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Onderwijs 

Drs. J.C. van Bruggen 

Wordt het bijzonder 
confessioneel onder
wijs bedreigd? 

Confessionele b1jzondere scholen moeten 
zich ernstig bezinnen over hun strategie 
voor de komende jaren. Politieke maatre
gelen kunnen de koppeling tussen confes
sie en onderwljs niet garanderen, als deze 
in de samenleving niet sterk meer wordt 
beleefd. De politiek moet wei ruimte 
scheppen die bijzonder confessioneel on
derwljs ten goede komt. 

Het CDA heeft een dubbele relatie met het 
bijzonder confessioneel onderwijs. Die re
latie is dubbel, omdat confessioneel on
derwijs een vorm van bijzonder onderwijs 
is. Er is ook niet-confessioneel bijzonder 
onderwijs, waarmee het CDA volgens de 
ontwikkelde gedachtengangen over de 
'verantwoordelijke samenleving' een har
telijke relatie dient te onderhouden. De be
dreigingen die op bijzonder onderwijs in 
algemene zin afkomen als gevolg van 
schaalvergroting, deregulering en econo
mische gerichtheid van het onderwijsstel
sel in zijn algemeenheid vallen wei mee. 
Wei zijn er ernstige bedreigingen voor de 
marktpositie van confessioneel bijzonder 
onderwijs; niet zozeer vanwege overheids
handelen maar vanwege de ontkerstening. 
De houding van jongeren (die straks ou
ders zullen zijn) tegenover kerk- en levens
beschouwing is uitgebreid onderzocht. In 
dit artikel word! daarom mede betrokken 
de dissertatie van dr. J.J.M. de Hart, 'Le-
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vensbeschouwelijke en politieke praktijken 
van Nederlandse middelbare scholieren'. 
Zijn onderzoek wettigt de verwachting dat 
het op korte termijn nodig is dat confessio
nele bijzondere scholen zich ernstig bezin
nen over hun strategie voor de komende 
jaren. De politieke vraag is of het CDA als 
politieke partij aan deze ontwikkeling een 
boodschap heeft en zo ja welke. 

Bijzonder onderwijs 
Bijzonder onderwijs is onderwijs in scholen 
dat wordt aangeboden door een niet-pu
blieke rechtspersoon. Bijvoorbeeld een 
vereniging van ouders of mensen die voor 
een bepaalde vorm van pedagogiek en
thousiast zijn of een stichting; door een 
kerkgenootschap; een groep individuen 
die een besloten vennootschap vormt of 
door een ander bedrijf. De Nederlandse 
grondwet stelt immers uitdrukkelijk dat het 
'geven van onderwijs' vrij is. Oat betekent 
dat elke groep, zelfs een individu, die vindt 
dat er een mogelijkheid is een school te 
stichten met een bepaalde serie uitgangs
punten of een bepaalde vorm, daartoe het 
recht heeft. De subsidiering van die school 

Drs. J.C van Bruggen (1942) is ad1unct-directeur ontw1k
kel1ng lnst1tuut voor leerplanontwlkkeling SLO te Ensche
de. 
1 J.J.M de Hart. Levensbeschouwel1jke en politieke 

praklijken van Nederlandse m1ddelbare scholieren. 
Kampen. 1990. 
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is uiteraard aan bepaalde regels gebon
den; regels betreffende de erkenning van 
de rechtspersoonlijkheid; de grootte; de 
bekwaamheid en bevoegdheid der leraren 
en dergelijke. 

Bijzonder onderwijs is dus helemaal niet 
per definitie confessioneel van aard. Ook 
al is het zo dat de schoolstrijd in de 19e 
eeuw er vooral om ging dat protestanten 
en rooms-katholieken het recht verkregen 
eigen scholen te stichten (voluit erkend in 
de grondwet van 1848) en later ook het 
recht om die school voor een groot deel of 
geheel te Iaten subsidieren door over
heidsgelden. Dit vanuit de redenering dat 
de christenen die een dergelijke school 
voor hun kinderen wensten, niet via de be
lasting en via de zelf op te brengen school
gel den dubbel zouden moeten betalen 
voor de instandhouding van goede onder
wijsvoorzieningen voor hun eigen kinderen 
en die van anderen. In Nederland is de 
ontwikkeling van dit confessionele bijzon
dere onderwijs zeer sterk geworden. Uiter
aard vooral rond het einde van de 19e 
eeuw en na het onderwijspact dat werd 
vastgelegd in de grondwet van 1917 en de 
daarop volgende wetten ter uitwerking. 

In verkiezingsprogramma's van het CDA 
word! sinds jaar en dag een voorkeur uit
gesproken voor het bijzonder onderwijs; 
niet per definitie aileen voor confessioneel 
onderwijs. In het rapport van het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA 'Ruimte 
voor kwaliteit' word! uitgebreid uiteengezet 
waarom het CDA een voorkeur heeft voor 
bijzonder onderwijs ' Samengevat: in een 
verantwoordelijke samenleving zouden 
zaken geregeld en verzorgd moeten wor
den zoveel mogelijk door diegenen die zelf 
bij de betreffende zaak betrokken zijn en 
die ook zelf het beste de belangrijke afwe
gingen tussen kosten en baten kunnen 
maken. Zie voor een verdere uitwerking 
van deze beginselen omtrent de taak van 
de overheid in zijn algemeenheid het rap
port over 'Publieke gerechtigheid' 3 Het lijkt 
mij niet nodig op de geschiedenis van het 
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bijzondere, c.q. het confessionele onder
wijs in dit artikel verder in te gaan; en even
min op de redenen waarom het CDA al zo
lang een grote voorkeur heeft voor bijzon
der onderwijs 

Zelf heb ik in een artikel in Christen De
mocratische Verkenningen de lijn nog wat 
scherper doorgetrokken en beweerd dat 
uit die voorkeur voortvloeit dat het CDA ei
genlijk zou moeten streven naar een on
derwijsstelsel in Nederland, waarin aileen 
nog bijzondere scholen zouden bestaan 
en geen openbare scholen (scholen die 
door een publiek orgaan worden gesticht 
en instandgehouden). 4 Mijn redenering 
was en is, dat gebleken is dat burgers en 
groepen heel wei in staat zijn zelf scholen 
te stichten, te onderhouden en te ontwik
kelen. In de geemancipeerde en gedemo
cratiseerde samenleving van het eind van 
de twintigste eeuw is dat in principe nog 
beter het geval dan in de negentiende 
eeuw. En het gaat om een ontwikkeling die 
volstrekt in lijn is met het denken in het 
CDA over de verantwoordelijke samenle
ving. Men zou kunnen stellen dat het aan
bieden van onderwijs geen kerntaak is van 
de overheid. Natuurlijk is de overheid fi
nancieel sterk biJ het onderwijs betrokken. 
Om te bevorderen dat burgers en groepen 
burgers meer verantwoordelijkheid voor 
onderwijs zouden nemen, zou zelfs over
wogen kunnen worden om belastingheffin
gen te verminderen en daardoor geld bij 
de burgers te Iaten dat ze kunnen gebrui
ken om zelf een dee I van de kosten van het 
onderwijs te dragen en daarin dan ook 
keuzen voor bepaalde soorten onderwijs 
gemakkelijker te kunnen realiseren. Deze 
nogal vergaande redenering is in het rap
port 'Ruimte voor kwaliteit' niet in zijn uiter
ste consequentie overgenomen. Maar ook 

2 Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. Rwmte voor 
kwa/ite1t. Deventer. 1989 

3 Wetenschappel1jk lnst1tuut voor het CDA. Publieke ge
rechtigheid. Een christen-democratische vlsle op de 
ro/ van de overhe1d in de samenlevmg. Hooten. 1990 

4. J.C. van Bruggen. Moet het openbaar onderWIJS biJ
zonder worden?. In Chnsten Democrat1sche Verken
ningen. nr 5. 1987. 
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in dat rapport wordt een duidelijke voor
keur voor bijzonder onderwijs uitgespro
ken. En er wordt ook gesteld dat een be
langrijke taak van onderwijs ligt in het inlei
den van leerlingen in waardesystemen; 
onder andere in waardesystemen op con
fessionele grondslag. 

Vanuit deze gehele gedachtengang ligt 
het dus voor de hand te verwachten dat 
het CDA als politieke partij zeer positief 
staat ten opzichte van elke ontwikkeling, 
die er blijk van geeft dat ouders en andere 
groepen burgers zelf verantwoordelijkheid 
voor het onderwijs nemen. Ous ook ten op
zichte van groepen mensen die graag een 
Montessori school wen sen in een stad, 
waarin eigenlijk al genoeg andere basis
scholen bestaan; tegenover groepen men
sen die een protestant-christelijke school 
op strikt gereformeerde grondslag wen
sen; of tegenover groepen mensen die 
een bijzondere school op islamitische 
grondslag wensen Die ontwikkelingen zijn 
toe te Juichen Met twee kanttekeningen: 
de kosten van versplintering moeten in het 
oog gehouden worden en de mogelijke 
gevaren voor kwaliteitsvermindering in al 
te kleine en al te geprofileerde scholen 
moeten ingedamd worden. De 'eisen van 
deugdelijkheid' die de overheid volgens 
artikel 23 van de grondwet mag en moet 
stellen in verband met de subsidiering van 
het bijzonder onderwijs, kunnen gemakke
liJk gerelateerd worden aan deze proble
men van schaal, kwaliteit, management. 
En zoals Mentink heeft aangetoond, is het 
niet mogelijk om voor eens en voor al har
de criteria voor deze kwesties te formule
ren. De recente discussie over ideeen be
treffende schaalvergroting in het basison
derwijs naar aanleiding van een rapport 
van deskundigen' en naar aanleiding van 
een beleidsnota van staatssecretaris Wal
lage maakt wei duidelijk dater op het punt 
van schaalvergroting geen harde criteria 
kunnen gelden. Het gaat om een afweging 
tussen het beginsel van vrije en verant
woordelijke mensen die in hun eigen om
geving een geprofileerde school wensen 
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enerzijds, en de kosten daarvan ander
zijds. 

