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Het is hoognodig tijd voor constructief-kritisch  
onderwijsbeleid. De grootste sta in de weg daarbij  
is, naar mijn mening, het duale onderwijsstelsel  
van openbaar en bijzonder onderwijs. In deze  
bijdrage pleit ik voor een monistisch stelsel waarin  
alle scholen in hun eigen context op unieke wijze  
kunnen floreren en waarbij de pedagogische doel- 
stelling voorop staat, te weten: de brede vorming  
van kinderen. Vanuit die vormingsvisie kan het 
nooit louter om cognitie gaan, en maken ook levens-
beschouwelijke vorming, burgerschapsvorming en 
mensenrechteneducatie integraal onderdeel uit van 
het curriculum. Scholen worden niet economisch en 
bureaucratisch afgerekend op hun prestaties, maar 
krijgen volop de relatief-autonome ruimte om vorm 
te geven aan hun onderwijs-pedagogische praktij-
ken. Praktijken, waar ze zich verantwoordelijk voor 
weten en ook ten volle maatschappelijke verantwoor-
ding voor willen afleggen. Noblesse oblige! 

Unieke, algemeen  
toegankelijke scholen  
in een monistisch 
onderwijsstelsel

Referenties
Arendt, H. (1998). The human condition (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Biesta, G. (2018). De terugkeer van het lesgeven. Culemborg: Phronese uitgeverij.

Levinas, E. (1998). Entre Nous: Thinking-of-the-other (trans. M. Smith & B. Harshav).  
London/New York: Columbia University Press.

Lingis, A. (1994). The community of those who have nothing in common. Bloomington and  
Indianapolis, IN: Indiana University Press.

Noordegraaf-Eelens, L., J. Kloeg, J. & G. Noordzij. PBL and sustainable education: addressing  
the problem of isolation. Advances in Health Sciences Education (2019). https://doi.org/10.1007/
s10459-019-09927-z

Noordegraaf-Eelens, L., Kloeg, J. Insisting on Action in Education: Students are Unique but  
not Irreplaceable. Stud Philos Educ (2020). https://doi.org/10.1007/s11217-020-09716-x

Servant-Miklos, V., L. Noordegraaf-Eelens. Toward Social Transformative Education: an  
ontological critique of self-directed learning. Critical Studies in Education (2019).

sen van een probleem. De vraagstukken van de partners zijn interessante 
uitgangspunten voor onderzoek in de onderwijssetting, maar ze worden 
ook gekenmerkt door publiek of private belangen die niet parallel lopen 
met de belangen van onderwijs. De term handelen komt hier dan weer 
om de hoek kijken. In een onderwijssetting gaat het om onvoorspelbare 
handelingen die per student kunnen verschillen. Hiermee wordt plura-
liteit de manier om de connectie tussen onderwijs en maatschappelijke 
partners te denken. Het is aan de docent om deze pluraliteit te realiseren. 

Tot slot
Onderwijsinstellingen agenderen in toenemende mate maatschappelijk 
relevante vraagstukken. Dat is een tendens die wij toejuichen (Ser-
vant-Miklos & Noordegraaf-Eelens, 2019). Op basis van deze tendens 
valt te verwachten dat onderwijsinstellingen in toenemende mate gaan 
samenwerken met maatschappelijke partners. Dat is eveneens toe te 
juichen, maar hier is ook waakzaamheid geboden (Noordegraaf-Eelens 
2019, e.a.). Onderwijsinstellingen hebben (terecht) andere belangen dan 
maatschappelijke partners. Bij maatschappelijke partners gaat het om 
het oplossen van problemen. Bij onderwijsinstellingen gaat het in relatie 
tot hedendaagse vraagstukken om het vertrouwd maken met arbitrair 
maar gerechtvaardigd handelen in situaties die dringend, maar niet 
dwingend zijn. 1

Liesbeth  
Noordegraaf-Eelens  
is als universitair 
hoofddocent verbon-
den aan de Erasmus 
School of Philosophy 
en als lector Transdisci-
plinaire Onderwijsver-
nieuwing aan Codarts. 
Ze is eveneens lid van 
de Raad voor Volksge-
zondheid en Samen-
leving.

