
Commentaar uit het 

Wetenschappelijk lnstituut 

Pen scoop 

De schoolstrijd van de 
arbeidersklasse 

Het COA wil zich nog ntet aan besltssingen 
branden dte het voortgezet onderwijs aan
gaan. Wie het program 'Uttzicht' leest, komt 
al gauw tot deze conclusie. 
Onderwijsbeleid IS nameliJk, stnds jaren al 
weer, een heet hangiJzer. ldealisme en irrita
tie over de inrichttng van het voortgezet on
derwijs komen tot uitdrukking in plannen, 
nota's, tegenplannen en tegennota's. En zij 
lopen zo hoog op dat polttieke parttjen dit 
terrein omztchtig benaderen. Oat geldt ook 
voor het COA 

Actie van christen-democraten 
De Mammoetwet. produkt van christen-de
mocratische bewtndslieden, maakte al heel 
veel los. Ock tussen christen-democraten 
onderling vond daarover een hevtge dtscus
ste plaats. lmmers. de overhetd werd door 
deze Mammoetwet tneens veel actiever in 
het vormgeven van de onderwijsstructuur. 
We gingen over naar het 'constructieve on
derwijsbeleid' Stndsdien is het construc
ttewerk doorgegaan. De invoering van de 
Mammoetwet biedt veel ruimte voor de indl-

42 

viduele ontplooitng van de leerlingen, dte zelf, 
na enkele jaren, hun vakkenpakket konden 
kiezen. De variatte in einddiploma's nam 
daardoor sterk toe. Daarnaast dachten we
derom met name chnsten-democraten aan 
een 'brug' tussen het toenrnalig lager onder
wijs en de fase waann de persoonlijke keuze 
van vakkenpakketten plaatsvond. Ote brug 
zou een school kunnen zijn die eigenlijk voor 
aile leerlingen geschikt was. Een soort ver
lenging van de fase van het lager onderwijs. 
Ote verlenging werd gewenst geacht in ver
band met de toenemende ingewikkeldheid 
van de samenleving, de verscheidenheid en 
veranderlijkheid van de beroepen. Boven
dien zou met het oog op de veelheid van 
verantwoordelijkheden waar volwassenen 
voor staan de toerusting moeten worden 
verbreed. Bij dit laatste speelde de overwe
ging een rol dat de beroepsuitoefening tn de 
toekomst ntet meer zo'n dominante plaats tn 
het Ieven zou innemen. De volwassen, mon
dige mens zou daarnaast ook veel meer tiJd 
en creativitett gaan besteden 1n de sfeer van 
de vrtJwillige en ideele tnzet. Voor een goede 
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Pen scoop 

opleidings- en beroepskeuze zouden op 
deze wijze enkele jaren extra beschikbaar 
komen. Uitstel van die keuze werd en wordt 
in het algemeen belangrijk geacht. De inde
ling van leerlingen kon zodoende op een 
doelmatiger wijze plaatsvinden, zodat het 
verschijnsel van zittenblijven en uitvallen zou 
worden tegengegaan. 

Ministerieel bedrijfsongeval 
Toen kwam minister Van Kemenade, die, 
geheel in de stijl van zijn tijd, de oplossing op 
sterk ideologische wijze aan de man bracht. 
Het leek ineens alsof het al die jaren gegaan 
was over de vraag hoe de klassenstrijd zou 
kunnen worden beslecht. De gemeenschap
pelijke middenschool (zo ging men de brug 
tussen lager onderwijs en de tweede fase 
van het voortgezet onderwijs noemen) kreeg 
een sterk politiek-ideologische tint. Aile jon
geren bij elkaar, dan worden ze gelijker! De 
school moest als hefboom dienen voor 
maatschappijverandering, als het kan in link
se richting (de zogenaamde progressie). 
Hoewel, wat socialisten en liberalen met het 
onderwijs willen, komt eigenlijk op hetzelfde 
neer. Tussen hen beiden geldt links-rechts 
eigenlijk niet. 
Oat was niet zo'n slimme aanpak voor een 
onderwijsvernieuwing. Want in Nederland 
(en daar niet aileen) wordt het onderwijs als 
een eigen levenssfeer gezien, met een zeke
re eigen wettelijkheid. Bovendien maakt de 
schijn dat kinderen als politiek wapen wor
den gehanteerd of politiek worden gemani
puleerd, elke onderwijsvernieuwing al gauw 
verdacht. 
Hoewel velen in het onderwijs best 'in' wa
ren voor een omvattende verandering (idea
listen zijnaltijd bezig) zag men aldra in dat de 
voorgestelde veranderingen bijzonder veel
eisend waren (ideale docenten veronderstel
den) en dat de. positieve effecten niet van
zelfsprekend zouden volgen. En voor ver
nieuwing is het juist nodig om het vertrou
wen van aile betrokkenen te winnen. Wie dat 
verwaarloost, ontmoet een schare ouders, 
leerkrachten en besturen die krachtig op hun 
strepen gaan staan. Hoe zat het oak alweer 
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met de vrijheid van inrichting? Weg ver
nieuwing? En tach was het een en ander 
nodig. 

