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De verscheidenheid 
van ons Nederlands 
onderwijs 

Een van de karakteristieken van het Ne
derlands onderwijsbestel is de grate mate 
van verscheidenheid. Deze verscheiden
heid is in beginsel verworven random de 
eeuwwisseling en verankerd in artikel 23 
van de Grondwet. Het klassieke recht op 
vrijheid van onderwijs werd in dit grond
wetsartikel gekoppeld aan het sociale 
recht van de burger op onderwijs. Met 
name het confessioneel onderwijs nam in 
de eerste zestig jaren van deze eeuw een 
geweldige vlucht. Een herkenbare inhoud 
werd gegeven aan de vrijheid met betrek
king tot richting en inrichting van het on
derwijs. Ondanks verschillende pogingen 
tot wijziging van dit grondwetsartikel is het 
tot op heden ongeschonden gehand
haafd gebleven. Het grondwetsartikel 
kent een natuurlijk spanningsveld tussen 
de vrijheid van stichting, richting en inrich
t~ng van scholen en de zorg en de bemoei
enis van de overheid voor het onderwijs. 
Een zorg die niet aileen te maken heeft 
met gerechtigheid maar die tevens voort
vloeit uit de overheidstaak om de belan
gen van andere levenskringen zoals de 
economische, de sociale en de culturele 
ook in het onderw'1js voldoende veilig te 
stellen. 

Tot de jaren zestig verliep de spanning 
tussen de vrijheid van de burger met be
trekking tot het onderwijs en de zorg van 
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de overheid relatief probleemloos, omdat 
de overheid zich beperkte tot de verdeling 
van de middelen en voorzieningen en het 
toezicht op de kwaliteit en de goede beste
ding van de gelden. 

In de jaren zestig en - versterkt - in de 
jaren zeventig is de invloed van de over
heid op het onderwijs aanzienlijk toegeno
men. Bestuurlijk had dat te maken met de 
toenemende samenhang van de diverse 
levenskringen en de verwachtingen die 
andere maatschappelijke sectoren ten 
aanzien van het onderwijs hadden. Daar
naast speelden politieke stromingen een 
rol, die in het onderwijs een belangrijk in
strument zag en om hun maatschappijvisie 
te realiseren. lntegrale overheidsplanning 
was een topper in die jaren. Het ver
plichtte de overheid meer actief stelling te 
nemen in zaken als de doelstelling, de 
kwaliteit en de inrichting van het onder
wijs. Dit had gevolgen voor de verschei
denheid van het onderwijs: De feitelijke 
vrijheidsgraad nam af. De sterke seculari
satie van onze maatschappij had even
eens haar invloed op de pluriformiteit van 
het onderwijs. In vele scholen van confes
sionele signatuur werd het maken van wel
bewuste keuzen ten aanzien van de rich
ting en de inrichting van het onderwijs af
gezwakt en nam de feitelijke verscheiden
heid van het onderwijs af. In een aantal ge
vallen werd deze aileen nog maar be-
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paald door toevalligheden. 
De ontwikkelingen in de jaren tachtig 

maken het beeld met betrekking tot de 
verscheidenheid in het onderwijs nog 
complexer. 
1 Allereerst is er een breed gedragen de

reguleringsstreven. De maatschappij 
heeft begrepen dat centrale sturing 
veel minder effect heeft dan vroeger 
wei eens werd verwacht. Zij leidde tot 
uitgebreide bureaucratisering en tot 
een afnemende betrokkenheid, en dus 
ook tot een afname van het verantwoor
delijkheidsbesef van degenen die in di
verse levenskringen aan de basis in
houd moeten geven aan het beleid. 
Doorvoering van deregulering blijkt 
echter geen eenvoudige zaak. Bij het 
onderwijs zijn ervan nog slechts margi
nale effecten waar te nemen. De indruk 
bestaat dater een zekere huiver aanwe
zig is voor een sterke deregulering. 
Men vreest dat de basis een grotere vrij
heid niet aan kan, is bezorgd voor een 
verder uit elkaar groeien van het onder
wijs en voorziet een zekere chaos. 
Daarbij zij opgemerkt dat ook landelijke 
organisaties van besturen en van on
derwijsgevenden niet de indruk geven 
in hun eigen beleid de deregulering tot 
een hoge prioriteit te verklaren. Voor
stellen van deze kant blijken meestal 
meer gericht te zijn op de versterking 
van hun eigen positie dan op de vergro
ting van de vrijheidsgraad van de af
zonderlijke scholen. 

2 Oak het innovatiebeleid van de over
heid getuigt niet altijd van terughou
dend besturen. Sommige nota's en 
wetten lijken de regeldrift in te tomen, 
andere getuigen van een toenemende 
bemoeienis en zetten het onderwijsveld 
eerder aan tot defensie dan tot creatief 
benutten van eigen beleidsruimte. De 
eindtermendiscussie en de ingrepen bij 
het hoger onderwijs zijn daarvan voor
beelden. 

