
OnderwrJS 

Drs. K. de Jong Ozn. 

Basisvorming in het 
voortgezet onderwijs 

De voorstellen van de WRR nodigen uit tot 
een ontwikkeling in de nchting van een 
meer geintegreerd onderwijs. De Jong 
bespreekt het WRR-rapport 'Basisvor
ming in het onderwijs'. Zljn conclusie. 
meer vrljheid is nodig voor de scholen dan 
de WRR wil, bovendien Zljn meer mogelijk
heden gewenst voor elke /eerling, die im
mers uniek is. De heer De Jong geeft in 
het naschrift tevens een reactie op het 
wetsvoorstel van minister Oeetman aan
gaande het Voortgezet onderwijs. 

In het regeerakkoord op basis waarvan 
het tweede kabinet-Lubbers opereert le
zen we bij de paragraaf over het voort
gezet onderwijs: 'De basisvorming wordt 
conform het WAR-rapport in de Wet op het 
voortgezet onderwijs ingevoerd'. Op 23 
oktober jJ kondigde minister Deetman 
aan dat een wetsontwerp over de basis
vorming eind dit jaar aan de Tweede Ka
mer zal worden aangeboden. 'Wat het ka
binet betreft wordt het advies van de We
tenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid onverkort ingvoerd. Het al jaren
lang slepende probleem van de aanslui
ting tussen de verschillende vormen van 
onderwijs lijkt niet tot een oplossing te kun
nen komen zonder duidelijkheid over het 
begin- en eindpunt van deze onderwijs
vormen. Daarom moeten de eindniveaus 
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worden vastgelegd.' Aldus minister Deet
man (Friesch Dagblad, 23 oktober j.l.). 

Als dat allemaal doorgaat zal het rapport 
over 'Basisvorming in het onderw1js' dat 
de Wetenschappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid op 22 januari 1986 aan de 
regering uitbracht, een zeer belangrijke 
rol spelen in het toekomstige onderwijsbe
leid. 

In de hier volgende bespreking kunnen 
bepaald niet aile onderdelen van dit uit
voerige rapport aan de orde komen. lk zal 
mij daarom in de uitwerking beperken tot 
die punten en zaken die van belang zijn 
voor het bijzonder onderwijs. Centraal zul
len daarbij o.a. vragen staan als Wat 
kan/moet de overhe1d op het gebied van 
de basisvormmg ook van het bijzonder on
derwiJS vragen, en: wat is de eigen taak 
van het bijzonder onderwijs in dezen? 

Reeds in september 1979 d1enden de 
toenmalige bewindslieden van Onderwijs 
en Wetenschappen bij de WRR een ad
VIesaanvraag in met betrekking tot de ba
sisvorming. Om voor mij nog steeds on
duidelijke redenen werd die aanvraag 
toen door de WRR afgewimpeld. In okto
ber 1983 deed minister Deetman een 
nieuwe aanvraag, die nu wei wordt geho-

Drs. K. de Jong Ozn (1926) rs voorzrtter van de Unre School 
';n Evangelre· 
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OnderWIJS 

noreerd. Wat werd er precies gevraagd? 
'De Regering verzoekt de Raad deside

rata te formuleren met betrekking tot de in
houd, omvang en structurering van de ba
Sisvorming. De Raad zou kunnen trachten 
culturele, economische, wetenschappe
lijke en technologische ontwikkelingen te 
vertalen in kwaliteitseisen die te stellen zijn 
aan de basisvorming. In drie opzichten 
zou een evenwicht gezocht moeten wor
den, namelijk in datgene wat de maat
schappiJ van het onderwijs verlangt en wat 
vanu1t pedagogische theorie voor wense
IIJk gehouden wordt; in relatie tussen wat 
met hoofd, hart en hand geleerd moet 
worden en in de relatie tussen datgene 
wat in het basisonderwijs en datgene wat 
in het op basisonderwijs aansluitende 
voortgezet onderwijs geleerd moet wor
den' 

Meteen kan al geconstateerd worden, 
dat een voor de basisvorming toch heel 
essentieel punt hier met geen woord wordt 
aangeroerd, nJ het feit dat we in ons land 
twee soorten onderwijs kennen, nJ het 
onderwijs dat door de overheid wordt ge
regeld (het openbaar onderwijs) en dat 
vriJ is' (het bijzonder onderwijs). Voor het 

laatste kan de overheid slechts eisen van 
deugdelijkheid en bekostigingsvoorwaar
den opstellen. Oat er voor die basisvor
mlng misschien toch wei enig onder
scheid mag worden gemaakt tussen de 
twee bovengenoemde onderwijssoorten, 
daarvan wordt met geen woord gerept. 
Een teken? We zullen zien. 

