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Voorwoord
De aanleiding voor de keuze van dit onderwerp - een onderzoek naar de legitimatie
van wetgeving - gaat terug naar de periode, waarin ik als wetgevingsjurist werkzaam was op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. Dagelijks hield ik me daar bezig met de creatie van nieuwe wetgeving. Uit welke 'bron' die wetgeving kwam, bleef veelal echter onduidelijk of
anders gezegd een juridische verantwoording van de in het wetgevingsproces te
nemen stappen uitgaande van een expliciet gekozen uitgangspunt, was in mijn ogen
in veel gevallen ver te zoeken. Was de herkomst en de wijze van totstandkoming
van wetgeving werkelijk zo'n irrationeel proces als het mij toescheen?
Ik beschouw het als een groot voorrecht dat ik de afgelopen jaren in staat ben
gesteld deze vragen onder de loep te nemen. Verdieping in dit onderwerp, voor
deze studie toegespitst op de legitimatie van onderwijswetgeving, heeft mijn
gedachten over dit onderwerp verder ontwikkeld en het antwoord op vragen als
deze mijns inziens dichterbij gebracht.
Een aantal personen is voor de totstandkoming van dit proefschrift van essentiële betekenis voor mij geweest. Dat geldt in de eerste plaats mijn leermeester,
Miek de Langen, emerita hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Aan haar heb ik te danken dat ik intertijd de overstap van ministerie naar
faculteit heb gemaakt en me aan een promotie-onderzoek heb gezet. Haar enthousiasme voor het wetenschappelijke werk in het algemeen en voor het jeugdrecht in
het bijzonder heeft zij vanaf het begin op mij overgedragen.
Was het voor Miek vanzelfsprekend dat ik aan een promotie-onderzoek zou
beginnen, voor mij was het vanzelfsprekend dat ik het na haar emeritaat ook zou
afmaken. Een betere begeleider dan Inge van der Vlies, hoogleraar Bestuursrecht
aan de Universiteit van Amsterdam, had ik me daarbij niet kunnen wensen. Zij
heeft mij gedecideerd en inspirerend naar de eindstreep geleid. Gedecideerd in de
wijze waarop zij mij de wetten van het wetenschappelijke werk heeft ingescherpt
en inspirerend, omdat zij beter dan ikzelf besefte dat het werken aan een promotie
ook een psychologisch proces is met een eigen dynamiek en begrenzing.
Belangrijk bij de totstandkoming van dit boek zijn ook de gesprekken geweest
die ik gedurende vele jaren heb gevoerd met de heer W.H. Follender. Zijn levenservaring en kennis van de recente geschiedenis hebben veel bijgedragen aan een
beter begrip van de ontwikkelingen van de laatste decennia. Zijn voortdurende
belangstelling voor mijn promotiewerk, zoals hij het noemde, vormde bovendien bij
de totstandkoming van dit boek een belangrijke constante factor en is mede daarom
voor mij van bijzondere waarde geweest.
Hoezeer ik in mijn werk en in het bijzonder in mijn visie op onderwijs ben gevormd door mijn ouders, destijds beiden als onderwijzers verbonden aan de lagere
school te Doornspijk, bleek mij onlangs nog in geschrifte. In een schriftje, waarin
mijn vader een voordracht 'Over rapporten' had uitgeschreven voor een ouderavond
in 1931, las ik: 'Ge begrijpt 't gaat niet daarom dat de kinderen maar een goed
rapport zullen hebben. Neen. Wij beschouwen de rapporten maar als hulpmiddel.
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Het leeren, het zich bekwamen voor de levenstaak is doel. Al wat wordt aangegeven is hulpmiddel.'
Bij mijn ouders ligt de oorsprong van dit werk en ik wil dit boek dan ook aan
hen opdragen.
Ik draag dit boek mede op aan Sjerry Polak, omdat zij in mijn studentijd veel
heeft bijgedragen aan mijn latere vorming. Zij heeft mij als Doornspijks meisje, opgegroeid in een zeer beschermde omgeving, verder voorbereid op mfjn levenstaak.

Utrecht
17 oktober 1999
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Inleiding
Onderwerp en probleemstelling
Leerplicht en recht op onderwijs; verdragen deze elkaar wel?
Hoe valt een recht op het verkrijgen van onderwijs te rijmen met een verplichting om
van dat recht gebruik te maken? Een vraag die niet alleen rechtens relevant is, maar
ook praktisch van betekenis is. Is verplicht leren wel mogelijk? Leren veronderstelt
immers de bereidheid om te ontvangen, een geestelijke attitude die zich moeilijk lijkt
te laten dwingen. Een vraag die daarnaast rijst is, welke motieven van de zijde van de
regering een rol spelen om een zo rigoreuze maatregel als een onderwijsverplichting
te willen opleggen.
Deze vragen vormen de basis van deze studie naar de relatie tussen het recht op
onderwijs en de leerplicht.
Dat het verzorgen van voldoende en toereikend onderwijs van groot belang is, en
daarom onderdeel van staatszorg dient te vormen, wordt met het ontstaan van de moderne staat als gegeven aanvaard. De aandacht die dan van staatswege ontstaat voor
de zorg voor het onderwijs, hangt samen met het groeiend besef dat een zekere mate
van ontwikkeling voor ieder mens van groot belang is. De ideeën van de Verlichting
zijn hierop van belangrijke invloed.' De toonaangevende positie die de kerk tot dusver
had in onderwij saangelegenheden, komt op de achtergrond.
De bemoeienis van de staat met het onderwijs raakt in de periode rond 1800 stevig
verankerd. In de Grondwet van 1815 wordt deze grondwettelijk vastgelegd met de
bepaling dat het (openbaar) onderwijs een voorwerp van aanhoudende zorg van de
overheid is.2 Met deze bepaling is de verplichting van de staat om zorg te dragen voor
de noodzakelijke onderwijsvoorzieningen een feit: onderwijs als sociaal grondrecht
avant la lettre.
Sindsdien is de staatszorg voor het onderwijs verder voortgeschreden. Een cruciaal
moment in deze ontwikkeling vormt de introductie van de leerplicht in 1900; cruciaal,
omdat deze impliceert dat tegenover de verplichting van de staat voor de zorg voor het
onderwijs, de verplichting wordt gesteld om van de geboden voorzieningen gebruik
te maken. De vraag of de staat een zo verstrekkende maatregel als een leerverplichting
mocht opleggen, heeft toen indringend ter discussie gestaan.
In deze studie zal worden onderzocht hoe het begrippenpaar vrijheid en dwang, in
het recht geformaliseerd als recht en plicht, zich in de leerplicht- en daarmee verband
houdende onderwijswetgeving heeft ontwikkeld. Centraal zal hierbij staan de vraag
naar de waardering van het vrijheidsperspectief. Het inzicht dat de overheid zich bij
de realisering van de vrijheid niet afzijdig dient te houden, maar hiertoe juist dient in
te grijpen, is allang geen paradox meer. Wel vormt het een dilemma. Want wanneer
ontaardt deze bemoeienis in onvrijheid en staat deze aan de verwezenlijking van de
vrijheid eerder in de weg? Waar ligt hier het meest vruchtbare snijvlak van het klas-

1
2

Röling. H.Q. 'Onderwijs in Nederland", in 'Geschiedenis van opvoeding en onderwijs', onder red. van
Kruithof, B., Noordman, J. en Rooy, P. de , Nijmegen 1982, derde druk, p. 67
Pol van der - Donner, 'Handboek van het Nederlandse staatsrecht', dertiende druk, bewerkt door
L.Prakke e.a.. Zwolle 1995, p. 340
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sieke vrijheidsrecht en het sociale grondrecht? Of zoals Burkens het uitdrukt: 'Klassieke grondrechten en sociale rechten kunnen niet met elkaar in verbinding worden
gebracht, zonder dat vrijheid en onvrijheid in eikaars verlengde komen te liggen. Toch
lijkt het ons onafwijsbaar, dat deze paden in de toekomst betreden zullen moeten
worden'.3
Bij de eerste wetsvoorstellen, waarin een leerplicht was opgenomen, heeft het vrijheidsperspectief in de discussies een centrale functie vervuld.
Zo was er voor Van Houten, wiens initiatief-wetsvoorstel tot een verbod tot kinderarbeid uit 1872 aanvankelijk ook een vorm van leerplicht bevatte, geen misverstand
over mogelijk dat de vrijheid van de ouders diende te worden aangetast om de rechten
van het kind te kunnen beschermen. Hij ging uit van de opvallend 'moderne' stelling
dat ook het kind rechten heeft, in de eerste plaats het recht op bescherming en opvoeding door de ouders. 'Waar de ouders dien pligt verwaarlozen, worden de regten van
het kind geschonden' en dan dient de staat voor de bescherming van deze rechten op
te komen.4 Stond de aantasting van de ouderlijke autonomie door de staat voor Van
Houten niet ter discussie, in die tijd was dit bepaald geen gemeengoed. De vraag naar
de competentie van de staat in relatie tot het eigen domein van de burger vormde een
punt van heikele afweging. De noodzaak tot bescherming van het kind tegen aantasting
van zfjn domein gaf hierbij uiteindelijk de doorslag.
Ook naar aanleiding van het wetsvoorstel tot invoering van een leerplicht in 1898
is fundamenteel van gedachten gewisseld over de vraag of de staat wel gerechtigd was
om door middel van een zo algemene en ingrijpende maatregel als de leerplicht te
interveniëren in de van nature bestaande en door het recht geformaliseerde verhouding
tussen ouders en kinderen. De angst was groot dat de staat hiermee de autonome
verhoudingen zou verstoren en daarmee 'de zedelijke constitutie van het volk' zou
ondermijnen. Tast de staat, met een maatregel als deze, niet de voor het menselijk
bestaan zo essentiële 'vrije zedelijke wilsbepaling' aan, zo vroegen velen zich toen
verontrust af.5 Hiertegenover stond het evenzo met verve verdedigde standpunt dat de
staat hiertoe het recht en zelfs de plicht had. Kinderen dienden te worden beschermd
tegen ouders die hun opvoedingsplicht onvoldoende behartigden. Zo stelden de voorstanders van een leerplicht onder meer: 'Het is waar dat kinderen niet behooren aan
de Staat, maar zij behoren evenmin aan de ouders. Zij behooren aan zich zelven, en
de ouders zijn ter zake van de opvoeding allereerst aan hunne kinderen verantwoording
schuldig. De ouders riepen de kinderen in het leven en behooren hun daarom te verschaffen wat voor een menschwaardig bestaan allereerst noodig is en hen bovendien
toe te rusten tot den maatschappelijke strijd'.6
Na de invoering in 1900 van de door de ouders uit te oefenen leerverplichting ten
behoeve van het recht op onderwijs van het kind, is het vrijheidsperspectief ingrijpend
verschoven. Het recht op onderwijs en een daarbij behorende keuzevrijheid naar duur
van de leerplichtige periode en inhoud van het onderwijs, heeft meer en meer plaats

3
4
5
6

Burkens, M.C.B., "Beperking van grondrechten', Deventer 1971, p. 170
BHTK 1873-1874, 43.2, p. 8
BHTK 1897-1898, 160.8, p. 1
BHTK 1897-1898, 160.8, p. 4
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gemaakt voor een geheel van dwingende voorschriften, die tot een stringente consumptie van dit recht noodzaken.
Na de moeizame acceptatie van een zesjarige leerplicht in 19007 - in de Tweede
Kamer wordt de Leerplichtwet 1900 slechts met een verschil van één stem aangenomen - vinden latere uitbreidingen van de leerplicht - in 1950 tot acht8, in 1971 tot
negen9 en in 1975 tot tien jaar10 - verhoudingsgewijs zonder veel discussie ingang.
Met het aannemen van de Leerplichtwet 1900 lijkt het pleit vóór een leerplicht principieel te zijn beslecht. De discussies sindsdien zijn overwegend technisch van aard. De
angst voor een dominante staat en een verlies aan vrijheid lijken in de naoorlogse
periode te zijn vervluchtigd; eerst in de geest van de wederopbouw en daarna in de
roes van de welvaartsstaat.
In de periode van de wederopbouw vormt de rechtmatigheid van de verlenging van
de leerplicht eerst tot acht en daarna tot negen jaar, geen onderwerp van discussie.
Tussen regering en parlement bestaat over de wenselijkheid daarvan een grote mate
van overeenstemming. Voornaamste punt van aandacht vormt de uitvoerbaarheid van
de voorgestelde maatregelen. Het onderwijs dient de groep dertien- en veertienjarigen,
die niet uit eigen beweging de school bezoekt maar als gevolg van de uitbreiding van
de leerplicht daartoe thans gedwongen wordt, voldoende aan te spreken. Tegen de
achtergrond van de juridische constructie van de leerplicht lijkt deze aandacht zeer
begrijpelijk. Bij deze uitbreiding van de leerplicht zijn immers oudere kinderen betrokken, over wie de ouders veelal onvoldoende zeggenschap zullen hebben om aan de
naar de letter van de wet bij hén berustende leerverplichting te voldoen.
Geheel verschillend van de eensgezinde ontvangst van de verruimde leerverplichting,
zal de houding blijken te zijn ten opzichte van de eveneens in deze periode geïnitieerde bemoeienis van de overheid met de inhoud van het onderwijs zelf. De vergaande overheidsbemoeienis, waarvan het wetsvoorstel op het voortgezet onderwijs
(1958), de zogenoemde Mammoetwet, getuigt, blijkt bij velen op fundamenteel verzet
te stuiten." Over de in dit wetsvoorstel gepropageerde visie dat de staat een actieve
plicht heeft om zorg te dragen voor het algemeen welzijn en daartoe een constructieve
onderwijspolitiek dient te voeren, zijn de meningen zeer verdeeld. Velen twijfelen aan
deze verruimde opvatting van de staatstaak en de wenselijkheid van ingrijpen in de
gegroeide onderwijsstructuur.
De discussie vertoont gezien de fundamentele standpunten, die in het parlementairegedachtenwisselingsproces worden betrokken, grote overeenkomst met de in het
kader van het voorstel tot invoering van de leerplicht in 1898 gevoerde discussie. De
verschillen zijn echter groot: overtuigde voorstanders heeft het voorstel bij de parlementaire behandeling niet en na de invoering van het nieuwe onderwijssysteem zal al
betrekkelijk snel opnieuw op wijziging worden aangedrongen.

