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·Bovenmeesters en bestuurders 
Eindelijk durfde iemand te zeggen wat ik al zo lang denk en dat nog wel in begrij
pelijke mensentaal. Weg met het bijzonder onderwijs! Hoera voor Roger van Boxtel. 
Jammer genoeg werd hij onmiddellijk teruggefloten en nu is het standpunt van de 
fractie gemitigeerd tot een gewenst verbod voor bijzondere scholen om leerlingen te 
weigeren. De voorwaarde: de ouders moeten de doelstelling, richting, levensbeschou
welijke overtuiging, in onderwijsjargon 'grondslag' van de school onderschrijven. 
Politiek verstandige taal van Thom de Graaf, dat zeker, maar in mijn ogen niet zo 
fortuinlijk. 

Ook jammer is dat uitgerekend de minister van Grotestedenbeleid met dit voorstel 
kwam, dat inmiddels is gereduceerd tot proefballon. Dat trekt het probleem naar 
mijn smaak te zeer in de hoek van de tegenstelling tussen blanke en zwarte scholen. 
De geneigdheid te veronderstellen dat huidskleur iets zegt over levensbeschouwelijke 
opvattingen van ziel of hersenpan blijft daarmee in stand. Chrisen-Turken, 
Ethiopische joden, Surinaamse atheïsten, indiaanse moslims, agnosten uit 
Afghanistan bewijzen de onzinnigheid van het veronderstellen van een verband tus
sen uiterlijk en overtuiging. 

Nee, de minister of staatssecretaris van Onderwijs had met dat voorstel moeten 
komen. Maar die waren helaas altijd een van beiden lid van de Partij van de Arbeid. 
En die partij denkt in doelgroepen en trekt iedere normale particuliere overweging 
in een breder maatschappelijk verband. Nog niet zo lang geleden wilde die partij het 
gymnasium afschaffen. Als dat gelukt zou zijn, hadden we kunnen wachten op een 
keten privé-gymnasia, want het categorale gymnasium is bijzonder populair bij 
ouders van kinderen met een bovengemiddeld IQ. En daarmee zou een werkelijke 
tweedeling in de maatschappij zijn ontstaan. Het hele beleid van de PvdA is de laat
ste decennia gericht geweest op het om zeep helpen van alles wat categoraal is. En 
dat is erg dom. 

Ik woon in een unieke gemeente: daar bevinden zich nog een categorale MAVO en een 
categoraal Atheneum. Bijzonder goede en populaire scholen, geen wonder, want de 
leerlingen ontlenen temidden van hun schoolgenoten geen enkele status -of gebrek 
daaraan- aan de gekozen richting. Weer een bron van discriminatie minder. Voor de 
zwakste leerlingen geldt dat de school alle moeite zal doen om hen binnen boord te 
houden, want iedere leerling telt in hun budget. Beide scholen zijn bijzonder, de een 
rooms-katholiek, de ander christelijk in het algemeen. De toelating van de leerlingen 
tot die scholen is in de praktijk geen probleem. Huidskleur speelt geen rol (er wonen 
in mijn gemeente relatief weinig allochtonen, de huizen zijn duur) en de besturen zijn 
zo ruimhartig het advies van de basisschool tot leidraad te maken van hun aanna
mebeleid. Wel selectie natuurlijk, iets dat het dichtstbijzijnde openbare gymnasium 
zich niet kan permitteren. Maar stel nu dat de besturen van die scholen een ander 
beleid zouden hanteren. Dat de pastoor of de dominee zou moeten verklaren dat de 
ouders geregelde kerkgangers waren en behoorlijke gezinnen vormden. Niet homofiel 
of zo. En wat als het bestuur besluit bijzondere criteria bij de werving van leraren te 
hanteren. Niet zo deskundig misschien, maar wel strak in het geloof Dan konden we 
daar in ons huidige bestel in de praktijk bijzonder weinig aan doen. 

Alle politieke partijen piepen over het gebrekkige onderwijs. Zorg, veiligheid en 
onderwijs, we zijn het er met zijn allen over eens dat het beter moet. Daartoe moeten 
de heilige zuiltjes omver. Iedere school, te beginnen bij het basisonderwijs, moet aan 
dezelfde criteria voldoen. Controleerbaar door de volksvertegenwoordiging, lokaal, 
regionaal of landelijk. De hele lappendeken van bijzondere onderwijsvormen moet 
getoetst. Wie niet buigen wil voor toetsing mag best bestaan, maar krijgt geen belas
tinggeld. Zoals Roger en Thom zeiden, onderwijsvrijheid is de vrijheid van de 
ouders. Alleen de overheid kan die garanderen. Jammer dat ons programma niet 
gewoon durft te zeggen waar het om draait: weg met de zuilen! + 
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