Basisvorming in het onderwiJS wordt als 
volgt gedefinieerd: het geven van ge
meenschappelijke en algemene vorming 
op intellectueel, cultureel en sociaal ge
bled, die als grondslag dient voor een ver
dere ontwikkeling van de persoonlijkheid, 
voor het zinvol lunctioneren als lid van de 
samenleving en voor een verantwoorde 
keuze van een verdere scholing en van 
een beroep. 

Het eerste punt waarop ik wat nader wil 
1ngaan 1s dat begrip gemeenschappelijke 
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vorming. 
In het rapport wordt terecht gememo

reerd dat in een democratische samenle
ving iedere burger fundamenteel recht 
heeft op basisvorming. De keerzijde van 
dit recht is de leerplicht. Maar de rapport
schriJvers voegen er wei erg gemakkelijk 
aan toe dat hier een gemeenschappelijke 
scholing uit voortvloeit, waarbij aileen de 
Iengle van die scholing onderwerp van 
politieke en wetenschappelijke studie IS. 

De leerstof kan nJ op zeker twee ma
nieren difterentiatie vertonen. En dan gaat 
het over het voortgezet onderwijs. (Het 
WRR-rapport heelt het daar meestentijds 
ook over. Te summier geeft het overigens 
aan dat basisvorming natuurlijk in de eer
ste plaats te maken heeft met de basis
school.) In ons voortgezet onderwijs heb
ben we momenteel nog steeds een cate
goraal stelsel. In de eerste lase van een 
l.t.s. wordt andere basisvorming aange
boden dan in de eerste lase van een havo. 
Daarnaast is, als het goed is, op een 
christel1jke l.t.s. de basisvorm~ng anders 
dan op een openbare, hoewel er zeker 
vele gemeenschappelijke elementen zijn. 
Maar ook het doel is andersl 

In het derde hoofdstuk van het rapport 
wordt het streven naar algemene basis
vorming voor 1edereen beschreven. In de 
loop der tijden is ons onderwijs, dat van 
origine ook wat de leerplannen betreft, 
zeer versplinterd was, steeds meer ge'i'nte
greerd. Dr1e tendenties hebben hiervoor 
volgens de WRR gezorgd (zie biz. 65). 

In de eerste plaats wat genoemd wordt 
'de levensbeschouwelijke en ideologi
sche rechtsgelijkheid'. De pacificatie van 
1917 die hiervoor de basis legde wordt 
nog steeds als uitgangspunt voor ons on
derwijsbestel erkend. Vervolgens is er de 
toenemende invloed van de centrale over
heid die 'voortdurend meer eisen van 
deugdelijkheid aan het onderwijs stelt'. 
(Merkwaardig, typerend misschien, dat 
het zo in het rapport wordt geformuleerd: 
Men maakt oak hier geen onderscheid 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs, 
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terwijl het nog steeds zo is, dat die over
held het openbaar onderwiJS regelt, en 
eisen van deugdel1jkheid stelt aan het bij
zonder onderwijsl) Ten derde wordt de 1n
tegrat1e ook bevorderd door mmder te kie
zen voor aparte scholen voor aparte maat
schappelijke lagen. Die aparte soorten 
scholen had je vroeger ook nog in het la
ger onderwiJs, maar ze z1jn langzaam 
maar zeker verdwenen. De Wet op het Ba
sisonderwljs kan worden beschouwd, val
gens het rapport, als 'het logische sluitstuk 
van deze historische ontwikkeling naar al
gemene basisvorming'. Daarna zou het 
voortgezet onderwijs op dit punt aan de 
beurt zijn. 

Daar constateert het WRR-rapport ech
ter de laatste decennia eerder fragmenta
risering dan mtegratie op dit gebied. Men 
wijst dan met name op het streven, de ver
antwoordelijkheid voor de onderwijskun
dige vormgeving en het curriculum biJ de 
school zelf te leggen, op de invoering van 
de zogeheten keuzepakketten op grand 
van de Mammoetwet, of op het model van 
de middenschool waarvoor werd geko
zen in de Contourennota iedere leerling 
zijn eigen leerweg, met vrijheid voor per
soonlijke ontplooiing. (Dit laatste wordt in 
het rapport te eenziJdig weergegeven: 
eigen leerweg is n1et hetzelfde als eigen 
curriculum.) 