7
8
9
10
11

HTK 28 februari 1900, p. 1036
TK 1946-1947, nr.459
TK 1967-1968, nr.9039
TK 1974-1975, nr.13322
TK 1959-1960, nr.5350
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Aan het eind van de jaren '60 ondergaat de visie op de staatstaak in de roes van de
welvaartsstaat een belangrijke wijziging. Onderwijs wordt niet meer slechts gezien als
een middel tot individuele ontplooiing maar ook als een middel van maatschappelijke
verandering. Het vrijheidsbegrip wordt in deze periode vereenzelvigd met het streven
naar gelijkheid. Bij dit streven vormt het verbeteren van de positie van de groep van
de werkende jongeren het belangrijkste aandachtspunt.
Het optimisme ten aanzien van het menselijk potentieel om het geboden onderwijs
ook feitelijk te benutten is groot. Zelfs het voorstel tot verlenging van de leerplicht tot
achttien jaar in de eerste nota werkende jongeren (1970) wordt algemeen positief ontvangen.12
Het vooruitgangsoptimisme, dat deze periode kenmerkt, zal echter maar van korte
duur blijken. Al kort na het aantreden van het kabinet-Den Uyl (1973), dat het gelijkheidsstreven expliciet tot uitgangspunt van beleid maakt, rijzen ernstige twijfels
zowel aan de rechtmatigheid als vooral aan de doelmatigheid van de dan gepresenteerde onderwijsvoorstellen. De voorstellen tot invoering van de tienjarige leerplicht en
van de partiële leerplicht voor zestienjarigen ' \ die gelijktijdig worden besproken,
roepen veel bedenkingen op. Vooral de houding van de leerlingen zelf, hun zogenoemde demotivatie om van het geboden onderwijs gebruik te maken, doet bij velen
aarzeling rijzen over de wenselijkheid van deze maatregelen. De voorstellen worden
desondanks aangenomen.
Een duidelijk markeringspunt in de vanzelfsprekende acceptatie van toenemende
overheidsbemoeienis lijkt de in 1975 gepresenteerde Contourennota te zijn.14 Centraal
thema van deze nota is het scheppen van gelijke kansen. De voorstellen behelzen de
vorming van een 'funderende onderwijsfase' voor 4 - 12 jarigen en de instelling van
een brede algemene basisvorming voor alle 12 - 16 jarigen in de zogenoemde middenschool. De leerplicht zou tot het achttiende jaar moeten worden verlengd. De voorstellen ondervinden veel weerstand en het voorstel tot verlenging van de leerplicht tot
achttien jaar verdwijnt geheel uit het gezichtsveld.
Over de gehele linie wordt nu zowel de rechtmatigheid als ook de doelmatigheid
en de uitvoerbaarheid ernstig in twijfel getrokken. Zo stelt de Onderwijsraad hier
bijvoorbeeld de principiële vraag of het beginsel van de gelijke kansen zich wel voegt
'in de westerse vrijheidstraditie van het individu'.15 Zeer kritisch wordt ook gereageerd op de uitvoerbaarheid van de in de nota geschetste onderwijsperspectieven. Gaat
het hier immers niet om de zwaarste groep binnen het onderwijssysteem, waarvan de
ervaring geleerd heeft dat deze het minst gemakkelijk tot onderwijs is te brengen, zoals
de Raad voor de Jeugdvorming de twijfels aan de voorstellen onder woorden
brengt.16

12
13
14
15
16

TK 1976-1977, nr. 14425
Zie voor de partiële leerplicht voor zestienjarigen eveneens TK 1974-1975, nr. 13322.
TK 1974-1975, nr.13459
TK 1976-1977, 14425, nr.3, p. 9
Raad voor de Jeugdvorming, 'Advies over de discussienota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel', 's-Gravenhage 1977, p. 67
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Moeilijk te duiden is tegen deze achtergrond dan ook de ontwikkeling, zoals deze in
de periode van de jaren '80 plaatsvindt. De invoering van een 'funderende onderwijsfase' met de daarbij behorende leerplichtverlaging van zes naar vijf jaar en van een
algemene basisvorming in het voortgezet onderwijs krijgen in deze periode, ondanks
- of is het dank zij - het dan gevoerde no-nonsense beleid, alsnog hun beslag. De
eerder in gang gezette onderwijsoperaties worden, de groeiende twijfel aan de mogelijkheden van wat door middel van onderwijs kan worden bereikt en de noodzaak van
bezuinigingen ten spijt, in deze periode 'afgemaakt'. Ondanks de toenemende kritiek
worden zowel het Wetsvoorstel op het basisonderwijs (1977) als later het Wetsvoorstel
op de basisvorming (1987) door het parlement aangenomen. De grenzen aan wat de
overheid mag, en vooral ook kan, lijken hiermee in zicht te zijn gekomen.
Is hier het kritische punt bereikt, waarop de bemoeienis met het onderwijs in het
tegendeel verkeert en in plaats van vrijheid, onvrijheid genereert en hoe is deze ontwikkeling te verklaren? De overheid zelf lijkt zich intussen bij deze ontwikkeling in
zekere zin te hebben neergelegd. Met de recente wijziging van de Leerplichtwet 1969,
die in 1994 in werking trad, is de oude constructie dat de ouders verantwoordelijk zijn
voor het schoolbezoek van hun kinderen verlaten. Naast de ouders, zijn nu ook de
leerlingen vanaf twaalf jaar zelf voor schoolverzuim aansprakelijk; spijbelen dus als
strafbaar feit.17 Van een recht op onderwijs lijkt hier niet meer gesproken te kunnen
worden.
Ook in rechtspraak en literatuur is de spanning tussen leerplicht en recht op onderwijs,
zij het slechts sporadisch, aan de orde gesteld.
De Hoge Raad lijkt de vraag, die hem in een zaak over de onverenigbaarheid van
leerplicht en vrijheidsrecht werd voorgelegd, te omzeilen.18 De vraag luidde als volgt:
'Kan een nationale overheid (c.q. de vervolgende instantie) de ouder(s) dwingen om
kinderen dat onderwijs te laten volgen wat zij noch de ouder(s) willen? In hoeverre
is de aan de ouder(s) in art. 2 Leerplichtwet opgelegde verplichting in strijd met art.
8 EVRM en met art. 2 Ie Protocol van het EVRM?' De Hoge Raad houdt hierbij vast
aan de klassieke uitleg van de leerplicht: 'Dit recht op onderwijs is de grondslag van
de Leerplichtwet en art. 2 legt daarom verplichtingen op aan de ouders teneinde dit
recht te waarborgen'. De A-G voert hier meer principieel in zijn conclusie aan dat 'het
vrijheidsrecht en het recht op privéleven niet onverenigbaar zijn met een leerplicht als
in de Leerplichtwet geregeld'. Ter ondersteuning van dit standpunt worden artikel 7
van de Verklaring van de rechten van het kind en artikel 13, lid 2, van het ECOSOC
aangehaald, artikelen die beide voorschrijven dat kinderen recht hebben op het ontvangen van onderwijs, 'which shall be free and compulsory, at least in the elementary
stages'.
Voor wat de literatuur betreft valt in de eerste plaats te verwijzen naar Alkema, die
hier een genuanceerd standpunt inneemt. Hij is van mening dat in artikel 2 van het Ie
Protocol bij het EVRM, waarin het recht op onderwijs is verwoord, 'in ieder geval het
klassieke vrijheidsrecht om onderwijs te ontvangen' besloten ligt. Hij stelt: 'Ook zo

17 TK 1991-1992, nr.21327
18 HR 30-5-1989. NJ 1989, 883
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opgevat kan het voor het Nederlandse recht een grens stellen aan b.v. een hoog opgeschroefde leerplicht'.'9
Rigoreus is Kühnhardt, die stelt dat bij de verplichting om van een recht gebruik
te maken niet meer van een recht gesproken kan worden. Leerplicht en recht op onderwijs zijn twee onverenigbare grootheden. 'Bildung' kan nooit onder dwang tot stand
worden gebracht en daarom is een leerplicht in strijd met het fundamentele recht op
onderwijs, zo is zijn standpunt samen te vatten.20
Om de verschuiving van het vrij heidsperspectief in het onderwijs te analyseren, zal
worden onderzocht welke betekenis daaraan is toegekend bij de legitimatie van de
maatregelen die van de zijde van de regering op het gebied van de leerplicht- en aanverwante onderwijs wetgeving achtereenvolgens werden voorgesteld. Bij dit onderzoek
naar de legitimatie van de voorstellen zal een aantal vragen aan bod komen.
In de eerste plaats komt de vraag naar de rechtmatigheid van de voorgestelde
maatregelen aan de orde. Welke betekenis is toegekend aan het zo nauw met het recht
verbonden vrijheidsbegrip en op welke wijze is dit begrip in het onderwijs geïnterpreteerd? Bij deze vraag zal onderscheid worden gemaakt tussen het vrijheidsrecht van
ouders en dat van kinderen.
Nauw verweven met de vraag naar de rechtmatigheid, is die naar de doelmatigheid.
Welke rol heeft de doelmatigheid van de maatregelen in kwestie gespeeld? Deze vraag
is zowel relevant met betrekking tot het doel van de maatregel in algemeen maatschappelijk opzicht als met betrekking tot de specifieke doelstelling van het onderwijsvoorstel. Wat wordt ervan verwacht, wat wil men bereiken - ligt het accent op het individueelof het maatschappelijk perspectief - en welke functie wordt in relatie daarmee aan het
onderwijs toegekend?
Tenslotte is tegen de achtergrond van de centrale vraagstelling ook de vraag naar
de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de voorgestelde maatregelen van belang.
Hoe zwaar heeft men de uitvoerbaarheid van de voorstellen laten wegen en welke
concessies zijn daarbij gedaan en hoe is het belang van de naleving gewaardeerd?
Methode van onderzoek
Om deze vragen te onderzoeken wordt in het eerste hoofdstuk het theoretisch kader
ontwikkeld, waarbinnen het onderzoek van de relevante wetgeving op dit terrein zal
worden verricht. Voorop hierbij staat het centrale uitgangspunt van deze studie, het
vrijheidsperspectief. Daarom zal dit begrip eerst worden uitgediept. Dit betekent dat
wordt ingegaan op een aantal elementen die aan het begrip inherent zijn, zoals de
mogelijkheid om keuzen te kunnen maken en het dragen van verantwoordelijkheid.
Ook wordt besproken welke invloed dit begrip heeft ondergaan van de welvaartsstaat
en het daarmee nauw verbonden gelijkheidsbeginsel. Voor een goed begrip van dit
laatste is met name het werk van de ethica Van Asperen van betekenis. Zij verklaart
het uit beeld verdwijnen van de mens als handelend wezen in de welvaartsstaat als een
gevolg van het utilitaire karakter van de welvaartsstaat, waarbij alles moet wijken voor
de optimalisering van het welbevinden.