Een specifieke relatie bestaat er tussen 
het COA en het confessioneel bijzonder 
onderwijs; op rooms-katholieke of prote
stant-christelijke grondslag. Die relatie 
heeft twee aspecten. In de eerste plaats is 
er de historische verbinding tussen de 
confessionele scholen in de negentiende 
eeuw en het ontstaan van de voorlopers 
van het COA (ARP, CHU, RKSP-KVP). 
Oeze historische verbondenheid tussen 
de schoolstrijd voor het recht van betaalde 
confessionele scholen en het ontstaan van 
de christen-democratie als politieke groe
pering verklaart de bijzondere relatie, die 
nog heden ten dage bestaat tussen het 
COA als politieke partij en de besturen van 
de koepelorganisaties van het confessio
nele onderwijs. Die koepelorganisaties 
(Nederlandse Katholieke Schoolraad 
(NKSR) en Nederlandse Protestants-Chris
telijke Schoolraad (NPCS) zijn niet aileen 
maar te beschouwen als belangrijke natio
nale organisaties op het brede 'maat
schappelijke middenveld', maar ze zijn 
verstrengeld- door geschiedenis en door 
persoonlijke verbindingen- met het COA 
of althans met bepaalde groeperingen en 
personen daarin. 

Het tweede aspect van de aparte relatie 
van het COA met het confessioneel bijzon
der onderwijs is mijns inziens wezenlijker. 
Oat aspect vloeit voort uit de grondslag 
van het CDA: het Evangelie van Jezus 
Christus. Het is vanzelfsprekend dat een 
politieke partij die wil werken op basis van 
die grondslag sympathie heeft voor die or
ganisaties die op een andere wijze er aan 
willen bijdragen (via scholen) dat velen dat 
Evangelie leren kennen en worden onder
wezen in het werken aan de doorwerking 
van dat Evangelie in de samenleving. Oat 

5. D Mentink, Orde in onderw1jsbeleid De wette/1jke re
gelmg van deugde!Jjkheidseisen a is grondwette!Jjk pro
bleem, Deventer, 1989 

6 A. de Jager ea. Schaal en kwalite1t 1n het basisonder
wiJS. Ministerie van OnderwrJS en Wetenschappen, Den 
Haag, 1990. 
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is immers ook het politieke doel van het 
CD A. 

Maar voor de zuiverheid van de discus
sie over bedreigingen voor het bijzonder 
confessioneel onderwijs is het goed voort
durend in gedachten te houden dat het bij 
het spreken over 'bedreigingen voor het 
bijzonder onderwijs' niet per definitie ai
leen gaat om bedreigingen voor het con
fessioneel onderwijs. 

Bedreiging bijzonder onderwijs 
Er is sprake (al jaren) van verzet tegen de 
gevestigde machtspositie van het confes
sioneel onderwijs in Nederland, dat zo'n 
65% van de 'markt' van leerlingen bedient; 
vooral in het basisonderwijs en het Alge
meen Voortgezet Onderwijs. Oat verzet is 
er vanuit kringen van het neutrale bijzonde
re onderwijs en vooral vanuit het openbaar 
onderwijs. Het verzet is gericht op de grote 
macht van de confessionele koepelorgani
saties op nationaal niveau en soms ook op 
regionaal niveau met betrekking tot de 
planning van nieuwe scholen, het overleg 
over opheffing van scholen die te klein wor
den; de behartiging van belangen van indi
viduele schoolbesturen en de behartiging 
van posities in de scholen van leraren. 

Uiteraard wordt die invloed uitgeoefend 
mede in de vele relaties vanuit de koepel
organisaties met het Ministerie van Onder
wijs en de politieke partiJen, waaronder 
ook het CDA. De macht is zichtbaar in de 
betrokkenheid van de koepelorganisaties 
bij de planprocedures voor de subsidie
ring van nieuw gestichte scholen; bij het 
overleg in het CCOO (Centrale Commissie 
voor Onderwijs Overleg), waarin aile koe
pelorganisaties met de bewindslieden 
overleggen over onderwijskundige ontwik
kelingen De macht en invloed is ook zicht
baar in het bestuur van een groot aantal in
stituten en organisaties, onder andere in 
de zogenaamde verzorgingsstructuur ten 
dienste van het onderwijs (schoolbegelei
dingsdiensten, landelijke pedagogische 
centra, instituten voor leerplanontwikke-
1 in g-toetsontwi kkel in g-onderzoek). 
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Het onderzoek naar de positie van de 
koepelorganisaties bij de politieke ant
woorden in het midden van de jaren tach
tig op de inkrimpingsnoodzaak in het 
voortgezet onderwijs (HEFVO) door Hup
pes c.s. is een goede illustratie van de be
langrijke positie van de koepelorganisaties 
en van de vervlechting 7 Voor insiders zijn 
er talloze andere illustraties zichtbaar (bij
voorbeeld de discussie in de tweede helft 
van 1990 over de plannen voor schaalver
groting in het basisonderwijs; de vorming 
van het projectmanagement voor de in
voering van de basisvorming). 

Het bezwaar van sommige vertegen
woordigers uit de kringen van het open
baar onderwijs en andere groeperingen 
(bijvoorbeeld Erdtsieck') is dat deze grote 
macht ertoe leidt dat de plaatselijke initia
tieven van confessionele ziJde zo sterk ge
stuurd en gesteund worden dat andere 
plaatselijke of regionale initiatieven weg
gedrukt worden. En dat bovendien de 
voorziening in confessioneel onderwijs in 
dorpen en steden niet meer klopt met de 
feitelijke keuzen die ouders zouden willen 
maken; simpelweg omdat het aanbod aan 
confessionele scholen er eerder en krach
tiger is dan ander aanbod en ook op on
derwijsterrein natuurlijk het aanbod de 
vraag me de bepaalt (zie o.a. Braster ') 

Voor degenen die zich verzetten tegen 
de macht en de invloed van de nationale 
koepelorganisaties is het dan ook begriJ
pelijk dat er in de koepelorganisaties en 
ook in het CDA nogal wat verzet is geweest 
tegen plannen om de voorkeur van ouders 
voor een bepaald type school op een be
paalde grondslag direct te meten via een 
soort enquetering of verkiezing. Ook het 

7 N.A Huppes C C Verhoeff. AM L van Wierrngen. 
Hcrsch1kking v1a sch1kking Evaluat1e van de plan
nmgsoperat!e Herschikkmg en Fus1e m hot voortgezet 
onderWIJS. Unrversrtert van Amsterdam. Vakgroep On
derwrJSkunde. Amsterdam. 1987 

8 J. Erdtsreck. Op naarde restauratw In Nieuw Zrcht. 12 
februari 1988 

9 JFA Braster. Z1;n er te wemig openbare scholen 111 

Nederland? In NGL Weckblad. JIQ 21, nr. 31 en 32, 
1989 
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verzet van de koepelorganisaties en van 
het CDA tegen een vergroting van de rol 
van provincies of regio's met betrekking tot 
planning of opheffing van onderwijsvoor
zieningen is vanuit deze invalshoek voor 
de groep die ik probeer te typeren heel be
grijpelijk. Decentralisatie van de besluit
vorming over deze belangrijke kwesties 
zet de deur immers open voor plaatselijke 
lobby's die niet meer 'gecontroleerd' kun
nen worden vanuit de nationale koepelor
ganisaties vanuit het confessioneel onder
wijs. 

Wat is nu de bedreiging die uit dit verzet 
tegen de machtsposities van de nationale 
koepelorganisaties voortvloeit? 

Deze dat het denken over decentralisa
tie en deregulering in de rijksoverheid zo 
sterk wordt vertaald, ook naar onderwijs
voorzieningen, dat de beschermende 
macht en invloed van de nationale confes
sionele koepelorganisaties afbrokkelt en 
dus de lokale bijzondere c.q. confessione
le groepen het meer aileen zullen moeten 
doen; verzet tegen directe metingen moet 
worden opgegeven en dus de getalsmati
ge machtspositie van het confessioneel 
onderwijs zal afbrokkelen. 

Het rapport van het Wetenschappelijk 
lnstituut 'Ruimte voor kwaliteit' geeft in ze
kere zin voedsel aan de angst voor deze 
bedreiging. In dat rapport staan onder an
dere voorstellen om in het kader van de 
planning van onderwijsvoorzieningen en in 
de discussie over schaalvergroting de ver
antwoordelijkheid voor deze kwesties 
meer bij grote. regionale besturen of bij 
clusters van besturen te leggen. Vanuit de 
overweging dat regionaal de afwegingen 
beter gemaakt kunnen worden en ook be
ter kan worden beoordeeld of bepaalde 
compensaties (grote scholen, kleine scho
len) de moeite waard zijn. Dezelfde ge
dachte is ook terug te vinden in de recente 
voorstellen van staatssecretaris Wallage in 
de Nota 'Weer samen naar school' be
treffende de regionale samenwerking Ius
sen schoolbesturen inzake de verminde
ring van de aantallen leerlingen in het spe-
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ciaal onderwijs. 10 En ook in de voorstellen 
voor schaalvergroting in basisscholen zelf 
word! gesproken over deze vergrote regio
nale schaal van afweging en verantwoor
delijkheid. 

De achtergrond van dit soort gedachten 
is dat het 'maatschappelijk middenveld' 
niet aileen nationaal zou moeten functione
ren maar ook zou moeten wortelen in de 
plaats of de regio. De bedreiging is mis
schien nog niet eens zozeer dat in die 
plaats of regio de positie van de lokale of 
regionale confessionele schoolbesturen 
zwakker zou zijn dan die van neutrale bij
zondere scholen of van gemeentebestu
ren; eventueel ook provinciebesturen. De 
concurrentie kan in principe wei worden 
aangegaan. Maar in de discussie speelt 
zeker een zekere angst dat lokale school
besturen meer gericht zullen zijn op het 
voortbestaan van de individuele school of 
de scholen die zij beheren dan op de voile 
realisering van de confessionele identiteit, 
die die school pretendeert te realiseren. 
Oat deze angst voor het 'weggeven' van 
de confessionele identiteit in verband met 
het voortbestaan van de school niet hele
maal ongegrond is, blijkt uit het verloop 
van de fusieprocessen in de reorganisatie 
van het Hoger Beroeps Onderwijs en ook -
recenter- in de vorming van de clusters 
voor Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het
zelfde proces is ook hier en daar zichtbaar 
in fusies tussen scholen voor AVO en 
scholen voor LBO. 