En dan lees ik op pag. 70 een merk
waardige zin: 'Het besef lijkt veri oren te 
ziJn gegaan dat het onderwijs sinds de pa
Cificatie van 1917 ook zou kunnen hebben 
evolueren naar meer eenhe1d in een con
text van politieke, levensbeschouwelijke 
en culturele verscheidenheid'. Op pag. 75 
wordt dit nog nader uitgelegd. Men voert 
als bezwaren tegen de onderwijspolitiek 
van met name de jaren zeventig aan dat 
individualisering van het onderwijs werd 
voorgestaan zonder dat deze in samen
hang met de eenheid (o.a. eindtermen) 
werd bezien. (lk merk op, dat 1n het Ont
wikkelingsplan Voortgezet Onderwijs, dat 
ik in 1979 mee ondertekende, wei degelijk 
over eindtermen werd gesproken.) 
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lk citeer nog een opmerkelijke zin (pag. 
75): 'Daarvoor in de plaats kwam een 
nieuwe probleemdiagnose waarin het 
streven naar individualisering, een mdivi
duele leerweg en inhoudelijke autonomie 
van de school centraal stonden. In Ieite 
werd hiermee tegelijkertijd het historische 
com prom is van de pacificat1e aangevoch
ten en het zaad voor "een nieuwe school
strijd" gezaaid'. Ook premier Lubbers 
heeft zich over deze zaak uitgelaten. Op 2 
apnl, op een congres over de Basisvor
mmg, ze1 hiJ o.a.: 'lk ben daarom bl1j dat de 
Raad nadrukkelijk wijst op de oorspronke
lijke gedachten achter de Pac1ficatie van 
1917, d1e de grondslag van de vrijheid 
van onderwijs vormt. Was het de oor
spronkelijke bedoeling van de Pac1ficatie 
dat scholen in hun onderwijskundige 
vorm wereldwijd van elkaar zouden gaan 
verschillen, totaal verschillende doelen 
zouden nastreven, zelfs vrijgelaten zou
den moeten worden in de keuze van het 
soort te geven onderw1js? Nee natuurlijk'. 
En hiJ wijst dan verder op de nationaal bm
dende rol die het onderwiJs binnen onze 
zo pluriforme samenlevmg zou moeten 
spelen. Op d1t cultuurpolitieke doel wijst 
het WRR-rapport ook nadrukkelijk (pag. 
79). 

Basisvorming is geen 
waardevrije 
aangelegenheid. 

Als ik d1t alles nu neerzet in de onderwiJS
politieke werkel1jkheid van vandaag. dan 
kom ik tot de volgende redeneringen. Ook 
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het WRR-rapport geeft duidelijk aan dat 
de gewenste inhoud van de basisvorming 
n1mmer op uitsluitend wetenschappelijke 
gronden gevonden kan worden. Politieke 
en normatieve keuzen spelen hierbij een 
belangnJke rol. Oat betekent dus dat die 
bas1svormmg die de overheid uniform ver
plicht stelt, zeker geen waardevrije aange
legenheld is. Sinds de overgang van distn
butlef naar constructief onderwijsbeleid 
heeft de overheid ook heel duidelijk eigen 
accenten Willen leggen in wat ze op dit 
punt voorschreef. Oat bl1jkt bijv. ook weer 
1n de Memorie van T oelichting bij de Be
grating 1987. Daann kondigen de be
Windslieden 'een n1euw evenwicht' 1n hun 
onderWIJSdoelstellmgen aan. Daarmee 
wordt zichtbaar dat ziJ in de verhouding 
tussen de onderdelen van de bekende 
tro1ka (persoonlijke ontplooi1ng, maat
schappelijke en culturele vorming, voor
bereiding op het beroepsmatig functione
ren) het maatschappelijk en cultureel func
tloneren minder nadruk willen geven. 

Daarbij moet duidelijk een nogal eenziJ
dlg, trendmatig reageren op de maat
schappelijke en culturele ontwikkelingen 
van de dag worden geconstateerd 
Staatssecretaris Ginjaar-Maas zei het on
langs heel duideliJk 'M1jn beleid is gericht 
op het onderwiJS dat is aangepast aan de 
maatschappelijke behoeften' (Uitleg 22-
10-86). 

