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In mijn jaren bij de Van Mierlo Stichting werkte ik aan een toegepaste 
uitwerking van het sociaal-liberalisme. Waar klassiek liberalen de relatie 
tussen staat en burger enkel zien op een as ‘individu—staat’, denken 
sociaal-liberalen vanuit een triade van individu, mensen onderling en 
de staat. Het streven naar individuele vrijheid voor allen – vrijheid in 
verbondenheid – wordt nagestreefd vanuit het besef dat geen mens een 
eiland is, maar zich verhoudt tot andere mensen. Bij het benaderen van 
politieke vraagstukken dient de sociaal-liberaal niet alleen te kijken naar 
wat de staat of individuele burger kan oplossen; er moet ook ruimte zijn 
voor oplossingen in het maatschappelijke domein van mensen onder-
ling. Met die achtergrond voelde ik mij al snel betrokken bij de school 
van mijn dochters. Immers, practice what you preach. Zodoende raakte ik 
zes jaar geleden betrokken bij de Medezeggenschapsraad van hun school.

De Parkschool in de Utrechtse wijk Lombok is een kleine buurtschool 
met een gemengde leerlingenpopulatie, zowel in sociaal-economisch  
als cultureel opzicht. In een dergelijke gemengde school bestaan  
grote verschillen tussen de leerlingen, wat van docenten vraagt dat ze 

Een school is een gemeenschap van kinderen, ouders 
en professionals, genesteld in een context van institu-
ties en regels. Waar de politieke discussie over onder-
wijs doorgaans gaat over ‘de overheid’ en ‘de sector’ 
en de hoeveelheid geld, regels en verwachtingen is 
een school meer dan enkel een professioneel instituut 
waar onderwijsconsumenten een dienst afnemen. 
Een school is net zo goed een zaak van mensen onder-
ling. Dit doet een beroep op het burgerschap en de on-
dernemerszin van ouders. Oud-VMS directeur Frank 
van Mil neemt de lezer mee in zijn ervaringen en 
enkele gedachten vanuit sociaal-liberale invalshoek. 
Door Frank van Mil 

Zie de basisschool als  
een mini-gemeenschap

Een  
pleidooi  
voor meer  
‘mensen  
onderling’  
in het  
primair  
onderwijs

onderwijs op maat geven. Ondanks het landelijke lerarentekort heeft de 
Parkschool geen moeite om docenten te vinden: het is een magneet voor 
geëngageerde, innovatieve leerkrachten die graag hun maatschappelijke 
betrokkenheid combineren met de nieuwste onderwijskundige inzich-
ten. De school wordt gerund door een energieke, ondernemende direc-
teur die al jaren uit is op de beste combinatie van onderwijs en opvang 
onder een dak, in jargon ook wel een ‘integraal kindcentrum’ genoemd. 
Sinds najaar 2019 hebben de commerciële opvang en de school een sa-
menwerkingsovereenkomst om nog meer samen te werken met betrek-
king tot gezamenlijke investeringen, het pedagogisch programma en 
het personeel. Onder de noemer Kindercampus Molenpark vinden crèche, 
voorschool, school, overblijf en naschoolse opvang plaats in één gebouw. 
Opvang en school werken intensief samen om ieder kind optimaal te 
begeleiden. De kindercampus biedt naschoolse activiteiten voor alle kin-
deren, nodigt Universiteitsdocenten uit op school en leert de leerlingen 
omgaan met verschillen in meningen en omgangsvormen. Omdat het 
een kleine school is, dragen ouders ook veel bij. We kunnen met recht 
zeggen dat de Parkschool een mini-gemeenschap is. Mijn twee dochters 
zitten sinds 2014 op deze school. Als voorzitter van de Medezeggen-
schapsraad ben ik persoonlijk ook zeer betrokken geraakt bij koers en 
kwaliteit van de school. En hoe meer betrokken ik raakte en hoe meer 
ik van de school zag van binnenuit, des te enthousiaster werd ik over 
de school. Niet in de laatste plaats omdat ik zie hoe goed mijn kinderen 
begeleid worden in ieders eigen wensen en behoeften.

