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Liberaal burgerschap is mensen onderling
Burgerschap is een veelzijdig begrip met zowel juridische als normatieve 
aspecten. Via deze aspecten wordt vorm (en inhoud?) gegeven aan het 
antwoord op de vraag: wat bindt burgers onderling? Dit valt te lezen in 
de sociaal-liberale visie op burgerschap die de Van Mierlo Stichting vorig 
jaar publiceerde en waarin de vraag dus vanuit sociaal-liberaal perspec-
tief wordt beantwoord. De basis van dat antwoord is dat er constant een 
balans gevonden moet worden tussen de positieve vrijheid en negatieve 
vrijheid die in het burgerschap besloten liggen. Daaruit volgt dat een ‘dik’ 
begrip van burgerschap waarin normen en waarden worden opgelegd 
onwenselijk is omdat dit te veel de negatieve vrijheid zou beknotten. 
Het vereist te veel conformisme. Mensen moeten onderling de spanning 
tussen persoonlijke verschillen en gedeelde waarden oplossen. Daarom 
is sociaal-liberaal burgerschap vooral iets wat je doet, niet iets wat je 
hebt. Je doet mee aan de democratie, je gaat om met verschillen en je 
kijkt voorbij je eigen belang. Onderwijs speelt daarom een cruciale rol 
want niemand wordt als perfecte burger geboren. Wij moeten kennis en 
vaardigheden opdoen om er onderling uit te komen.

De natiestaat vormt nog steeds de basis voor de politieke gemeenschap 
waarin we burgers zijn. Echter, in Europa hebben we daar met de Euro-
pese Unie een basis toegevoegd. Ook in die context speelt onderwijs een 
belangrijke rol, want ook in Europa is burgerschap iets wat we moeten 
doen. Mede daarom zien we burgerschap terug in het Europees on-
derwijsbeleid. Het Europees burgerschap is lang vooral een juridische 
werkelijkheid geweest, die sterk was gebonden aan de interne markt. 
Rechten waren alleen toegankelijk in het kader van de uitoefening van 
grensoverschrijdende economische activiteit. Echter, sinds de eeuw-
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wisseling is daar langzaam verandering in aan het komen en worden de 
normatieve aspecten van burgerschap steeds belangrijker. Dat zien we 
ook terug in het Europees onderwijsbeleid. 

De meeste mensen kennen het Erasmus-programma van de Europese 
Unie. Het heeft miljoenen studenten de kans gegeven om in een andere 
lidstaat te studeren. Daarmee heeft het zelfs de basis gelegd voor wat 
weleens ‘de Erasmus-generatie’ wordt genoemd. Jonge mensen voor 
wie Europese mobiliteit in hun studietijd de basis heeft gelegd voor een 
Europese oriëntatie in de levenskeuzes die volgden. Het zijn Europese 
burgers geworden. Wat voor burgers het Europees onderwijsbeleid ople-
verde is over de decennia verandert naargelang de Unie en de wereld ver-
anderden. Dit biedt dus potentieel kansen voor een meer sociaal-liberaal 
Europees burgerschap, maar Europa lijkt een andere kant op te bewegen. 
En dat zou sociaal-liberalen zorgen moeten baren.

Van economische burgerschap naar normatief burgerschap
‘Erasmus’ wordt vooral herkend als programma voor universitair studen-
ten (en dat was het oorspronkelijk ook) en Europees onderwijsbeleid is 
ook het meest succesvol geweest op het gebied van hoger onderwijs. De 
geschiedenis van het Europees onderwijs begint echter in het beroeps-
onderwijs. In 1963 besluiten de lidstaten van de Europese gemeenschap 
al tot een gezamenlijk beroepsonderwijsbeleid om arbeidsmobiliteit te 
vergemakkelijken. In 1976 riepen de lidstaten de Commissie voor het 
eerst op om een actieprogramma in het leven geroepen om de arbei-
ders en hun familie in andere lidstaten te helpen in hun taalontwikke-
ling. Daarmee is de oorsprong van het Europees onderwijsbeleid sterk 
verweven met de economische samenwerking in Europa. Burgerschap 
speelde in de Europese Unie nog geen grote rol, al werd daarvoor met 
het actieprogramma wel de basis gelegd. Het spreken van een taal werd 
vooral gezien als benodigde vaardigheid voor arbeidsmobiliteit, maar het 
was natuurlijk ook een voorwaarde voor actieve deelname in een andere 
maatschappij.

Eind jaren ’80 komen de verschillende mobiliteitsprogramma’s tot stand. 
Erasmus voor het hoger onderwijs werd als eerste voorgesteld in 1986 
en in 1987 volgde ook het Da Vinci-programma voor het beroepsonder-
wijs. In deze programma’s bleef het primaire doel het faciliteren van 
arbeidsmobiliteit, maar ook burgerschap begon een rol te spelen. Dit was 
onderdeel van de beweging die culmineerde in de introductie van het 
Europees burgerschap in het Verdrag van Maastricht. Door dat verdrag 
zijn wij nu wettelijk naast nationaal burger ook Europees burger. 