Twee mechanismen zijn hier aan het 
werk. In de eerste plaats zijn er de hogere 
opheffingsnormen die door de nationale 
overheid worden gesteld ( op economi
sche gronden en op kwaliteitsgronden) en 
die leiden tot de noodzaak een grotere 
school te hebben. Oat kan in veel situaties 
niet meer aileen op protestant-christelijke 
of rooms-katholieke grondslag. En duson
derzoekt men of eventueel een oecumeni
sche school mogelijk is. Soms kan dat. In 

10 Ministerie van OnderWIJS en Wetenschappen. Weer 
samen naar school. Zoetermeer. 1991 
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niet weinig gevallen moet er samenge
werkt worden met groepen die geen con
fessionele grondslag wensen en ontstaat 
er een neutrale bijzondere school. 

Maar: nog steeds een bijzondere 
school; en nog steeds een school die- zij 
het misschien noodgedwongen en onder 
afweging van andere mogelijkheden - al
thans op papier gekozen is door de be
trokkenen zelf. Ous 'een verantwoordelijke 
onderwijssamenleving'. Vanuit het uit
gangspunt van het CDA op dit terrein is te
gen deze ontwikkeling weinig in te bren
gen. 

Het tweede mechanisme is de nood
zaak die steeds sterker wordt gevoeld om 
een sterker en groter bestuur te hebben in 
verband met de afwegingen die gemaakt 
moeten worden, het ingewikkelder perso
neelsbeleid, de planning, de financiering 
enz. Ook 'Ruimte voor kwaliteit' pleit voor 
grotere en sterkere besturen. Het pleidooi 
van de commissie-Hirsch Ballin in verband 
met een voorzichtige deregulering van 
eindtermen en andere maatregelen leidt 
tot hetzelfde effect: de noodzaak van gro
tere besturen.'' En ook dat mechanisme 
leidt tot hetzelfde gevolg als het eerste. 

De conclusie: de tendentie tot verster
king van lokale en regionale keuzen en 
verantwoordelijkheden; gekoppeld aan de 
nationale tendentie tot decentralisatie en 
deregulering van beleid en uitvoering leidt 
tot minder invloed van de nationale koe
pelorganisaties op confessionele grand
slag op de voorzieningen aan scholen en 
op de samenwerking en kan leiden tot 
meer bewegingen in de richting van min
der sterk of helemaal niet meer gekleurde 
confessionele scholen. En die ontwikkeling 
kan men zien als een bedreiging van het 
traditioneel geprofileerde confessionele 
onderwijs. Maar niet als een bedreiging 
van het bijzonder onderwijs in algemene 
zin. 

Vanuit CDA-optiek is hier een spanning 
aan de orde tussen enerzijds de voorkeur 
voor bijzonder onderwijs als zodanig (ver
antwoordelijke samenleving) ook als men-
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sen zouden kiezen voor een niet-confes
sionele maar wei bijzondere school; en an
derzijds de bijzondere relatie die het CDA 
vanuit zijn grondslag en zijn historie onder
houdt met confessioneel onderwijs. 

Oaarmee is de vraag aan de orde naar 
een diepere bedreiging, narnelijk van het 
confessioneel onderwijs als specifieke 
vorm van bijzonder onderwijs zelf. 

Marktaandeel 
Kennelijk is die bedreiging er; anders zou
den geprofileerde confessionele instellin
gen voor HBO of MBO wei zijn blijven be
staan (het is niet logisch te denken dat de 
motivatie om een dergelijke school in 
stand te houden bij de stichters niet meer 
aanwezig zou zijn). Bedreigingen zijn er 
ook in verband met de schaalvergroting en 
de terugloop van de aantallen leerlingen 
bij de vele kleinere protestant-christelijke 
en rooms-katholieke scholen voor basison
derwijs, MAVO en LBO in plattelandsge
meenten. Hoe komt het dat confessionele 
scholen zich in deze processen soms niet 
zo goed staande kunnen houden en dat 
landelijke vertegenwoordigers vrezen dat 
dat nog sterker zal worden? Oat is in feite 
een kwestie van marktaandeel voor het 
confessioneel onderwijs in relatie tot de 
daling van de beschikbare aantallen leer
lingen (krimpende markt) in de voorbije ja
ren in het basisonderwijs en op dit moment 
in het voortgezet onderwijs enerzijds en de 
hogere kwaliteitseisen die in diezelfde 
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11 E. Hirsch Ballin, Verantwoordeltjkhetd voor onderwtJS. 
Rapport van de Commtssie voor de toetstng van wet
gevtngsprojecten, Mln1ster1e van Just1t1e. Den Haag 
1989 
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OnderwiJS 

cessen niet bedreigend. Onderzoek naar 
schoolkeuzemotieven echter maakt duide
li]k dat de geprofileerde confessionele 
identiteit voor veel ouders helemaal niet 
het belangrijkste motief is om een bepaal
de school te kiezen ~ Kwesties als nabij
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dagogisch klimaat, de aantrekkelijkheid 
van het gebouw, de persoonlijkheid van 
schoolleiding en leraren, het systeem van 
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grote rol. Voor ouders die wei geprofileerd 
confessioneel onderwijs wensen is er or
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bloei van de reformatorische scholen in de 
rechter flank van de protestant-christelijke 
kerken; zie de recent gestichte islamiti
sche en hindoestaanse scholen Er zijn 
vervoersvoorzieningen in de wetgeving 
opgenomen die het zelfs mogelijk maken 
dat over grotere afstanden dergelijke ge
profileerde keuzen kunnen worden gerea
liseerd. Oit strookt ook met de geschiede
nis van het protestant-christelijk en rooms
katholiek onderwiJS in de 19e eeuw, waar 
mensen behoorlijk grote offers (eigen bij
dragen, vervoer, internaat, legaten) heb
ben gebracht Er is een vergelijkbare posi
tie van sommige rooms-katholieke of pro
testant-christelijke scholen in West-Ouits
land, en met name met evangelische en 
rooms-katholieke scholen in de VS. Zo 
geeft Peshkin een fascinerend beeld van 
een fundamentalistische baptistenschool 
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Iaten opvoeden. j In een interessant artikel 
geven Fleming en Hunt cijfers over de 
groei van het aantal scholen in de VS dat 
geprofileerd uitgewerkte christelijke leer
boeken van een bepaalde organisatie ge
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len; 1986 5000 scholen." Soms worden 
die boeken niet uit de staatssubsidie be
taald of zijn ze veel duurder; ouders heb
ben daar nogal wat geld voor over. 
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Hier komen we nu aan de verbinding 
tussen de bedreiging voor het confessio
neel onderwijs en het proefschrift van De 
Hart over 'Levensbeschouwelijke en poli
tieke praktijken van Nederlandse middel
bare scholieren'. 

Oat onderzoek is immers te typeren als 
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geloof bij jongeren van 15 a 18 jaar inne
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bepalend zal zijn voor de inrichting van 
hun verdere Ieven en dus ook voor de keu
zen die ze voor hun eigen kinderen later 
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kan men dus het onderzoek van De Hart 
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ze niet erg gemotiveerd ziJn om voor een 
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de moeite waard het onderzoek van De 
Hart wat preciezer te beschouwen. 

Dit artikel beoogt niet een gebruikelijke 
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met 70 bladzijden bijlagen te geven en ze
ker niet vanuit een sociologisch-vakweten
schappelijke optiek. Het onderzoek van 
De Hart is daarom zo belangrijk, omdat het 
het enige onderzoek is dat een represen
tatief beeld geeft over geheel Nederland 
en over aile vier 'zuilen' (RK, PC, neutraal 
bijzonder, openbaar). Weliswaar met twee 
beperkingen er is aileen onderzoek ge-

12. M van Eck W.M J M. Groot Antink, PWV Veraart. 
Gewenst bas1sonderw1;s 1n de tweede helft van deja
ren BO in de provmcie Utrecht. Utrecht. 1986 en zre 
noot 9 

13 A. Peshkrn. God's Cho1ce The total world of a funda
mental Christian School. The Unrversity of Chicago. 
1986 

14 D.B Flernrnrng en T C Hunt. The world as seen by 
students m Accelerated Chnstian Education Schools 
In Phi-Delta Kappan. rna art 1987 
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daan in de leerjaren 4, 5, (6), van HAVO en 
VWO. En de gegevens zijn verzameld in 
1983. Er is echter weinig reden om te den
ken dat het bij leerlingen uit het MAVO en 
LBO anders, laat staan gunstiger zou zijn. 
En de gegevens die sinds 1983 zijn ver
schenen in onder andere het rapport 1986 
van het Sociaal Cultureel Planbureau en in 
een onderzoek uit 1988 van het Bureau In
ter/view geven niet aan dat er kentering 
zou zijn .'5 Uit het laatstgenoemde onder
zoek blijkt bijvoorbeeld dat in 1988 7 4% 
van de Nederlanders van 15 jaar en ouder 
nooit een kerk bezoekt 

Maar nog belangrijker is dat het onder
zoek van De Hart een zeer ged ifferentieer
de veelheid aan gegevens bevat met be
trekking tot de activiteiten van jongeren op 
het terrein van levensbeschouwing en 
godsdienst (zoals: vasten, bijbellezen, 
kerkgang , actief zoeken naar een eigen le
vensbeschouwing, lezen van artikelen en 
boeken, voeren van gesprekken); naar het 
nadenken over de zin van het leven; naar 
de kerke lijke betrokkenheid ; naar de ma
nier waarop ouders en anderen hen heb
ben beïnvloed en nog beïnvloeden bij 
deze processen, etc. Ik ga niet in op de 
gevolgde onderzoekmethode en op het 
uitgebreide literatuuronderzoek dat de stu
die bevat 

Verbondenheid met een kerk 
Het blijkt dat in totaal 71% van de onder
vraagde jongeren (ruim 3000) zich be
schouwt als buitenkerkelijk . Het grootste 
gedeelte daarvan (53%) is 'er niet in groot
gebracht' en is dus te beschouwen als bui
tenkerkelijk in de tweede of derde genera
tie. 6% is samen met de ouders buitenker
ke lijk geworden. 8% leeft met ouders die 
nog wel (meestal al leen nominaal) kerklid 
zijn. 4% leeft met ouders die zelf nog wel 
kerkelijk betrokken zijn. 

De resterende 29% is wel te beschou
wen als 'kerkeli jk'. Daarvan is echter 12% 
alleen op papier 'kerkelijk', maar er is geen 
kerkbezoek of andere acti viteit 1 0% wordt 
door De Hart aangedu id als 'kerkse kerkle-
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den' , dat wi l zeggen dat men minstens één 
keer per twee weken naar de kerk gaat; 
verder worden niet veel activiteiten rond 
kerk of geloof ontplooid. Tenslotte is er dan 
7% te beschouwen als 'actieve leden van 
een kerk' kerkgang, gespreksgroep, iets 
doen, een koor, bijbel lezen voor jezelf etc. 

