
Boekbespreking 

Commentaar bij 'over talenten 
gesproken' 
De commissie van het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
COA, die het rapport 'Samen Verder' schreef, geeft 
commentaar op de reactie die de Landelijke Werkgroep van 
COA-onderwljsbetrokkenen op dit rapport gaf in de 
brochure 'Over talenten gesproken '. 

Rapporten van het Wetenschappelijk lnsti
tuut voor het CDA zijn adviezen aan de partij, 
die hun gezag ontlenen aan het feit dat 
deskundige christen-democraten het eens 
zijn geworden over een omstreden onder
werp. Niet meer, maar ook niet minder. Als 
zodanig worden zij aan het CDA aangebo
den teneinde daar tot een standpuntbepa
ling te kunnen komen, die gedragen wordt 
door de democratische besluitvormingsre
gels van de partij. Deze standpuntbepaling 
behoort met goede, principiele discussie ge
paard te gaan. Het is daarom toe te juichen 
dat een werkgroep van onderwijsgevenden, 
tevens CDA-Ieden, de moeite heeft gena
men om op het rapport 'Samen Verder' in te 
gaan. 
Het is daarbij een opgave om als belangheb
bende toch de principiele benadering te 
kiezen en het belang onder de kritiek van het 
beginsel te willen stellen. In zijn brochure is 
de werkgroep deze opgave niet ontlopen. 

'Samen Verder' verscheen in oktober 1983 

Christen Democratische Verkenningen 1/85 

als een christen-democratische bijdrage tot 
de gedachtenvorming over de eerste fase 
van het voortgezet onderwijs. Het rapport 
poogt de emotionele en gepolariseerde dis
cussie over het voortgezet onderwijs op een 
hoger plan te brengen door een nuchtere 
benadering, waarin knelpunten in het voort
gezet onderwijs aan een feitelijke analyse 
worden onderworpen en waarin vanuit het 
Program van Uitgangspunten oplossingen 
voor deze knelpunten worden aangedragen. 
Het rapport schetst een groeimodel ter in
voering van een nieuw schooltype, waarvan 
de contouren aan de hand van praktijkerva
ringen moeten worden gerealiseerd, zodat 
het aansluit op de oplossingen die in het 
voortgezet onderwijs door betrokkenen zelf 
gevonden worden .. Het schooltype is be
stemd voor aile let3rlingen en zal een cursus
duur hebben van drie jaar. Bij de groepering 
van de leerlingen moet rekening worden ge
houden met de nodige didactische differen
tiatie, opdat ieders talent ook werkelijk tot 
ontplooing kan komen. Aldus schetst het 
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rapport een model dat andere keuzen doet 
dan de Contourennota van minister Van Ke
menade destijds deed en dat door zijn grote 
mate van inrichtingsvrijheid aan de vrijheid 
van onderwijs geheel nieuwe kansen biedt. 

In juni 1984 reageerde de Landelijke Werk
groep van CDA-onderwijsbetrokkenen op 
dit rapport met de brochure 'Over talenten 
gesproken'. De werkgroep probeert aldus 
de discussie over de toekomst van het 
voortgezet onderwijs binnen het CDA te be
vorderen en wil voorkomen dat een sluipen
de invoering van ge'i'ntegreerd voortgezet 
onderwijs plaatsvindt, zonder dat de partij 
zich daarover heeft uitgesproken. De bro
~ur~ stelt dat een nieuw schooltype niet 
no-olg is en dat de knelpunten in het be
staande stelsel kunnen worden opgelost. 
Experimenten in de richting van ge·r·nte
greerd voortgezet onderwijs moeten maxi
maal gericht zijn op de realisering van een 
tweejarige brugperiode. 