Het burgerschap bleef echter vooral economisch van aard. In de jaren ’90 
komt de term ‘active citizenship’ vaker terug in beleidsdocumenten over 
Europees onderwijsbeleid. Active citizenship is een term die oorspron-
kelijk uit het discourse rond waardegedreven burgerschap komt, maar 
wordt hier met betrekking tot het onderwijs in de economische sfeer 
getrokken. Dit past ook bij deze periode waarin de markt een toenemen-
de rol in de samenleving werd toebedeeld.
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De Europese toekomst
Het belang van Europees onderwijsbeleid, en haar invloed op burger-
schapsvorming, zal de komende decennia alleen maar toenemen aange-
zien de regeringsleiders en staatshoofden van de Unie in 2017 instemden 
met het idee om een Europese Onderwijsruimte te creëren. Waar Eras-
mus, en de andere mobiliteitsprogramma’s, nog voornamelijk program-
ma’s waren die samenwerking tussen nationale onderwijssystemen 
stimuleerde, is een Europese onderwijsruimte een vorm van diepere 
samenwerking. Als er niets verandert, zal die verdieping plaatsvinden op 
basis van een, voor ons, onwenselijk idee over burgerschap. We moeten 
die basis dus nú bijsturen.

De Conventie over de Toekomst van Europa (die de komende maanden/
jaren plaats moet vinden) biedt dé kans voor D66 om het Europees bur-
gerschap beter vorm te geven. Het is namelijk een kans om beter vorm te 
geven hoe burgers Europese democratie kunnen doen en zo onderling de 
spanning tussen gedeelde waarden en persoonlijke verschillen vorm te 
geven. De huidige Verdragen voldoen dan niet, want die bieden te weinig 
ruimte voor democratie en te veel opgelegde gedeelde waarden in Artikel 
2. Dat die waarden ook nog eens restrictief kunnen worden ingezet 
merkten we bij het aantreden van de nieuwe Europese Commissie. De 
Eurocommissaris die verantwoordelijk is voor het migratiebeleid, kreeg 
als titel ‘Vice-President for Defending the European Way of Life’. Waarden  
als basis voor onwenselijke uitsluiting.

Daarom is een verdragswijziging noodzakelijk en daar kan D66 een 
belangrijke rol in spelen. Verdragswijzigingen komen alleen tot stand als 
de regeringen van lidstaten hier actief voor pleiten. Daarom heeft D66 als 
nationale coalitiepartner ten tijde van de Conventie een unieke kans om 
Europa in de juiste richting te sturen. Zowel binnen de coalitie als rich-
ting partijen uit andere lidstaten zou D66 zich hard moeten maken voor 
een brede discussie over het burgerschap en de democratie van de EU,  
en daarbij moet verdragswijziging op tafel liggen.

D66 is dé Europa-partij van Nederland en dé onderwijspartij van  
Nederland. D66 gelooft in een Europese toekomst in een democratisch 
Unie met volwaardig Europees burgerschap. D66 is het aan haar stand 
verplicht om deze kans te grijpen. 1

Aan het begin van deze eeuw werden de Euro-
pese onderwijsprogramma’s samengevoegd in 
één overkoepelend programma: het Life-long 
Learning Programme. In de wetgeving van dit 
programma werd active citizenship al veel meer 
in een waardenkader geplaatst. Daarnaast werd 
ook de volgende doelstelling rond sterk waar-
degedreven Europees burgerschap geformu-
leerd: “to reinforce the role of lifelong learning in 
creating a sense of European citizenship based on 
understanding and respect for human rights and 
democracy, and encouraging tolerance and respect 
for other peoples and cultures”. Het actief Euro-
pees burgerschap ging zowel over de economie 
als over onze gedeelde waarden.

Van inclusie naar uitsluiting 
Het discours rond waardengedreven burgerschap 
is tot dan toe echter wel enkel inclusief, gericht 
op het beschermen van het individu tegen nega-
tieve impact van de maatschappij. Het gaat over 
het voorkomen van racisme en het faciliteren 
van respect en tolerantie. Daar komt verandering 
in na de terroristische aanslagen in Parijs in 
2015. In reactie daarop namen de onderwijsmi-

nisters van de Europese Unie de Parijs Verklaring aan waarin zij vastleg-
den dat naast het voorkomen van marginalisatie en intolerantie (wat tot 
dat moment een standaardformulering was in Europees onderwijsbeleid) 
onderwijs in de toekomst ook radicalisering moest voorkomen.

Deze nieuwe koers had haar impact op het voorstel van de Europese 
Commissie voor het nieuwste Erasmus-programma. In de begeleiden-
de tekst schrijft de Commissie dat “acties op het gebied van onderwijs, 
opleiding en jeugdbeleid ook van essentieel belang zijn om de migratie-
problematiek aan te pakken en het risico van radicalisering en extremis-
me te voorkomen”. Dit is een verschuiving in de doelstellingen. Waar het 
voorkomen van marginalisatie en intolerantie een bescherming is van 
het individu, is het voorkomen van radicalisering een bescherming van 
de maatschappij tegen ongewenst gedrag van een individu. Het vereist 
conformisme. 

Deze verschuiving lijkt wellicht puur semantisch maar het is onder-
deel van een bredere verschuiving in het debat rond burgerschap die de 
afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Het conformisme dringt zich op. 
Onder druk van populisten en nationalisten worden bepaalde groepen 
steeds meer impliciet uitgesloten van burgerschap. Het is geen toeval 
dat de verschuiving plaatsvond naar aanleiding van een aanslag door 
islamitische extremisten. Gezien het belang van onderwijs voor het soci-
aal-liberale burgerschap is het extra gevaarlijk als deze verschuiving ook 
in het onderwijsbeleid doorgevoerd wordt.
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