19 Alkema, E.A. 'Studies over Europese grondrechten, de invloed van de Europese Conventie op het
Nederlandse recht', Deventer 1978, p. 91
20 Kühnhardt. L. 'Die Universalitat der Menschenrechte'. München, z.j., p. 340
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Vervolgens wordt dit centrale begrip van het vrijheidsperspectief nader uitgewerkt
in relatie tot het recht - vrijheid en recht - en wordt het tenslotte toegespitst op het
onderwijs - onderwijs als vrijheidsrecht.
Tegen de achtergrond van het gestelde uitgangspunt wordt in dit hoofdstuk in een
afzonderlijke paragraaf een viertal aandachtsvelden toegelicht. De keuze van de aandachtsvelden is direct gerelateerd aan de te onderzoeken wetgeving, waarin deze steeds
terugkerende aandachtspunten blijken te vormen. Deze sluiten nauw aan bij de aangegeven toetsingscriteria - rechtmatigheid, doelmatigheid en uitvoerbaarheid - en leveren
daarmee de bouwstenen voor de aan de hand van deze criteria te verrichten analyse
van de betrokken wetgeving.
Het eerste aandachtsveld dat hier wordt besproken, wordt aangeduid als 'overheid
en onderwijs'. Daarin wordt ingegaan op de overwegingen die bij het bepalen van de
wenselijkheid en noodzakelijkheid van de leerplichtwetgeving en de daarmee nauw
verband houdende onderwijswetgeving voorop hebben gestaan en de vragen die hierbij
zijn gesteld en te stellen zijn. Het gaat hier zowel om de rechtmatigheid als de doelmatigheid van de relevante wetgeving. Het onderzoek naar de relevante overwegingen
wordt als eerste verricht, omdat de vraag naar de legitimatie van de voorgestelde maatregelen centraal staat in deze studie.
Onder het tweede kopje 'inhoud en doel' wordt aandacht geschonken aan de specifieke doelen met betrekking tot de door middel van het onderwijs aan te leren 'kundigheden' en de verschuivingen die hierin in de loop der tijd zijn te onderkennen. Gaat
het hier om voorbereiding op de maatschappij of om individuele ontplooiing?
Om het vrijheidsperspectief duidelijk uit te laten komen wordt onder een kopje
'grondrechten' afzonderlijk aandacht besteed aan de rol van de fundamentele rechten
bij de voorgestelde maatregel in kwestie. Vaak zijn deze niet als zodanig benoemd
maar is wel duidelijk in termen van fundamentele rechten gedacht. Voor een bespreking van de fundamentele rechten op deze plaats is gekozen omdat hierbij elementen
aan de orde komen die zowel de rechtmatigheid betreffen als de specifiek onderwijsinhoudelijke doelstelling. Naast de relevante artikelen uit de internationale verdragen
is hier artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs garandeert, van belang.
Het vierde en laatste aandachtsveld is 'onderwijs en uitvoering'. Centraal staat hier
een bespreking van de wijze waarop de regeling praktisch zijn beslag heeft gekregen.
Hier komen onderwerpen aan bod als uitvoerbaarheid, daaronder begrepen de ontheffingsmogelijkheden, zo deze er zijn, en de handhaafbaarheid. Gezien de nauwe relatie
tussen de voorgestelde wijze van handhaving en de mate van overeenstemming over
de maatregel in kwestie, wordt hier ook aandacht besteed aan het consensusbeginsel.
Opbouw van de studie
De totstandkoming van de leerplicht- en daarmee nauw samenhangende onderwijswetgeving wordt historisch behandeld. De periode die het onderzoek beslaat begint met
de indiening van het voorstel van wet van Van Houten in 1873 en eindigt bij de
wijziging van de Leerplichtwet 1969 in 1994.
Deze periode lijkt zich overzichtelijk te laten verdelen in vijf gedeelten. De tussenperioden zijn zo gekozen dat daarin een afgerond beleidsdoel is te herkennen.
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Eerst wordt in hoofdstuk 2 het ontstaan van de leerplichtwetgeving besproken. In
dit hoofdstuk wordt zowel de totstandkoming van de Kinderwet van Van Houten
(1874) als van de Leerplichtwet 1900 behandeld.
Aan de periode van het interbellum zal niet afzonderlijk aandacht worden geschonken omdat zich op het terrein van het onderzoek toen geen ingrijpende ontwikkelingen
hebben voorgedaan. De leerplichtverlenging in 1928 tot zeven jaar bracht in tegenstelling tot de latere verlengingen geen belangrijke verschuivingen met zich mee.
In hoofdstuk 3 volgt een bespreking van de uitbreidingen van de leerplicht na de
Tweede Wereldoorlog die uitmonden in de Leerplichtwet 1969 met een negenjarige
leerplicht. Gezien het nauwe verband met de uitbreiding van de leerplicht naar negen
jaar wordt tevens de Wet op het voortgezet onderwijs behandeld.
In hoofdstuk 4 komen de invoering en de uitbreiding van de partiële leerplicht aan
bod. Ook aan de Contourennota wordt in dit hoofdstuk een bespreking gewijd omdat
deze een belangrijke invloed heeft gehad op de latere ontwikkelingen en hierin een
verlenging van de leerplicht tot achttien werd voorgesteld.
Hoofdstuk 5 behandelt de invoering van de basisschool met de daarbij behorende
verlaging van de leerplicht naar vijfjaar en de invoering van de verplichte basisvorming in het voortgezet onderwijs. De reden dat ook de Wet op de basisvorming wordt
besproken is, dat het hier evenals bij de Wet op het voortgezet onderwijs gaat om
onderwijs dat tijdens de leerplichtige leeftijd wordt gevolgd, dat bovendien in dit geval
ook inhoudelijk is verplicht voor alle leerlingen.
In hoofdstuk 6 wordt tenslotte de meest recente wijziging van de Leerplichtwet
1969 besproken, welke tot gevolg had dat niet langer de ouders maar ook de kinderen
zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onwettig schoolverzuim.
De wetgeving zal worden besproken aan de hand van de hierboven aangegeven aandachtsvelden.
Aan de bespreking van de afzonderlijke voorstellen zal een inleiding voorafgaan
waarin het politiek klimaat wordt geschetst tegen de achtergrond waarvan de voorstellen werden gedaan. Ook wordt daarin melding gedaan van de uitslag van het debat
over het voorstel in kwestie en van relevante bijzonderheden.
In een algemene inleiding, waarmee ieder hoofdstuk opent, wordt de relevantie van
de te bespreken voorstellen toegelicht en wordt gepreludeerd op de hoofdthema's in
de discussie. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een nabeschouwing, waarin de
besproken wetgeving wordt geanalyseerd aan de hand van de centrale vraagstelling en
het aangegeven toetsingskader. Hier wordt met andere woorden een antwoord geformuleerd op de vraag hoe de rechtmatigheid, doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de
in dat hoofdstuk besproken onderwijsmaatregelen zijn te waarderen vanuit het vrijheidsperspectief. Het geheel wordt afgesloten met een samenvatting en bijbehorende
conclusies, waarin de leerplicht- en onderwijswetgeving als geheel wordt geëvalueerd
tegen de achtergrond van de centrale vraagstelling van het gestelde vrijheidsperspectief.

HOOFDSTUK I

Centraal uitgangspunt en aandachtsvelden
Centraal uitgangspunt
Inleiding
Om de betekenis van het vrijheidsbegrip voor het onderwerp van deze studie te releveren, lijkt het zinvol te beginnen met een meer algemene beschouwing over 'de
menselijke conditie'. Na een bespreking van enkele van deze meer filosofische noties,
zal worden ingegaan op de fundamentele betekenis van het vrijheidsbegrip in het recht
en de belangrijke functie van de fundamentele vrijheidsrechten daarbij. Vervolgens
wordt de betekenis van het vrijheidsbegrip voor het onderwijs nader uitgediept.
Vrijheidsperspectief
Bij het doordenken van de vraag waaraan de 'menselijke conditie' tenminste moet
voldoen, dringt zich als eerste voorwaarde op dat een vrije ruimte, een ruimte die naar
eigen inzicht kan worden gebruikt, van levensbelang is.1 Een leven waar geen ruimte
is om keuzen te maken en geen verantwoordelijkheid kan of hoeft te worden gedragen
is 'onmenselijk'. De mogelijkheid daartoe is op te vatten als een aan het menselijk
bestaan inherente en onmisbare kwaliteit. Het bijbelse scheppingsverhaal begint al met
de mogelijkheid, die aan de eerste mensen werd gegeven om te kunnen kiezen tussen goed en kwaad - en ook het recht gaat uit van het menselijk potentieel om
keuzen te kunnen maken. In artikel 1 van de Universele verklaring van de rechten van
de mens van 1948, waarin dit beginsel tot uitdrukking gebracht wordt, wordt het als
volgt omschreven; 'All human beings are born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and conscience...'.
Deze 'gift' heeft echter een keerzijde. Het vermogen tot het maken van keuzen,
impliceert tevens een verplichting hiertoe en de menselijke opdracht die hierin besloten
ligt is verre van eenvoudig. De filosoof Berlin zegt in dit verband: 'We zijn gedoemd
keuzen te maken, en iedere keuze kan tot een onherstelbaar verlies leiden'.2 In de
fundamentele keuzemogelijkheid ligt tevens besloten dat de mens verantwoordelijk is
voor de gevolgen van zijn keuze, een uitgangspunt dat ook in ons recht wordt gehanteerd. In het nationale recht komt dit bijvoorbeeld tot uitdrukking in het strafrecht,
waarin bij de verplichte vaststelling van het antwoord op de vraag of er sprake is van
schuld, de verantwoordelijkheid voor het eigen menselijk handelen als uitgangspunt
wordt gehanteerd. Ook bij kinderen heeft dit uitgangspunt, zij het met wisselende
accenten, steeds een rol gespeeld.
Mooi verwoord wordt deze verbondenheid van vrijheid en verantwoordelijkheid
door Kempe die stelt: 'Voor ons is vrijheid geworden: vrijheid tot zelfbepaling, en dus

1

2

Zie ook Meuwissen, D.H.M., die onder verwijzing naar Kant stelt dat de vrije Vernunft de kern van
de menselijke waardigheid uitmaakt. 'Mensenrechten in 1988' in 'Opstellen over grondrechten'.
Groningen 1988, p. 19
Berlin, I, 'Het kromme hout waaruit de mens gemaakt is'. Kampen 1994, p. 22
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tevens verantwoordelijkheid voor die zelfbepaling. Voor ons is vrijheid niet primair
blij of prettig, maar groot én huiveringwekkend. Groot, omdat slechts de beschikking
over innerlijke vrijheid het de mens mogelijk maakt om ... als mens te leven; huiveringwekkend, omdat ze ons voortdurend plaatst voor de noodzaak van het beschikbaar
zijn als verantwoordelijke, ook al vergt dit soms bijna bovenmenselijke kracht'.3
Er is nog een derde element, dat in het verlengde van de 'menselijke' desiderata
als het kunnen maken van keuzen en het dragen van verantwoordelijkheid, relevant
lijkt. Dat is wat door de filosoof Levinas, die eveneens de soevereiniteit van de mens
benadrukt, wordt genoemd 'de waardigheid van het verantwoordelijke wezen'.4 Om
aan te geven hoezeer de verantwoordelijkheid van de mens telt, haalt Levinas het
bijbelse verhaal aan waarin God Kaïn ter verantwoording roept voor het doden van
zijn broer Abel en Kaïn de bekende woorden spreekt: 'Ben ik mijns broeders hoeder?'
Levinas zegt: 'De tekst duidt dus op de waarde en de volle autonomie van de beledigde mens en wijst op de verantwoordelijkheid van degene die aan een mens raakt'.5
Naast of misschien beter gezegd in het verlengde van de in de joods-christelijke traditie zo belangrijke plaats voor 'vergeving', wordt hier door Levinas dus de eigen verantwoordelijkheid in verband gebracht met de waardigheid van de mens: 'Een wereld
waarin de vergeving almachtig is, wordt onmenselijk'; waardigheid dus mede als
wezenskenmerk van een menselijk bestaan. Ook dit is verwoord in artikel 1 van de
Universele verklaring van de rechten van de mens, welke Wiarda onder verwijzing
naar Remmelink 'ons hoogste rechtsdocument' noemt.6 De waardigheid van de mens
lijkt in dit artikel zelfs het ijkpunt van 'menselijkheid' te vormen. Gezegd wordt immers: 'Alle mensen zijn vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren'.
In aansluiting hierop lijkt te kunnen worden gezegd dat het belang van erkenning
van een begrip als menselijke waardigheid vooral ook ligt in het vermogen dat dit
begrip heeft als verbindende waarde. Erkenning hiervan lijkt aan de basis te liggen van
de eveneens in artikel 1 van de Verklaring geformuleerde opdracht dat alle mensen
zich in een geest van broederschap behoren te gedragen; een opdracht die door Wiarda
'de gulden regel der gerechtigheid' wordt genoemd.7 Het respect voor de ander, dat
hierin besloten ligt, is te beschouwen als een minimale uitingsvorm van het bijbelse
gebod dat de mens zijn naaste dient lief te hebben als zich zelf;8 in de woorden van
Pompe, met Kempe medeoprichter van de Utrechtse School, een richting binnen het
strafrecht, waarbij de waarde van de menselijke persoon en zijn individuele rechten
centraal werd gesteld: 'rechtvaardigheid is de bereidheid om het minimum der liefde
te presteren'.9