De Parkschool 
in de Utrechtse 
wijk Lombok 
is een kleine 
buurtschool met 
een gemengde 
leerlingenpopu-
latie
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We mobiliseer-
den de vele 
talenten die  
in onze mini- 
gemeenschap 
aanwezig waren

Voor een  
sociaal-liberaal 
zit de crux vaak 
in het vinden 
van het even-
wicht tussen 
privaat, maat-
schappelijk en 
politiek domein

Samen met de directeur zocht ik contact met de bestuurder van de 
onderwijsstichting waar de school onder valt, en met de wethouder van 
onderwijs in Utrecht. Beiden waren recentelijk aangetreden, en gaven 
aan dat ze een ondernemende gemengde school als de Parkschool graag 
wilden ondersteunen. Maar toen de instroom dus tegenviel en acute ac-
tie geboden was, waren het niet de stichting (het geïnstitutionaliseerde 
middenveld) of de gemeente (de overheid) die voor de school in de bres 
sprongen: dat waren het docententeam en de ouders.

Met een stel gemotiveerde ouders adresseerden we het enthousiasme dat 
leefde onder vrijwel iedereen met kinderen op de Parkschool. De ouder-
betrokkenheid lag al hoog, maar we gooiden er nog een schepje boven-
op. We mobiliseerden de vele talenten die in onze mini-gemeenschap 
aanwezig waren. Een groepje ouders maakte een promotiefilmpje om de 
negatieve publiciteit (die nu eenmaal lang blijft bovenkomen in zoek-
machines) weg te poetsen. Met datzelfde doel zorgt een andere vader, die 
een tekstbureau bleek te hebben, voor persberichten bij iedere bijzonde-
re activiteit die de school organiseert. Een andere ouder zorgt voor social 
media-activiteit daarover. Een grote groep ouders maakte flyers en begon 
in de buurt langs de deuren te gaan om iedereen uit te nodigen op school 
te komen kijken. Er waren ouders die een crowd-fundactie opzetten 
om het schoolplein te vergroenen. Weer andere ouders maakten afspra-
ken met de onderwijsstichting voor een meerjarig onderhoudsplan en 
waarmee de school de hard nodige opknapbeurt krijgt. De ouders van de 
ouderraad organiseren activiteiten, variërend van een eigen ‘avondtwee-
daagse’ tot schoolvieringen, en de ouders van de medezeggenschapsraad 
onderzoeken hoe het beleid van een Integraal kindcentrum eigenlijk 
goed moet worden ingevuld. Van een school met nog geen 200 leerlingen 
zijn letterlijk tientallen ouders in de weer om de school te ondersteunen. 
Ondertussen werkte het docententeam steevast door aan de kwaliteit 
van het onderwijs, innovatief onderwijs op maat en ook nog altijd leuke 
dingen voor de leerlingen. Niet zelden kwam ik geëmotioneerd thuis uit 
een MR-vergadering over zoveel ondernemerschap en burgerzin!

Maar ook een levendige school kan niet enkel drijven op ‘mensen onder-
ling’. De mini-gemeenschap heeft ook een context: de overkoepelende 
stichting met bestuur en bureau, de onderwijsinspectie, de gemeente en 
rijksoverheid, en media. Voor een sociaal-liberaal zit de crux vaak in het 
vinden van het evenwicht tussen privaat, maatschappelijk en politiek 
domein. Vanzelfsprekend zijn voldoende financiering en genoeg ruimte 
voor de professional noodzakelijke voorwaarden voor een school om 
goed onderwijs te leveren. De staat heeft daar een cruciale rol in, met 
het oog op het garanderen van levenskansen voor iedere burger. Boven-
dien is niet iedere school zo gelukkig om veel ‘sociaal kapitaal’ in huis 
te hebben. Gemeente en onderwijsstichtingen kunnen meer aandacht 
besteden aan ‘de school als minigemeenschap’, door zich af te vragen 
hoe je sterke gemeenschappen (?) kunt helpen en minder sterke gemeen-
schappen juist ondersteunen om de eigen kracht van mensen onderling 
te mobiliseren. Juist op gemeenteniveau moet deze menselijke maat 
gevonden kunnen worden.