Sinds dit ministerieel bedrijfsongeval pogen 
zijn opvolgers, en met name minister Deet
man, via zo'n voorzichtig mogelijke weg, met 
het ontzien van zoveel mogelijk heilige on
derwijskoeien en onder een heel andere vlag 
(niet de middenschool, maar 'voortgezet 
basisonderwijs' -VBAO) de schade te beper-

' De schijn dat kinderen als 
politiek wapen worden 
gehanteerd maakt elke 
onderwijsvernieuwing al 
gauw verdacht. ' 

ken. Zo hopen zij tach nag een paar model
boerderijen overeind te houden en op te 
zetten die als orientatiepunt voor ver
nieuwingsgezinde scholen kunnen dienen. 
Ook in het kader van ons wetenschappelijk 
instituut is een rapport uitgebracht ('Samen 
verder') dat deze voorzichtige lijn bepleit: aile 
nadruk op vernieuwing 'van onderop', aile 
eerbied voor de bevoegde gezagen (bestu
ren). En terechtl Maar de overheid, aldus 
'Samen verder', heeft wei een taak bij het 
helpen vinden van een ontwikkelingslijn, van 
de kaders waarbinnen veranderingen het 
best kunnen plaatsvinden. In dat rapport is 
voor christen-democratische bezinning heel 
wat terug te vinden. 
Vanuit christen-democratisch standpunt is 
er veel aan te merken op het.huidige school
systeem. Eigenlijk is het sterk gefixeerd op 
elitevorming. De race naar het einddiploma 
wordt door veel te weinig leerlingen gehaald. 
Daarmee vertoont het systeem de trekken 
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van 'survival of the fittest', een systeem 
waann men ntet te zeer wakker ligt over de 
mislukkingen (drop~outs). Het klassieke indi~ 
vidualisme heeft de overhand, hetgeen door 
de Mammoetwet nog is versterkt. DaarbiJ is 
de aanslutting die officieel tussen bepaalde 
schooltypen hoort te bestaan (bijvoorbeeld 
die tussen algemeen vormend en mrddel~ 
baar en hoger beroepsonderwijs) notoir 
slecht. Recente publikaties melden 70 a 
80% zittenblijvers en afhakers in de eerste 
klas van de HTS. Het voorbereidende jaar 
voor hoger technisch onderwiJS is in 1978 
verdwenent Over het effect daarvan IS stnds~ 
dien geetl mtnister gestrutkeld. Het IS nu al 
jaren huilen met die aansluiting. Een produk~ 
tieproces met 70.% afkeuringen 1s ondenk~ 
baar. Zotets kan men zich aileen met jonge 
men sen veroorloven ....... . 

'Samen verder' zet de christen~democrati~ 
sche traditie ten aanzien van het denken 
over de structuur van het voortgezet onder~ 
wijs, voort. Er IS echter een groot verschtl 1n 
de voorgestelde procedure om bij een getn~ 
tegreerde school voor de eerste fase van het 
voortgezet onderwtJS u1t te komen. Het zo~ 
genaamde voortgezet basisonderwijs 1s voor 
'Samen verder' een langere~termijndoelstel~ 
ling. Het moet een school worden waar be~ 
stuur en docenten zelf de inrichting bepalen. 
Aile vnjhetd voor verschetdenhetd van rich~ 

