een grote afstand in acht neemt 
tot de maatschappij. Voor het onder
wijs houdt dit in, dat talrijke schoolver
enigingen en stichtingen gelegenheid 
kregen om scholen voor bijzonder 
onderwijs in stand te houden op basis 
van een bekostiging voor honderd 
procent. De door de centrale overheid 
gestelde deugdelijkheidseisen en 
bekostigingsvoorwaarden zijn relatief 
beperkt in aantal en naar draagwijdte. 
De overheid beperkt zich in inhoude
lijk opzicht tot de hoofdlijnen en voert 
vooral een beleid dat gericht is op een 
doelmatige besteding van middelen. 
De vrijheid van onderwijs fungeert in 
de oorspronkelijke zin, namelijk als 
een (klassiek) vrijheidsrecht van de 
burger ten opzichte van de overheid. 
Deze distributieve onderwijspolitiek 
blijft van kracht ook in de opbouwperi
ode van de verzorgingsstaat in de 
jaren 1945 - 1965, waarin er tevens 
sprake blijft van een sterke mate van 
verzuiling. 

2. In de loop van de jaren zestig komt 
hierin verandering. Dan tekent zich 
een ontwikkeling af in de richting van 
wat genoemd wordt een constructief 
onderwijsbeleid. Het constructieve 
onderwijsbeleid kenmerkt zich door 
een grotere mate van overheidsbe
moeienis met het onderwijs. Die be
moeienis reikt verder dan het eenvou
dig stellen van administratieve regels. 
Voor alles gaat het om een doelge
richte en wetenschappelijk onder
bouwde beleidsvoering. De overheid 
wordt steeds nadrukkelijker zelf 'partij' 
met eigen doelstellingen. Deze grote
re betrokkenheid wordt onder andere 
gelegitimeerd door een beroep op de 
verantwoordelijkheid van de overheid 
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voor de veiligstelling van de verwor
ven welvaart. 
Een samenleving waarvan de wel
vaart berust op een hoge graad van 
industrialisatie en technologie heeft in 
deze visie behoefte aan een zo hoog 
mogelijk opgeleid arbeidspotentieel. 
Ook andere doeleinden, met name op 
het sociale vlak winnen aan gewicht: 
de gelijke kansen-problematiek, de 
positie van meisjes in het onderwijs, 
de mogelijkheden van achterblijvende 
jongeren, de 'rechtvaardige verdeling 
van inkomen, kennis en macht'. Op 
deze wijze werkt de inmiddels gereali
seerde verzorgingsstaat, die vanaf 
1965 een afneming van verzuiling 
vertoonde, door in het onderwijs. De 
vrijheid ten opzichte van de overheid, 
die zo kenmerkend was voor de perio
de van de distributieve onderwijspoli
tiek, overheerst niet langer. Deze 
maakt nu plaats voor een instrumen
telere omgang met onderwijs. Onder
wijs wordt nu ingezet als middel voor 
ontwikkeling en een eerlijker verdeling 
van de welvaart en zelfontplooiing. De 
verwachting dat hier een eerste ver
antwoordelijkheid ligt voor de overheid 
legitimeert een opgeven van vrijheid. 
De zogenaamde 'Contourennota' van 
Van Kemenade (1975) wordt alge
meen beschouwd als de bevestiging 
van het omslagpunt in het onderwijs
beleid. 

3. Het debat over de grenzen van de 
verzorgingsstaat heeft ook zijn weer
slag voor het onderwijsterrein. Sinds 
het midden van de jaren tachtig is er 
een nieuwe visie op de verantwoor
delijkheid van de overheid voor het 
onderwijs in ontwikkeling. Aanvan
kelijk aangeduid als 'besturen op 
afstand', wordt deze beleidsvorm 
tegenwoordig getypeerd als selectief
actief of effectief onderwijsbeleid. 
Kenmerkend voor dit beleidsconcept 
is dat de centrale overheid weer meer 
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afstand wil nemen tot de ontwikkelin
gen in het onderwijsveld en zich wil 
beperken tot wat zij opvat als haar 
kernverantwoordelijkheden. Dit zijn de 
verbetering van de kwaliteit van het 
bestuur en de verbetering van het 
onderwijssysteem als zodanig, èn de 
professionalisering van de instellingen 
zodat deze hun maatschappelijke 
opdracht in eerste instantie zelf waar 
maken binnen de kaders en vrijheids
graden die de overheid hiervoor 
schept. Opmerkelijk in deze opvatting 
is de (bevestiging van de) omkering in 
de vrijheidstoedeling. Geeft de vrijheid 
van onderwijs in de klassieke beteke
nis weer dat de bijzondere school 
principieel vrij is ten opzichte van de 
overheid, in het beleidsconcept dat op 
dit moment wordt ingevoerd, bestaat 
die vrijheid in de mate waarin die door 
de overheid aan de school wordt 
gelaten. 