En toch heeft de school het ook moeilijk. Het onderhoud aan het gebouw 
kende tot voor kort grote achterstanden, wat de aanblik van de school be-
paald niet ten goede kwam. We merken dat aardig wat ouders een gemeng-
de school toch spannend vinden en na een enthousiaste bezichtiging toch 
maar met hun kind het kanaal over fietsen naar de ‘witte’ school een wijk 
verderop. Daarnaast heeft de school veel last gehad van gemakzuchtige 
journalistiek door een lokale krant die de gewogen eindtoetsresultaten 
onterecht typeerde als de slechtste van Nederland – terwijl de school bij 
het laatste bezoek van de onderwijsinspectie een uitstekend rapport kreeg. 
In een week na dat belabberde nieuwsbericht schreven negen ouderparen 
hun kinderen voor groep 1 weer uit. Dat is voor een kleine buurtschool 
als de Parkschool meer dan een derde van de jaarlijkse instroom, en 
zulke berichtgeving zoemt nog lang door in de wijk. De instroom ligt 
daardoor nog altijd lager dan we zouden willen. De uitdaging van de 
afgenomen instroom van leerlingen was een goede praktijktest voor de 
sociaal-liberale uitgangspunten waar ik zo lang aan gewerkt had. Het le-
verde ook interessante discussies met de directeur op. Zij is voorstander 
van een stringent postcodebeleid, waarmee het ouders zou worden ver-
boden om hun kinderen buiten de wijk op school te doen. Ik zag er meer 
in om de minigemeenschap te mobiliseren. Dat was zowel uit ideologi-
sche overtuiging, als ook uit pragmatische gronden. Ideologisch, want ik 
vind niet dat ouders verboden mag worden om een kind naar een school 
van hun voorkeur in een andere wijk te sturen. En pragmatisch, omdat 
mijn inschatting is dat je sneller een schoolgemeenschap gemobiliseerd 
krijgt, dan dat je gemeentebeleid gewijzigd krijgt. Bovendien, met een 
D66-wethouder op onderwijs is de kans op zulk beleid in Utrecht nihil. 
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Havo is geen optie
Ik ken het milieu goed en vertel er graag meer over. Maar verwacht van 
mij geen wetenschappelijke inzichten; ik ben ‘slechts’ ervaringsdeskun-
dige. Mijn bevindingen zijn niet gefundeerd op kwantitatief onderzoek, 
maar op participerende observatie. Ik woonde tientallen jaren in Was-
senaar en was daar negen jaar lid van het curatorium van de middelbare 
school van mijn kinderen. 

Zelf ben ik oud-leerling van deze school. Ik groeide op als dochter van 
een vader voor wie havo geen optie was. Het begon ‘onschuldig’, op de 
basisschool. Mama schreef die spreekbeurt over het konijn wel even.  
Dan wist ze tenminste zeker dat het goed gebeurde. Later overhoorde ze 
Frans, Duits, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. Vader spijkerde ’s 
avonds de exacte vakken bij. Ik had zogezegd een hoogkwalitatieve huis-
werkcursus aan huis. Want ik moest en zou naar de universiteit gaan. 
Dat ik leuk kon schrijven, dat zagen mijn ouders ook wel, vroeger. Toch is 
die aanleg in mijn jeugd niet één keer ter sprake gekomen als mogelijke 
carrièrerichting. Mijn vader zag erop toe dat ik een vwo-diploma haalde 
en koos voor mij de studie geschiedenis. Ik stond erbij en keek ernaar.  
Die studie werd een eclatante mislukking. Het duurde jaren voordat ik 
het aandurfde om toch te gaan doen wat ik echt wilde. Voordat ik inzag 
dat ik geen loser was als ik van dat schrijven mijn beroep maakte. En be-
greep dat een mens zonder universitaire graad ook gelukkig kan worden. 

Slimme leerlingen worden onderschat
Het is natuurlijk prima dat ouders niet alleen zorg besteden aan wonen, 
eten en goede manieren, maar ook aan de opleiding van hun bloedjes. 
Niet goed is het echter als zij hun kinderen opzwepen tot een onderwijs-

Op het lyceum van mijn kinderen zei een docent  
tegen mij: ‘Weet je wat het probleem is? Wij hebben 
hier geen hoogbegaafde leerlingen, maar wel veel  
ouders van hoogbegaafde leerlingen.’ Zulke ouders 
vind je bovengemiddeld vaak in villadorpen waar 
men meent dat een vwo-diploma een garantie is  
voor succes en levensgeluk. Tegenwoordig is dit type 
ouder overigens in bijna het hele land te vinden.
Door Martje van der Brug

Een gelijk speelveld  
voor alle schoolkinderen

Mijn vader  
zag erop toe  
dat ik een 
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haalde en koos 
voor mij de 
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denis. Ik stond 
erbij en keek 
ernaar. 