3
4
5
6
7
8
9

Kempe, G.Th. 'Inleiding tot de criminologie', Haarlem. 1967, p. 151
Levinas, E. 'Het menselijk gelaat', Baarn 1987, p. 39
E. Levinas, o.c.p. 46
Wiarda, J. 'Historisch overzicht over de juridische positie van kinderen' in 'Kinderen en recht' onder
red. van De Langen. M. e.a., Deventer 1989, p. 2
J. Wiarda, o.c.p. 3
Mattheus 23:39, waar dit 'het tweede grote gebod' wordt genoemd.
Zie over het gedachtengoed van de Utrechtse school Moedikdo, P. 'De Utrechtse school van Pompe,
Baan en Kempe' in 'Recht, macht en manipulatie', onder red. van Kelk, C. e.a. Utrecht/Antwerpen,
eerste druk, 1976
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Het is duidelijk dat de opdracht die in dit alles besloten ligt, niet eenvoudig is. Vrijheid is een moeilijk te temmen monster, zoals de filosoof Steiner zegt. Om de vrijheid
te kunnen beleven, is een zekere vorm van gebondenheid een voorwaarde. Hiermee
raken we aan een oeroud probleem dat al sinds mensenheugenis onderwerp van filosofische beschouwingen is geweest. Het is een dilemma, waarvoor geen eenduidige
oplossing kan gelden en waarin telkens opnieuw naar een evenwicht wordt gezocht.10
Per saldo lijkt geconstateerd te kunnen worden dat ondanks de algemene erkenning
van de menselijke soevereiniteit, het respecteren daarvan gemakkelijk naar de achtergrond verdwijnt; niet in de laatste plaats op instigatie van de mens zelf. De intuïtieve
neiging om de vrijheid in al zijn consequenties liefst te willen ontlopen, lijkt een
koppige menselijke eigenschap. 'De angst voor de vrijheid' lijkt bij dit vluchtgedrag
een bepalende rol te spelen."
Deze vervluchtiging van de menselijke authenticiteit is te constateren bij religies,
waar de mens op grond van de leer van uitverkiezing wordt ontdaan van zijn menselijke waardigheid, maar ook, opmerkelijk genoeg, bij een ideologisch relatief neutraal
concept als de welvaartsstaat. Hoe valt dit te verklaren? Zo ergens, dan lijkt toch een
leven in welvaart het bij uitstek mogelijk te maken dat de mens zich vrij kan ontwikkelen en tot zijn recht kan komen.
Een helder licht op deze vraag werpt de ethica Van Asperen, die de welvaartsstaat
verklaart tegen de achtergrond van het utilisme, een filosofische theorie die het streven
naar een maximum aan geluk centraal stelt.12 Zij toont overtuigend aan, hoe ook in
de welvaartsstaat het individu ondergeschikt wordt gemaakt aan een buiten hem gelegen streven, in dit geval aan het streven naar optimalisering van geluk. Zij stelt: 'dat
de exclusieve concentratie op het streven naar maximalisering van welbevinden ... een
onverwachte schaduwzijde heeft: de mens als actor verdwijnt uit het gezichtsveld en
daarmee het individu als moreel verantwoordelijk persoon'.13 Het op zich zelf humane streven naar een zo groot mogelijke welvaart heeft dus 'een buitengewoon inhumaan effect'.
Problematisch lijkt hier met name de combinatie van het zo nauw met de welvaartsstaat verbonden gelijkheidsbeginsel en het eveneens daaraan sterk gelieerde
vrijheidsstreven. Alle goede dingen versterken elkaar niet, zo stelt Van Asperen hier
onder verwijzing naar Berlin vast.14 Naar Berlins opvatting zijn vrijheid en gelijkheid
per definitie onverenigbaar en geldt daarom de noodzaak tot het maken van keuzen
evengoed op abstract niveau.15 Behalve door Van Asperen is er ook door andere
Nederlandse auteurs op gewezen dat vrijheid en gelijkheid moeilijk te verenigen
grootheden zijn. De menselijke eigenschap om zich te willen onderscheiden en in zijn
eigenheid te willen worden erkend, zou een combinatie van beide abstracties in de weg

10 Zie bijvoorbeeld de algemene verhandelingen van Nieuwenhuis, J.G.J.C. 'Dwang of vrijheid', Rotterdam 1945 en van Oerlemans, J. W. 'Autoriteit en vrijheid 1800-1914', Utrecht 1982
11 Zie Fromm, E. 'De angst voor de vrijheid', Utrecht, vierde druk, 1969
12 Van Asperen, G.M. 'Het bedachte leven', Amsterdam/Meppel, tweede druk, 1993. Ook anderen zoals
Achterhuis, H. in 'De markt van welzijn en geluk' en De Swaan, A. met 'De mens is de mens een
zorg. Opstellen 1971-1981', Amsterdam 1982, hebben de welvaartsstaat op deze wijze 'ontmaskerd'.
13 G.M. van Asperen, o.c.p. 24
14 G.M. van Asperen, o.c.p. 13
15 I. Berlin, o.c.p. 21
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staan. Gesteld wordt dat dit heeft geleid 'tot escalatie van verlangens en van gevoelens
van frustratie. Bij elke nieuwe en door hem zelf afgedwongen verhoging van de verzorgingsgraad voelde de burger zich toch steeds in zijn bijzonderheid ontkend en dus
onrechtvaardig behandeld'.16
Interessant is hier ook het werk van Bouter, die de eenzijdige uitwerking van het
gelijksstreven onder de loup neemt. 'De vanzelfsprekende verbinding van gelijkheidsideaal met een humaniteitsideaal is in onze tijd verloren gegaan', zo stelt hij vast.
Bouter concludeert hier: 'Het gelijkheidsstreven is een zelfstandig ideaal gaan vormen,
een doel op zichzelf, en niet langer middel in dienst van een gelukkig leven'.17
Berlin gaat hier verder en concludeert dat het gelijktijdig presenteren van deze
abstracties ook gevaarlijk is, gevaarlijk omdat deze de illusie bieden dat het menselijk
tekort kan worden opgeheven en een definitieve oplossing voorhanden zou zijn.18 De
nadelige gevolgen van een dergelijke ideaaltypische mensvisie zijn ook herkenbaar op
het terrein van het onderwijs. Het ideaal lijkt hier te hebben gegolden boven de werkelijkheid en de individuele belangen lijken aan het ideaal ondergeschikt te zijn gemaakt.
Dat juist de meest kwetsbaren hiervan de eerste slachtoffers worden, lijkt vooral in de
naoorlogse visie op onderwijs waar sterk het accent ligt op het creëren van kansen
voor deze groep, een pijnlijke paradox te zijn.
Om het gevaar te bezweren dat elke ideologie in zich draagt komt Berlin ertoe de
'negatieve vrijheid' te benadrukken. Berlin stelt: 'Wij moeten een minimum aan
persoonlijke vrijheid behouden als wij 'onze natuur niet willen verlagen of verloochenen'. Wij kunnen niet in absolute zin vrij blijven en moeten iets van onze vrijheid
opgeven om de rest te behouden. Maar een totale zelfovergave is zelf-vernietigend.'w
Vrijheid en recht
Ook in het recht wordt het vrijheidsperspectief en de erkenning van de eigen rechtssfeer van het individu als uitgangspunt gehanteerd. We zagen dit beginsel al tot uitdrukking gebracht in de Universele verklaring van de rechten van de mens en ook in
de staatsrechtelijke kaders, waarin de verhouding van de burger tot de staat wordt
omlijnd, staat dit beginsel voorop. In verschillende toonaarden en door ieder op eigen
wijze wordt het beginsel, dat uitgegaan dient te worden van de individuele mens, in
de staatsrechtelijke literatuur verwoord. Om hier Burkens te citeren: 'Een fundamentele
premisse van de klassiek-liberale rechtsstaatidee is het primaat van het individu en zijn
rechten'.2" Naar de staat toe impliceert dit, dat deze geen doelstellingen behoort na
te streven 'die niet te rechtvaardigen zijn vanuit de opdracht de individuele vrijheid te
waarborgen'.
Onlosmakelijk verbonden met het vrijheidsbegrip zijn de de grond- en mensenrechten. Hierin wordt bij uitstek tot uitdrukking gebracht dat ieder mens in zijn fundamentele rechten gerespecteerd dient te worden. Bestaat over de wezenlijke betekenis

16 Schnabel. P. 'Nieuwe verhoudingen tussen burger en staat' in 'De nadagen van de verzorgingsstaat',
red.Idenburg. Ph.A.. Amsterdam 1983, p. 37
17 Bouter, A. 'Gelijkheid en voortreffelijkheid, een waardering van het westerse gelijkheidsideaal', 1994,
p. 77
18 I. Berlin, o.c.p. 23
19 I. Berlin, 'Twee opvattingen van vrijheid', Amsterdam 1996, p. 47
20 Burkens, M.C. e.a. 'Beginselen van de democratische rechtsstaat', Zwolle 1994, p. 17
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van grond- mensenrechten een redelijke mate van consensus, anders ligt dit voor de
preciese formulering van wat grondrechten zijn. Akkermans en Koekkoek stellen in
dit verband vast dat 'een algemeen gangbare definitie' van grondrechten ontbreekt en
illustreren dit aan de hand van de uiteenlopende omschrijvingen en kwalificaties van
grondrechten van staatsrechtgeleerden als Burkens, Alkema, Donner en Kortmann.21
Alkema's omschrijving sluit bij de wezenlijke betekenis van grond-mensenrechten
goed aan. Hij stelt: 'Grond- of mensenrechten kunnen worden omschreven als fundamentele normen, die uitgaan van de waardigheid en de onderlinge gelijkheid van de
mens. Zij regelen de verhouding tussen individu en overheid en zijn gericht op de
ontplooiing in vrijheid van het individu'.22
Ook in het recht zet zich de gecompliceerde verhouding, waarin de mens tot de
vrijheid staat, door. De staat dient weliswaar de vrijheid te respecteren en zich van
overheidsingrijpen te onthouden, maar anderzijds wordt van hem tevens actieve bemoeienis verwacht om het beleven van de vrijheid ook daadwerkelijk mogelijk te
maken. Deze spanning tussen de klassieke vrijheidsrechten en de sociale grondrechten,
die de overheid juist tot actieve zorg aanzetten, tussen vrijheid en onvrijheid, manifesteert zich met name op het terrein van het onderwijs. Juist dit terrein is zeer vatbaar
gebleken voor een 'liefdevolle omhelzing', welke gemakkelijk ontaardt in een ongewenste omknelling.23 Of zoals Postma zegt: 'Hier ligt de oorsprong van de tweespalt
die we telkens weer zullen aantreffen: het klassieke grondrecht als wapen tegen een
opdringende overheid enerzijds en het sociale grondrecht als rechtvaardiging voor
steeds verder om zich heen grijpende overheidsbemoeienis anderzijds'.24 De toegenomen gebondenheid, zowel waar het de lengte van de schoolplichtige periode als de
inhoud van het onderwijs zelf betreft, zijn van dit laatste duidelijke voorbeelden.
Vooral in de periode van de 'maakbare samenleving' zijn vrijheid en onvrijheid, recht
en plicht, opvallend in eikaars verlengde komen te liggen. Postma waarschuwt in dit
verband voor een louter bestuursrechtelijke, functionele benadering: 'de doelmatigheid
wordt dan de hoogste wijsheid ten koste van het door diezelfde overheid te bevorderen
algemeen culturele klimaat van de vrijheid'.
Debet aan deze ontwikkeling is de sterk gewijzigde opvatting met betrekking tot
de taak van de staat en de taakopvatting van de wetgever. De van de zijde van de
regering in dit kader vast te stellen wetgeving vormt hier als zodanig geen belemmering. De rechtswerking van grondrechten is, mede in aanmerking genomen het rechterlijk toetsingsverbod van artikel 120 van de Grondwet, per definitie beperkt.25 Artikel
81 van de Grondwet bepaalt: 'De vaststelling van wetten geschiedt door de regering
en de Staten-Generaal gezamenlijk'. Staatsrechtelijk impliceert dit, dat de wetgever
zijn eigen en enige beoordelaar is: deze mag zijn bevoegdheid naar eigen inzicht invullen. Daarbij moet weliswaar de Grondwet in acht genomen worden maar omdat wordt
uitgegaan van het primaat van de wetgever, is het tegelijkertijd aan diezelfde wetgever