De invoering van dit nieuwe beleidscon
cept is mede ingegeven door ontnuch
tering over de mogelijkheden van cen
trale sturing, dat bovendien leidde tot 
een grote 'regelverdichting'. Vandaar dat 
nu wordt gewerkt aan een sturing op 
hoofdlijnen met veel ruimte aan de scho
len met name op het terrein van het 
onderwijsbeheer. Daar ontstaat, binnen 
globale kaders, meer ruimte voor het 
voeren van een eigen beleid. Voor het 
onderwijs in engere zin is het tegendeel 
het geval. Daarvan wordt meer dan ooit 
verwacht dat het zich richt en inricht naar 
de heersende eisen en opvattingen in de 
samenleving. Het onderwijs dient aan 
deze eisen te voldoen op tweeërlei wijze: 
in programmatisch opzicht en in organi
satorisch opzicht. Programmatisch wor
den scholen in alle sectoren verplicht om 
een bepaald, in de vorm van kerndoelen, 
eindtermen of examenprogramma's vast
gelegd programma te volgen. De eisen 
op dit punt, met name de uitgebreide 
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operationalisering ervan, dragen het 
risico in zich te leiden tot meer uniformi
teit, in plaats van meer autonomie. Orga
nisatorisch worden scholen steeds meer 
geplaatst in een vrije markt-positie waar
in klantgerichtheid, efficiency en (meet
bare) effectiviteit de centrale normen 
vormen. 

Op zich behoren beleidsombuigingen op 
deze terreinen ook voor het bijzonder 
onderwijs goed bespreekbaar te zijn. 
Verruiming van de eigen beleidsvrijheid 
voor scholen en hun besturen en een 
vergroting van hun verantwoordelijkheid 
passen binnen hun algemeen onder
schreven beleidsconceptie van de relatief 
autonome school. Bedenkingen kunnen 
rijzen nu aan het licht komt dat het prin
cipiële verschil in verantwoordelijkheid 
van de overheid voor het openbaar en 
bijzonder onderwijs uit het gezichtsveld 
dreigt te verdwijnen. Anders gezegd: in 
tal van beleidsprojecten worden het ope
nbaar en het bijzonder onderwijs over 
één kam geschoren, waardoor het duale 
stelsel onder spanning komt te staan. 
Een schaduwzijde van deze benadering 
is dat de 'maatschappelijke opdracht' van 
de school vooral ingevuld wordt volgens 
een primair op economische principes 
gebaseerde visie op de inrichting van de 
Nederlandse samenleving. 
We richten ons tegen de eenzijdigheid 
van deze tendens, omdat we vinden dat 
allengs een klimaat kan ontstaan waarin 
een concept van christelijk onderwijs 
zoals ons dat voor ogen staat, niet kan 
gedijen. Een vorm van zelfbeheer, waar
in kerndoelen en examenprogramma's 
ingebed kunnen worden in culturele en 
levensbeschouwelijke oriëntaties, blijft 
daartoe een onmisbare voorwaarde. 

Men versta ons goed: deze kritiek mag 
geen alibi vormen voor de handhaving 
van een status quo, waarin op een aan
tal punten te weinig ernst gemaakt is met 
het ontwerpen van lesmateriaal voor en 
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het organiseren van die inbedding. Zij 
bevat wel een dubbele aansporing: aan 
de organen, organisaties en scholen in 
het (protestants-) christelijk onderwijs, die 
een inspanningsverplichting op dit punt 
hebben, en aan de overheid om een 
beleid te voeren, waarin deze pluriforme 
inbedding ook effectief mogelijk is. 

Conclusie 
Wat is de moraal van dit verhaal? De 
maatschappij is in de afgelopen decennia 
sterk in beweging geweest met snelle 
wisselingen in visies en opvattingen. De 
ontwikkeling toont een fors gegroeide 
bemoeienis van de centrale overheid met 
allerlei processen in de Nederlandse 
samenleving. De Nederlandse burger 
heeft deze ontwikkeling niet alleen moge
lijk gemaakt, maar ook kunnen profiteren 
van de vruchten ervan. 