I. De doelstellingen 
AI sinds ruim vijftien jaar worden in de chris
ten-democratische verkiezingsprograms ter
zake van het voortgezet onderwijs keuzen 
gemaakt. Door het Gemeenschappelijk Ur
gentieprogramma CHU-KPV-ARP 1971-
1975, het CDA-verkiezingsprogram 'Niet bij 
brood aileen', en het CDA-verkiezingspro
gram 'Om een zinvol bestaan' loopt een 
rode raad die in het huidige verkiezingsp~tJ
gram leidde tot de formulering van vier doel
stellingen voor de eerste fase van het voort
gezet onderwijs: 
1 . uitstel van de verplichte studie- of be

roepskeuze; 
2. voortzetten van het streven van de basis

school om door middel van aanbieding 
van een gedifferentieerd onderwijs aile 
leerlingen gelijkwaardige mogelijkheden 
te bieden hun talenten te ontplooien; 

3. verbreding van het onderwijs- en vor
mingsaanbod; naast de ontwikkeling van 
bekwaamheden op het gebied van ken
nisverwerving ook aandacht voor de ont
wikkeling van creatief-artistieke, tech-
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nische, huishoudkundige en sociale vaar
digheden; 

4. aanbieden van passende onderwijs-leer
situaties voor zowel individuele als socia
le ontwikkeling. 

'Samen Verder' gaat ervan uit dat deze doel
stellingen door de partij gedragen worden. 
Wij rekenen erop dat ook de schrijvers van 
'Over talenten gesproken' daar niet aan wil
len tornen. Anders hadden zij immers hun 
kritiek op het CDA moeten richten en niet op 
een commissie van het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA. Als men op pag. 65 
dan ook stelt dat deze doelstellingen binnen 
het huidige onderwijsbestel gerealiseerd 
kunnen worden, dan nemen wij aan dat men 
met de doelstellingen als zodanig instemt. Of 
dit ook werkelijk zo is, zal moeten blijken uit 
het verdere verloop van de discussie. Mach
ten de doelstellingen immers niet binnen het 
bestaande stelsel te bereiken zijn, dan wor
den de schrijvers van de brochure gedwon
gen te kiezen voor een verandering van het 
stelsel overeenkomstig de doelstellingen of 
een bot conservatisme dat elke wijziging van 
de status quo afwijst. De schrijvers van de 
brochure zullen het met ons eens zijn dat dit 
laatste geen christen-democratische hou
ding zou zijn. 

II. De visie op de overheidstaak 
Een in de politiek dikwijls voorkomend punt 
van discussie betreft de vraag of men datge
ne wat men voor zichzelf wenselijk acht ook 
via overheidsmaatregelen aan anderen zou 
mogen voorschrijven. 
Christen-democratische onderwijspolitiek 
wordt gekenmerkt door een houding waarbij 
dat niet het geval is. Wij komen niet op voor 
christelijk onderwijs, maar voor de vrijheden 
van stichting, richting en inrichting. Deze 
vraag is ook van belang in de discussie met 
de schrijvers van de brochure 'Over talenten 
gesproken'. Er zijn er in ons land die menen 
dat ge·r·ntegreerd voortgezet onderwijs de 
enige oplossing is voor de knelpunten, waar
van oak de doelstellingen in het CDA-ver
kiezingsprogram spreken. De schrijvers van 
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Boekbesprek1ng 