Gemeenten gaan niet over de inhoud of de bekostiging van het onderwijs, 
zij gaan slechts over de gebouwen. Maar ook daarin zou een gemeente 
meer regie kunnen voeren. Nu wordt vaak vooral gekeken naar aan-
meldingen en prognoses, waardoor bestaande trends slechts versterkt 
worden: populaire scholen krijgen meer ondersteuning en scholen die 
het moeilijk hebben moeten achterin de rij aansluiten. Maar populariteit 
zegt niet perse iets over de kwaliteit van het onderwijs, en scholen kun-
nen zo wel in een neerwaartse spiraal terecht komen. Vanuit het publieke 
belang is het prima te billijken als een gemeente meer sturing aanbrengt 
in het eigen huisvestingsbeleid. Een gemeente kan ook bijdragen door 
bijvoorbeeld ouders die een schoolkeuze moeten maken veel pro-actiever 
inzicht geven in alle mogelijkheden die er zijn. Dan hoef je niet meteen 
een postcodebeleid te voeren, maar kun je scholen toch helpen.

Van rijkswege zou een integraal kindcentrum als de Kindercampus Mo-
lenpark flink geholpen zijn wanneer de CAO’s voor onderwijs en opvang 
beter zouden aansluiten. De twee vallen onder verschillende ministeries 
(OCW en SZW) en dat maakt samenwerking in de praktijk flink lastig. 
Alleen al het organiseren van een studiedag voor al het personeel is 
bijvoorbeeld al ingewikkeld vanwege de verschillende voorgeschreven 
werktijden. En het zou enorm handig zijn om iemand aan te kunnen 
nemen die zowel voor opvang als onderwijs werkt. Maar met twee 
verschillende CAO’s is dat bijna niet te doen. Omdat alle schoolkinderen 
betrokken worden bij naschoolse activiteiten vergroot een IKC de kansen 
voor leerlingen, een sociaal-liberaal doel bij uitstek. De verschillende 
regimes voor arbeidsvoorwaarden zouden daar zeker beter op ingericht 
kunnen worden.

Tweede Kamerlid Paul van Meenen stelde tijdens zijn ‘scholenreis’ door 
het land voor om meer geld te brengen naar het primaire proces van 
onderwijs geven door de verhouding tussen de onderwijsbesturen en 
de scholen te veranderen. Mits goed ingericht zou dit middelen kunnen 
genereren waarmee de Kindercampus Molenpark het gebouw beter kan 
aanpassen aan de pedagogische wensen een integraal kindcentrum, 
bijvoorbeeld meer multifunctionele lokalen en materialen. De zakelijke 
kant van het onderwijs (contracten, gebouwenbeheer etc.) echter kan 
voor een kleine buurtschool beter bij de onderwijsstichtingen blijven. 

In het nationale debat over onderwijs zou het volgens mij heel goed zijn 
wanneer überhaupt wordt benadrukt dat scholen meer zijn dan insti-
tuties voor onderwijs, en een zaak van mensen onderling. De meeste 
(aanstaande) ouders hebben daar geen benul van. Iedereen die kinderen 
krijgt zou zich ervan bewust moeten zijn dat ze daarmee zich uiteindelijk 
ook moeten verhouden tot de gemeenschap die een school is. Is dat een 
paternalistische boodschap die niet past bij het sociaal-liberalisme? Niet 
als het gaat om bewustmaking en versterking, en zolang de staat zich 
terughoudend opstelt in het voorschrijven van te maken keuzes. Door 
‘mensen onderling’ in het basisonderwijs te steunen zou juist het soci-
aal-liberale ideaal van vrijheid in verbondenheid een krachtige impuls 
kunnen krijgen. 1

Frank van Mil  
was tussen 2007 en 
2016 directeur van de 
Van Mierlo Stichting.
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