ttng of niveau die men wenst. Geen opgeleg~ 
de heterogene klassensamenstelling, waar 
zwak en slim tezamen eenzelfde bastsvor~ 
mtng zouden ondergaan. Voor leerltngen en 
docenten zou dat trouwens in de regel een 
teleurstelling geworden ziJn. Op weg naar 
dat voortgezet basisonderwijs kan er nog 
heel wat in ons tnzicht veranderen, zo stelt 
het WJ~rapport. Maar dat mag ons niet 
verhtnderetl om alvast te streven naar brede~ 
re scholengemeenschappen die er wellicht 
eerder toe komen om de overstap van 
schooltype naar schooltype te versoepelen, 
dan de aparte scholen van het categorale 
stelsel. Het voorstel van 'Samen verder' 1s 
gencht op een goed evenwtcht tussen con~ 
structief onderwijsbeletd en michttngsvnJ~ 
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heid. De overhetd mag en moet op grond 
van haar eigen bevoegdhetd tnzake een 
rechtvaardige toedeling van algemeen wei~ 
ztjn, richtlijnen geven die het sociaal grond~ 
recht op onderwtjs voor allen optimaltseert. 
Daarvoor is wetgevtng nodtg. Maar het on~ 
derwtjs zelf heeft ook zijn eigen mandaat. 
Oat kan de pol1t1ek niet overnemen. Het CDA 
kenmerkt zich o.a. door daarvoor een 
scherp en open oog te hebben. Men leze 
slechts het nieuwe CDA~program. 

Wat moet er in de basisvorming? 
Het is goed dat er over dat verder weg 
gelegen model van het VBAO wordt voort~ 
gedacht en dat de ontwikkeling 1n die nch~ 
ting rutmte wordt geboden Vandaar dat de 
regering aan de Wetenschappeltjke Raad 
voor het Regeringsbeletd heeft gevraagd om 
na te gaan wat er in dat VBAO zou moeten 
worden aangeboden. De regering vroeg: 
- ztjn er verschillen aan te wijzen in de resul~ 

taten van basisvorming naar gelang de 
structuur van het onderwtJS verschiiP 

- wat zou een naar de hutdige onderwiJs~ 
kundtge inztchten adequate structuur zijn 
van een basisvorming na het basisonder~ 
wijs? 

Egotopia 
Een professor van de VU heeft de Ieiding van 
het onderzoeksteam. Dus zetten we ons 
met extra nieuwsgiengheid aan de lezing van 
het uttgebrachte rapport 'OnderwtJS op de 
tweesprong'. Prof. Vos blijkt veel bezwaren 
te hebben tegen het categonale schoolsys~ 
teem, zoals dat nu nog met ZIJn gymnasia, 
zijn havo's. zijn beroepsopletdingen etc. be~ 
staat. Verder ziet htj de eenhetd van het 
onderwiJS verloren gaan. En tnderdaad. er is 
een hele onrust en aan de onderlinge aan~ 
sluiting van schooltypen ontbreekt nog 
steeds zeer veel. Volgens Vos IS tndividualt~ 
senng in het onderwijs stnds de Mammoet~ 
wet daar mede schuld aan. Er is een grote 
verschetdenhetd aan leerwegen ontstaan 
btnnen de scholen en het aantal schooltypen 
groett ook steeds. Door de sterke leerltngge~ 

-richtheid komt elk ktnd apart te staan als 
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ontheemd 1ndividu. De steun van een vaste 
groep of klas IS weggevallen. Er is geen 
klasseavond, geen klasseteam, minder iden
tlflcat1emogel1jkheden dus. Dit indlvidualise
ringsproces heeft een brede maatschappe
lijke achtergrond. Vos citeert de uitspraak: 
'Tegenwoordig zijn we een verzameling los
se mensen, op weg naar flexiewerk, flexiege
zin en een flexiemaatschappij. Persoonlijke 
voorkeuren gaan veel meer dan vroeger het 
gedrag van mensen regeren. Onderlinge re
laties vallen steeds m1nder goed 1n te passen 
binnen de vertrouwde schema's. Confectie 
is uit, maatwerk is de n1euwe boodschap. 
Voor de overheid komt deze ontwikkeling 
neer op een soort ramp'. 