21 Akkermans, P.W.C, en A.K. Koekkoek (red.), 'De Grondwet een artikelsgewijs commentaar, Zwolle
1992, tweede druk, p. 11
22 Alkema, E.A. 'De reikwijdte van fundamentele rechten', Handelingen van de Nederlandse JuristenVereniging, 125e jrg. Zwolle 1995, p. 8.
23 Heringa, A.W. 'Sociale grondrechten', Zwolle 1989, p. 129
24 Postma, A. 'Handboek van het Nederlandse Onderwijsrecht', Zwolle 1995, p. 3/4
25 Zie bijvoorbeeld P.W.C. Akkermans (red.), o.c.p. 13
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om uit te maken hoe de regeling in kwestie gestalte krijgt en of deze grondwettelijk
de toets der kritiek kan doorstaan. Materieel is de wetgever dus wel gebonden maar
omdat hij in het systeem van onze Grondwet als hoogste 'rechter' in eigen zaak optreedt, kan de wetgever niet tot de orde worden geroepen, indien deze in strijd komt
met de grondwettelijke gebondenheid. Veel hangt af van de wijze waarop de wetgever
deze taak zelf opvat. Burkens stelt: Aan het wetgevingsproces zelf moeten de garanties
worden ontleend, dat niet met de Grondwet de hand wordt gelicht. Het is de vraag, of
in de huidige tijd het wetgevingsproces deze garanties in voldoende mate biedt'.26
Het gehanteerde, zogenoemde formele wetsbegrip staat er dus niet aan in de weg
dat wetgeving niet meer in de eerste plaats wordt gebruikt als middel tot codificatie
maar ook en vooral wordt ingezet als middel tot modificatie, in de inmiddels bijna
gevleugelde woorden. De veranderde functie van wetgeving als instrument van maatschappelijke sturing laat zich in dit wetsbegrip gemakkelijk voegen. Opvallend is hoe
moeiteloos deze - in regeringskringen dominante - opvatting over wetgeving past in
het utilitaristische denken van de verzorgingsstaat. Wetgeving wordt hier tot middel
gereduceerd om de verzorgingsstaat te helpen realiseren. Veel tegenwicht lijkt dus ook
de wetgever als kind van zijn tijd niet te hebben kunnen en willen bieden.
In dit verband wordt wel gesproken over de instrumentele visie op de wetgevingsfunctie. In deze visie gaat het erom, zoals Van der Vlies zegt 'of wetten beleidsinstrumenten zijn en of zij goede beleidsinstrumenten zijn'.27 Bepalend is met andere woorden of wetgeving als beleidsinstrument voldoende effectief is.
Tegenover deze visie op de instrumentele functie van wetgeving staat de visie op
wetgeving als waarborgnorm. Wordt er in de literatuur op gewezen dat 'een oudere
generatie bestuursjuristen' tendeerde in de richting, waarbij de normatieve en waarborgaspecten meer nadruk zouden moeten krijgen28, ook meer recent wordt het belang van de functie van waarborgnorm van wetgeving in verschillende publicaties
benadrukt.29 De aandacht voor de betekenis van grond- en fundamentele rechten en
rechtsbeginselen lijkt toe te nemen. Zowel in de rechtsgeleerde literatuur als op overheidsniveau valt deze toenemende aandacht waar te nemen. Bij de toetsingscriteria,
welke de commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten hanteert, wordt als
eerste uitgangspunt bij deze toetsing genoemd: 'Rechtmatigheid en verwerkelijking van
rechtsbeginselen'.30 In de literatuur biedt vooral het proefschrift van Eijlander belangrijke aanknopingspunten.31 Naast formele elementen worden in deze studie garanties
voor kwaliteit van wetgeving meer materieel gezocht in het naleven van de Grondwet,
het internationale recht en algemene rechtsbeginselen. Al eerder ontwikkelde Van der
Vlies als een reactie op het veelal instrumentele gebruik van wetgeving in de welvaarsstaat een aantal beginselen van behoorlijke regelgeving, die een tegenwicht
zouden kunnen bieden aan de afnemende betekenis van de waarborgfunctie van wet-

26
27
28
29

Burkens, M.C.B. 'Beperking van grondrechten', Deventer, 1971, p. 119
Van der Vlies, I.C. 'Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving', z.p. 1984, p. 79
De Haan, P. 'Enkele hoofdlijnen van rechtsontwikkeling in de verzorgingsstaat, KNAW, 1988, p. 101
Zie naast de dissertaties van Van der Vlies en Eijlander ook Nicolaï, P. 'Beginselen van behoorlijk
bestuur', Deventer 1990 en De Moor van Vugt, A. 'Maten en gewichten', z.p. 1995.
30 TK 1990-1991, 21800, VI, nr. 24, p. 2
31 Eijlander, Ph. 'De wet stellen', Zwolle 1993
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geving.32 Tak en Teunissen bepleiten expliciet 'een erkenning van de eigen rechtssfeer van ieder individu en van niet statelijke levenskringen'."
Is deze hernieuwde belangstelling voor het waarborgkarakter van de grondrechten
ook te constateren op onderwijsterrein? In de literatuuur lijken daarvoor de nodige
aanknopingspunten te vinden.
Onderwijs als vrijheidsrecht
Van veel belang is hier het werk van Postma, die de betekenis van onderwijs als
vrijheidsrecht voor de gebruikers centraal stelt. Postma signaleert een verschuiving van
het 'droit d'enseigner', van het klassieke vrijheidsrecht van onderwijs, belichaamd in
de vrijheid van schoolstichting, naar het 'droit d'apprendre', toekomend aan de leerlingen zelf of aan hun ouders. Hij stelt: 'Steeds meer zijn in de laatste tientallen jaren die
vrijheidsrechten naar voren gekomen die ten doel hebben de menselijke waardigheid
van het individu tot volle gelding te brengen. De belangstelling richt zich op het 'droit
d'apprendre', in de zin van het recht op gelijkheid van mogelijkheden in het onderwijs
en van ontplooiing van de persoonlijke capaciteiten'.34 Tegen deze achtergrond komt
Postma ertoe het leerrecht van de onderwijsgebruikers in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, 'als een onderbelicht aspect van de onderwijsvrijheid' ten opzichte van de
onderwijsverstrekkers en in relatie met de staat op de eerste plaats te stellen. Aan deze
ontwikkeling werd een belangrijke stimulans gegeven door Akkermans, die in zijn
proefschrift met nadruk de aandacht vestigt op de positie van de feitelijke dragers van
het onderwijsrecht, de leerling en zijn ouders.35
Ook artikel 28 en 29 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Trb. 1990,
170) bieden belangrijke aanknopingspunten voor een meer centrale positie van de
dragers van het onderwij srecht, in dit geval van het kind. Zo verplicht artikel 28 tot
het nemen van maatregelen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal
'drop-outs' terug te brengen en de verplichting om op school een discipline te handhaven die in overeenstemming is met 'the child's human dignity and in conformity with
the present Convention'. Artikel 29 omschrijft het doel waarop het onderwijs zich
dient te richten. Voorop staat de bepaling dat het onderwijs gericht moet zijn op 'the
development of the child's personality, talents and mental and physical ability to their
fullest potential', een bepaling die bij het onderwijs aan kinderen is te beschouwen als
een fundamenteel uitgangspunt.36 Ook de ontwikkeling van de eerbied voor de fundamentele rechten van anderen is onderdeel van de onderwijsdoelstelling. Dit is verwoord in artikel 29, eerste lid, onder d, dat bepaalt dat het onderwijs gericht dient te
zijn op: 'The preparation of the child for a responsible life in a free society, in the
spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all
peoples, ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin'.

32 Van der Vlies, I.C. 'Het wetsbegrip, en beginselen van behoorlijke regelgeving', z.p. 1984
33 Tak, A.Q.C en Teunissen, J.M.H.F. 'Wie zorgt er voor de rechtsstaat? Een voortgezet debat', Recht
en kritiek, 20 (1994) 4
34 A. Postma, o.c.p. 67
35 Akkermans, P.W.C. 'Onderwijs als constitutioneel probleem', z.p. 1979, zie onder meer p. 23
36 Anders A. Postma die zich afvraagt 'of dit verdrag met hoogstaande ethisch-culturele doeleinden wel
uitmunt door wijze zelfbeperking', o.c.p. 78
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Deze hernieuwde plaatsbepaling lost weliswaar de spanning tussen het klassieke
vrijheidsrecht en het sociale grondrecht op onderwijs niet op maar plaatst het onderwij srecht wel in een ander perspectief. Deze plaatsbepaling lijkt meer houvast te
bieden bij de waardering van de feitelijke invulling van het onderwij srecht.
Problematisch is vanuit deze optiek van het recht op onderwijs de functie van de
leerplicht. Aan de spanning tussen beide is in literatuur en rechtspraak en ook bij de
verlengingen van de leerplicht weinig aandacht besteed; aanknopingspunten zijn er
echter wel. Bij de introductie van de leerplicht in 1900 heeft het recht op onderwijs
van kinderen tegenover ouders, die hun ouderlijke zorgplicht onvoldoende behartigden,
een belangrijk argument gevormd om tot invoering van de leerplicht over te gaan. De
vraag waarop de discussie zich toespitste was of terwille van de rechten van het kind
een inbreuk op de rechten van de ouders gerechtvaardigd was. Deze vraag werd
uiteindelijk positief beantwoord. Aanmerkelijk meer moeite had men met de erkenning
van de op de maatschappij georiënteerde disciplineringsfunctie van de leerplicht als
rechtvaardiging van een inbreuk op de rechten van de ouder. Voor een inbreuk op een
grondrecht ten behoeve van het meer abstracte algemeen belang was men zeer beducht. Dit lijkt de reden dat een expliciet beroep op de disciplineringsfunctie in de
discussie over de invoering van de leerplicht achterwege is gebleven. De tijd lijkt dan
nog niet rijp om te erkennen dat naast het belang van anderen ook het algemeen
belang een inbreuk op grondrechten kan rechtvaardigen.
Kühnhardt confronteert ons hier met een duidelijk en interessant standpunt. Het
fundamentele recht op onderwijs als mensenrecht verdraagt zich niet met een leerplicht, vindt hij en tegen zijn argumentatie lijkt weinig in te brengen. Hij stelt: 'Von
einem unverauszerlichen Menschenrecht aber kann nicht langer gesprochen werden,
wo dieses Recht zu einer Verpflichtung umgedeutet wird. Nicht anzuzweifeln wird
sein, dasz aus Rechten Pflichten und Verantwortlichkeiten erwachsen; dasz Rechte
obligatorisch erfullt werden sollen oder, dasz ein Zwang dazu besteht, ein Recht in
Anspruch zu nehmen, mag eine moralische Position sein ..., laszt sich aber kaum als
Menschenrechtspostulat im klassischen Sinne verteidigen'. Het is hier van tweeën een,
zo concludeert Kühnhardt: of de leerplicht moet beschouwd worden als een inbreuk
op het recht op onderwijs of deze moet niet langer in verband gebracht worden met
het fundamentele recht op onderwijs. In zijn eigen woorden: 'Entweder musz, um das
Beispiel des Rechts auf Bildung zu Ende zu denken, die Schulpflicht als eine Verletzung des Menschenrechts auf Bildung angesehen werden, da sie Bildung zu einem
Zwanginstrument erklart, oder aber die Schulpflicht wird von ihrer besonderen moralischen Bedeutung befreit, indem sie nicht langer fur Menschenrechtsideale in Anspruch
genommen und das Bildungsbedurfnis nicht langer als Menschenrecht postuliert
wird'.37
Hoewel in Kühnhardt's visie de betrokkenheid van de ouders bij de leerplicht
buiten beschouwing blijft, is deze verhelderend voor de vraag welke functie een leerplicht nog kan hebben in relatie tot het recht op onderwijs voor oudere kinderen.
Vooral ten aanzien van deze groep, die in het algemeen gesproken de jaren des onderscheids bereikt heeft, is het immers de vraag of de leerplicht nog in stelling gebracht
kan worden tegen ouders, die hun ouderlijke zorgplicht verwaarlozen. Kunnen ouders

37 L. Kühnhardt, o.c.p. 340
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van kinderen van deze leeftijd nog wel worden aangesproken op regelmatig schoolbezoek en dus een bijdrage leveren aan de effectuering van het recht op onderwijs
waarvoor de leerplicht aanvankelijk bedoeld was en zoals deze ook juridisch is geconstrueerd?
Dat dit zowel praktisch als juridisch niet vol te houden is, blijkt zowel bij de
regeling van de partiële leerplicht, waar de partieel leerplichtigen zelf verantwoordelijkheid worden gehouden voor de naleving daarvan, als bij de recente wijziging van
de Leerplichtwet 1969, waar de mogelijkheid werd geopend om naast de ouders nu
ook kinderen vanaf twaalf jaar zelf mede aansprakelijk te stellen voor het niet naleven
van de leerplicht.38 Voor deze groepen is dus de klassieke relatie tussen recht op
onderwijs en leerplicht los gelaten en kan van een recht op onderwijs moeilijk gesproken worden. De wijze waarop de leerplicht kan worden verantwoord in termen van
legitimiteit wordt hiermee problematisch.
Hoe moeilijk een leerplicht dogmatisch te verantwoorden is, als niet wordt uitgegaan van de relatie tussen de leerplicht en het recht op onderwijs, blijkt ook uit de
rechtspraak. In een strafzaak die voor de HR diende vanwege overtreding van de
leerplichtwet werd door verdachte het volgende aangevoerd: 'De leerplicht in de zin
van een verplichting tot het volgen van onderwijs zoals geformuleerd in de Leerplichtwet, is in strijd met het door het EVRM geformuleerde vrijheidsrecht'. Zeker in het
kader waarin dit recht gestalte heeft gekregen in de Verklaring van de Rechten van het
Kind en het BUPO, zo wordt gesteld. Gesteld wordt verder: 'Het EVRM spreekt niet
over een verplichting van het kind om onderwijs te volgen en evenmin over een
verplichting van de ouders om kinderen te dwingen datgene te doen wat zij niet willen,
cq. te dwingen gebruik te maken van hun recht op onderwijs'.
De Hoge Raad verwerpt dit standpunt onder verwijzing naar de klassieke legitimatie van de leerplicht en lijkt daarmee voorbij te gaan aan het in cassatie gestelde,
dat hier sprake is van een dwang op zowel ouders als kinderen om van het recht op
onderwijs gebruik te maken. Gesteld wordt: 'dit recht [dient] verstaan te worden als
een nadere uitwerking van het recht van kinderen op - in dit verband - onderwijs. Dit
recht op onderwijs is de grondslag van de Leerplichtwet en art. 2 legt daarom verplichtingen op aan de ouders teneinde dit recht te waarborgen.'39
Een oplossing ligt hier niet direct voor de hand. Voor de optie van Kühnhardt om
de leerplicht te ontdoen van zijn 'moralischen Bedeutung' en het verband met het recht
op 'Bildung' geheel los te laten, lijkt evenmin veel te zeggen. Daarvoor is de ruimte
welke is toegestaan voor inbreuken op grondrechten onvoldoende. Gezien de behoedzaamheid, waarmee beperkingsmogelijkheden van grondrechten worden geconstrueerd
onder meer aan de hand van methode's als doelcriteria en kernrechten, moet het
uitgesloten worden geacht dat een grondrecht fundamenteel mag worden aangetast.40
Een grondrecht kan niet geheel zijn karakter verliezen. Dit betekent dat de op het
algemeen belang geënte disciplineringsfunctie van de leerplicht nooit zover mag gaan

