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'Politiek als leren 
praten 'plus' 
Wanneer mensen als 8alkenende en Donner een pleidooi houden voor waarden en nor
men en wanneer zij de samenleving oproepen om eigen verantwoordelijkheden te 
nemen, dan kunnen daar gemengde gevoelens bij opspelen. Elaine Toes nO.emt als 
bezwaar tegen dit pleidooi voor waarden en normen niet dat het conservatief is, maar 
dat ht!t overbodig is. Daarnaast lijkt het pleidooi een verhulling van bezuinigingen. 
Een maatschappelijk programma van politieke vorming biedt een serieus alternatief. 

DOOR ELAINE TOES 

Velen zijn van meni~g dat de oproep van Balkenende en anderen gepaard gaat met nieuwe 
'betutteling en om~everr is met spruitjeslucht, Toch is het een mooie gedachte dat mensen zich 
meer bewust worden van de rol die tij hebben in de samenleving, dat zij zichzelf ontwikkelen en 
daarbij ook de wereld om hen heen een beetje beter maken. Dan gaat het om politieke vorming . 
van burgers. Hoe kunnen mensen leren om begrip te hebben voor hun omgeving en hoe kunnen zij 
de competenties ontwikkelen om in die omgeving iets te betekenen? Aan een programma van poli
tieke vorming liggen vijf uitgangspunten ten grondslag, die hierna genoemd worden. Laat onze 
'Grondwet en ook internationale verklaringen het kader zijn voqr hoe mensen met elkaar willen 
omgaan, voor de rollen die zij in hun omgeving op zich nemen. Binnen een dergelijk kader kan het 
humanistisch gedachtegoed een bron van inspiratie zijn voor politieke vorming. Humanistische 
vorming maakt merisen niet zozeer tot dragers van rechten jegens staat of collectief als wel tot 
burgers te midden van en met medeburgers. Volwassen .burgers en kinderen zijn immers ook zelf 

·verantwoordelijk. Politieke vorming kan beginnen op !?chool, maar kent legio beginpunten voor 
volwassenen. 

Eigen belang als startpunt 
Een eerste uitgangspunt is dat mensen het belang van politiek het best leren begrijpen vanuit 

ervaringen die hen zelf raken. Door om te gaan met situaties waarin eigen belangen in het geding. 
zijn, oefenen mensen voor hun politiek burgerschap. Het voorbeeld van spelregels voor kinderen 
maakt dit 'duidelijk. Dat kinderen die spelen op straat een flink deel van hun tijd en schreeuwen 
besteden aan het bepalen van de regels waar ze zich aan moeten houden, lijkt wellicht verspilde 
tijd en ruzie zoeken. Dit aftasten van de grenzen van' gepast gedrag is echter heel leerzaam en de 
wijze waarop zij hierin begeleid worden is van grote betekenis. 
In het volwassen leven blijft het eigen belang essentieel als startpunt van politiek, dit terWijl veelal 
schamper wordt geredeneerd over (eigen) belangen van burgers. Voor de vorming van burgers is 
het zaak om het eigen belang als politiek te benoemen en om mensen aan te zetten tot reflectie op 
hun belangen, zodat hierover een gesprek kan plaatshebben als basis om ook belangen en perspec
tieven van anderen te leren begrijpen in een later stadium. Om gezamenlijk tot oplOSSingen te 
leren komen, moeten juist wel de eigen belangen serieus genomen worden, in bijvoorbeeld woon-, 
werk-, zorg- en onderwijssituaties. 