Waar vaste instituties ontbreken zijn moeilijk 
du1delijke regels te maken. Veel macht komt 
daardoor ter beoordel1ng van de uitvoerende 
ambtenaar. Het gevolg IS rechtsongelijkheid 
en willekeur, aldus Vos, en het ideaal van de 
zelfrealisatie en zelfbeschikking is zodoende 
in kort bestek geevolueerd tot het 'voor jezelf 
opkomen', de 'me-decade'. Egotopia. lndi
vidualisering leidt slechts tot economische 
'self-sufficiency and self-interest'; en niet tot 
democratische idealen, 'fairness', laat staan 
tot broederschap of sol1danteit. Een keur van 
hedendaagse auteurs wordt hierbiJ aange
haald. Aldus een stukje van Vos' maat
schappljkntlek, welke op deze punten heel 
scherp en doeltreffend is. Vos z1et de eman
cipatiefunctle van het onderwijs daardoor in 
gevaar komen. Hij wil geen emanclpatiebe
vordering door zelfontplooiing, c.q. zelfbepa
ling, zoals in de contourennota's van destijds 
Van Kemenade. 
Vos volgt liever een n1euwe ontwikkeling bij 
Van Kemenade, die nu pleit voor emancipa
tie conform de slogan 'promotion de tous' 
(ontw1kkel1ng van allen). Wie Vos' maat
schappijkritlek op dit punt bijvalt hoeft niet 
van de weeromstuit zijn oploss1ng te accep
teren. 'Promot1on de tous' betekent gewoon 
een centraal gereguleerde onderwljsstruc
tuur, waann 1n hoofdzaak uniforme basisvor
m~ng voor aile leerilngen v1a een soort mld
denschool wordt gepropageerd. Oat liJkt me 

Chnsten Democratische Verkenningen 1/86 

bepaald n1et het en1ge m1ddel om de frag
mentatie van de maatschappij en van de 
schoolsamenleving te bestnJden. 

Een eigenaardige visie op de schoolstrijd 
Teleurstellender echter is de e1genaard1ge 
visie van Vos op de geschieden1s van het 
onderw1js 1n Nederland. Van een VU-hoogle
raar verwacht men iets andersl Hij schetst 
de situatie van v66r 1920 waarin nog n1et het 
recht op eigen onderwijsvormen aan de ver
scheidenheid van groeperingen was toege
kend. Vos doelt kennelijk op de pos1t1e van 
de voorstanders van bijzonder christeiiJk on
derwijs, die door de liberalen en hun aan
hang werden gediscrimineerd. In dit verband 
noemt hij Troelstra (sic!), als enige, met ere 
als mede-verantwoordelijke voor de pacifl
catie van het onderwijs. Nu hadden w1j altiJd 
gedacht dat de gelijkberechtiging van het 
bijzonder met het openbaar onderwijs nooit 
een doel van de soCialistische striJd was. 
Troelstra is gewoon door de knieen gegaan, 
o.a. in ruil voor de vervanging van het ge
zinshoofdenkiesrecht door het algemeen 
kiesrecht. Terecht meldt Vos dat de sociaal
democratle steeds voor de eenheid van het 
onderw1js gestreden heeft en wei 1n de vorm 
van een un1form staatsonderwijs. Oat IS 1ets 
anders dan rechtsgeiiJkheld. Van chnstel1jke 
kant was die eenhe1d nu weer n1et zo essen
tieel en zeker niet als die met staatspedago
giek gepaard ging. De 'eenhe1d' was meer 
het gevolg van de f1nanc1ele gei1Jkstell1ng tus
sen bijzonder en openbaar, zodat ook chns
telijk onderwijs op even goede w1jze kon 
worden gegeven als openbaar. lnspectie en 
deugdelijkheidseisen werden daarbij zonder 
bezwaar aanvaard. 
Latere christen-democratische bewinds
lieden, zoals Grosheide, hebben wei eens 
met spijt opgemerkt dat christel1jke scholen 
de vrijhe1d van onderwijs eigenlijk nooit tot 
op haar grenzen hebben uitgeprobeerd. Na 
de strijd was het goed oogsten en rusten. 
Goed christelijk onderw1js zou zelf voorbeel
dige experimenten hebben uitgevoerd en 
daardoor wellicht het voortouw hebben kun
nen nemen in de ontwikkeling van het on-
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derwiJS als zodan1g. Maar dat IS n1et ge
beurd. Un1formiteit dus door gebrek aan 
act1e. 
Vos echter neemt het oude social1st1sche 
un1formite1ts1deaal over, tracht het reforma
torisch en liberaal te dopen (niet katholiekl) 
en verraadt een nostalg1sche terugblik naar 
de tijd waarin vooral de overheid aan de 
touwtjes trok. Ook ziet hij met spijt hoe de 
centrale regelgev1ng en de c1rculaire- 'wet
geving' van het departement van onderwiJS 