Julien Kloeg  
is als senior lecturer 
verbonden aan het 
Erasmus University 
College in Rotterdam.

Door Siebren Miedema



5150idee april 2020 Waarom onderwijs? · Burgerlijke vorming Siebren Miedema · Unieke, algemeen toegankelijke scholen in een monistisch onderwijsstelsel

te is voor het kiezen van eigen les- en leermateriaal en voor het toepas-
sen van een bepaald onderwijs-pedagogisch concept in het onderwijs. 
De neutraliteit van het Nederlandse openbaar onderwijs betekent, aldus 
de Raad, niet dat er geen aandacht kan zijn in het openbaar onderwijs 
voor religie en levensbeschouwing, maar alleen dat dit gebeurt op een 
‘onpartijdige manier’. 

Een andere ontwikkeling binnen het openbaar onderwijs is ook van 
belang. Het openbaar onderwijs is namelijk sinds 1993, als uitkomst van 
het zogeheten Scheveningse Beraad Bestuurlijke Vernieuwing, op grote 
schaal verzelfstandigd ten opzichte van de gemeente. Meestal in stich-
tingsvorm, de vorm die naast de verenigingsvorm ook in het bijzonder 
onderwijs meer gangbaar is geworden. Veel openbare scholen zijn zo op-
geschoven van een publiekrechtelijke organisatievorm naar een privaat-
rechtelijke vorm, waarmee al meer dan een kwart eeuw de ‘verbijzonde-
ring van het openbaar onderwijs’ vorm krijgt. Daarmee hebben openbare 
en bijzondere scholen een grote relatieve autonomie verkregen. Met het 
oog op deze ontwikkelingen binnen het bijzonder en openbaar onderwijs 
pleit ik voor de verdere verbijzondering van ons stelsel. Al in 2001 heb ik 
daarvoor de frase ‘alle onderwijs bijzonder’ gebruikt , maar daar ben ik 
van afgestapt omdat zowel ‘openbaar’ als ‘bijzonder’ besmette begrippen 
zijn. Ze zijn namelijk beide onderdeel van het duale stelsel. Ook de term 
‘samenwerkingsschool’ maakt als uitzondering op openbaar en bijzonder 
nog onderdeel van dat stelsel uit. Een stelsel dat, naar mijn mening, een 
sta in de weg is voor constructief onderwijsbeleid en de constructieve 
vormgeving van het onderwijs in een post-seculiere tijd. 

was het alweer honderd jaar geleden dat de onder-
wijspacificatie grondwettelijk werd vastgelegd. Als vervolg op de onder-
wijsvrijheid die in 1848 in de grondwet was vastgelegd, kwam in 1917 de 
financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs tot stand. 
Vanaf 1848 tot ongeveer 1920 was er sprake van een interpretatie van  
de onderwijsvrijheid in ruime zin. Uitgangspunt was de pedagogische 
identiteit of de pedagogische zelfstandigheid van de school. Vanaf 1920 
is in onderwijspolitiek en onderwijsbeleid deze bredere interpretatie 
geleidelijk vervangen door een smallere interpretatie met de focus op  
de godsdienstige of levensbeschouwelijke identiteit van de school. 