Er is dus zo 'n 17% van deze jongeren 
van wie je een min of meer directe relatie 
tussen hun 'kerkel ijkheid ' en de schoolkeu
ze die ze wellicht later ten aanzien van hun 
eigen kinderen zullen maken mag ver
wachten. Terwijl nu van al deze jongeren 
zo 'n 65% op confessionele scholen zit 

Rechtstreeks geredeneerd is dat een 
dramatische terugloop van het marktaan
deel van confessioneel onderwijs. 

Veel ouders vinden dat een 
beetje christelijke vorming 
niet slecht is 

Ik haast me echter drie relativeringen bij 
deze sombere 'marktprognose' aan te 
brengen: 
a Schoolkeuze wordt niet alleen door de 

confessie bepaald maar ook door tal van 
andere motieven, onder andere door on
derwijskundige kwaliteit en er is geen 
enkele reden om te denken dat confes
sionele scholen op die aspecten niet 
kunnen concurreren. 

b Het bli jkt uit het onderzoek naar school
keuzemotieven bij ouders nu, dat ve len 

15. Inter/view, Oe voortgaande ontkerkelijking in Neder
land, Amsterdam , 1988. 

Christen Democratische Verkenningen 4/91 

• 

Onderwijs 

van mening zijn dat 'een beetje chri stelij
ke vorming' niet zo slecht is, ook al ben 
je zelf niet als ouders betrokken bij kerk 
of geloof. 

c Er zijn tamelij k ruime percentages ( 14 à 
27) ook bij de vier groepen buitenkerke
lijken die De Hart onderscheidt, voor wie 
levensbeschouwing en godsd ienst toch 
wel enig belang hebben; er zijn er ook 
die enige activiteit ontplooien (af en toe 
een gebed, af en toe iets in de bijbel le
zen) zonder dat dit echter leidt tot be
trokkenheid bij de kerk als zodan ig. 

Alternatieve bewegingen? 
Er wordt nogal eens beweerd dat er in 
plaats van een gerichtheid op de geïnstitu
tionaliseerde kerken nogal wat belangstel
ling bestaat, met name onder jongeren, 
voor alternatieve levensbeschouwelijke 
bewegingen (Yoga, Transcendente Medi
tatie e.d.) of sekten (Baghwan, Scientolo
gy Church e.d.) en voor- wat De Hart 
noemt- paraculturele verschijnselen (ta
rot-kaarten, reïncarnatie e.d.). Uit het on
derzoek van De Hart blijkt het tegendeel. 
Slechts zeer kleine percentages (0 à 2) 
van de bevraagde jongeren voelt en ige 
verwantschap met dergelijke alternatieve 
levensbeschouwelijke oriëntaties; het aan
tal daadwerkelijk betrokkenen is nog ge
ringer . Wel is er enige nieuwsgierigheid en 
wordt er wel eens wat over gelezen of ge
praat of een te levisieprogramma bekeken. 
In het algemeen staat men sterk afwijzend 
tegenover deze groeperingen. 

De Hart formu leert het zó 'de trad itione
le kerkelijke instituties bevinden zich on
miskenbaar op de terugtocht, maar van 
een levensbeschouwelijke tegencultuur 
die ook maar en igszins als een serieuze 
concurrent beschouwd zou kunnen wor
den is, althans getalsmatig, geen sprake.''6 

Een nadere analyse van de verkregen 
gegevens leert, dat b ij een ruime helft van 
de zich buitenkerkeli jk noemende jongeren 
Wel enige interesse bestaat in paraculture
le onderwerpen en ook wel voor sommige 
godsdienstige onderwerpen en activitei-
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ten. Zo'n 15% bidt wel eens (een schietge
bedje?) en leest ook wel eens een enkele 
keer een stukje in een bijbel. Net zo bestaat 
er bij de meeste zich 'kerkelijk' noemende 
jongeren ook wel enige interesse in de pa
raculture le verschijnselen. We zien dit ook 
in de onderwerpenkeuze voor praatshows 
op de televisie en artikelen in popu laire 
weekbladen e.d. Maar vo lgens De Hart is 
het fout deze algemene en oppervlakkige 
interesse aan te zien voor een daadwerke
lijke levensbeschouwelijke oriëntatie. Hij 
hanteert de term 'levensbeschouwelijk 
knutse lgedrag'. Er is een groeiend nie
mandsland tussen de traditionele kerkelijke 
instituties, waarvan de aanhang duidelijk 
taant en de rijkgeschakeerde subcu ltuur 
van sektarische groepjes, alternatieve le
vensbeschouwelijke stromingen, belang
stelling voor rnakrobiotische levenswijzen 
etc. Een citaat: 'veel jongeren lijken dit nie
mandsland op eigen houtje binnen te trek
ken, met in hun ransel vaak een allergaartje 
van traditionele christe lijke en alternatieve 
levensbeschouwelijke ingrediënten: een 
zakbijbeltje, een yogahand leiding, een ver
handeling over reïncarnatie, e.d. '" De term 
'knutselgedrag' duidt erop dat men vanuit 
diverse levensbeschouwelijke 'stelsels' of 
'oriëntaties' hier en daar bepaalde concep
ten , activiteiten of benaderingswijzen weg
pakt en die met elkaar verbindt op een niet
systematische manier tot een pakket oriën
taties, dat functioneert als een 'levensbe
schouwing'. Het is aard ig te constateren 
dat Brenner in een overzichtsartikel van re
cent jeugdonderzoek naar aanleiding van 
het achtste 'Jugendbericht' van het Duitse 
Ministerie voor onder andere Jeugdzaken 
op hetzelfde versch ijnsel wijst: in plaats 
van de gebruikelijke identificatiefiguren 
treedt een 'Basteln an der eigenen Bio
graphie nach dem Verfahren van trial and 
error'. '8 

16. Zie1 , pag.89. 
17. Idem, pag . 111. 
18. G. Brenner, Geseltschaftfiche Pfurafisierung und 

Schute. Wefche pädagogische Reaktionen sind vor
ste/bar? In: Die Deutsche Schule, nr. 4, 1990. 
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In hetzelfde onderzoek heeft De Hart 
ook nagegaan hoe het staat met de be
trokkenheid bij de gevestigde politieke in
stituties, met name bij de politieke partijen. 
Ook weer door zowel de geneigdheid en 
de verwantschap na te gaan via vraagstel
lingen, maar door ook te vragen naar 
daadwerkelijke activiteiten. Ik ga op dit 
deel van het onderzoek niet diep in en ver
meld slechts dat ruim 50% verwacht niet 
lid van een partij te worden of zich te bin
den aan een bepaalde politieke stroming. 
Er is ook zeer wein ig neiging tot het mee
doen in actiegroepen, protestdemonstra
ties e.d. Ook hier treedt hetzelfde ver
schijnsel op dat veel jongeren elementen 
van een bepaalde politieke doctrine men
gen met activiteiten die de laatste vijftien 
jaar populairder zi jn geworden. Zo geeft 
bijna 80% aan te verwachten dat men nog 
wel eens in een protestdemonstratie zal 
meelopen of zal meewerken aan een 
handtekeningenactie. Deze 'knutselattitu
de' verklaart de groeiende percentages 
zogenaamde 'zwevende kiezers ' vooral 
onder jongeren , waarbij politieke partijen 
er waarschijnlijk verstandig aan doen zich 
niet blind te staren op incidentele succes
sen onder de groep jongere kiezers (zoals 
het CDA in 1989 zich mocht verheugen in 
een grote belangstelling onder jongere 
kiezers). 

Levensbeschouwelijke socialisatie 
Door wie of wat worden de jongeren beïn
vloed bij het zich eigen maken van een le
vensbeschouwing? De Hart heeft zich 
deze vraag gesteld en heeft het antwoord 
gezocht door ook hier weer de meningen 
van jongeren te vragen en tevens te vra
gen naar feitelijkheden bijvoorbeeld voor 
wat betreft het aantal gesprekken dat men 
in een bepaalde periode met ouders heeft 
gehad over godsdienstige vragen. 

Het blijkt dat voor grote groepen jonge
ren (zo'n 60%) er nog steeds 'contact' is 
met het christel ijk geloof. Doordat men op 
een confessionele bijzondere school zit en 
daar in aanraking komt met gebed, dag-
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openingen, gespreksonderwerpen, gods
dienstonderwijs. Doordat men als kind (tot 
13 à 16 jaar) door de ouders wordt meege
nomen naar de kerk. Doordat er gesprek
jes zijn met ouders of leeftijdgenoten. Maar 
de ondervraagde jongeren (allemaal ou
der dan 15 jaar!) b lijken deze vormen van 
socialisatie niet erg belangrijk te vinden . 
20% geeft aan de laatste jaren nooit met 
ouders of vrienden over godsd ienstige of 
levensbeschouwelijke zaken te hebben 
gesproken; 40% heeft dat zeer zelden ge
daan. 50% vindt de levensbeschouwelijke 
opvoeding thu is marginaal; men leest 
nooit over levensbeschouwelijke onder
werpen en praat er op school ook nooit 
over. Als leraren- ook godsdienstleraren 
-onderwerpen aansnijden, luistert men 
min of meer beleefd maar doet niet actief 
mee. Het glijdt langs de koude kleren af. 