' Vos blikt nostalgisch terug 
naar de tijd waarin vooral 
de overheid aan de 
touwtjes trok. ' 

momenteel onder vuur liggen. De 'indlvldue
le zu1l' (wat een zot begnp), ja 'de e1genheid 
van de scholen zelf', staat volgens Vos nu 
veel te zeer op de voorgrond. Die mate van 
vriJheid voor e1gen creativite1t en voor ver
nieuwlng van onderop, dat kan noo1t goed 
gaan. H1er dreigt 'stagnat1e' en een 'grondi
ge en 1ngrijpende verstoring van het systeem 
van harmonie'. De gesch1edenis van het on
derwiJS is volgens Vos een eeuwenlange cul
tuurpolltleke en maatschappel1jke stnJd om 
de eenword1ng van het onderwiJS. Het 
nieuwe basisonderwijs was daar een voorlo
plge bekron1ng van in de vis1e van Vos. Maar 
nu stagneert de integrat1e van het voortgezet 
onderwijs en dus de algemene basisvor
mlng. Het minderwaardigheidscomplex dat 
Vos de lezer vvil 1nprenten betreft de 'aan
zieniiJke achterstand die Nederland heeft op
gelopen met betrekking tot de realisenng 
van algemene bas1svorm1ng tot het einde 
van de leerpl1cht. Nederland is in een onder-
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w1jskund1g 1solement gebracht'. 
En dat komt allemaal door het accent op 
e1gen identlte1t. het belang van de e1gen zu1l. 
de nadruk op de eigenhe1d en de autonomie 
van de scholen zelf. Het 1dee van de relat1ef 
autonome school (gelanceerd door de Ka
tholieke Schoolraad) verwerpt Vos natuurl1jk. 
Een warm aanhanger van de reformatori
sche WIJSbegeerte met ZIJn soevere1n1te1t 1n 
eigen kring, zal h1j dan ook wei n1et ZIJn. Over 
de schoolstnJd treffen we biJ hem niet zoveel 
aan, althans n1et in de zrn, zoals WIJ die 
kennen. Centraal staat biJ hem de stnjd voor 
toenemende eenhe1d door middel van een 
gestaag toenemende invloed van de over
held: de stnjd tegen het standsgebonden 
onderwijs. 01e strijd werd 'met name door 
de 1nternat1onale arbeidersbeweg1ng' ge
voerd. 'De gesch1edenis van de algernene 
bas1svorrn1ng' (biJ Vos als de aanduiding van 
de eenheid van het onderw1js gebru1ktl 'kan 
in Nederland beschouwd worden als de ge
schiedenls van de pol1t1eke. maatschappeiiJ
ke en culturele ernancpat1e en part1cipat1e.' 
Het pol1t1eke en maatschappeiiJke staat 
voorop. Het g1ng om de doorbrek1ng van het 
'BIIdungsmonopol'. Wat hebben wij veel te 
danken aan het 'h1storisch besef van de 
arbeidersbeweg1ng' I De arbe1dersstnjd blijkt 
biJ Vos echter soms gewoon op acties van 
onderwiJzers te slaan: 'Juist vanu1t de arbei
dersbeweglng. vooral u1t de onderwijzers
bonden etc ' En 'onderwiJSbonden hebben 
vanu1t dit maatschappeiiJke. culturele en poli
tieke isolement tegen deze 1solenng van een 
wetenschappeiiJke wereld gestreden Het 
feit dat 1n de jaren '50 de onderwiJZer aan de 
universite1t pedagog1ek en psychologie 
mocht studeren is een onderdeel van deze 
strijd'. 