de brochure 'Over talenten gesproken' zijn 
die mening beslist niet toegedaan. Wat dient 
in zo'n geval een goede christen-democratl
sche opstell1ng te ZIJn, 1n het Iicht van datge
ne wat wiJ van overheidswege wensen te 
bewerkstell1gen? Wij zijn van mening dat een 
ontwikkelingswet die een weg open stelt 
waar voorstanders van ge1ntegreerd voort
gezet onderwijs verder kunnen experimente
ren, zonder dat tegenstanders ook die weg 
worden opgedrongen, een juiste houding 
weerspiegelt. Het moet erom gaan dat 
scholen ze!f de inrichtingsvrijheid krijgen om 
de knelpunten naar eigen inzicht op te 
lossen. 
Tot dusver was er aileen het exper;menten
beieid. Het ontbreken van een duidel1jk ka 
der waarb1nnen geexperimenteerd werd, 
maakt het evalueren van deze experimenten 
tot een bijkans onmogelljke opgave. Toch is 
dat noodzakelijk, wilien w1j op een bepaald 
moment tot besl1ssingen kunnen komen. De 
ontwikkelingswet stelt zo'n duidelijk kader. 
Daarom stemmen wij 1n met een beleid 
waarin tegenstanders niet gedwongen wor
den en voorstanders hun oploss1ng du1delijk 
ingekaderd kunnen ontw1kkelen, en be
schouwen dat als een herkenbaar christen
democratische aanpak van de problematiek. 
De schnjvers van 'Over talenten gesproken' 
willen deze ontwikkeiingsru1mte beperken 
tot een tweeJarige brugperiode. In feite leg
gen z1j hun oploss1ngsmodel daarmee op 
aan anderen die andere oplossingen willen 
uitproberen. Daarin kunnen wiJ met de schrij
vers niet meegaan. B1j een twee-sporen
beleid zal in de praktijk blijken wat het beste 
is. Oat is construct1ef onderwijsbele1d 

Ill. Kritiek op onderdelen 
De brochure 'Over talenten gesproken' be
vat een waslijst van krit1ek op het rapport van 
het Wetenschappelijk lnstituut. De aandach
tige lezer, die beide rapporten nauwkeurig 
analyseert zal bemerken dat de verschillen 
aanzienlijk mnder groot zijn dan ziJ lijken. In 
vee! opz1chten w1jzen beide publikaties 
dezelfde richt1ng uit. Wellicht zit het grote 
verschil enkel in de gehechtheid aan het 
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bestaande onderwijsstelsel en de vrijhe1d om 
over de verandenngen nate denken. Desal
niettemin willen wij op een aantal punten ons 
commentaar geven biJ de opmerkingen aan 
ons adres. 

a. Een hoofdpunt van kritiek is dat 'Samen 
Verder' onvoldoende analyse maakt van 
de oorzaken van knelpunten in het voort
gezet onderwijs en ook onvoldoende on
derzoekt of het voorgestelde nieuwe 
schooltype geen nieuwe manco's geeft. 
Wij vinden deze kritiek verwonderlijk, om
dat ongeveer driekwart van het rapport, 
met name hoofdstuk Ill en IV gewijd is 
aan deze analyse. 

b. De kern van de zaak is dat het Lager 
Beroepsonderwijs thans ten onrechte de 
bezernwagen van het onderwijs is. Aldus 
komt een groot dee! van de Nederlandse 
rniddelbare-schooljeugd niet tot zijn recht 
en miskennen wij de geweld1ge lnspan
ningen van de leerkrachten in dit school
type. 'Samen Verder' meent dat dit pro
bleem niet aangepakt kan worden zon
der structuurwiJziging 1n het onderwijs
stelsel. Als de critic! daartegenover stel
len dat het motivatieprobleem bij het LBO 
voortvloeit uit een teveel aan algernene 
vorming, dan nJst bij ons de vraag waar
om andere schooltypen (\/WO en HAVO) 
66k met grote motivatieproblemen te 
kampen hebben. Als de redenering van 
de critic1 waar is, geldt hij voor het gehele 
voortgezet ondervVijs. Wij menen dat dit 
niet Juist is en worden daarin gesterkt 
door de waarneming dat LBO-Ieerlingen 
bij de praktijklessen niet gemotiveerder 
zijn dan bij de algemene-vormingslessen. 
Het probleem zit ergens anders: het LBO 
is restkeuze geworden van ieder die el
ders niet slaagt. Een negatieve motive
ring kan nooit tot iets goeds leiden, zelfs 
niet als het weer de oude ambachts
school werd. Dit poetst men niet weg 
met 'redressering' (pag. 62) van leerlin
gen die verkeerd hebben gekozen. Wat 
doet men betrokkenen daarmee aan en 
wat zijn de maatschappelijke kosten? Wij 
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hebben trouwens moeite met de termi
nologie 'redressering' als men het over 
mensen heeft. Evenzo is het een nogal 
navrant eufemisme om zittenblijven 'tem
podifferentiatie' te noemen. 