Bij de groep leerlingen die uit Neder
lands Hervormde gezinnen afkomstig is 
(waarvan de ouders in meer of mindere 
mate kerke lijk meelevend zijn) blijkt dat 
iets meer dan de helft van de jongens aan
merkelijk minder godsdienstige betrokken
heid vertoont dan hun ouders. Bij de meis
jes is dat 40%. Deze mindere betrokken
heid geldt ten aanzien van het centraal 
ste llen van de levensbeschouwing, maar 
ook ten aanzien van kerkgang , bidfre
quentie en bijbellezen. Bij de rooms-katho
lieken is dit nog sterker, vooral ten aanzien 
van het centraal stel len van de levensbe
schouwing. De kerkgang blijkt iets resis
tenter. De Hart concludeert: 'godsdiensti
ge betrokkenheid van de ouders is wel een 
noodzakelijke voorwaarde voor gelovige 
kinderen (zonder deze komen maar zeer 
weinig jongeren uit eigen initiatief tot een 
binding met geloof en kerk), maar blijkbaar 
niet voldoende. ''9 

Weliswaar is het zo dat ongeveer de 
helft (meisjes iets meer) van de jongeren 
nog wel meegaat naar de kerk (maar in 
mindere frequentie dan de ouders); 69% 
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van de jongens en 53% van de meisjes 
hecht duidelijk minder belang dan de ou
ders aan godsdienst en levensbeschou
wing. Bij de jongeren uit gereformeerde 
gezinnen lijdt vooral het gebed en het le
zen in de bijbel. De kerkgang iets minder 
dan bij Nederlands Hervormden of 
Rooms-Katholieken; maar het centraler 
ste llen van de levensbeschouwing is iets 
beter. In de jeugdsociologische literatuur 
wordt vaak gesteld dat het ouderlijk milieu 
voor de overdracht van godsdienst en le
vensbeschouwing steeds minder belang
rijk is geworden en dat vooral de school en 
de leeftijdgenoten en ook de massamedia 
die rol hebben overgenomen Statistische 
analyse van het overvloedige materiaal 
van De Hart leert echter dat verreweg de 
meeste verschillen tussen jongeren met 
betrekking tot levensbeschouwelijke acti
viteiten of houdingen toch verklaard wor
den vanuit de godsdienstige opvoeding 
thuis. Althans ten aanzien van het centraal 
stellen van de levensbeschouwing in het 
leven, het kerkbezoek en het bidden. Min
der geldt dat ten aanzien van het lid wor
den van een kerk (dat is een erkende indi
viduele beslissing) en ten aanzien van het 
bijbel lezen. 

Vrienden en vriendinnen zijn nagenoeg 
irrelevant. Ook de levensbeschouwelijke 
vorming op school draagt weinig bij. Voor 
Nederlands Hervormden blijken gesprek
ken met predikanten, katecheten of gods
dienstleraren nog de meeste invloed te 
hebben, althans vergeleken met Rooms
Katholieken en Gereformeerden; maar de 
invloed is absoluut gezien, beperkt. Televi
sie, radio, bladen hebben enige invloed, 
maar alleen in combinatie met een ouder
lijk milieu waarin integraal en actief vanuit 
een geprofileerde levensbeschouwing 
wordt geleefd . 

Politieke socialisatie 
Ook hier slechts enkele opmerkingen. De 
partijkeuze wordt kennelijk bij deze jonge
ren sterk beïnvloed door de ouders. Maar 
waarschijnlijk moeten we hier in rekening 
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brengen dat het gaat om jongeren tussen 
15 en 19 jaar; het lijkt aannemelijk dat bij 
de iets ouderen deze beïnvloeding sterk 
zal afnemen. Overigens geldt deze beïn
vloeding het minst bij jongeren uit een ge
zin waarvan de ouders op het CDA stem
men! Veel sterker bij VVD , PvdA, Groen 
Links of de kleine christe lij ke partijen. Wel 
is er een zekere samenhang met interesse 
in politieke onderwerpen bij de ouders, ac
tiviteiten en gesprekken. Politieke sociali
sering vindt in hoofdzaak plaats in tamelijk 
radicale gezinnen (van welke politieke 
richting dan ook) hetzij bevestigend, hetzij 
in protesterende zin. Voor de jongeren is er 
heel weinig relatie tussen de godsd iensti
ge overtuiging en de politieke keuze; be
halve bij de 9% evangelisch/gereformeer
den , die radicaal kiezen, hetzij links, hetzij 
rechts. 

Consequenties voor confessioneel on
derwijs 
Natuurlijk zijn de gegevens van De Hart 
zeer ernstig te nemen. Niet al leen voor ou
deren die in hun leven hebben ervaren 
welk een belangrijke rol godsdienst en le
vensbeschouwing spelen en die graag 
zouden zien dat voor jongeren dat ook zo 
zou zijn, maar ook - wat nuchterder zoals 
in dit artikel- vanuit het denken over de 
toekomst van het confessioneel bijzonder 
onderwijs. Immers, als nog slechts een 
kleine minderheid van de jongeren geloof, 
godsdienst, levensbeschouwing centraal 
stelt en als zelfs bij die kleine minderheid 
de min of meer automatische verbinding 
van geloof en godsdienst met handelingen 
afbrokkelt, betekent dat veel voor de 
schoolkeuze. Als 'direct-gekoppelde' han
delingen zoals het bidden voor de maaltijd 
in een gezelschap, het gaan naar de kerk 
ook in een omgeving waarin dat niet meer 
gebruikelijk is, het bijbellezen in de aanwe
zigheid van anderen of het doen van een 
duidelijk politieke keuze niet meer worden 
verricht of niet meer zijn verbonden met 
geloof en godsd ienst, dan mag verwacht 
worden dat een 'handeling ' die nu al zo'n 

157 



In hetzelfde onderzoek heeft De Hart 
ook nagegaan hoe het staat met de be
trokkenheid bij de gevestigde politieke in
stituties, met name bij de politieke partijen. 
Ook weer door zowel de geneigdheid en 
de verwantschap na te gaan via vraagstel
lingen, maar door ook te vragen naar 
daadwerkelijke activiteiten. Ik ga op dit 
deel van het onderzoek niet diep in en ver
meld slechts dat ruim 50% verwacht niet 
lid van een partij te worden of zich te bin
den aan een bepaalde politieke stroming. 
Er is ook zeer wein ig neiging tot het mee
doen in actiegroepen, protestdemonstra
ties e.d. Ook hier treedt hetzelfde ver
schijnsel op dat veel jongeren elementen 
van een bepaalde politieke doctrine men
gen met activiteiten die de laatste vijftien 
jaar populairder zi jn geworden. Zo geeft 
bijna 80% aan te verwachten dat men nog 
wel eens in een protestdemonstratie zal 
meelopen of zal meewerken aan een 
handtekeningenactie. Deze 'knutselattitu
de' verklaart de groeiende percentages 
zogenaamde 'zwevende kiezers ' vooral 
onder jongeren , waarbij politieke partijen 
er waarschijnlijk verstandig aan doen zich 
niet blind te staren op incidentele succes
sen onder de groep jongere kiezers (zoals 
het CDA in 1989 zich mocht verheugen in 
een grote belangstelling onder jongere 
kiezers). 

Levensbeschouwelijke socialisatie 
Door wie of wat worden de jongeren beïn
vloed bij het zich eigen maken van een le
vensbeschouwing? De Hart heeft zich 
deze vraag gesteld en heeft het antwoord 
gezocht door ook hier weer de meningen 
van jongeren te vragen en tevens te vra
gen naar feitelijkheden bijvoorbeeld voor 
wat betreft het aantal gesprekken dat men 
in een bepaalde periode met ouders heeft 
gehad over godsdienstige vragen. 

Het blijkt dat voor grote groepen jonge
ren (zo'n 60%) er nog steeds 'contact' is 
met het christel ijk geloof. Doordat men op 
een confessionele bijzondere school zit en 
daar in aanraking komt met gebed, dag-
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openingen, gespreksonderwerpen, gods
dienstonderwijs. Doordat men als kind (tot 
13 à 16 jaar) door de ouders wordt meege
nomen naar de kerk. Doordat er gesprek
jes zijn met ouders of leeftijdgenoten. Maar 
de ondervraagde jongeren (allemaal ou
der dan 15 jaar!) b lijken deze vormen van 
socialisatie niet erg belangrijk te vinden . 
20% geeft aan de laatste jaren nooit met 
ouders of vrienden over godsd ienstige of 
levensbeschouwelijke zaken te hebben 
gesproken; 40% heeft dat zeer zelden ge
daan. 50% vindt de levensbeschouwelijke 
opvoeding thu is marginaal; men leest 
nooit over levensbeschouwelijke onder
werpen en praat er op school ook nooit 
over. Als leraren- ook godsdienstleraren 
-onderwerpen aansnijden, luistert men 
min of meer beleefd maar doet niet actief 
mee. Het glijdt langs de koude kleren af. 

Bij de groep leerlingen die uit Neder
lands Hervormde gezinnen afkomstig is 
(waarvan de ouders in meer of mindere 
mate kerke lijk meelevend zijn) blijkt dat 
iets meer dan de helft van de jongens aan
merkelijk minder godsdienstige betrokken
heid vertoont dan hun ouders. Bij de meis
jes is dat 40%. Deze mindere betrokken
heid geldt ten aanzien van het centraal 
ste llen van de levensbeschouwing, maar 
ook ten aanzien van kerkgang , bidfre
quentie en bijbellezen. Bij de rooms-katho
lieken is dit nog sterker, vooral ten aanzien 
van het centraal stel len van de levensbe
schouwing. De kerkgang blijkt iets resis
tenter. De Hart concludeert: 'godsdiensti
ge betrokkenheid van de ouders is wel een 
noodzakelijke voorwaarde voor gelovige 
kinderen (zonder deze komen maar zeer 
weinig jongeren uit eigen initiatief tot een 
binding met geloof en kerk), maar blijkbaar 
niet voldoende. ''9 

Weliswaar is het zo dat ongeveer de 
helft (meisjes iets meer) van de jongeren 
nog wel meegaat naar de kerk (maar in 
mindere frequentie dan de ouders); 69% 
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van de jongens en 53% van de meisjes 
hecht duidelijk minder belang dan de ou
ders aan godsdienst en levensbeschou
wing. Bij de jongeren uit gereformeerde 
gezinnen lijdt vooral het gebed en het le
zen in de bijbel. De kerkgang iets minder 
dan bij Nederlands Hervormden of 
Rooms-Katholieken; maar het centraler 
ste llen van de levensbeschouwing is iets 
beter. In de jeugdsociologische literatuur 
wordt vaak gesteld dat het ouderlijk milieu 
voor de overdracht van godsdienst en le
vensbeschouwing steeds minder belang
rijk is geworden en dat vooral de school en 
de leeftijdgenoten en ook de massamedia 
die rol hebben overgenomen Statistische 
analyse van het overvloedige materiaal 
van De Hart leert echter dat verreweg de 
meeste verschillen tussen jongeren met 
betrekking tot levensbeschouwelijke acti
viteiten of houdingen toch verklaard wor
den vanuit de godsdienstige opvoeding 
thuis. Althans ten aanzien van het centraal 
stellen van de levensbeschouwing in het 
leven, het kerkbezoek en het bidden. Min
der geldt dat ten aanzien van het lid wor
den van een kerk (dat is een erkende indi
viduele beslissing) en ten aanzien van het 
bijbel lezen. 