D1t partijch1nees hennnert m1j aan die moo1e 
t1jden (e1nd jaren '60). waann we als weten
schappelijk medewerkers van de VnJe Uni
vers1te1t 1n het juiste. snorkende Jargon revo
lutionaire pamfletten verzonnen en 
verspre1den. d1e niet van echt te onderschel
den waren .. 
MerkwaardigerwiJZe zet Vos. terecht. overtu1-
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gend u1teen. hoezeer de ontwikkel1ng van de 
1ndustne (en waarsch1jni1Jk ook van de han
del) een u1tbre1ding van het onderwiJS nood
zakeiiJk maakte. Net als nu trouwens. Hier 
was een 'inv1s1ble hand' die ondernemers
en arbe1dersbelang b11een bracht, zodat het 
stnjdelement well1cht niet zo geromant1seerd 
hoeft te worden. 
Of d1e maatschappel1jke ontwikkeling ge
woon meer onderwiJS nodig maakte en dus 
verlenging van de leerplicht. of dat daarvoor 
specif1ek de algemene basisvorm1ng u1tge
bre1der moest worden. daarover kan lnmid
dels tWIJfel biiJven. In het eerste geval g1ng 
het niet om un1form onderwiJS, in het tweede 
geval zou het daarom wei gaan. Moest de 
bas1svorm1ng voor 1eder geiiJk zijn of ging het 
daar n1et pnmair om? En waarom zou dat 
eigenliJk moeten? Het lijkt redelijk te veron
derstellen dat voor 1eder zo goed mogeliJk 
onderw1js geboden moest worden. Als de 
status en waarde van het geboden onder
wijs maar aan eisen van rechtvaardigheid 
voldoet. Het GOA-program 'Uitz1cht' zou 
best meer ru1mte Willen geven voor verschei
denheid tussen scholen van verschlllende 
levensbeschouweiiJke nchting. Als daardoor 
de z1n van de ople1ding kan worden vergroot 
met het oog op rol en functie van mensen 1n 
de maatschapp1j. Oaarmee kan ook de 
geestelijke en sociale ontworteling die Vos 
signaleert worden bestreden. 01t IS echter 1n 
elk geval n1et een trend die Vos kan waarde
ren. Het gevaar van de christel1jke onderwiJS
organisatles z1t hem nu JUISt 1n het verwaarlo
zen van de eenhe1dsgedachte. Hoewel, ook 
de sociaal-democraten ziJn volgens Vos van 
het ware eenhe1dsgeloof afgevallen. 
Deze ideologische omiiJSting van het moel
zame vern1euw1ngsproces IS helemaal 
overbod1g. niet reeel en schadelijk voor de 
verdere ontw1kkeling. Het bedrijfsongeval 
met de m1ddenschool wordt daardoor aileen 
maar voortgezet. 

ldeologische bekommernis 
De 1deolog1sche voonngenomenhe1d brengt 
Vos ertoe Ieeuwen en beren te z1en die er 
n1et ZIJn. Zo zou de havo een school voor een 
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nieuwe klasse worden. Voorts dre1gt een 
tweedeling in het onderwijs ua, lnderdaad, 
ook hier) doordat de brede scholengemeen
schappen hoofdzakelijk uit twee typen be

. staan: algemeen vormend met vwo enerzijds 
en mavo met lbo anderzijds. Ojfers van het 
CBS (zie 'Samen verder') bevest1gen dat, 
maar tonen tevens aan, dat be1de genoemde 
typen in aantal Iicht dalen en dat scholenge
meenschappen waarin m1nstens havo en 
lbo, maar vaker ook andere soorten samen 
z1jn gebracht, de laatste tien jaar sterk in 
aantal stijgen. Die tweedel1ng loopt dus lang
zamerhand op haar e1nd. Voorts is het leer
lingenaanbod voor mavo/lbo nu eenmaal 
een stuk groter dan voor andere opleidings
typen. In kle1nere plaatsen IS zodoende eer
der ru1mte voor een mavo/lbo-combinatie, 
dan voor nog bredere scholengemeen
schappen. De door Vos gevreesde tweede
ling is dus voor een deel een stat1stisch 
artefact. Overigens wijst Vos er terecht op 
dat de fusie van scholen en de sticht1ng van 
scholengemeenschappen vaak zonder plan, 
doel of visie plaatsv1ndt. Het zou een goede 
zaak zijn 1ndien niet aileen admin1stratieve, 
maar vooral ook onderwiJSkundige motieven 
hierbij expl1ciet naar voren zouden worden 
gebracht. Oaarvoor ple1t met name ook 'Sa
men verder'. 