Als tweede uitgangspunt geldt dat de (politieke) beleving die begon met eigen belangen geleidelijk 
wordt ingebed in de 'hogere politieke mores'. Wanneer we voorbijgaan aan die geleidelijke groei 
van politiek begrip, keren sommige burgers zich af. Afgeschrikte burgers kunnen zich schrap zet
ten naar aanleiding van hun directe ervaringen. Het fortuynisme mag dat duidelijk hebben 
gemaakt. Politici hoeven zich er niet voor te schamen burgers uit te nodigen om vanuit hun eigen 
bélangen mee te doen. Het is wel crucjaal dat burgers gaandeweg andere beÜmgen ontmoeten en 
gestimuleerd worden deze te leren begrijpen. Voor de vorming van burgers is het goed dat op 
school al aandacht is voor het 'verbreden' van het gesprek. Mooie wegen liggen in het samenstellen 
van een schoolkrant, werken in een leerlingenraad of in een medezeggenschapsraad. Wie mag 
delen in verantwoordelijkheid -zoals bij openbaar onderwijs nieuwe stijl of Brede scholen- krijgt 
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reden om deel te nemen aan het gesprek. Het 
is niet toevallig dat D66 zich sociaal toont 
meer door achter mensen te staan en hen tot 
eigen initiatieven te bewegen dan door voor 
mensen te staan en hen in bescherming te 
nemen. 

Zelf politiek maken 
De grootste kans voor politieke vernieuwing 

ligt bij het derde uitgangspunt. Het gaat er 
hierbij om dat kinderen zelf politieke situaties 
ontwerpen en ervaringen opdoen. Een mooi 
voorbeeld is de kinderraad.als onderdeel van 
de besluitvorming op een basisschool. Hierin 
leren kinderen zich te verdiepen in de beweeg
redenen om beleid te ontwikkelen, zij leren 
zich in het perspectief van anderen te ver-, 
plaatsen en oefenen het overleggen hierover ' 
op een vrij natuurlijke wijze. Zo zijn er 
Freinetscholen die kinderen oefenen een kas te 
beheren waarmee de klas bepaalde aankopen 
realiseert voor de groep. De concrete vorm van 
de kinderraad binnen basisscholen als politie
ke oefen-ervaring moet uiteraard plaatsvinden 
binnen de pedagogische visie van de school: 
leerkrachten zowel als ouders zullen achter de 
mate van politicologiesering moeten staan om 
dit tot een succes te maken. Wij leren kinderen 
hiermee denken over politiek, over de beslis
singen die er toe doen binnen hun sociale refe
rentiegroep, in dit geval de school/schoolklas. 
Het mag duidelijk zijn dat mij persoonlijk een 
andersoortig onderwijs voor ogen staat dan 
het bijzonder onderwijs, waarbij ouders kie
zen voor een bepaalde visie, maar daar in de 
praktijk nauwelijks invloed op kunnen hebben 
om over de kinderen zelf dan nog maar te 
zwijgen. Het Humanistisch Verbond is om 
deze reden de campagne .pro openbaar onder
wijs gestart: "Leer eerst, kies later!" Centraal bij 
dit uitgangspunt staat dat burgers zelf leren 
nadenken over het organiseren van de besluit
vorming en hiertoe initiatieven leren construe
ren. Bijzonder onderwijs is absoluut een , 
gemiste kans in dezen!. Het werkt segregatie in 
de hand en politieke vorming tegen, omdat 
(ouders en kinderen) in polarisaties geleerd 
wordt te denken! 
He~ is een gemiste kans als alles voor burgers 
geregeld wordt. De overheid heeft dan wel als 
taak voor burgers (ook de finanCiële) voor
waarden te scheppen om bijvoorbeeld zelf een , 
wijkplatform te kunn:en oprichten en samen de 
lokale mores vaststellen. Deze burgers leren 
iets dat zonder meer te gebruiken zal zijn in 
nieuwe situaties, die zij later tegen zullen 
komen. Het gaat om het opbouwen van 
'waardenvol' kapitaal. 