Daar zit dus het eerste gevaar bij een 
overheid die de inhoud van de algemene 
bas1svorming gaat voorschrijven: een te 
trendmatig reageren op de waan van de 
dag. 

Maar er is veel meer aan de hand. On
danks de reeds lang bestaande pluriformi
telt van onze samenleving hebben we 
toch lang een redelijke culturele eenhe1d 
kunnen constateren. Deze kreeg met 
name gestalte in wat de Mammoetwet (art. 
42) noemde: 'waarden in de Nederlandse 
tradlt1e met name door christendom en hu
manlsme erkend'. 

Wat gebeurt echter? Mede ten gevolge 
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van de nog steeds doorgaande seculari
satie en door een loslaten van vele tradi
ties, is niet aileen die culturele eenheid 
steeds losser geworden. Er is, nu Neder
land hoe Ianger hoe minder het predikaat 
'christelijke natie' verdient, een andere 
stroming bezig op te komen die niet aileen 
het christendom van de eerste plaats gaat 
verdringen, maar hier en daar ook nogal 
wat overheersende trekjes gaat vertonen. 
Dr. N. L. Dod de ('De toekomst lijkt verle
den tijd', 1986) omschrijft haar als 'een hu
manistische visie op mens en samenle
ving d1e uitgaat van de relativiteit van het 
menselijk bestaan'. Om dit politiek te ver
talen: mocht er ooit een kabinet 1n ons land 
komen, gedragen door de coalitie PvdA
VVD, dan zal deze stroming ongetwijfeld 
een zeer belangrijk stempel gaan zetten 
op de eisen van deugdelijkheid die die re
gering zal stellen aan het bijzonder onder
WiJS, dus ook aan de algemene basisvor
mlng. 

Het openbaar onderwijs, met name de 
Vereniging voor Openbaar Onderwijs, 
gaat in zijn opstelling nog een stapJe ver
der. Het 'gunt' het confessioneel onder
wiJS slechts d1e kinderen, wier ouders om 
du1delijk religieuze redenen voor die 
school hebben gekozen. Hetzelfde blijkt 
uit de bewenng van het openbaar onder
wijs dat het sterk onderbedeeld is, nu plm. 
45% van het Nederlandse volk (nog) tot 
een kerk behoort, maar 60% zijn kinderen 
naar een confessionele school stuurt. Ook 
hieruit vall af te leiden, dat men daar vindt, 
dat het bijzondere van het confessionele 
onderwijs voornamelijk slechts in de reli
gieuze vorming zou liggen Ofwel, gesim
plificeerd: christelijk, katholiek onderwijs 1s 
openbaar onderwijs plus godsdienstige 
vorming. De algemene basisvorming zou 
dus voor openbaar en confessioneel
biJzonder onderwijs gelijk kunnen zijn. Ter
wijl allerwegen al lang geconstateerd is, 
en ook vanuit het openbaar onderwijs 
wordt toegegeven, dat het onderwijs (in 
de basisvormingl) daar helemaal niet neu
traal meer is, maar de ideologie van een 
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bepaalde sub-groep uit de samenleving 
presenteert. Soms duidelijk athe'i'stisch ge
kleurd, soms meer als humanistisch/indivi
dualistisch aan te duiden. 

Dit georganiseerde openbaar onder
wijs probeert steeds meer vat te krijgen op 
de onderwijspolitici van PvdA, 0'66 en 
VVD. Het wil een planning die het open
baar onderwijs prioriteit zal geven boven 
het bijzondere. En het zal, als de tekenen 
niet bedriegen, zeker ooit een paging 
doen de onderwijsverzuiling voor leerlin
gen en studenten boven 16 jaar af te 
schaffen. En wat de basisvorming betreft, 
zal het proberen het bijzonder onderwijs 
nog minder ruimte te geven dan de in het 
WRR-rapport genoemde 20%. Zelfs het 
oud-PvdA-kamerlid en onderwijsspecia
list Martin Konings waarschuwde daar al 
voor (Schoolbestuur 6e jrg. nr. 4). De con
clusie is dus: De overheid moet zeker een 
hoeveelheid algemene basisvorming 
voorschrijven. Maar aangezien het hier 
niet om iets waardevrijs gaat, dient de 
overheid er zich aan de ene kant voor te 
hoeden geen eigen (wellicht verborgen) 
ideologie in dezen te ontwikkelen die voor 
een bepaald deel van de bevolking on
aanvaardbaar is. Verder zal de bijzondere 
school zelf een !link deel van die basisvor
ming moeten kunnen invullen. Zo heeft mi
nister Deetman het eigenlijk ook uitge
drukt, toen hij op 2 april jJ in Ede zei 'dat 
de rijksoverheid de verantwoordelijkheid 
draagt voor de vaststelling van ieder geval 
een deel van het beoogde eindresultaat 
van de basisvorming'. Maar dat verschilt 
meer dan een accent van de teneur van 
het WRR-rapport op dit punt. 