38 TK 1991-1992, 22900.
39 HR 30 mei 1989, NJ 1989, 883
40 Zie Burkens, M.C. 'Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands constitutioneel recht',
Zwolle 1989, hfd. 5 en 6

18

LEERPLICHT EN RECHT OP ONDERWIJS

dat het onderwijs tot 'Zwanginstrument' verwordt en de relatie met de inhoudelijke
zingeving aan onderwijs geheel loslaat.
Naast vragen over de relatie tussen leerplicht en recht op onderwijs, waar het
vrijheidsbegrip zeer expliciet naar voren komt, zijn er vanuit het uitgangspunt van het
recht op onderwijs ook de nodige vragen te stellen over de keuzevrijheid van onderwijs. Een vrije studie- en beroepskeuze lijkt hierbij van groot belang en het lijkt bijvoorbeeld de vraag of de voor allen verplichte basisvorming in het secundair onderwijs
hiermee wel te verenigen valt. Juist ook hier komt de spanning tussen het klassieke
vrijheidsrecht en wat Postma noemt de 'sociale onderwijsvrijheid' duidelijk tot uitdrukking: 'Waar eerstgenoemde vrijheid heerst, is geen gelijkheid, maar waar geen gelijkheid is, kan geen vrijheid zijn. Hier ligt bij uitstek een dilemma ter beslissing door de
wetgever'.41
Om te onderzoeken hoe de wetgever hierbij te werk is gegaan, volgt nu eerst een
toelichting op de aandachtsvelden aan de hand waarvan dit onderzoek zal worden
uitgevoerd.

Aandachtsvelden
Overheid en onderwijs
Onder dit aandachtsveld worden de argumenten gerangschikt die in termen van rechtmatigheid en doelmatigheid ter legitimatie van de te onderzoeken onderwijsmaatregelen zijn aangevoerd. Dat de overheid een taak heeft op het terrein van het onderwijs
staat al ongeveer twee eeuwen niet meer ter discussie.42 De wijze waarop de overheid
aan deze taak invulling heeft gegeven heeft in de loop der tijden echter grote wijzigingen ondergaan. Een cruciaal moment in deze ontwikkeling vormt de introductie van
de leerplicht in de Leerplichtwet 1900. De overheid trekt zich hiermee het lot aan van
de kinderen van wie de ouders onvoldoende de noodzaak beseffen van voldoende
onderwijs. De legitimatie van deze maatregel wordt, evenals bij de Kinderwetten van
1901, gezien in de bescherming van het kind tegen onmachtige en onwillige ouders.
Of, zoals een warm pleitbezorger voor de invoering van de leerplicht het in die tijd
uitdrukte: 'Het weerloze kind, dat niet voor zijne rechten kan opkomen; dat niet zoals de arbeider en de vrouw - door vereeniging zich kan doen gelden, staat onbeschermd en rechteloos en heeft voor alles en voor allen wettelijke bescherming noodig,
wanneer zijne belangen verwaarloosd, zijne rechten vertrapt worden'.41 De leerplicht
wordt in deze visie gezien als een middel om de ouders te dwingen hun verplichting
als ouder na te komen en er voor te zorgen dat hun kinderen regelmatig de school
bezoeken. Niet nakoming van deze verplichting wordt in de wet met een geldboete of
gevangenisstraf bedreigd. Centraal staat hier het recht op onderwijs van het kind,
waarvoor de staat heeft op te komen.

41 A. Postma, o.c.p. 71
42 Zie voor een historisch overzicht Rasterhoff, L. 'Onderwijswetgeving'. derde druk. Alphen aan den
Rijn, 1976, p. 13 ev.
43 Visser, S.J. 'Leerplicht en schooldwang, De katholieken en het Ontwerp-Borgesius', 's-Gravenhage
1899, p. 78
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Dat gezien het algemene karakter van de leerplicht door deze maatregel ook die
ouders werden getroffen die hun ouderlijke zorgverplichting wél nakomen, werd als
zeer problematisch ervaren en uitvoerig ter discussie gesteld, zoals bij de beschrijving
van de totstandkoming van de Leerplichtwet 1900 zal blijken. Zwaarwegende factor
ter rechtvaardiging voor deze rigide maatregel werd gezien in het disciplineringseffect
dat men er van verwachtte, een effect waarbij men het oog had op de, zoals dat toen
werd genoemd, iagere volksklassen'.
Deze factor die hier zoveel gewicht in de schaal legde, zal later in verschillende
gedaanten en in opgerekte betekenis nog veelvuldig terugkeren als rechtvaardiging
voor het overheidsingrijpen op het terrein van het onderwijs. Wat bij de invoering van
de leerplicht 'lagere volksklassen' heette, werd later 'achterstandssituaties', een begrip
dat door de vage omlijning een aanzienlijk ruimere marge tot overheidsingrijpen biedt
dan de oorspronkelijke aanduiding.
Onder deze noemer wordt eveneens het gelijkheidsprincipe in het onderwijs geïntroduceerd. Onder verwijzing naar dit principe worden in de hoogtijdagen van de
welvaartsstaat ingrijpende onderwijs veranderingen voorgesteld. De invoering van de
Wet op het basisonderwijs, waarbij het kleuter- en lager onderwijs werden geintegreerd
en de leerplicht werd verlaagd tot vijf jaar en de Wet op de basisvorming, die een
algemene vorming verplicht stelde ook voor de leerlingen van het secundair onderwijs,
vormen wat dit betreft hoogtepunten. De vraag is of hiermee de idee van een zekere
mate van vrijheid niet te zeer naar de achtergrond is verschoven, een vraag die door
de betrokkenen zelf, de leerlingen, beantwoord lijkt te worden in de vorm van spijbelgedrag, een grote schooluitval - één op de drie kinderen verlaat de school zonder
diploma44 - en de nog steeds grote toestroom naar het buitengewoon onderwijs.45
Heeft het gelijkheidsideaal hier de menselijke mogelijkheden overschaduwd?
Hier komt bij dat ook de doelmatigheid van de regelingen in kwestie sterk onder
druk is komen te staan. De mogelijkheid om van de zijde van de regering bestaande
ongelijkheden te beïnvloeden wordt steeds vaker in twijfel getrokken. Het samenstel
van factoren dat hierbij in het geding is, zou dermate complex zijn dat bestrijding niet
effectief kan plaatsvinden.46
Zelfs wordt erop gewezen dat het onderwijs zo bijdraagt aan het vergroten van de
ongelijkheid. Door de diplomainflatie die ontstaat als gevolg van de steeds hogere
eisen die aan het onderwijs worden gesteld, biedt het volgen van onderwijs steeds
minder garantie voor een goede maatschappelijke positie. Kinderen met van huis uit
weinig culturele bagage worden hiervan het eerst slachtoffer;47 de 'reproduktie van
ongelijkheid via het onderwijs', zoals dit wel genoemd wordt.48

44 Diekstra, R.F.W. red. 'Jeugd in ontwikkeling'. Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid,
's-Gravenhage 1992, p. 18
45 Doornbos, K. e.a. 'Samen naar school, aangepast onderwijs in gewone scholen', Nijkerk, tweede herz.
druk, 1992
46 Wesselingh, 'School en ongelijkheid', Amsterdam 1983 en Wansink, H. 'Hoezo gelijke kansen, twee
honderd jaar onderwijsbevoogding', Intermediair, 26, 42, 1990, p. 29-33
47 De Vries, G. 'Het pedagogisch regiem', Amsterdam 1993, p. 74
48 Blom, S.V. 'Verder na de basisschool' in 'Pedagogiek van de levensloop', red. Dieleman, A.J. en
Span, P., Amersfoort/Leuven 1992, p. 193
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Inhoud en doel
Waar moet het onderwijs op gericht zijn? Moet het accent liggen op individuele ontplooiing of op maatschappelijke voorbereiding? Dit zijn de polen, waartussen de
discussie zich met betrekking tot de aan het onderwijs te stellen eisen steeds heeft
bewogen. Dasberg spreekt hier over 'zin en nut' van het onderwijs als onlosmakelijk
met elkaar verbonden opdracht aan de scholen.49 Door de geschiedenis heen lijkt het
'nut' echter de natuurlijke neiging te hebben om de boventoon te voeren. De 'zin' van
onderwijs, ontwikkeling omwille van zichzelf, lijkt om wisselende redenen gemakkelijk naar de achtergrond te verschuiven. Een juist evenwicht tussen een op het individu
gerichte ontwikkeling en de door de maatschappij bepaalde opleidingseisen, tussen
vrijheid en gebondenheid, blijkt ook hier moeilijk te bereiken.
Zo ging het bij de invoering van de Leerplichtwet vooral om het aanleren van een
zekere discipline en lag het accent minder op kennisverwerving. Dit laatste werd door
sommigen zelfs riskant gevonden, omdat gevreesd werd, dat als gevolg hiervan de
animo voor beroepen waarvoor geen kennis was vereist, zou afnemen en ondergeschikten, als dienstboden, moeilijk te vinden zouden zijn.
Voorbereiding op de maatschappij lijkt ook daarna een belangrijke constante te zijn
geweest bij de bepaling van de inhoud van het onderwijs. De voorbereiding op het
verrichten van betaalde arbeid is van deze maatschappelijke functie van het onderwijs
een belangrijke uitingsvorm. Dat deze uitingsvorm als zodanig ook weer aan verschillende vormen van appreciatie onderhevig is, illustreert de discussie over de 'werkende'
jongeren en de 'werkloze' jongeren. In de jaren '70, toen voor iedereen een betere
toekomst in het verschiet lag dan het verrichten van 'arbeid', lees 'handarbeid', werd
algemeen aangenomen dat de groep van de werkende jongeren de meest gedupeerde
groep vormde in de samenleving. Daarna, toen arbeid schaars werd, kwam de aandacht
voor de werkloze jongere centraal te staan.
Deze functionele visie op onderwijs sluit aan bij de filosofische theorie van het
utilisme. Gutman zet uiteen dat het utilistisch denken ook zijn repercussies op het
onderwijs heeft gehad. Opvoeding tot aanpassing in het bestaande maatschappelijk
stelsel wordt in deze theorie als de belangrijkste doelstelling van onderwijs opgevat.
Gutmann stelt: 'Utilitarianism thus appears to be in this sense illiberal and to have
conservative consequences when applied to education'.5" Ter discussie staan hier de
eenzijdigheid en het dwingende, niet 'liberale' effect van de utilistische onderwijsvisie.
Louter maatschappijgericht onderwijs veronachtzaamt de functie van kennis als middel
om in aanraking te komen met onbekende mogelijkheden en is in die zin onvrij. Of
zoals Gutmann zegt: 'Our lives are in fact often altered by knowledge of ways of life
and types polities not readily available for us to choose."
Hoe wisselend de redenen kunnen zijn op grond waarvan de zin van onderwijs naar
de achtergrond verdwijnt, blijkt bijvoorbeeld uit de kritiek in de jaren '70 op het
theoretisch gerichte karakter van het onderwijs. Ook toen kreeg de utilitaire benadering
teveel accent, als gevolg waarvan meer ideële waarden als 'het deel krijgen aan een