Vaardigheden. 
Hoe krijgt het bovenstaande vorm? Vaak is 

het lastig dat kinderen en volwassenen nog 
niet over alle politieke kennis en vaardighe
den beschikken. Belangrijk bij het vierde uit
gangspunt is de wijze waarop de uitwisseling 
zelf geleerd wordt. Wanneer kinderen zelf
standig leren nadenken over de eigen mening 
en zaken moeten beargumenteren, werken 
met maatjes om moeilijke of leuke dingen 
samen te doen, leren zij volwaardig te partici
peren aan besluitvorming. Zo moeten kinde
ren op een school bijvoorbeeld bij tutorlezen 
manieren bedenken hoe een ouder met een 
jonger kind omgaat. zij leren reflecteren op 
de processen. Er "Yordt aangegeven dat .door 
dicht bij het kind te beginnen, kinderen een 
en ander in een beter perspectief leren zien 
en zo leren met elkaar om te gaan en iedereen 
in de waarde te laten. Een element kan ook 
zijn dat kinderen aan de hand van een 
gemiddeld lesptogramma hun werk leren 
plannen. 
Zo is ook van belang met de kinderen geza
menlijk te praten over de hiervoor genoemde 
kinderraad. Kinderen wisselen uit wat het 
inhoudt en hoe overleg kan worden vormge
geven. Hierdoor wordt een andere dimensie in 
het onderwijs ingebracht. Er wordt veel gefo
cust op (overleg)processen, ook bij het gewo: 
ne werk: Ditzelfde geldt voor volwassen bur
gers. Het is domweg nodig te leren overleggen 
en te leren dat interactie met anderen de ene 
keer een andér doel dient dan de andere keer. 
Het leren fo'rmuleren van amendementen is 
vele stappen te ver als je niet in staat bent de 
ïnhoud los te koppelen van de vorm van een 
overlegsituatie. 
Er moet over nagedacht worden wat nodig is 
om te leren omgaan met verschillende over
legprocessen en de benodigde vaardigheden 
moeten Simpelweg geoefend worden. ' In die 
zin mogen we best een beetje terug naar het 
kringgesprek van de jaren '70. Dat dit geld 
kost, spreekt voor zich. Het vraagt ook scho
ling van de leraren, patiëntenraden en onder
nemingsraden. Normen en waarden zullen het 
kabinet, wat ,dit betreft, dus geld kosten. 

Levenslang politiek leren 
In het vijfde en laatste uitgangspunt komen 

de verschillende stappen van politieke vor
ming samen. Er is al het nodige gezegd over 
de waarde ván politieke vorming voor andere 
ontwikkelingsgebieden. Politieke vorming is 
ook stimulerend voor de taalontwikkeling in 
het algemeen: wervende teksten schrijve'n 
voor een bepaald publiek, spreken voor groe-
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pen. En ook voor de sociaal emotionele ont
wikkeling in het algemeen is politiek bedrij
ven een zeer nuttige activiteit: je open stellen 
voor kritiek/weging door anderen. Je willen 
verantwoorden voor je 'daden'. Het genoemde 
voorbeeld over de klassenkas spreekt boekde
len. Ook voor volwassenen geldt dat financië
le verantwoordelijkheden en inzicht in de 
budgetten en te maken keuzes leiden tot het 
overwegen van de verschillende belangen en 
prikkelen het inzetten van strategieën om te 
bereiken wat men' wil bereiken. Oplossingen 
moeten binnen een weerbarstige realiteit ont
wikkeid worden. 
Al met al staat het bedrijven van politiek 
immers midden in de wereld. We moeten met 
elkaar afspraken maken om de bevochten vrij
hèid en veiligheid ook in de toekomst te kun
nen waarborgen. Kinderen leren met behulp 
van politieke vorming in de praktijk hoe daar 
concreet invulling aan gegeven wordt en stuk
je bij beetje vormen zij zich een compleet 
plaatje van de eigen samenleving als politiek 
systeem. Die leerstappen maakt niet iedereen 
als kind. Er moet D66 er daarom veel aan gele
gen zijn om ook voor volwassenen gelegenhe
den te creëren zich(zelt) politiek te vormen. In ' 
scholen wordt lang niet altijd gelegenheid 
geboden aan leerlingen om zich politiek te 
vormen. Door humanistisch vormingsonder
wijs worden wel dilemma's 'aan de orde 
gesteld, die de reflectie op samenleven bevor
deren. Dat is in feite ook een voorwaarde voor 
politieke vorming. Kinderen leren op die 
manier zich te verdiepen in de eigen beweeg
redenen en zich te verplaatsen in die van 
anderen. Dat is enorme winst, maar voor poli
tieke vorming is het nog niet voldoende. 
Daarvoor is een koppeling nodig met het 
échte politieke spel, waarvoor herleidbare 
regels bestaan. Dat leren mensen vooral door 
de eigen politieke ervaringen als het ware op 
een hoger niveau te tillen, in dialoog met 
anderen. 
En dan is er nog de Grondwet. Kent u hem 
voldoende? En de gemiddelde burger? En hoe 
komt dat? Zijn we er eigenlijk nog tevreden 
over? Daarmee komen we aan bij de politieke 
inhoud die ons allemaal aangaat, om over 
Europa nog maar te zwijgen'. De genoemde 
politieke vorming dfent vele doelen, van indi
vidueel'tot mondiaal. 
Op de scholen en in de wijk kan de mening 
van kinderen gevormd wor~en en leren kinde
ren argumenten uit te spreken, zonder dat zij 
-zoals bij bijzonder onderwijs het geval is
gedwongen winkelnering kennen; er valt iets 
te kiezen! Doordat kinderen daar met elkaar 