Wat betekent dit alles nu voor een prakti
sche beoordel!ng van het WRR-rapport? 
In de voorstellen wordt 80% ingeruimd 
voor voor ieder verplichte vakken en leer
gebieden. Daarbij beargumenteert het 
rapport duidelijk waarom het bepaalde 
vakken verplicht wil stellen. Ook geeft het 
een urenverdeling voor de drie jaar voort
gezet onderwijs waarin de gewenste ba-
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s1svorming zou moeten plaatsvinden. 
Naast dit verplichte kerncurriculum voor 
iedereen is er een vrije ruimte van 20%. 
Hier kunnen leerlingen andere vakken kie
zen, en kunnen zij aan verdieping doen 
van gevolgde vakken, of de tijd gebruiken 
voor het inhalen van achterstanden. 

Op z'n gunst1gst gaat het bij die vrije 
ruimte om zes lesuren per week. Omdat 
de basisvorming ook op categoriale scho
len moet plaatsvinden zoals gymnasia en 
l.t.s.'en, zullen die uren uit de vrije ruimte 
hard nodig zijn. Ook zal overal een aan
slag worden gedaan op die verdiepings
en achterstand-inhaaluren. Het zal er in de 
praktijk wei op neerkomen, dat het bijzon
der onderwijs van die vrije ruimte hoog
stens twee uur per week kan gaan gebrui
ken voor de eigen identiteit. Zodat we toch 
de kant dreigen op te gaan van: een con
fesslonele school voor voortgezet onder
wijs moet dezelfde basisvorming geven 
als de openbare, maar geeft daarbij nog 
een of twee uren godsdienstonderwljS per 
week. (dat wil zeggen in de tijd die het 
openbaar onderwijs extra aan verd1eping 
of het inhalen van achterstanden kan 
bestedenl) 

Er blijven dus wemig eigen mogelijkhe
den meer over voor het bijzonder onder
wijs. Tenzij het claimt, dat het die 80% heel 
anders geregeld wil zien. En dat zou moe
ten. Men kan het er over eens zijn, dat de 
mvulling van die 80% zeker geen waarde
vrije aangelegenheid is. Bestudering van 
het WRR-rapport laat dat op vele plaatsen 
zien. (Menzie bijv. hoofdstuk 3.3 'Ooelein
den van de basisvorming'). DaarbiJ gaat 
het om zowel leerstof die men van be
paalde vakken geeft, alsook aan het ge
wicht dat men aan sommige vakken toe
kent. Oat men bijv. aan geschiedenis 
meer ruimte toekent dan de Centrale 
Werkgroep voor het Voortgezet Basison
derwijs deed, heeft een heel duidelijk 
waardebepaalde achtergrond. Ook heeft 
het WRR-rapport heel bewust onderwijs in 
geestelijke stromingen weggelaten. 

Nu moet worden toegegeven dat het 
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e1sen van een bepaald kwantum alge
mene basisvorming, verplicht voor ieder
een, onontkoombaar is. Naar mijn mening 
zou de overheid zich in dezen daarbij ech
ter moeten beperken: 
a 80% van de beschikbare lestijd moet 

voldoende zijn om te voldoen aan de 
door de overhe1d te stellen e1sen; 

b de overheid schrijft voor de invulling 
van die 80% wei een lijstJe met vakken 
voor, doch geen urenaantallen per vak; 

c de overheid schrijft ook bepaalde eind
termen voor, doch slechts die welke 
schnftel1jk worden getoetst door middel 
van onder verantwoordelijkheid van de 
overheid op te stellen examenopga
ven. 

Oat zou betekenen dat de bijzondere 
school de ru1mte houdt om het gewicht 
v3.n de vakken voor een deel zelf te bepa
len alsook ten dele de 1nhoud van de 
leerstof. 