Juist die smallere interpretatie van het begrip ‘onderwijsvrijheid’ heeft 
bij de veranderde maatschappelijke omstandigheden als ontzuiling, 
kerkverlating en secularisatie niet zozeer de vraag doen opwerpen of 
onderwijsvrijheid legitiem is, maar wel of de verhouding tussen open-
bare scholen en bijzondere scholen legitiem is. Een verhouding die door 
de tijd heen tamelijk gelijk is gebleven. Hoewel bijzondere scholen zich 
sinds de jaren zeventig op een open en gastvrije manier presenteren en 
op geen enkele manier leerlingen willen bekeren of willen toe leiden 
naar een geloofsgemeenschap (de zogenoemde open bijzondere scholen 
versus de gesloten bijzondere scholen), leverde en levert die ongeveer 
gelijk gebleven verhouding voortdurend irritatie op bij tegenstanders 
van bijzonder onderwijs. Er wordt uitgegaan van de simplistische ge-
dachte: “Minder kerkgangers, dus hierdoor minder ouders die vanwege 
de levensbeschouwing voor bijzonder onderwijs kunnen kiezen, dus 
minder bijzondere scholen nodig”. De informatie dat, zoals blijkt uit em-
pirisch onderzoek, keuzemotieven van ouders samengesteld zijn uit een 
mix van een aantal voor hen relevante keuzeaspecten, wil er bij velen 
maar niet ingaan.

De laatste jaren zijn er ook voorstellen gedaan om op nieuwe wijze invul-
ling te geven aan de vrijheid van onderwijs. Meestal gaat het daarbij om 
de juridische aspecten, maar blijft het duale stelsel onaangetast. De On-
derwijsraad heeft in 2012 echter een zeer interessant inhoudelijk advies 
uitgebracht. De Raad stelt voor onder de noemer ‘richtingvrije scholen-
planning’ het begrip ‘richting’ voor bijzondere scholen te verruimen. Lag 
het aan dit advies, dan mogen scholen met een veelheid aan levensbe-
schouwelijke of religieuze oriëntaties – ook relatief nieuwe levensbe-
schouwelijke oriëntaties, zoals de boeddhistische – en scholen op basis 
van pedagogische visies als bijzondere school gesticht worden.

De Onderwijsraad geeft in dat advies ook aan dat de openbare scholen 
binnen artikel 23 een zekere vrijheid hebben om het onderwijs naar 
eigen overtuiging in te richten. Het openbaar onderwijs kent ook een 
bepaalde mate van bescherming ten aanzien van de overheid als het gaat 
om de pedagogische autonomie. Daarmee wordt aangegeven dat er ruim-
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toevertrouwde leerlingen. En uiteraard ook de daarmee samenhangende 
praktische vormgeving. Kortom, vrijheid met verantwoordelijkheid.

Onderwijsminister Slob wil anno 2020 terecht eisen stellen aan de 
burgerschapsvorming, omdat na de wet uit 2006 de Inspectie van het 
Onderwijs bij herhaling heeft moeten constateren dat veel scholen hier 
onvoldoende werk van hebben gemaakt. De democratische houding van 
jongeren verdient ook de broodnodige pedagogische aandacht. Scho-
len mogen zelf weten of ze dit aan de orde willen stellen als vak- of als 
vormingsgebied, dus ingebed bij andere vakken. Ik vind het een ronduit 
gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor de verleende autonomie 
aan het onderwijs, wanneer onderwijsbestuurders van Verus en VOS/ABB 
in Trouw van 13 januari roepen dat de vrijheid van onderwijs hiermee 
onder druk komt te staan, en Slob aanwrijven alleen maar brave burgers 
te willen creëren . 

In het monistische stelsel dat mij voor ogen staat, gaat het om de brede 
pedagogische invulling van de vrijheid van onderwijs: kinderen en 
jongeren leren in de minisamenleving van de school hoe te functione-
ren, zowel nu en later, als ze volwassen zijn in de liberaal-democrati-
sche samenleving. Zo laat je ze hun eigen, brede persoonsvorming ter 
handnemen. Elk kind en elke jongere op elke school heeft recht op zulke 
brede vorming. Hier ligt een pedagogisch-politieke taakstelling voor alle 
scholen. Ook is er zeker de politiek-pedagogische taak van de overheid 
om de specifieke vormgeving van de doelstellingen van elke school te 
faciliteren, door adequaat flankerend beleid te maken.