Vrienden en vriendinnen zijn nagenoeg 
irrelevant. Ook de levensbeschouwelijke 
vorming op school draagt weinig bij. Voor 
Nederlands Hervormden blijken gesprek
ken met predikanten, katecheten of gods
dienstleraren nog de meeste invloed te 
hebben, althans vergeleken met Rooms
Katholieken en Gereformeerden; maar de 
invloed is absoluut gezien, beperkt. Televi
sie, radio, bladen hebben enige invloed, 
maar alleen in combinatie met een ouder
lijk milieu waarin integraal en actief vanuit 
een geprofileerde levensbeschouwing 
wordt geleefd . 

Politieke socialisatie 
Ook hier slechts enkele opmerkingen. De 
partijkeuze wordt kennelijk bij deze jonge
ren sterk beïnvloed door de ouders. Maar 
waarschijnlijk moeten we hier in rekening 
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brengen dat het gaat om jongeren tussen 
15 en 19 jaar; het lijkt aannemelijk dat bij 
de iets ouderen deze beïnvloeding sterk 
zal afnemen. Overigens geldt deze beïn
vloeding het minst bij jongeren uit een ge
zin waarvan de ouders op het CDA stem
men! Veel sterker bij VVD , PvdA, Groen 
Links of de kleine christe lij ke partijen. Wel 
is er een zekere samenhang met interesse 
in politieke onderwerpen bij de ouders, ac
tiviteiten en gesprekken. Politieke sociali
sering vindt in hoofdzaak plaats in tamelijk 
radicale gezinnen (van welke politieke 
richting dan ook) hetzij bevestigend, hetzij 
in protesterende zin. Voor de jongeren is er 
heel weinig relatie tussen de godsd iensti
ge overtuiging en de politieke keuze; be
halve bij de 9% evangelisch/gereformeer
den , die radicaal kiezen, hetzij links, hetzij 
rechts. 

Consequenties voor confessioneel on
derwijs 
Natuurlijk zijn de gegevens van De Hart 
zeer ernstig te nemen. Niet al leen voor ou
deren die in hun leven hebben ervaren 
welk een belangrijke rol godsdienst en le
vensbeschouwing spelen en die graag 
zouden zien dat voor jongeren dat ook zo 
zou zijn, maar ook - wat nuchterder zoals 
in dit artikel- vanuit het denken over de 
toekomst van het confessioneel bijzonder 
onderwijs. Immers, als nog slechts een 
kleine minderheid van de jongeren geloof, 
godsdienst, levensbeschouwing centraal 
stelt en als zelfs bij die kleine minderheid 
de min of meer automatische verbinding 
van geloof en godsdienst met handelingen 
afbrokkelt, betekent dat veel voor de 
schoolkeuze. Als 'direct-gekoppelde' han
delingen zoals het bidden voor de maaltijd 
in een gezelschap, het gaan naar de kerk 
ook in een omgeving waarin dat niet meer 
gebruikelijk is, het bijbellezen in de aanwe
zigheid van anderen of het doen van een 
duidelijk politieke keuze niet meer worden 
verricht of niet meer zijn verbonden met 
geloof en godsd ienst, dan mag verwacht 
worden dat een 'handeling ' die nu al zo'n 
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honderd jaar vrij duidelijk bij de centraliteit 
van de godsdienst in het Ieven behoort, 
namelijk het kiezen van een confessionele 
bijzondere school voor je kinderen, ook af
brokkelt bij de jongeren waar het onder
zoek van De Hart betrekking op had. 

Temeer nog daar de jongeren aangeven 
dat zij zelf vinden dat de godsdienstige so
cialisatie op de confessionele school waar 
ze zelf leerling zijn, onbelangrijk voor hen 
is. 

Logisch gezien zijn er dus twee gronden 
voor pessimisme ten aanzien van het 
'marktaandeel' van het confessioneel bij
zonder onderwijs in de toekomst. De eer
ste is het steeds sterker verbreken van de 
automatische koppeling tussen eigen 
godsdienstige orientatie en handelingen 
die daar heel lang in onze cultuur mee ver
bonden zijn geweest (de theorie over de 
'verticale en horizontale zuil'). Anderzijds 
ontbreekt het bij de jongeren aan ervaring 
met betrekking tot het belang van gods
dienstige socialisatie in hun eigen Ieven in 
de confessionele bijzondere school. 

Of handelen mensen, ook in de toe
komst, niet zo 'logisch'? 

Een eerste mogelijke relativering is dat 
de ontwikkeling, die De Hart in kaart 
brengt, natuurlijk al heel lang gaande is en 
desondanks tot op heden het marktaan
deel van het protestant-christelijk en 
rooms-katholiek onderwijs niet zichtbaar 
terugloopt. In ieder geval niet in het basis
onderwijs en ook nauwelijks of niet in het 
AVO. (Zie voor gegevens o.a. Braster en 
Dodde.'') Wei enigszins in het beroepson
derwijs, mede onder invloed van de spe
cialisatie en de schaalvergroting; maar 
ook traditioneel is beroepsonderwijs altijd 
minder duidelijk confessioneel gebonden 
geweest. Wei zijn er de eerste tekenen van 
een terugloop door de fusiegolf, waarover 
ik in het begin van dit artikel iets opmerkte 
Misschien is het dus vooral ook een kwes
tie van beschikbaarheid van confessioneel 
bijzonder onderwijs? Als zo'n school dicht
bij is en goed is, stuur jeer je kinderen wei 
heen. Juist hierop richt zich het verwijt ten 
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aanzien van de machtspositie van het con
fessioneel bijzonder onderwijs bijvoor
beeld in verband met de planning van 
nieuwe basisscholen op grond van verou
derde gegevens naar de kerkelijke ge
zindte van de bevolking en op grond van 
het aanvechten van die 'papieren' gege
vens. Overigens blijkt ook uit het onder
zoek van De Hart dater geen grote neiging 
is om eventueel 'papieren' lidmaatschap 
van een kerk op te zeggen, o~k niet bij de 
jongeren. 

Een tweede relativering is het gegeven 
dat uit het onderzoek van De Hart blijkt dat 
veel jongeren de confessionele school als 
weinig 'centraal' of 'radicaal' ten aanzien 
van de overdracht van geloof en gods
dienst ervaren. Ook in confessionele kring 
zelf en daarbuiten zijn er klachten of verwij
ten (afhankelijk van de invalshoek) over 
het gebrek aan radicaliteit. Zo verwijt Dod
de in verscheidene artikelen en lezingen 
het confessioneel bijzonder onderwijs dat 
men niet werkelijk kleur bekent en werkelijk 
confessioneel is.' Ook vele andere publi
katies uit de kring van voorstanders van 
het openbaar onderwiJS slaan dezelfde to
nen aan. 

Maar ook voorstanders van confessio
neel bijzonder onderwijs hebben zorg over 
het confessionele gehalte. Zeer duidelijk 
leeft deze vrees in de kringen van de Unie 
'School en Evangelie' lllustratief IS een 
speciaal nummer van het 'Bulletin' van de 
Unie van december 1989 waarin 13 au
teurs schrijven over de vraag of, en zo ja, 
in hoeverre er sprake is of moet zijn van ei
gen leerstof voor het christelijk onderwijs. 
Waardevolle ideeen betreffende het kli
maat in zo'n school, de zorg voor de indi
viduele leerling, de godsdienstlessen, 
worden beschreven (overigens ook in tal
rijke andere publikaties) maar naar mijn 

20 Zie noot 9, en N L. Dod de, Het vcrschiltussen opcn
baar en biJLOnder is aileen nag bestuurlijk van aard 
In: Vernreuwrng, Tijdschrrft voor onderwrJS en opvoe
drng, :rg. 49, nr. 1. 1990 

21 Idem N L. Dodde 
22 Zre noot 8. 
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mening wordt de vraag naar de eigen 
christelijke leerstof niet scherp genoeg be
antwoord.'3 Een christelijke school (prote
stants of rooms-katholiek) kan zich immers 
niet buiten de huidige samenleving plaat
sen en zal Engels, wiskunde, economie, 
elektrotechniek en aile andere vakken die 
we als samenleving belangrijk vinden om 
in deze samenleving te kunnen functione
ren, moeten geven en op een goed niveau. 
Natuurlijk zijn er mogelijkheden voor 'in
kleuring' en specifieke toespitsingen en 
voor verbindingen met centrale thema's uit 
de christelijke levensbeschouwing en ook 
naar mijn mening kunnen die beter en uit
voeriger worden uitgediept. Maar een radi
cale eigen program-school met eigen exa
mens, eigen eindtermen, eigen leerstof, 
eigen leerboeken komt onvermijdelijk in 
conflict met de hoofdstroom in onze sa
menleving. 

Ook in rooms-katholieke kring is dezelf
de zorg geventileerd, met hetzelfde type 
beschouwingen en afwegingen en dezelf
de moeite om tot een min of meer radicale 
keuze te komen. '' 

Voor veel christen-leraren, schoolbe
stuurders en nationale leiders op het terrein 
van het confessioneel bijzonder onderwijs 
is deze kwestie van de eigen identiteit en 
de eigen beleidsruimte om die identiteit te 
realiseren, uitermate belangrijk. 

Het onderzoek van De Hart bevat echter 
naar mijn mening een ernstige waarschu
wing voor diegenen die de geprofileerde 
confessionele identiteit van het bijzonder 
onderwijs zouden willen versterken. Het 
blijkt immers dat voor een tamelijk grote 
groep ouders en kennelijk ook voor de ou
dere leerlingen die radicaliteit helemaal 
niet aantrekkelijk is, omdat die radicaliteit 
voortkomt uit het centraal willen stellen van 
godsdienst en geloof in het Ieven. En dat 
strookt niet met de eigen meningen en er
varingen van de jongeren; en kennelijk ook 
van zeer grote groepen ouders. Een beetje 
godsdienstonderwijs; een 'beetje meene
men' en 'er iets van weten' en 'het kan nooit 
kwaad' word! zeker door zeer grote groe-
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pen aanvaard. Maar radicalisering van de 
inhoud en vormgeving van confessioneel 
onderwijs zal een grote groep afstoten. 