DaarbiJ moet worden opgemerkt, dat 
veert1en voorgeschreven vakken wei erg 
veel1s. Elke poging om er nog een aan toe 
te voegen zou moeten worden verijdeld. 
Eerder zouden er een of meer af moeten. 
Als de WRR per se vast wil houden aan 14 
vakken met vastgestelde eindtermen voor 
de meeste, zal hij aan verlenging van de 
cursusduur moeten denken. Het WAR
rapport wil twee niveaus aanhouden. Al
lerwegen hoort men helaas uit de praktijk 
de verwachting dat met name in het l.b.o. 
10-20% het laagste niveau niet zal kunnen 
halen. Wat dan? De overhe1d kan zich hier 
n1et van afmakenl 

In de Memorie van Toelichting biJ de On
derwiJsbegrot~ng 1987 lezen we (par. 2.2) 
Voor de activite1ten ter invoenng van de 
bas1svorming wordt een projectmatige or
gantsatie op afstand van de overheid tot 
stand gebracht. Langs deze weg wil het 
kabinet de brede betrokkenheid uit vele, 
deskundige instell~ngen en maatschappe
ltjke organ1saties bevorderen en de be
moeienls van het ministerie bescheiden 
houden'. 
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Minister Deetman zei hierover op 2 april 
j.l. o.a. ' .. omdat ik uitga van zorgvuldig
heid in het proces van leerplanontwikke
ling waarmee de introductie van basisvor
ming gepaard zal moeten gaan, een zorg
vuldigheid die met name het evenwicht 
betreft tussen de functies van basisvor
ming, waarover de overheid garanties 
moet bieden, en de ruimte voor de scho
len om hun identiteit in de basisvorm1ng 
door te Iaten klinken'. 

Het moge duidelijk zijn, dat hier een ge
weldige taak ligt voor het bijzonder con
fessioneel onderwijs. Het zal zich zeer in
tensief met een eigen leerplanontwikke
ling moeten bezig houden. Oat betekent in 
deze seculariserende wereld verborgen 
doelstellingen bij allerlei vakken te ont
maskeren, die in strijd zijn met de uit
gangspunten van de christelijke en de ka
tholieke school. Oat betekent verder 1n de 
eigen organisaties, in de eigen scholen 
druk bezig te zijn basisvorming van eigen 
kleur te ontwikkelen. 

Maar dat betekent ook op nationaal ni
veau meewerken aan het vaststellen van 
de algemeen aanvaardbare eindtermen 
voor dat deel van de basisvorming dat 
voor 1edere leerling gelijk is. 

Graag wil ik ook nog een paar opmerkin
gen maken over de structuur van de ba
sisvorming. In het WRR-rapport worden 
wat dit betreft drie beginselen genoemd 
'die 1n de westerse cultuur even hoog wor
den geschat en in ere gehouden'. Deze 
ziJn: 1. het beginsel van gelijke kansen; 2. 
het beginsel van prestatie of verdienste; 3. 
het beginsel van de autonomie van het ge
zln (biz. 250). Deze beginselen kunnen 
volgens de WRR niet tegelijkertijd worden 
nagestreefd in onze samenleving. 

Als men nu het rapport in Z1jn totaliteit 
bekijkt heeft men beginsel 2 naar miJn me
ning in Ieite de hoogste prioriteit gegeven. 
Beginsel 3 heeft men lager geacht, door 
zoveel mogelijk naar gelijke inhoud van de 
basisvorming te streven, waar ik mijn be
zwaren reeds tegen heb geuit. Beginsel 1 
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komt zo ook in de knel. maar de WRR 
hoopt dat dit loch nog kan worden ge
diend 'door een pluriform patroon van 
groeperingsvormen en didactische vor
men' (biz. 252). 

In het kabinetsstandpunt ten aanzien 
van het rapport (Kamerstuk 19551 nr. 1 
dd. 26 mei 1986), wordt als eerste reden 
voor een verruiming van de basisvorming 
'de economie' genoemd. Het kabinet ver
geet echter een aantal al zo lang in het 
voortgezet onderwijs aanwezige knelpun
ten. Het kan met de voorgestelde invoe
ring van de basisvorming niet vanuit een 
blanco situatie werken. Ons voortgezet 
onderwiJS schiet vaak nogal tekort in de re
latle met de leerlingen. 