De invulling 
De invulling van de basisvorming die b1j Vos 
tevens algemeen en uniform is, en 1n een 
eenheidsschool moet worden gebracht, 
heeft minder onder sociaal-democratische 
ideologische druk geleden. Geestelijke en 
culturele vorming nemen daar een belang
rijke plaats in (invoenng in de 'Europese 
geest'. wat dat ook moge z1jn. Een soort 
eurocentrische civil relig1on'~). De school 
heeft een taak bij de socialisatie van het 
kind. Vos citeert met waardenng auteurs die 
erop wijzen dat het onderwiJS ook voor niet
betaalde arbeid moet toerusten. Hij bena
drukt nogmaals de wens om ieder kennis te 
Iaten maken met algemene techn1eken en 
verzorgende vakken. 'Samen verder' gaat 
daar wat dieper op in. Vos heeft van dat 
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rapport kennelijk geen kenn1s genomen. Hij 
wil in de basisvorming zelfs beroepsgericht 
onderwijs opnemen; polytechn1sche vor
ming zoals 1n de DDR; op actief handelen 
gebaseerd onderwijs, zoals in de USSR. Ook 
Frankrijk en enkele andere Ianden haalt hij 
als voorbeelden aan. Hier stu1ten we op een 
typisch probleem waaraan onderzoekers 
zich niet kunnen onttrekken. Er z1jn namelijk 
leerlingen d1e een zo langdunge periode van 
algemeen vormende basisvorming n1et kun-

' De menselijke persoon is 
voor christen-democraten 
zeer de moeite waard. ' 

nen verdragen. Z1j worden slechts gemoti
veerd door het uitzicht op concrete beroe
pen. Niet aile burgers hebben behDefte aan 
dezelfde breedhe1d van algemeen vormende 
basiskennis. Met 1nstemming wijst Vos op 
het versch1jnsel dat hij 1n Frankrijk waar
neemt, waar bepaalde groepen leerlingen 
vroegtiJdig de fase van algemene basisvor
ming verlaten om door te gaan naar de sterk 
op het beroep genchte opleidingen, die in de 
tweede fase van het voortgezet onderwiJS 
zijn gelokaliseerd Weg eenhe1d van de 
basisvorming. Het Ieven IS dus sterker dan 
de leer. Toch maakt Vos z1ch zeer druk over 
het gevaar van el1tevorming en een teveel 
aan 1ndividuele ontplooiing. Om d1e reden 
mag het vakkenaanbod niet al te breed ziJn, 
want dat maakt het werken met heterogene 
leerlingengroepen moe1lijker. De 'hlstonsch
emancipatorische funct1e van het onderwiJS 
komt dan in gevaar'. Het vakkenpakket 
moet zo mogelijk voor 1eder gelijk zijn, an-
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ders krijg je weer culturele verschillen die 
sociale ongelijkheid bestendigen. Hier blijkt 
nogmaals de krampachtige nadruk op gelijk
held 1n de z1n van uniformite1t. Daarin ver
schilt Vos sterk van diegenen die streven 
naar gelijkwaardigheld en ruimte daarbij voor 
verscheidenheid. Steeds domineren bij hem 
de sociaal-politieke idealen. 

Vos waarschuwt ervoor om niet bij het kind 
aan te slu1ten. Het onderwijs moet Juist iets 
eisen van de leerling en mag de eventuele 
gemakzucht van de scholieren n1et zo maar 
accepteren. Daarom ook geen vrije pakket
keuze, maar uitdagend en spannend onder
wijs. Vos heeft natuurliJk wei gezien dat juist 
het gebrek aan motivatie de sociale gelijk
held bevestigt. Kinderen u1t zogenaamde 
sociaal-zwakke milieus ondergaan van huis 
u1t weinig stimulans. De school mag z1ch 
daarbij niet neerleggen. De school moet 
aansluiten bij de vervolgopleiding en biJ de 
eisen die door de maatschappij worden ge
steld. En die eisen zijn nu eenmaal hoog en 
sterk verschillend. Dit zijn nuchtere, maar 
harde u1tspraken. Hij ziet het persoonlijke 
aspect nog nauwelijks. Een christen-demo
craat kan echter geen genoegen nemen met 
dit soort stellingen. De menselijke persoon 
als zodanig, ook als enkeling, bl1jft voor ons 
daarvoor te zeer de moeite waard. 