c. Beter achten wij het om vanuit de prak
tijkervaring van de scholen te kunnen 
gaan werken aan de algemene onder
wijsdoelstellingen uit het CDA-ver
kiezingsprogram. Daarvoor hebben wij 
een pleidooi gevoerd: scholen voor voort
gezet onderwijs moeten een schoolwerk
plan ontwikkelen waarin men aangeeft 
hoe men aan die doelstellingen tegemoet 
komt. In de middelenkeuze dient men vrij 
te zijn, dus ook in de groepsvorming. De 
critici van 'Samen Verder' komen in hun 
aanbevellngen voor de korte termijn ta
melijk dicht bij deze aanbevelrngen van 
ons uit. Ook zij accentueren de eigen 
ervaringen van de school. Men wil zich 
echter beperken tot een enkele ervaring, 
namelijk die welke de knelpunten oplos-

' Evenzo is het een nogal 
navrant eufeminisme om 
zittenblijven 
'tempodifferentiatie' te 
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baar acht met een tweejarige brugperio
de, in het huidige stelsel. Onvoldoende 
heeft men oog voor het feit dat de LBO
Ieerling daarmee voor zijn Ieven gekozen 
heeft en verder gevormd wordt in een 
schooltype waarin hij niet tot zijn recht 
kan komen. En ook de derde doelstelling, 
een breed vormingsaanbod, kan op die 
wijze niet over de hele linie verwezenlijkt 
worden. 

Boekbespreking 

d. De brochure 'Over talenten gesproken' 
bevat ook veel behartenswaardige op
merkingen. Met name over de aanslui
tingsproblematiek met de tweede fase 
van het voortgezet onderwijs. In tegen
stelling tot 'Samen Verder' kiest men niet 
voor een groei in het onderwijsbestel van 
onderop naar boven, maar wil de tweede 
fase bepalend Iaten zijn voor de eerste 
fase. Wij blijven bij onze voorkeur voor 
een onderwijsaanbod dat van onderop is 
opgebouwd en bepleiten nu al aanslui
tend aan de Ontwikkelingswet een goed 
experimentenbeleid voor de tweede fase, 
opdat ook daar het onderwijssysteem 
aansluit op de eigen ervaringen van de 
scholen. 

Samenvattend 
De kritiek die 'Over talenten gesproken' op 
het rapport 'Samen Verder' uit, lijkt soms 
zelfs de doelstellingen uit het CDA-ver
kiezingsprogram aan te willen tasten. Men 
!ijkt de knelpunten in het voorgezet onder
wijs en het te verwachten veranderende op
leidingspakket van de uit het basisonderwijs 
binnenstromende leerlingen met nogal con
servatieve oplossingen te lijf te willen gaan. 
'Samen Verder' lijkt wat onbevangener over 
mogelijke oplossingen te willen nadenken. 
Beide rapporten tenderen echter in de nch
ting van een beleid dat scholen een zo groot 
mogelijke inrichtingsvrijheid wil geven om 
zeit aan de knelpunten in het voortgezet 
onderwijs te werken. Het is evident dat voor 
scholen die gerntegreerd voortgezet onder
wijs willen ontwikkelen een duidelijk kader 
aanwezig moet zijn. De Ontwikkelingswet is 
daarom broodnodig. Tegelijk moet gecon
stateerd worden dat deze wet niemand in 
een gareel dwingt waarin hij niet wil zitten. 
Wij kunnen dat niet anders ervaren dan als 
een goede christen-democratische wijze 
van overheidsbeleid ten aanzien van het 
voortgezet onderwijs. 
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