3 De demografische ontwikkelingen heb
ben ertoe geleid dat het aantal scholen 
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moest worden verkleind; soms door op
heffing soms door fusie. Oat ook hierbij 
de verscheidenheid in het onderwijs
systeem afneemt, is evident. 

4 Bezuinigingen in het kader van het te
rugdringen van de overheidsuitgaven 
leidden er evenzeer toe stichtingsnor
men te verhogen en de ruimte per 
school voor vernieuwing en eigen ac
centuering te verkleinen. 

5 Met name in de grote steden - maar 
daar niet aileen - komt het probleem 
van onderwijs aan andere etnische 
groeperingen steeds meer centraal te 
staan. Zowel met betrekking tot de 
doelstelling als ten aanzien van de in
houd en aanpak bestaan grote verschil
len van inzicht. 

6 Na een peri ode van relatief grote ondui
delijkheid in de jaren zestig en zeventig 
zijn er tekenen dat ook het onderwijs op 
confessionele basis weer sterker zoekt 
naar een aangepaste inhoud aan rich
ting en inrichting van het onderwijs. 
Het aantal christenen dat principieel en 
bewust kiest voor confessioneel onder
wijs is verminderd. Maar daarnaast is er 
een veel grotere groep van ouders die 
toch voor dit type onderwijs kiest, ver
onderstellend dat kwalitatief goed on
derwijs, dat bovendien vanuit een con
fessionele benadering aandacht be
steedt aan zingeving en waarden en 
normen, voor hun kinderen van groot 
belang is. De vraag is of in zo' n situatie 
voldoende draagvlak voor de eigen 
identiteit kan worden gerealiseerd en in 
het schoolwerkplan ook feitelijk vorm 
krijgt. 

Op grond van deze ervaringen en ontwik
kelingen mogen de twee volgende con
clusies worden getrokken: 
1 Duidelijke verschillen in behoefte, an

dere accentuering van doelstelling en 
aanpak op grond van cultuur, religie, 
mogelijkheden en beperkingen van 
leerlingen versterken de roep naar ver
scheidenheid en vragen om een nieuw 
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doordenken van het gelijkheidsbegin
sel: 'gelijke kansen voor iedereen'. 

2 Vergroting van de betrokkenheid van 
ouders, bestuurders en onderwijsge
venden bij de school vraagt om eigen 
verantwoordelijkheid met betrekking tot 
de doelstelling, de inhoud, de organisa
tie en vormgeving van het onderwijs
proces en van het pedagogisch kli
maat. 

lndien men de conclusies deelt en dus de 
verscheidenheid in het onderwijs als een 
zeer belangrijk cultureel goed beschouwt, 
ligt het voor de hand de inhoud van het 
huidig grondwetsartikel 23 te koesteren. 
lmmers het legt de basis voor de eigen 
verantwoordelijkheid bij de burger, op 
welke wijze dan ook daar vorm aan wordt 
gegeven. Maar het handhaven van dit 
grondwetsartikel is niet voldoende, zoals 
de ontwikkelingen in de afgelopen pe
riode hebben aangetoond. Opnieuw zal 
moeten worden nagegaan hoe in een mo
derne conceptie van overheidsbesturing 
de voortdurende zorg van de overheid 
voor onderwijs kan worden waargemaakt 
en welke instrumenten daarbij mogen 
worden gebruikt. Daarnaast zal echter 
moeten worden nagedacht over de vraag 
hoe de school op een verantwoorde, con
sistente wijze de geboden ruimte kan be
nutten om zichzelf te profileren op basis 
van gekozen, al of niet confessioneel be
paalde, uitgangspunten, pedagogische 
en onderwijsconceptuele keuzen en in
houdelijke accenten. Angst voor gebrek 
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aan verantwoordelijkheidsbesef en voor 
onkunde-aan de basis zijn geen sterke de
mocratische uitgangspu nten. 

Tenslotte zal bij het vinden van nieuwe we
gen om vorm te geven aan de noodzake
lijke verscheidenheid rekening moeten 
worden gehouden met demografische 
prognoses en financiele randvoorwaar
den. Regionale samenwerking van bestu
ren op het terrein van beheerszaken zou 
een bijdrage kunnen leveren aan het 
handhaven van voldoende spreiding en 
verscheidenheid zonder dat de kosten 
zouden moeten stijgen. In ditzelfde Iicht 
mag de vraag niet onbesproken blijven of, 
en in hoeverre, ouders bereid zouden 
moeten zijn zelf een bijdrage te leveren 
voor het onderwijs van kinderen en in het 
bijzonder voor het in stand houden van 
een school met een duidelijk eigen profiel. 
Het mag duidelijk zijn, dat bij dergelijke 
ontwikkelingen, de bescherming van de 
onderwijskansen voor kinderen van min
der draagkrachtige ouders bijzondere 
aandacht vragen. 

De verscheidenheid van het onderwijs 
als uitvloeisel van onze pluriforme samen
leving maar tevens gericht op de instand
houding ervan rechtvaardigt alleszins een 
dergelijke inspanning. 

187 