49 Dasberg, L. 'Menswording tussen Mode, Management en Moraal', Amersfoort 1996 CPS, p. 7
50 Gutmann, Amy, 'What's the use of going to school? The problem of education in utilitarianism and
rights theories' in 'Utilitarianism and beyond', Sen. A, Williams, B., Cambridge, UK 1982, p. 265
51 Gutmann, Amy, o.c.p. 272
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lange culturele traditie en de vorming van het individu als, zelfstandig denkend en
kritisch wezen' in het gedrang komen, zoals de Onderwijsraad in zijn advies op de
Contourennota het formuleert.52 Hoe belangrijk dat is, hebben de gebeurtenissen in
de recente wereldoorlog duidelijk aangetoond. Zo beschrijft Bauman hoe de holocaust
kon plaatsvinden in een moderne bureaucratisch georganiseerde samenleving waar
iedereen zijn plaats wist en dienovereenkomstig vervulde, zonder over de rand van de
hem of haar opgedragen taken heen te kijken. In navolging van Hannah Arendt wordt
hier de typering 'de banaliteit van het kwaad' gebruikt.53
Aandacht voor 'de spirituele vorming' in het onderwijs en het centraal stellen van
eerbied voor de rechten van anderen, lijken voor een juister evenwicht tussen 'zin en
nut' een basis te kunnen bieden. In artikel 29 van het Verdrag inzake de Rechten van
het Kind wordt dit als een van de doelstellingen van onderwijs geformuleerd. Een
vorm van onderwijs die beide elementen in zich verenigt kan een bijdrage leveren aan
het dichterbij brengen van een humane samenleving, aldus de toelichting bij het tekstvoorstel voor artikel 29, dat door de groep van de Bahai International Community
werd gedaan tijdens de ontwerpfase.54 Ook overigens komt in artikel 29 het element
van het nut van het onderwijs niet op de eerste plaats. Als onderwijsdoelstelling wordt
bijvoorbeeld niet gesproken over de voorbereiding op een maatschappelijke functie
maar over 'The preparation of the child for a responsible life in a free society'.
Ook bij de methode van kennisoverdracht speelt een juist evenwicht tussen gezag
en vrijheid een rol. Gaat het om de klassieke vorm van overdracht waarbij het aanleren
van kennis centraal staat of om een meer centrale positie van het kind waarbij aansluiting wordt gezocht bij de eigen mogelijkheden, een thema, 'zo oud als de pedagogiek
zelve'.55 Ook hier blijken de accenten wisselend te zijn gelegd.
Grondrechten
Welke specifieke rechten zijn nu in het geding bij het onderwijs en in hoeverre hebben
deze een rol gespeeld in de discussie? Bij dit aandachtsveld zal worden ingegaan op
de vraag in hoeverre in de discussie het denken in termen van grondrechten, hetzij van
de ouders, hetzij van de kinderen, een rol heeft gespeeld. Het zal blijken dat een impliciete erkenning van grondrechten een minstens zo belangrijke functie heeft vervuld als
de gecodificeerde onderwijsrechtelijke bepalingen.
Hier is natuurlijk in de eerste plaats artikel 23 van de Grondwet (artikel 208 oud)
relevant. Het onderwijsartikel in de Grondwet vormt een schoolvoorbeeld van een
sociaal grondrecht waarbij de overheid tot actieve zorg wordt aangezet - hoe summier
dit ook met de formulering 'het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg
der regering' wordt aangeduid - en van een klassiek vrijheidsrecht, het recht op vrijheid van keuze van onderwijs van de ouders.56
Of de ouders hier ook zelf als rechthebbenden kunnen worden aangemerkt is
omstreden. In juridische zin zijn dat de schoolbesturen omdat zij als bestuur van de
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TK 1976-1977, 14425, nr. 3, p. 8/9
Bauman, Zygmunt, NRC 4 mei 1995, in gesprek met Martin de Rijk
E/CN. 4/1985/WG.1/WP2
Dieleman, A.J. en Span, P. red. 'Pedagogiek van de levensloop', Amersfoort/Leuven 1992, p. 291
Zie met name P.W.C. Akkermans in 'Onderwijs als Constitutioneel probleem', o.c.p. 8
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rechtspersoon de rechten en plichten uitoefenen die de wet aan de bijzondere scholen
toekent. Vanuit het grondwettelijk omschreven recht roept dit echter de nodige vragen
op.57 Al eerder kwam ter sprake dat een tendens waarneembaar is om in plaats van
de rechten van de verstrekkers van onderwijs, een belangrijke plaats in te ruimen voor
het leerrecht van de gebruikers. Of de leerlingen zelf aan het grondrechtsartikel rechtstreeks een recht op onderwijs kunnen ontlenen, lijkt onzeker. Cohen lijkt voorzichtig
in die richting te tenderen. In tegenstelling tot het recht op hoger onderwijs, waartoe
artikel 23 onvoldoende aanknopingspunten biedt, acht hij een recht op lager onderwijs
op grond van dit artikel niet uitgesloten.58
Het is jammer dat het grondwetsartikel zo weinig inzicht geeft in de vraag wat het
recht op onderwijs voor kinderen zelf kan of moet betekenen. Het is duidelijk gericht
aan de ouders en draagt zichtbaar de sporen van de schoolstrijd, een strijd die ook bij
de Grondwetsherziening van 1983 opnieuw de geesten in de ban hield en er toe leidde
dat het grondwetsartikel uiteindelijk bleef zoals het was.59 Het lijkt vrijwel zeker dat
op de afloop van dit debat de juist in diezelfde periode gepresenteerde Contourennota
met de omstreden 'middenschool' belangrijke invloed heeft gehad.6"
Wel lijkt het grondwetsartikel enige bescherming te hebben kunnen bieden tegen
een te grote greep van de overheid op de inhoud van het onderwijs. Zo bleek bijvoorbeeld tegen de achtergrond van de vrijheid van onderwijs de introductie van de middenschool doorslaggevende bezwaren op te roepen. Interessant is dan ook de vraag hoe
het te verklaren valt dat zoveel jaren later werd overgegaan tot invoering van de Wet
op de basisvorming, een - zij het afgezwakte - variant op de middenschool. Is de
grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van onderwijs hierbij minder in het geding?
Meer inhoudelijk is het recht op onderwijs verwoord in internationale documenten.
In de eerste plaats valt hier artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens van 1948 (Trb. 1969, 99) te noemen. Dit artikel geeft zowel een voorschrift met betrekking tot de leerplicht - 'elementary education shall be compulsory'als ook met betrekking tot de kostenloosheid van het onderwijs: 'at least in the elementary and fundamental stages'. De internationaalrechtelijke bepaling over de kosteloosheid van verplicht onderwijs zal op een onverwacht moment in de discussie
worden ingebracht. Het wordt door de regering aangevoerd als argument voor de leerplichtverlaging voor kleuters. Dit zou de overheid sterker verplichten om zorg te
dragen voor de noodzakelijke onderwijsvoorzieningen. Voor deze argumentatie blijkt
niet ten onrechte weinig waardering te bestaan. Deze bepaling is immers niet bedoeld
voor de overheid maar voor de onderwijsgebruiker.
Het tweede lid bepaalt, waarop het onderwijs zich dient te richten; onder meer op
'the full development of the human personality and to the strengthening of respect for
human rights and fundamental freedoms'. In het derde lid wordt het 'klassieke' recht

57 Akkermans, P.W.C. 'Onderwijs en recht' in 'Onderwijs in hoofdlijnen', red. Van Kemenade, J.A. e.a.,
Groningen 1986, p. 386 en 387
58 Cohen, M.J. 'Studierechten in het wetenschappelijk onderwijs'. Zwolle 1981, p. 10
59 Zie voor een nadere bespreking van deze gang van zaken Van der Pot-Donner-Prakke, 13e druk,
Zwolle 1995, p. 225 e.v. en Kortmann, C.A.J.M., 'De grondwetsherzieningen 1983 en 1987', tweede
druk, Deventer 1987, p. 124 e.v.
60 Zie Akkermans, P.W.C, in 'Onderwijs als constitutioneel probleem', 1979, p. 19 e.v. en A. Postma,
o.c.p. 47
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op onderwijs gegeven, zoals ook onze Grondwet dat kent, het vrijheidsrecht van de
ouders om de keus van het onderwijs voor hun kinderen te bepalen. Interessant is dat
bij het ontwerpen van de tekst van dit onderdeel werd gewezen op het noodzakelijke
'tegenwicht' dat dit keuzerecht de ouders biedt voor de verplichting om hun kinderen
naar school te sturen.6'
Van direct belang is gezien het bindende karakter het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), dat
in artikel 2 van het Eerste Protocol bij dat verdrag het recht op onderwijs vastlegt.62
Coomans beschrijft hoe in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog, waarin aan
de opstelling van dit Protocol werd gewerkt, het recht op onderwijs als sociaal grondrecht op de achtergrond raakte. Als gevolg van de recente ervaringen met het politieke
systeem in Nazi-Duitsland, waar het onderwijs zo'n belangrijke functie had bij de
verspreiding van de nationaal-socialistische ideologie, kreeg het klassieke vrijheidsrecht
op onderwijs sterk het accent. Dit zou een waarborg kunnen bieden tegen de invloed
op het onderwijs van totalitaire ideologieën, zoals fascisme en communisme.63 Evenals in onze Grondwet wordt in artikel 2 van het Protocol het recht op onderwijs in de
eerste plaats opgevat als het recht op de vrijheid van keuze van onderwijs, een vrijheid
die vooral de ouders betreft. Dit recht werd eveneens vastgelegd in artikel 13, derde
lid van het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en
in artikel 18, vierde lid, van het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
Artikel 13 van het Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele
rechten geeft meer concreet uitwerking aan wat het sociale grondrecht op onderwijs
dient te behelzen. Hier wordt onder meer een onderscheid gemaakt tussen primair,
secundair en hoger onderwijs. Met betrekking tot het secundair onderwijs wordt voorgeschreven dat: 'Secondary education in its different forms, including technical and
vocational secondary education, shall be made generally available and accessible to
all by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of
free education' (art. 13, tweede lid, onder b). Het lijkt de vraag of met de verplichte
basisvorming in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs wel recht wordt gedaan
aan dit voorschrift van 'secondary education in its different forms ...'.
Onderwijs en uitvoering
Bij dit aandachtsveld zullen de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid centraal staan. In
de wijze waarop deze onderwerpen in de leerplicht- en onderwijswetgeving in de
achtereenvolgende perioden worden behandeld, lijkt zich de veranderde visie op het
vrijheidsbegrip duidelijk te weerspiegelen.
De belangstelling voor deze onderwerpen is door de geschiedenis van de leerplichten onderwijswetgeving heen wisselend geweest. Zo was aanvankelijk, bij de invoering
van de leerplicht in 1900 de belangstelling voor de naleving slechts gering. De aan de
Leerplichtwet toegekende symboolfunctie lijkt daar voor een belangrijk deel debet aan

61 Coomans, A 'De internationale bescherming van het recht op onderwijs, Leiden 1992, p. 56/57
62 A. Coomans o.c. p. 44 e.v. Zie ook het overzicht van Postma, A. in 'Handboek van het Nederlandse
onderwijsrecht', Zwolle 1995, p. 73 e.v.
63 A. Coomans, o.c.p. 61
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te zijn. Aan de morele werking van wetgeving wordt dan nog grote betekenis toegekend. Minister Goeman Borgesius, die het voorstel van de Leerplichtwet verdedigde,
zag het zo: 'De wetten hebben een grooten invloed op de zeden en de zeden werken
mee om de wetten voor een goed deel uitgevoerd te krijgen zonder de politie en
justitie al te zeer bezwaren'.64 De uitvoerbaarheid poogt men te optimaliseren door
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de ouders - met name waar het gaat
om hulp bij het binnenhalen van de oogst op het platteland. De ruime ontheffingsmogelijkheden, die de leerplichtmaatregel biedt, hangen daarmee direct samen. Dwang
lijkt in alle opzichten uit den boze.
In de periode van de wederopbouw lijkt de belangstelling zowel voor de uitvoering
als de naleving toe te nemen. Bij de Leerplichtwet 1969 staat de naleving zelfs centraal. De grote mate van consensus over de te nemen maatregelen lijkt het optimisme
ten aanzien van de naleving te hebben versterkt. Er wordt vanuit gegaan dat door
middel van 'maatschappelijke zorg' de naleving van de verplichting tot schoolbezoek
kan worden afgedwongen. Opvallend is in deze periode de grote mate van zorg voor
de gevolgen van de invoering van de verlenging van de leerplicht. Uitvoerig wordt
stilgestaan bij de voorzieningen die moeten worden getroffen om de 'oudere jongeren',
die door de leerplichtmaatregel worden getroffen daadwerkelijk iets te bieden. Het
respect dat hieruit blijkt voor de menselijke maat en mogelijkheden, lijkt in de geschiedenis der leerplichtwetgeving uniek.
In de daarop volgende periode van de jaren '70 is de aandacht voor uitvoering en
handhaving daarentegen zeer gering. Dit lijkt in eerste instantie verklaarbaar vanuit het
sterke vooruitgangsoptimisme dat deze periode kenmerkt. Tekenend voor dit klimaat
is de introductie van de verplichting tot het volgen van partieel onderwijs, zonder aan
de naleving sancties te verbinden.65 De verwachting dat de jongeren bereid zijn om
uit eigen beweging uitvoering te geven aan de maatregel lijkt bij het optimisme van
die tijd aan te sluiten.
Maar ook daarna, als de resultaten van deelname aan het onderwijs tegenvallen,
verandert de houding ten opzichte van de uitvoering niet wezenlijk. De geringe belangstelling geldt niet alleen de praktijk van de naleving maar betreft de gehele onderwijspraktijk. Deze uit zich eveneens in een gebrek aan aandacht voor de onderwijsgevenden en de geringe zorg voor de beschikbaarheid van de noodzakelijk financiële
middelen.
Dat zal duren tot de jaren '80, waarin allerwegen grote verontrusting wordt geuit
over het toenemend schoolverzuim van leerplichtige leerlingen. Dit laatste vormt in
de jaren '90 aanleiding voor een voorstel tot wijziging van de Leerplichtwet 1969,
waarbij de leerlingen mede zelf aansprakelijk worden gesteld voor schoolverzuim. Of
dit een geëigende oplossing biedt voor de ontstane problemen, kan worden betwijfeld.
Onder dit kopje wordt, gezien de nauwe samenhang met de uitvoerbaarheid en de
naleving, eveneens aandacht besteed aan het consensusbeginsel. Het beginsel is ontleend aan het werk van Van der Vlies en kent de inbreng en de instemming van
belanghebbenden bij regelgeving belangrijke betekenis toe.66

64 BHTK 1898-1899, 14.1, p. 31
65 TK 1970-1971, 10904
66 I.C. van der Vlies, o.c.p. 199
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Evenals de uitvoerbaarheid is ook de consensus meer en meer onder druk komen
te staan. De breuk met het consensusbeginsel lijkt te zijn ontstaan met de invoering
van de Mammoetwet en zijn hoogtepunt te hebben bereikt met de invoering van de
Wet op de basisvorming. De weerslag daarvan op de onderwijspraktijk blijkt groot.
Zeker op een terrein als het onderwijs lijkt men niet voorbij te kunnen gaan aan de
inbreng van het parlement, adviescolleges en deskundigen zonder dat de uitvoerbaarheid en de naleving van de onderwij smaatregelen ernstig worden aangetast. Dit klemt
temeer nu die inbreng van hoog niveau was en achteraf een belangrijke voorspellende
waarde blijkt te hebben gehad.