Radicalisering van 
confessioneel onderwijs zal 
grote groepen ouders 
afstoten 

De sterk uitgebouwde 'centraliteit' (de 
term is van De Hart) van levensbeschou
wing geldt op dit moment blijkens zijn on
derzoek slechts voor zo'n 9% van sterk 
evangelisch betrokken jongeren. Oat zijn 
de jongeren die men ziet op de massale 
EO-jongeren dagen. Het zijn de jongeren 
die naar Taize gaan; die meedoen aan 
missieacties; aan sit-ins; die naar een re
formatorische school voor voortgezet on
derwijs op tachtig kilometer van hun ou
derlijk huis gaan, etc. Als men in het con
fessionele onderwijs radicaliseert, mikt 
men op deze groep jongeren. Ooorwer
king van dit streven naar radicalisering zal 
dus op den duur de getalspositie van het 
confessioneel onderwijs danig aantasten. 

Overigens- een zijsprong- geldt waar
schijnlijk precies hetzelfde voor het CDA 
als politieke partij als die zich zou radicali
seren als een getuigenispartij in een klein
rechtse dan wei kleinlinkse richting. 

Uit het onderzoek van De Hart blijkt dat 

23 J.C. van Bruggen. Christelijke leerstof en Chnstelijke 
school warm worden maar ten dele In: 'Bulletin' 
1rg 18, nr 4. 1990 

24 H. Witte. Zal katholiek onderWIJS in 2000 nag profiel 
hebben? In Omologie, 1rg. 21, nr. 1, 1989 en 
H.A van Munster ea .. De katholieke school voor pri
mair en secundair onderwiJS op weg naar de volgen
de eeuw, Den Haag, 1989 
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voor een vrij grote groep ~ 47% in ieder 
geval ~ maar ook een behoorlijk groot deel 
van diegenen die 'er van huis uit niets aan 
doen' er nog wei enige betrokkenheid is bij 
geloof en godsdienst; ook via de confes
sionele school. Met Kerstvieringen, Pasen, 
zangconcerten, huwelijk, begrafenis e.d. 
Maar de relatie tussen godsdienst en han
delen is niet al te pregnant, niet al te radi
caal. Het gaat meer om een zekere alge
mene christelijk gekleurde achtergrond. 

Het zou verleidelijk zijn op dit punt in het 
betoog in vergelijkende zin in te gaan op 
het artikel van Zijderveld 'Van oude en 
nieuwe christenen; cultuur en religie en het 
CDA'?'• 

De problematiek die hij stelt voor het 
toekomstige 'marktaandeel' voor het CDA 
is naar mijn mening volstrekt vergelijkbaar 
met die voor de confessionele bijzondere 
school. En in zekere zin geeft het onder
zoek van De Hart steun aan de stelling van 
Zijderveld, dat het CDA niet al te bang 
moet zijn voor een appelleren aan de alge
mene christelijke wortels van onze cultuur 
en het zich evalueren in de richting van 
een brede, christelijk georienteerde, maar 
niet radicaal stellingnemende volkspartij. 
Vergelijk ook de benadering van Papini in 
zijn bijdrage aan het jubileumsymposium 
van het CDA in oktober 1990. 

lmmers, de samenvattende conclusie 
uit het onderzoek van De Hart mag zijn dat 
ook in de komende decennia er zeker 50 a 
60% van de nu opgroeiende generatie zal 
blijven, die als ouders in principe wei wat 
voelt voor protestant-christelijk, rooms-ka
tholiek of oecumenisch of 'algemeen chris
telijk' onderwijs voor hun kinderen, mits die 
school en dat onderwijs niet al te radicaal 
zijn. Oat betekent bijvoorbeeld voor het 
basisonderwijs dat men zal blijven appre
cieren dater bijbelverhalen verteld worden 
('daar moet je toch iets van weten'); dater 
liederen geleerd en gezongen worden; dat 
er rituelen zijn zoals kerstmusicals, ad
ventskaarsen, bidden e.d. Voor het Alge
meen Voortgezet Onderwijs zal dat wel
licht iets minder het geval zijn. En voor bei-
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de schooltypen zal zeker in toenemende 
mate gaan gelden dat deze 'christelijk
heid' niet mag tornen aan andere aspec
ten van de kwaliteit van het onderwijs: exa
mentraining, gezelligheid, nabijheid, een 
beetje moderne en losse omgangsvormen 
maar ook discipline, vlot personeel dat 
toch gezag heeft, een goede leerlingenbe
geleiding voor kinderen die problemen 
hebben, etc. Ook uit advertenties van con
fessionele bijzondere scholen in regionale 
bladen in het voorjaar ~ wanneer leerlin
gen zich moeten aanmelden ~ blijkt dat 
scholen ook op dit moment al heel goed 
begriJpen dat een zich afficheren met radi
cale christelijke noties niet de beste mar
ketingtaktiek is. Zie voor een vergelijkbare 
redenering het overzichtsartikel van Hoog
bergen onder de titel 'Het einde van de 
confessionele school'."' 

Welk beleid? 
We moeten mijns inziens onderscheid rna
ken tussen beleid dat confessionele scho
len en confessionele koepelorganisaties 
kunnen ontwikkelen enerzijds en beleid 
dat een politieke partij als het CDA inzake 
confessioneel onderwijs kan ontwikkelen 
anderzijds. 

Eerst enige opmerkingen over het be
leid dat confessionele bijzondere scholen 
kunnen ontwikkelen in de komende decen
nia. De traditionele motieven om confes
sionele scholen te stichten, hebben altijd 
gelegen in de voorziening in onderwijs, dat 
zo dicht mogelijk komt bij de impulsen die 
de opvoeding thuis geeft. Als we de con
sequenties trekken uit het onderzoek van 
De Hart (en uit diverse andere gegevens 
die daarmee stroken) zal dit motief in toe
nemende mate voor veel mensen ~ ou
ders, maar ook vrijwilligers die in school
besturen zullen werken, en ook leraren en 
directieleden die de school vormgevenl ~ 

25. Z1jderveld. Van oude en nieuwe christenen. Cultuur 
en religie en het CDA In Chnsten Democratische 
Verkenn1ngen. 9/90 

26 Th Hoogbergen. Het etnde van de confessionele 
school In: School. november. 1987 
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Onderwijs 

in afnemende mate gaan gelden. Omdat 
nu eenmaal die opvoeding thuis kennelijk 
steeds minder godsdienstig geprofileerd 
is. Oat betekent een uitdaging om confes
sioneel onderwijs vorm te geven, dat past 
bij deze ontwikkeling. Maar er is een twee
de motief geweest in de geschiedenis van 
het confessioneel onderwijs: het missionai
re motief. Oat motief was in Nederland al
tijd minder sterk dan in de ondersteuning 
van confessioneel onderwijs in de traditio
nele zendings- en missiegebieden, maar 
het heeft wei degelijk een rol gespeeld in 
de geschiedenis van het confessioneel on
derwijs. Naar mijn mening blijft dat motief 
in de toekomst belangrijk en wordt het be
langrijker. lmmers, als blijkt dat een con
fessionele school de gewenste intellectu
ele kwaliteit biedt, niet al te ver weg staat, 
en ook op een aantal andere punten de 
concurrentie met andersgeaarde scholen 
aankan -en confessioneel is in die zin dat 
er een zekere herkenbaarheid is met be
trekking tot geloof en handelen, zij het niet 
al te radicaal - dan is die school een van 
de plaatsen waar jongeren ook in de toe
komst met geloof en godsdienst in aanra
king zullen blijven komen. Niet, dat dater 
zomaar toe zal leiden dat grote groepen 
jongeren weer de weg naar de kerk en de 
centraliteit van geloof en godsdienst zullen 
vinden door het confessionele onderwijs. 
Ook al zullen dater wei enkelen zijn. Maar 
wei kan een dergelijke confessionele bij
zondere school een belangrijke institutie 
blijven om het bewustzijn van de christelij
ke wortels van onze cultuur te handhaven. 
Niet aileen door centrale noties als: rech
ten van de mens, democratische houdin
gen, rechtvaardigheid, solidariteit, etc. 
(noties die ook in het COA erg belangrijk 
zijn) maar ook door de rituelen, de woor
den en termen, de liederen, de gebruiken. 
Waarom zouden christenen in hun eigen 
omgeving de schouders willen zetten on
der een dergelijke institutie, ook al is die 
niet radicaal en geprofileerd? Omdat een 
cultuur waarin die waarden en rituelen be
houden blijven beter is dan een cultuur 
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waarin materialisme, hedonisme, of vol
strekt individualisme nog sterker de bo
ventoon voeren dan in de huidige. 

Maar uiteraard is het dan wei noodzake
lijk voor een dergelijke confessionele bij
zondere school zeer goed te overwegen 
waarin men die 'nieuwe' confessionele 
identiteit tot uitdrukking wil Iaten komen. 
Dit artikel is niet de plaats om op die inhou
delijke vraag diep in te gaan. Enige ge
dachten heb ik ontwikkeld in een artikel 
'Een nieuw profiel: rekkelijk of precies?' in 
het Bulletin van de Unie 'School en Evan
gelie'.'' Kernpunt is wat mij betreft dat het 
in zo'n school (voor voortgezet onderwijs) 
vooral moet gaan om een algemene intro
ductie in en accentuering van de christelij
ke wortels van onze cultuur. En om het 'to
nen' van christelijke inspiratie. 

Niet door een heel ander vakkenpakket, 
eigen leerboeken of eigen examens of 
door een zwaar accent op godsdienston
derwijs, vieringen en dergelijke. De gege
vens van De Hart wettigen de verwachting 
dat zo'n benadering een steeds kleinere 
doelgroep zal aantrekken. En dat bedreigt 
dan de algemene missionaire taak. 

lk zie meer in een confessionele school, 
die het gebruikelijke vakkenpakket aan
biedt en dat ook goed doet. En die ook op 
andere punten aantrekkelijk is voor een 
brede groep die in de eerste plaats 'goed' 
onderwijs zoekt en daarbij een algemene 
christelijk orientatie 'wei nuttig' vindt. 

lnhoudelijk betekent dat dan bijvoor
beeld: 
- Een bewust invlechten van bijbelse ver

halen, namen, begrippen in de leerstof 
van vakken als Nederlands, talen, ge
schiedenis, muziek, e.a. 

- Meer aandacht voor elementen van 
kerkgeschiedenis in vakken als geschie
denis, aardrijkskunde, economie, litera
tuur, natuurwetenschap. 