Het onderzoek 
Andere medewerkers aan 'Onderw1js op de 
Tweesprong' gaan in op de onderzoeken 
inzake middenscholen in andere Ianden en 
de daar geboden basisvorming. De onder
zoekbaarheld van de effecten van school
structuren op het leerresultaat IS gering. In 
feite is er veel, maar zeer dubbelz1nnig on
derzoek te vermelden. Merkwaardig is hoe 
ook in dlt tweede gedeelte van het WRR
rapport de 1nvloed van maatschappelijke af
komst en bestemm1ng op de schoolkeuze 
wordt benadrukt. Hoewel ieder daar wei 
voorbeelden van kent, kan toch n1et worden 
gesteld dat heden ten dage dit als een door
slaggevend punt kan worden opgevoerd. 
Aanleg en studieresultaten zijn, althans in 
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Nederland, veel belangnjker voor het school
en beroepsadv1es. De schnJvers gaan overi
gens geheel voorbiJ aan de relatie tussen 
erfelijkheid en stud1eresultaten. Toch 1s d1e 
relat1e er wei. 
Het ple1dooi om de verschillende opleidlngs
niveaus zoals die in het categonale stelsel 
bestaan (van gymnas1um via havo tot lbo 
toe) in een school te brengen, klinkt niet on
aannemelijk. Met name zou meer ernst kun
nen worden gemaakt met de aans!u1t1ngs
en doorstrom1ngsmogelijkheden en zou het 
vraagstuk van het zittenblijven beter kunnen 
worden aangepakt ('Samen verder' pleit in 
dit verband voor, waar mogel1jk, invoering 
van een semestersysteem.) De auteurs van 
'OnderwiJS op de Tweesprong' tonen echter 
tevens aan dat het probleem van de positie 
van de laagstgeklasseerden in het onderwijs 
daarmee allermnst verdwenen IS, maar juist 
heel concreet en drukkend kan worden. 

Het rapport bespreekt ook het vraagstuk 
van de heterogene leerlingengroep. Heel 
praktisch is de opmerking dat niemand kan 
garanderen dat elke school eenzelfde hete
rogene instroom van leerlingen zal hebben. 
Doordat in d1t opz1cht grote verschlilen tus
sen scholen kunnen ontstaan, wordt toch de 
s1tuatie die men w1lde bestrijden, 1n stand 
gehouden. 
Bovendien l1gt er een groot gevaar 1n om de 
verschillende soorten onderwiJS aileen in ni
veau te ondersche1den. Juist de e1gen ldenti
teit van het lbo, b1jvoorbeeld, geeft de nodlge 
status aan dat onderwijs. Kortom, lezing van 
dit tweede deel van het rapport overtu1gt er 
n1et van dat het ge1ntegreerde onderwijs de 
cultuur-pol1t1eke doelen van Vos naderbiJ zal 
brengen. Het s1gnaleert tal van n1euwe nade
len en problemen het probleem van de veel
vuldlge keuzen voor het onderwiJSniveau (de 
zelf-select1e). de fragmentatie van het onder
WIJSaanbod, de moeilijker wordende positie 
van de zwakke leerl1ng. het dubieus effect op 
de leerresultaten, de voorkeur van docenten 
voor homogene leerlingengroepen. Nuchter 
merkt de heer Vos op dat bezuinig1ng in het 
onderwiJS kan dnjven naar een systeem van 
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heterogene groepen, dat 1n een aantal geval
len nu eenmaal goedkoper IS. 

Voldoende reden om de voorzicht1ge weg 
van een VBAO op termiJn via de ontwikKeling 
van brede scholengemeenschappen te be
pleiten. Daarbij kan een sterk beroep wor
den gedaan op het onderw1jsveld zelf, om 
eigen oplossingen te vinden voor zlttenblij
ven, doorstromingen, aansluiting, verlate op
leidings- en beroepskeuze, milieukwesties, 
etc. Spannend en veeleisend onderwijs. Met 
een goed oog voor de ontploo11ng van de 
afzonderlijke leerlingen. Onderwijs met dui
delijke eindtermen. Oat heeft nog Jaren no
dig. Terecht w1jst 'Samen Verder' erop dat 
de uitkomst van dit proces n1et vast staat. 
De tijd van blauwdrukken is voorbij. De rich
ting van de ontwikkel1ng kan wei worden 
bepaald. Het is inmiddels jammer dat de 
acute problemen, de aansluiting van de ver
schillende schooltypen en het vervolg
onderwijs onderling, door 'Onderwijs op de 
Tweesprong' e1genlijk niet worden aan
gepakt of opgelost En toch is het al 
tientallen Jaren zo dat de overgang van 
algemeen vormend onderwijs en beroeps
onderwljs tot grote aantallen drop-outs leidt. 
Wanneer wordt eens nagedacht over de 
echte problemen van nu? De jongeren van 
nu ZIJn meer gebaat b1j praktische oplossin
gen op korte term1jn dan bij cultuur-pol1t1eke 
dromen. 
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