Rendement 
Het zogenaamde externe rendement is 
voor dat onderwijs te laag. Het talent dat 
bij uitstroom van het basisonderwijs bij 
leerlingen aanwezig is wordt bij lange na 
niet ontwikkeld. Ook het zgn. interne ren
dement is laag. Niet aileen blijven er per 
jaar plm. 110.000 leerlingen in het avo/vwo 
en het lbo zitten, per jaar verlaten plm. 
33.000 leerlingen dat voortgezet onder
wijs met lege handen, dus zonder een di
ploma. 

De WRR blijft vaag over de 
broodnodige differentiatie. 

De WRR laat dit probleem zeker niet ge
heel liggen. Ook vanwege de twee ni
veaus van de basisvorming heeft hij zeker 
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wei oog voor de broodnodige differentia
tie. Maar, hoewel hij niet voorbiJQaat aan 
de mogelijkheden van meer ge1ntegreerd 
voortgezet onderwijs - eerste fase - ont
houdt de Raad zich van een al te duidelijk 
ad vies in d1e richting. Oat is zeer te betreu
ren. En vanwege bovengenoemde knel
punten en omdat ondanks het gemeen
schappelijk curriculum en de vastgestelde 
eindtermen, bijv. het zgn. 1 e niveau op 
een vwo-school zeker iets anders zal m
houden dan op bijv. een Its. Geen selectie
vriJ onderwiJS dus, te weinig gel1jke kan
sen. 

Nu weet ik natuurlijk wei dater - vooral 
door toedoen van de VVD - met betrek
king tot de toekomstige structuur van het 
voortgezet onderw1js een zekere patstel
ling aanwezig is. lk ben ook nooit voor een 
te snelle verandering in dezen geweest. 
Meer wei bevond ik me bij wat ik 'het sti
mulerend groeimodel' noemde. D.w.z. 
een langzame maar zekere ontwikkeling 
in de nchting van meer ge·lntegreerd 
voortgezet onderwijs, door de overheid te 
stimuleren. De voorstellen van de WRR 
nodigen hier als het ware toe u1t. Het is m.i. 
zo duidelijk als wat dat de voorgestelde 
gemeenschappelijke basisvorming het 
meest en het best tot zijn recht komt in 
voortgezet basisonderwijs of in een brede 
scholengemeenschap en het slechtst in 
categoriale scholen, met name door de 
zgn. kameleon-werking: de vorming neemt 
de kleur aan van het schooltype. In het 
hiervoor genoemde kabinetsstandpunt 
wordt over dit alles met geen woord ge
rept. I k ben wei zeer benieuwd, wat de be
windslieden in hun aangekondigde wets
voorstel hierover zullen voorstellen. 

Enerzijds kun je misschien zeggen: als 
d1e basisvormmg er komt, volgt er vanzelf 
meer integratie. Maar zo passief kan de 
overheid zich in dezen niet opstellen. Zij 
kan toch niet uiterst actief zijn om het peil 
van het onderwijs te verhogen door het in
voeren van algemene basisvorming en 
het verbeteren van de beroepsvoorberei
ding, terwijl ze haar sociale plicht tegen-
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over t1enduizenden leerlingen verzaakt? 
En daarbiJ gaat het er n1et aileen om dat 
veel talent niet word! gebru1kt, maar ook 
om de frustraties van talloze ab1turienten. 

De regering gaat vele activiteiten ont
p!oolen voor het verbeteren van de alge
mene bas1svorming. Laat zij zich even 
sterk 1nspannen om zoveel mogel1jk leer
llngen op de hun passende manier zoveel 
mogeliJk van dit vormingsaanbod te Iaten 
prof1teren. 

Nog eens heel kort samenvattend dat 
ZIJn toch typisch twee punten voor het 
CDA? Namelijk: meer vriJheid voor de 
scholen (dan de WRR eigenlijk w1l) en 
meer mogel1jkheden voor elke leerling die 
1mmers uniek is? 

Naschrift 
Nadal dit artikel was voltooid en ingezon
den kwam op 18 december J.l inderdaad 
het concept-wetsontwerp u1t zoals was 
aangekondigd. 01t concept is naar de on
derwijsorganisatles gezonden om adv1es. 
Het WRR-rapport is praktisch volledig op
gevolgd, omgezet in wijz1g1ngen van de 
Wet op het Voortgezet Onderw1js. DaarbiJ 
z11n ter aanvull1ng een aantal prakt1sche 
zaken opgenomen, zoals de niveaus van 
bas1svorm1ng die moeten worden bereikt, 
de toegestane duur van die basisvorming 
(2. 3 of 4 jaar) en de voorwaarden voor 
doorstroming naar het mbo en de boven
bouw van het vwo en het havo. Op ver
zoek van de redactie maak ik hieronder 
nog een aantal aanvullende opmerkingen 
naar aanle1ding van bovengenoemd con
cept-wetsontwerp. 