over kunnen praten en hun stem meetelt, voe
len zij zich betrokken. Sommige mensen die 
betrokken zijn bij Brede Scholen vinden de ' 
kinderraad een voorwaarde, die zichtbaar 
moet zijn in de wijk, omdat kinder,en hun 
invloed moeten kunnen hebben bij het realise
ren van wijkgebonden plannen. Ditzelfde 
geldt voor politieke betrokkenheid van vol
wassenen bij de organisaties waarin zij functi
oneren. Voor instellingen zou een criterium 
voor sociale hygiëne moeten zijn of in vol
doende mate gelegenheid worden geboden 

, aan gebruikers, leden en werknemers van die 
instellingen om zich politiek te uiten en bij
dragen te (Ieren) leveren. Dan kunnen de poli
tieke vaardigheden in samenhang worden toe
gepast en uitgebreid. Hier is spake van 
levenslang politiek leren, een waar genoegen 
voor de onderdanen van de zogeheten Koning 
Kenniseconomie. 

Investeren 
Het is een maatschappelijke noodzaak om 

te investeren in politieke vorming. Voor de 
maatschappelijke cohesie is het dus van het 
grootste belang. dat mensen in de gelegenheid 
worden gesteld politiek te (Ieren) bedrijven. 
Politiek bedrijven is geen broodwinning op 
basis van elitaire expertise. Het is een nóód
zaak voor de samenleving als geheel, dat poli
tiek van alle burgers is en door iedereen kan 
worden bedreven. . 
Zoals al aan het begin van dit artikei vermeld: 
er zijn geen nieuwe waarden en normen 
nodig. Het 'enige' dat Balkenende hoeft te · 
doen, is investeren. Investeren in een humane 
infrastructuur, waarmee mensen het instru
mentarium in handen krijgen om daadwerke
lijk het heft in handen te leren nemen. 
Een schooLis er niet alleen voor het lezen, 
schrijven en re~enen. Net zo min als iemands 
burgerschap alleen betekent dat hij of zij 
rechten geniet jegens staat of collectief. 
Mensen maken samen hun wereld en daarbij 
zijn zij aangewezen op het onderling delen 
van ideeën en middelen. Mensen worden beter 
tot het delen van verantwoordelijkheden 
gebracht indien ze leren plezier te hebben in 
samenwerken en samen reflecteren op de 
besluitvorming dan indien ze op hun plichten 
worden gewezen. Laat het kabinet investeren ' 
in een menswaardige vorming van burgers, op 
school en daarna. 

De auteur is onderwijskundige en werkt als 
adviseur bij KPC Groep te 's-Hertogenbosch. 
Extra informatie en verwijzingen bij dit artikel 
kunt u vinden op www.d66.nl/ idee. 