Het woord is daarom ook aan de politieke partijen om de uitwerking van 
een monistisch onderwijsstelsel van unieke scholen-in-context ter hand 
te nemen. Gezien het lange, politieke en staatsrechtelijke proces dat 
daarbij voorzien kan worden, zou zo snel mogelijk de hand aan de ploeg 
geslagen mogen worden. 1

Helaas moet ik concluderen dat er van constructief onderwijsbeleid 
onder verschillende ministers van onderwijs, in verschillende coalities, 
nauwelijks sprake is geweest. De witte raaf is natuurlijk de onlangs over-
leden Jos van Kemenade geweest die midden jaren zeventig als minister 
van onderwijs een integrale en brede visie op onderwijs heeft gelanceerd. 
Dezelfde Van Kemenade was in 1976 al duidelijk over de openbare school.  
De passieve neutraliteitsopvatting zou vervangen moeten worden door 
een actieve pluriformiteitsopvatting. Vanuit het perspectief van de vor-
ming zou ook in deze scholen de verscheidenheid van levensovertuigin-
gen en maatschappelijke visies in het onderwijs aandacht moeten krijgen.

Mijn ideaal is om elke school binnen een monistisch stelsel, een unieke 
school-in-context te laten zijn met integrale pedagogische verbinding 
van opvoeding, vorming en onderwijs. Met daarbinnen onder andere 
burgerschapsvorming, levensbeschouwelijke vorming en mensenrech-
teneducatie. Alle scholen uniek, dus, en gericht op goed onderwijs. Voor 
het brede aanbod van het onderwijs zijn de pedagogische professionals 
verantwoordelijk. Alle ouders die vinden dat dit brede aanbod in over-
eenstemming is met hun vraag, dienen geaccepteerd te worden door een 
school. Zo kan een eigentijdse vormgeving van de vrijheid van onderwijs 
gestalte krijgen en komen we eindelijk eens dat duale stelsel voorbij. 

Met die vrijheid van onderwijs is ook niets mis. Die vrijheid van onder-
wijs zal juist versterkt moeten worden om professionals en partners, 
zoals ouders, maatschappelijke organisaties en anderen als spelers op 
het maatschappelijk middenveld hun eigen pedagogische verantwoor-
delijkheid weer ten volle terug te geven. Daarmee kan ook tegenwicht 
geboden worden aan te grote neoliberale overaccentuering van de basics 
in het onderwijs. Daarbij ligt de focus namelijk op de bijdrage aan de 
kenniseconomie, en is het hoofddoel van het onderwijs om jongeren 
naar een plek op de arbeidsmarkt te leiden. Onderwijs krijgt hier een lou-
ter cognitieve invulling. Er kan ook een eind komen aan een doorgescho-
ten afrekencultuur en sterke nadruk op meetbare resultaten. Gelukkig is 
de afgelopen jaren het thema ‘vorming’ weer nadrukkelijk op de agenda 
gezet. Hiermee heeft het eigenaarschap van scholen en professionals een 
flinke impuls gekregen en is ook de aandacht weer gericht op de brede 
persoonsvorming van de leerlingen. Scholen kunnen vanuit hun autono-
mie weer duidelijker verantwoordelijkheid nemen voor eigen visieont-
wikkeling en curriculaire vormgeving.

Er zit natuurlijk wel een prijskaartje aan deze vormgeving van de vrijheid 
van onderwijs en het benadrukken van de relatieve autonomie en de uni-
citeit van scholen. Dit raakt namelijk direct aan de vraag naar doordachte 
en actieve pedagogisch-didactische vormgeving van elke school en aan 
de plek van levensbeschouwelijke vorming, burgerschapsvorming en 
mensenrechteneducatie daarbinnen. Onderwijsvrijheid impliceert na-
melijk per definitie ook het publiekelijk willen afleggen van maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Dat vergt een duidelijke doelstelling van de 
scholen met het oog op het gewenste professionele handelen van de do-
centen gericht op de onderwijs-pedagogische zorg van de aan de school 
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