Het concept-wetsontwerp schrijft niet ai
leen 14 vakken voor, zoals die door de 
WRR werden geadv1seerd, maar neemt 
daarbiJ ook de urenverdeling van dat ad
vlesorgaan als u1tgangspunt voor op
name 1n een AM.v.B. Van de leslijd, minu
tleus onderverdeeld, zal minimaal 80% 
aan die vakken moeten worden besteed. 

Verder zullen er na overleg met o.a. het 
onderw1jsveld per vak eindtermen worden 
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opgesteld, die eerst in een AM.v.B. ko
men, later in de wet De Memorie van Toe
llchtlng bij het concept-wetsontwerp wijdt 
een aparte paragraaf aan 'de Eindtermen 
en de Vnjheid van lnrichting'. 

Het is de bedoel1ng dat de vast te stellen 
eindtermen (zowel van het basisonderwijs 
als van het voortgezet onderwijs 1 e fase) 
'zodan1g worden vastgesteld dat zij voor 
onderw1jsprogramma's een duidelijk richt
snoer vormen'. 

Men zou, zo wordt er dan veronder
steld, de indruk kunnen krijgen 'dat door 
het stellen van eindtermen de grens tus
sen deugdelijkheidseisen en de vrijhe1d 
van 1nrichting iets verschuift; in die zin dat 
eisen van deugdelijkheid zouden worden 
verbreed ten koste van de vri1he1d van in
nchting. Feitelijk zal dit echter niet of nau
welijks het geval zijn. In dit verband kan 
bijvoorbeeld worden gewezen op de hui
dige e1ndexamenprogramma's in het 
voortgezet onderwijs die thans het leer
plan in niet onbelangrijke mate bepalen.' 

Dit nu is een pragmatische manier van 
redeneren waar ik grote bezwaren tegen 
heb. De eindexamenprogramma's die 
h1er als voorbeeld worden aangehaald, 
hebben betrekking op de afsluiting van 
verschillende vormen van voortgezet on
derwiJS na 4 jaar (lbo, mavo) 5 jaar (havo) 
of 6 jaar (vwo). De overheidstoetsing er
van geschiedt echter uitsluitend door een 
centraal schriftelijk examen. Daarnaast 
kent men op de scholen het schoolonder
zoek, dat met name aan de bijzondere 
scholen de gelegenheid biedt om eigen 
schooldoelstellingen te realiseren. 

Wat gaat er nu echter gebeuren, als de 
plannen doorgaan? Dan komen er nog 
twee overhe1dscontroles bij, eindtermen 
aan het eind van de basisschool en aan 
het eind van de eerste fase van het voort
gezet onderwijs. Dan kan men toch moei
lijk volhouden, dat er van verschuiving 
van de grens tussen de vrijheid van inrich
ting en de deugelijkheidseisen nauwelijks 
of geen sprake is' Bovendien worden dan 
ook nog de aantallen uren voor de verschil-
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lende vakken in feite helemaal voorge
schreven. De vrije ruimte van 20% is, zo
als ik al aangaf, nodig voor andere vak
ken. 

Wat dan? Oat heb ik hiervoor al aange
geven, maar ik specificeer het hier nog 
een keer. Laat men geen preciese uren
aantallen voorschrijven. lk heb er begrip 
voor, dat aan het formuleren van eindter
men door de overheid momenteel niet valt 
te ontkomen, vooral ter verhoging van de 
kwaliteit van het onderwiJS. Toch bepleit ik, 
dat deze formulering zo geschiedt, dat het 
b1jzonder onderwijs nog voldoende ru1mte 
overhoudt om bij de vakken waar het hier 
om gaat, ook eigen doelstellingen te reali
seren. 
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Onderw·J~ 

Als de secularisatie doorzet zal met 
name de confessionele school steeds 
meer doelstellingen krijgen, die verschil
len van datgene wat de overheid aan haar 
e1gen scholen gaat voorschrijven. Met 
deze ontwikkeling op de langere termiJn 
zal, bij de wetsw1jzigingen waar het hier 
om gaat, door een CDA-bewindsman ter 
dege rekening dienen te worden gehou
den. 
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