- Meer aandacht voor christelijke achter
gronden van politici, kunstenaars, eco-

27. J.C. van Bruggen, Een nieuw profiel. rekkelijk of pre
cies?ln: Bulletin, jrg 17, nr. 6, JUni 1989 
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nomen; mensen die iets 'toonden', zoals 
bijvoorbeeld Washington, Wilson, Kuy
per, Augustinus, Schweitzer. 

- Projecten in verband met ontwikkelings
samenwerking, regiona!e geschiedenis, 
en dergelijke, waarin op een natuurlijke 
wijze christelijk-ge1nspireerd werk kan 
worden getoond. 

- In het algemeen aandacht voor een bre
de orientatie op zingeving en levensbe
schouwing. 

Uiteraard is uitwerking van deze gedach
ten niet eenvoudig. Niet omdat het zou ont
breken a an voorbeelden, maar omdat het 
moeilijk is door de hele school heen een 
dergelijke benadering uit te werken en te 
implementeren. 

lk ga op deze beleidskeuze voor confes
sionele scholen -die mijn voorkeur heeft 
en die mijns inziens ook adequaat rekening 
houdt met de ontwikkelingen -- niet verder 
in. Maar 'het geven van onderwijs is vrij' (ar
tikel 23 grondwet) dus ook andere vormen 
van verbinding tussen confessie en onder
wijs zijn denkbaar en legitiem. Ook die vor
men die een radicaler koppeling nastre
ven: reformatorische scholen, orthodox-ka
tholieke scholen, scholen die proberen de 
vrije ruimte in de voorgeschreven of voor te 
schrijven lessentabellen/ kerndoelen/exa
menprogramma's te maximaliseren voor 
een eigen 'program' van christelijke vor
ming en opvoeding. Alsmede scholen, 
waar binnen een samenwerkingsverband 
met een andere zuil geprobeerd wordt 
godsdienstonderwijs en erg levensbe
schouwelijk gevoelige vakken gedifferen
tieerd aan te bieden, zodat leerlingen part
jes confessioneel georienteerd onderwijs 
kunnen kiezen binnen een overigens 'neu
traal' aanbod. Oat is een vorm die in 
sommige gefuseerde scholengemeen
schappen voor onderwijs wordt uitgepro
beerd. Samengevat duidde ik drie mogelij
ke beleidsscenario's voor confessionele 
scholen (vooral voortgezet onderwijs) aan; 
in elk van die drie is een reactie op de ont
kerstening en op de ontwikkeling die De 
Hart in kaart brengt, aan de orde: 
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a Ontwikkelen van een nieuwe identiteit, 
die veel (misschien wei meer dan nu ge
bruikelijk is) toont van de christelijke 
wortels van onze cultuur, van christelijke 
inspiratie, maar die niet uitgaat van een 
centrale rol van het christelijk geloof 
thuis. Een identiteit die waarschijnlijk 
voor een grote groep (ca 50%) aantrek
kingskracht heeft. 

b Ontwikkelen c.q. herstellen van een ta
melijk radicale identiteit die het christe
lijk geloof centraal stelt en ervan uitgaat 
dat de lijnen van thuis doorgetrokken 
worden. lk denk dat dit beleid voor een 
tamelijk kleine groep (1 0%) aantrek
kingskracht heeft. 

c Ontwikkelen van een deelidentiteit voor 
levensbeschouwelijk gevoelige onder
werpen, terwijl voor het grootste deel 
van het vormingsaanbod geen duidelij
ke relatie met christelijk geloof wordt ge
legd. Ook in deze keuze zijn er missio
naire mogelijkheden, maar mijns inziens 
minder. 

lk laat de vraag naar het beleid van de 
plaatselijke, regionale en landelijke organi
saties voor confessioneel bijzonder onder
wijs verder rusten. 

Politiek beleid 
Welk 'beleid' kan het COA als politieke par
tij voeren? Een partij, die vanuit algemene 
beginselen van verantwoordelijkheid, ge
rechtigheid, rentmeesterschap, solidariteit 
principieel voorstander is van bijzonder 
onderwijs. En dus een partij die zal willen 
blijven bevorderen dat groepen mensen 
de vrijheid behouden om diverse vormen 
van binding tussen confessie en onderwijs 
uit te proberen en te ontwikkelen. Ook in 
een maatschappij, waarin de vertrouwde 
meer strikte koppeling op de tocht komt te 
staan. ldeeen voor dat beleid zijn ontwik
keld in het rapport van het Wetenschappe
lijk lnsitituut 'Ruimte voor kwaliteit'.'6 Ze 
hebben betrekking op geregionaliseerde 
of verticaal/nationaal georganiseerde soli-

28. Zie 2 
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dariteit en afwegingsverantwoordelijkheid 
in grotere groepen betrokkenen. Oat raakt 
planning, bekostiging, spreiding van het 
scholenbestand. De ideeen hebben ook 
betrekking op het verder terugtreden van 
de overheid aangaande het inhoudelijk re
gelen van het onderwijs. Zo worden in het 
rapport redenen aangedragen, waarom 
het niet gewenst of noodzakelijk is kern
doelen voor he\ basisonderwijs te formule
ren (iets wat in strijd is met het huidige re
geerakkoord I) en wordt er voor gepleit 
meer vrije ruimte- toenemend naarmate 
leerlingen ouder worden- in lessentabel 
en kerndoelen of examenprogramma's te 
creeren, zodat scholen meer ruimte krijgen 
om hun eigen identiteit en hun eigen keu
zen te maken en ook leerlingen en hun ou
ders meer ruimte krijgen om keuzen te rna
ken. De ideeen hebben ook betrekking op 
de structurering van het stelsel: wei een 
school voor basisvorming voor 12- tot 15-
jarigen, maar met grote ingebouwde diffe
rentiatie en via diverse aansluitingsmecha
nismen aansluitend op het onderwijs dat 
meer academisch of beroepsmatig gericht 
is. Allemaal ideeen en voorstellen die 
voortkomen uit de wens onderwijs meer te 
vermaatschappelijken en meer in handen 
te geven van de direct betrokkenen. 

Hoe sympathiek het CDA ook vanwege 
zijn eigen geschiedenis en vanwege zijn 
grondslag staat ten opzichte van confes
sioneel bijzonder onderwijs politieke 
maatregelen kunnen niet garanderen of 
bevorderen dat een bepaalde vorm van 
koppeling tussen confessie en onderwiJS, 
zoals we die nu kennen en ruim honderd 
1aar gekend hebben, blijft bestaan, als in 
de samenleving zelve die koppeling niet 
zo sterk meer word\ beleefd en waar
schijnlijk- zie de gegevens van De Hart
in de toekomst nog minder sterk zal wor
den beleefd. Zie ook de voorspelling van 
Dodde over het einde van de christen-hu
manistische traditie."' Het CDA dient er wei 
alert op te zijn, dat groepen christenen die 
onderwijs willen 'geven' (in de zin van aan
bieden via schoolstichting of instandhou-
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ding) aile ruimte krijgen om die grondwet
telijke rechten op te eisen en te realiseren 
op een haalbare manier; haalbaar in het 
kader van subsidieregelingen (school
grootte), inhoudelijke regelgeving (die niet 
mag knellen) en beleid inzake regionalise
ring, personeelsbeleid e.d. Maar die be
leidsaspecten komen niet aileen ten goe
de aan voorstanders va[l bepaalde vor
men van confessioneel bijzonder onder
wijs, maar ook aan andere groepen die 
bijzonder onderwijs wensen 'aan te bie
den'. Oat is dus nog geen CDA-beleid dat 
specifiek gericht is op de bevordering van 
confessioneel bijzonder onderwijs. 

Het is wei noodzakelijk algemeen be
leid. Ook om voor confessionele scholen 
de mogelijkheden te scheppen eigen ant
woorden (zie boven) op de ontkerkelijking 
te formuleren. In die zin is algemeen beleid 
van groot belang ook voor confessionele 
scholen: ruimte scheppen. Kan er meer 
gezegd worden over specifiek beleid in 
politieke zin? Naar mijn mening niet in be
langenbehartigende zin ten gunste van 
confessioneel onderwijs als zodanig. Wei 
vanuit een principieel punt, dat direct sa
menhangt met het mensbeeld, van waaruit 
he\ CDA politiek wil bedrijven. Opvoeding 
is niet een technische aangelegenheid, 
men sen zijn sociale en geestelijke wezens. 
Het eigene van mensen ligt in de ethisch 
gefundeerde relationaliteit. In opvoeding 
en onderwijs gaat het dus niet aileen maar 
om training, voorbereiding op economisch 
Ieven e.d. maar ook en vooral om het wek
ken van moreel Ieven, om vorming. Voor 
het CDA is het uitgangspunt voor die mo
rele keuzen en de vorming die daarop ge
richt is, gelegen in de evangelisch gefun
deerde waarden. Die fundering kan en 
mag niet door politiek beleid dwingend 
worden opgelegd aan groeperingen die 
bijzonder onderwijs op een andere grand
slag wensen te baseren. Maar het ontbre
ken van de morele en geestelijke dimensie 

29. NL Dodd e. De toekomst I!Jkt verleden I!Jd (inaugure
le rede). Rljksunivers1te1t Utrecht. 1986. 
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in onderwijs is een niet aanvaardbare re
ductie van het mensbeeld, waarvoor het 
CDA wil staan. De consequentie daarvan 
is dat het CDA nauwlettend moet toezien 
op en actief moet streven naar realisering 
van die morele en geestelijke dimensie in 
de scholen. Oat betekent: ruimte voor le
vensbeschouwelijke vorming in gods
dienstonderwijs maar ook in andere vak
ken. Oat betekent subsidiering van die vor
ming (godsdienstonderwijs); het betekent 
ook voldoende vrije ruimte in de voorge
schreven lessentabellen; voldoende mo
gelijkheid tot eigen interpretatie van exa
menprogramma's en kerndoelen. En het 
betekent ook, dat scholen die blijkens hun 
schoolwerkplan of blijkens de gelnspec
teerde praktijk deze morele en geestelijke 
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vorming in het geheel geen aandacht ge
ven - op welke grondslag dan ook- niet 
voldoen aan een centrale doelstelling, die 
voor aile Nederlandse scholen dient te gel
den. Controle op de realisering van deze 
doelstelling- niet op de manier waarop 
dat inhoudelijk word! ingevuldl- is van be
lang. En Ievens stimuleren van de zorg 
hiervoor in aile scholen subsidiering, on
derzoek, ontwikkelwerk, scholing en aile 
instrumenten die modern onderwijsbeleid 
kent. 
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