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In elke samenleving is onderwijs in de meest 
ruime zin van het woord het fundament voor de 
samenlevingsopbouw, een noodzakelijk 
ingrediënt voor democratie en de uitgangsbasis 
voor de versteviging van de economie en het 
veiligstellen van de concurrentiepositie in de 
toekomst. 
Om die redenen heeft D66 onderwijs tot de eerste 
prioriteit gekozen voor een toekomstgericht 
beleid. Deze bijdrage wil- binnen dit kort bestek
aangeven welke de effecten zijn van de Europese 
samenwerking en het wegvallen van de 
binnengrenzen op de nationale 
onderwijssystemen. Daarbij gaat het mij minder 
om de formele aspecten van deze problematiek 
(zoals de erkenning van de diploma's). Ik wil 
veeleer op een aantal inhoudelijke aspecten 
wijzen. 
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De burger zal 'aan den lijve' ondervinden wat het 
betekent te leven in een 'Europa zonder grenzen'. Een 
aantal van die effecten zijn nu al te merken: de jaarlijk
se vakanties zijn grote volksverhuizingen, waarbij 
Europeanen elkaars landen verkennen. De ontwikke
ling van satelliet- en kabeltelevisie trekt de gordijnen 
van de huiskamers in andere landen open. 

Wanneer de vrije interne markt gerealiseerd wordt 
zal het contact tussen Europeanen minder incidenteel 
(zoals i'n de vakanties) en minder oppervlakkig (in 
tegenstelling tot de satelliet-programma's) worden . 

Europa kent echter een aantal 'grenzen' die niet zo 
gemakkelijk op te heffen zijn: taal en cultuur. Deze 
culturele verscheidenheid is Europa's rijkdom, maar 
zal in de praktijk werkelijk contact hinderen, wellicht 
verhinderen. 

Ik denk daarom dat 'onderwijsbeleid in een Europe
se context' meer moet omvatten dan het tegemoet 
komen aan de, overigens terechte, wensen van de 
economie en de daar opererende captains of industry. 

In het onderwijs zal een aantal onderwerpen (weer) 
meer aandacht moeten krijgen, om te beginnen : ge
schiedenis. Alle inwoners van de lidstaten zijn genera
ties lang geïndoctrineerd met de eigen nationale ge
schiedschrijving . Er zal onderwijs gegeven moeten 
worden in Cultuur, gericht op meer kennis van de eigen 
cultuur (in brede zin) en op een groter besef van de 
relatie tot andere culturele tradities in Europa. 
Aandacht voor het talenonderwijs zal (weer) drastisch 
moeten toenemen . De uitdaging voor Europa is, in dit 
opzicht, het behoud van de Europesetalen en tevens het 
creeëren van omstandigheden die moeten voorkomen 
dat er een Europees 'slang', bestaande uit een 
Franglais-achtig vocabulair, ontstaat. 

Er zal gerichtere aandacht moeten komen voor een 
vak als sociale geografie waarbij de samenlevingsop
bouw in Europa verduidelijktwordten de uitgangspun
ten voor een positie van Europa ten opzicht van andere 
continenten worden verduidelijkt. Het is hoog tijd dat 
de kennis van Oost-Europa - onze buren in het 'twee 
onder één kap' huis dat ons halve continent vormt -
toeneemt. 

We moeten constateren dat er heftig bezu i n igd wordt 
op het onderwijs. Dat is een probleem dat tot nu toe 
vooralsnog in de nationale context moet worden opge
lost. Maar binnen deze trend kan, vanuit het Europese 
Parlement, gewerkt worden aan een herverdeling van 
tijd en gelden in het onderwijs waarbij - relatief- recht 
gedaan wordt aan bovenomschreven aandachtsge
bieden . Op scholieren en studenten zal een beroep 
gedaan moeten worden om hun blikveld te verwijden . 
Nieuwevormen van her-, om-, en bijscholing (vanuitde 
overheid, vanuit het bedrijfsleven of in public private 
partnerships) zullen gestimuleerd worden om de ach
terstand die alle Europeanen hebben op bovenge
noemde 'vakken' in te lopen. Juist vanuit het Europees 
Parlement kan gerichtsti mulerend gewerkt worden met 
het opzetten van Europese onderwijs projecten voor de 
genoemde onderwerpen. 
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