Velen achten een grote overheidsbe
moeienis met wat in de samenleving 
gebeurt, ook als het gaat om het onder
wijs, min of meer vanzelfsprekend en 
een noodzakelijke garantie voor een 
kwalitatief verantwoorde inrichting van 
die samenleving. Niettemin vat de ge
dachte post dat de overheid haar hand 
heeft overspeeld door te menen dat zij 
op allerlei gebieden een doorslaggeven
de rol zou kunnen spelen. Ook is er het 
besef dat er een andere kant van de 
medaille is. De 'nationalisering' of 'cen
tralisering' van maatschappelijke verlan
gens heeft ertoe geleid dat allerlei maat
schappelijke verbanden, die geworteld 
waren in de samenleving, van aard ver
anderden. Hun taak werd overgenomen 
door sterk geprofessionaliseerde maar 
daardoor ook verkokerde organisaties en 
instellingen. Inmiddels klinkt de roep om 
een versterking van het 'maatschappelijk 
middenveld' en wordt een beroep ge
daan op het maatschappelijk verantwoor
delijkheidsbesef van de burger. 

Deze ontwikkeling is extra interessant 
nu zich steeds meer het beeld aftekent 
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dat het onderwijs bezig is met een 'in
haaloperatie'. Terwijl in allerlei maat
schappelijke sectoren wordt afgedongen 
op een al te overheersende invloed van 
de professionele beroepsgroepen, zien 
we juist in het onderwijs een sterke pro
fessionaliseringstendens op het ter rein 
van bestuur en management. Deze ten
dens hangt samen met de verruiming 
van de eigen beheersverantwoordelijk
heid van de scholen. Als we kijken naar 
de ervaringen in andere sectoren dan 
kan deze ontwikkeling voor de school het 
risico in zich dragen dat er een grotere 
afstand ontstaat tot het draagvlak van die 
school. De nauwe band met rechtstreeks 
betrokkenen en belanghebbenden als de 
ouders van de leerlingen verslapt dan. 

Het is van belang te kijken naar de 
maatschappelijke en politieke context 
van het bijzonder onderwijs, omdat deze 
mede bepalend kan zijn voor de 
toekomst ervan. Zoals bekend heeft dit 
nog steeds een stevige basis in de Ne
derlandse samenleving. Zo bleek uit 
onderzoek van Van Esch (1988) dat 83 
procent van de protestants-christelijke 
scholen uitgaat van een schoolvereni
ging, en dat de gemiddelde omvang van 
hun besturen elf personen bedraagt, van 
wie maar liefst negentig procent ouder is 
van kinderen die de school bezoeken of 
bezochten. 

Ongeveer twee-derde van de basis
scholen heeft de bijzondere rechtsvorm, 
bijna 30 procent is van protestants-chris
telijke signatuur. Voor de verschillende 
vormen van voortgezet onderwijs be
weegt het laatste percentage zich tussen 
de 20 procent en 27 procent. 

Uit onderzoek van Van Marwijk Kooy 
uit het begin van de jaren tachtig over 
het schoolklimaat in een aantal scholen
gemeenschappen kwam naar voren dat 
een gemeenschappelijke levensovertui
ging consensus over doelstellingen en 
samenhang in de school bevordert. 
Daarbij scoorden de protestants-christe-
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Documentatie 

lijke scholen het hoogste, gevolgd door 
de katholieke. Dit werd bevestigd in het 
Nijmeegse proefschrift van Sleegers 
(1991), die voorspelde dat protestants
christelijke scholen door de sterkere 
betrokkenheid van onderwijsgevenden bij 
het beleid van hun school beter in staat 
zullen zijn de basisvorming in te voeren. 

Ook hieruit kan blijken dat er toekomst 
is voor (protestants-) christelijk onderwijs 
in een ontzuilende samenleving. Er is 
sprake van een vitale traditie, waarvan 
het de moeite waard is haar door te 
geven, in 'rapport met de moderne tijd', 
'de ontzuiling voorbij'. Aan de organen 
en instellingen van het protestants-chris
telijk onderwijs is dit waar te maken naar 
de aspecten van onderwijskwaliteit, op
voedings- en vormingskwaliteit, en le
vensbeschouwelijke kwaliteit, die in on
derlinge samenhang haar identiteit beho
ren uit te maken. Aan de overheid is het 
door het scheppen van randvoorwaarden 
daarvoor de mogelijkheid te waarborgen. 

• Dit is de bewerkte tekst van een toespraak voor de 
jaarvergadering van de Besturenraad Protestants 
Christelijk Onderwijs op 27 november 1991. Het 
vormt tevens een gedeelte van een studierapport van 
een door de Besturenraad ingestelde commissie over 
de toekomst van het christelijk onderwijs in de Ne· 
derlandse samenleving, dat in februari 1992 het licht 
zag onder de titel 'Niet bij kennis alleen'. De auteur 
dankt dr. H. Klifman, secretaris van deze commissie, 
en de andere leden voor hun commentaar. 
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