HOOFDSTUK 2

Ontstaan van de leerplichtwetgeving
Van Houten's Kinderwet en de Leerplichtwet 1900
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het ontstaan van de leerplichtwetgeving besproken. Dit betekent
dat zowel de totstandkoming van de Kinderwet van Van Houten, die aanvankelijk ook
een vorm van leerplicht bevatte, als die van de Leerplichtwet 1900 wordt beschreven.
Om inzicht te krijgen in de factoren die hierbij een rol hebben gespeeld, wordt in de
inleiding eerst ingegaan op de sociaal economische veranderingen die in de loop van
de negentiende eeuw plaatsvinden en de gevolgen voor het tot dan toe gehanteerde
vrijheidsbegrip en het daarmee nauw samenhangende non-interventiebeginsel. Daarna
worden de hoofdthema's van de voorstellen en de naar aanleiding daarvan gevoerde
discussie toegelicht.
Onder invloed van het zich in de vorige eeuw in alle hevigheid aandienende industrialisatieproces groeit de onderlinge maatschappelijke ongelijkheid. Het vrijheidsbegrip
en het non-interventiebeginsel komen als gevolg daarvan onder toenemende druk te
staan. Het beroep op de overheid om de zwakkere in de samenleving te beschermen
wordt steeds klemmender. Vooral de ellendige toestand waarin de arbeiders verkeren,
doet de opvattingen over de staatstaak wijzigen. Interessant om thans vast te stellen
is, dat in de liberale partij de noodzaak voor de overheid om in te grijpen het eerst
werd gevoeld. Zowel Van Houten die het initiatief nam tot indiening van het wetsvoorstel, dat beoogde kinderarbeid tegen te gaan als minister Goeman Borgesius, die
verantwoordelijk was voor indiening van het leerplichtvoorstel, dat resulteerde in het
aannemen van de Leerplichtwet 1900, behoort tot deze partij.
Meer en meer groeit in deze periode het besef dat slechts actieve overheidsbemoeienis 'de sociale kwestie' en in het bijzonder de schandelijke werkelijkheid van
de kinderarbeid tot een oplossing kan brengen. Vleggeert geeft een goed beeld van die
situatie en tevens van de initiatieven die van verschillende zijden worden ondernomen
tot het bestrijden ervan. Deze komen uit zeer wisselende hoeken: onderwijs, geestelijkheid en ook de industrie. Het draagvlak blijkt dan echter nog te smal te zijn om tot
het treffen van wettelijke maatregelen over te gaan. Op een in 1853 uitgeschreven
prijsvraag, waarin de vraag wordt gesteld naar de wenselijkheid van de beperking van
fabrieksarbeid door kinderen, komt bijvoorbeeld maar één antwoord binnen; dit voegt
bovendien weinig toe aan een mogelijke oplossing van het vraagstuk omdat de voordelen van kinderarbeid hierin éénzijdig worden aangeprezen. Kinderen zouden zo
'wennen aan orde en stiptheid', geluiden die in steeds andere varianten vaak te beluisteren zijn.'
De aandacht voor de nadelige gevolgen van kinderarbeid groeit snel, maar voor het
nemen van wettelijke maatregelen is de tijd dan nog niet rijp. De meerderheid van een
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staatscommissie, die in 1863 wordt ingesteld om onderzoek te doen naar de omvang
van kinderarbeid en tevens de opdracht heeft een oordeel uit te spreken over de noodzaak van wettelijke maatregelen, verklaart zich hier nog tegen, omdat ouders de inkomsten uit het werk van kinderen niet zouden kunnen missen.2
Als gevolg van het thans in steeds bredere kring doordringend besef van de ernst
van de situatie komt het beginsel, dat de staat zich afzijdig dient te houden van ingrijpen in het maatschappelijk leven, de leer van de staatsonthouding, toenemend onder
druk te staan. Bij de toen vigerende gedachte dat 'vrijheid' het richtsnoer zou moeten
en kunnen vormen voor het menselijk handelen, worden gaandeweg meer vraagtekens
geplaatst. Onder invloed van het industrialisatieproces en de daarmee nauw verbonden
overgang van huisvlijt naar fabrieksarbeid verliest het vrijheidsbegrip gaandeweg zijn
vanzelfsprekendheid. De maatschappelijke ordening verandert ingrijpend en nieuwe
gebondenheden ontstaan. Deels wordt als gevolg hiervan het zicht op het eigen bestaan
verduisterd en dreigt het gevaar dat men de greep op het eigen leven verliest, deels
dienen zich dan juist ook nieuwe mogelijkheden aan om dit zelf vorm te geven. Een
moeilijke opgave voor degenen die sociaal en intellectueel een achterstand hebben en
in de samenleving het kwetsbaarst zijn. Zij zullen vaak niet in staat zijn het evenwicht
in de verstoorde verhoudingen op eigen kracht te bereiken en de 'vrijheid' te hervinden. De staat komt in beeld en actieve overheidsbemoeienis wordt een politiek punt.
Over de mate waarin overheidsbemoeienis is geboden, bestaat echter aanzienlijk
verschil van inzicht. Zo ziet Van Houten 'actieve' overheidsbemoeienis in bepaalde
gevallen, zoals ten aanzien van kinderarbeid, als een noodzakelijke tussenstap ter
opheffing van de eenzijdige bevoordeling waartoe wetgeving in veel gevallen leidt.
Voor verlies van vrijheid is men in brede kring echter zeer beducht, een angst die
vooral in de discussies tijdens het totstandkomingsproces van de Leerplichtwet 1900
duidelijk tot uitdrukking komt. Blijft er voor het individu wel voldoende prikkel over
om de eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen bij een zo rigide maatregel als de
leerplichtregeling, zo vragen velen zich met grote zorg af. Dit standpunt wordt in meer
algemene zin als volgt verwoord in een inaugurele rede uit 1909 met de in dit opzicht
veelzeggende titel 'Staat en individu': '... neemt hij (de staat) in alles de rol van het
individu over, hij zal de wilskracht der individuen meer en meer verzwakken, in plaats
van te versterken; het slot zal zijn dat uitputting, verwarring en flauwhartigheid zich
van de gemeenschap meester zal maken'.3
Voor- en tegenstanders van staatsingrijpen staan in deze periode, waarin de leer van
de staatsonthouding niet langer als onaantastbaar wordt beschouwd, in de discussie
over de van de zijde van de regering te nemen maatregelen vaak lijnrecht tegenover
elkaar. Om deze discussie in beeld te brengen zal hieronder worden ingegaan op de
argumenten, die over en weer worden aangevoerd bij de behandeling van de geïnitieerde wettelijke maatregelen, waarbij voor het eerst sprake is van een dwingende
vorm van overheidsingrijpen in de private verhoudingen.
Op de eerste plaats wordt stilgestaan bij de zogenoemde Kinderwet van Van Houten, de wet 'strekkende om overmatige arbeid en verwaarlozing van kinderen tegen te
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gaan' .4 Deze wet, die algemeen wordt gezien als de eerste regeling van actieve overheidsinmenging in het sociale verkeer, biedt het geschikte vertrekpunt voor deze
studie. Eerdere administratieve regelingen, zoals bijvoorbeeld de Schoolwet van 1850,
hebben weliswaar een regelend, activerend karakter maar stellen geen dwingende
verplichtingen. In de woorden van Tak: 'deze wet markeert toch het einde van een
staatsonthouding en het begin van een staatsinterventie'.5 Bos merkt in zijn proefschrift over Van Houten op dat 'het belang van Van Houten's kinderwet school in het
feit, dat zij de rij opende van een lange reeks wettelijke voorschriften op sociaal
gebied'.6
Als tweede wordt de Ontwerp-leerplichtwet van 1898 en het naar aanleiding daarvan gevoerde parlementaire gedachtenwisselingsproces behandeld. Meer nog dan het
initiatiefvoorstel van Van Houten roept vooral deze regeling door zijn niemand ontziende karakter felle weerstand op. Anders dan bij het arbeidsverbod gaat het bij de
leerplicht immers om een verplichting die niet beperkt blijft tot de lagere klassen maar
die ieders vrijheid aantast; ook van degenen voor wie dat strikt genomen niet noodzakelijk is.
Wat de voorstellen gemeen hebben, is dat in beide gevallen de discussie wordt
beheerst door de vraag of de staat wel het recht heeft de vrijheid van de ouders aan
te tasten en dus in te grijpen in de ouderlijke, ten tijde van Van Houten's voorstel, nog
vaderlijke macht. Centraal in deze discussie staat de vraag naar de betekenis van het
begrip verwaarlozing, dat hierbij als interventiecriterium wordt gehanteerd.
Tegen de tijd dat Van Houten's Kinderwet wordt behandeld durft in het geval van
kinderarbeid vrijwel niemand nog te ontkennen dat van verwaarlozing kan worden
gesproken. Over de vraag wanneer hiervan concreet sprake is, lopen de meningen
echter zeer uiteen. Door de meerderheid worden de marges van wat onder verwaarlozing moet worden verstaan dan nog krap genomen.
Vrij algemeen wordt verwaarlozing opgevat als een vorm van misbruik, als een
lichamelijke vorm van verwaarlozing, waarover in het geval van kinderarbeid zeker
kan worden gesproken. Slechts voor een enkeling, waaronder Van Houten zelf, geldt
een duidelijk minder restrictieve uitleg van het begrip verwaarlozing. Van Houten en
enkele medestanders lijken hun tijd wat dit betreft vooruit door niet alleen in lichamelijke maar ook in intellectuele verwaarlozing een grond te zien voor aantasting van de
ouderlijke macht door de staat.
Wanneer vlak voor de eeuwwisseling de ontwerp-leerplichtwet wordt ingediend,
heeft deze ruime interpretatie van het begrip verwaarlozing zich inmiddels aanzienlijk
uigebreid. Ook van de zijde van de regering wordt dan intellectuele verwaarlozing van
kinderen als grond voor staatsinterventie gerechtvaardigd geacht; sterker nog, in die
gevallen wordt overheidsingrijpen in de eerste plaats als noodzakelijk ervaren. En
hoewel in de periode tussen de inwerkingtreding van Van Houten's Kinderwet en de
indiening van het leerplichtvoorstel de algemene stemming ten aanzien van staatsbe-
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moeienis aanzienlijk is gewijzigd, wekt deze ruime interpretatie van het begrip verwaarlozing door alle politieke gelederen heen veel weerstand. Minister Goeman Borgesius, die verantwoordelijk is voor indiening van het wetsvoorstel, verklaart de betekenis van het verwaarlozingscriterium zo, dat het hierbij niet hoeft te gaan om 'zichtbare
verwaarlozing'. Het enkele feit dat ouders er onvoldoende zorg voor dragen dat hun
kinderen geregeld onderwijs ontvangen is voldoende, vindt hij.
De strijd tussen de zogenoemde staatsalmacht en de ouderlijke macht wordt fel
gestreden, een strijd die uiteindelijk met de kleinst mogelijke meerderheid wordt
beslecht ten gunste van de voorstanders van een leerplichtregeling. De tegenstanders
van een leerplicht gaan op bijna onparlementaire wijze tegen de voorgestelde regeling
in. Het verzet tegen de van staatswege opgelegde verplichting en de als gevolg daarvan
verloren vrijheid is groot. Er wordt een vergelijking getrokken met de zojuist ingevoerde dienstplicht en de verantwoordelijke regering wordt de regering van 'de plichten'
genoemd. De gevoerde gedachtenwisseling geeft door de principiële stellingen, die
door voor- en tegenstanders worden betrokken, een helder zicht op de betekenis van
het zo hoog genoteerde vrij heidsperspectief en biedt daarmee waardevolle uitgangspunten bij het onderzoek naar de vraag hoever de staatsarm mag, dan wel moet reiken.

Kinderwet van Van Houten
Inleiding
Het initiatief tot indiening van het wetsvoorstel dat, zoals de considerans bij dit voorstel zegt 'overmatige arbeid en verwaarlozing van kinderen' beoogt tegen te gaan, gaat
uit van Van Houten, lid van de Tweede Kamer voor de liberale partij.7 Het besluit om
zelf een initiatiefwetsvoorstel in te dienen wordt door hem genomen, nadat eerder uit
het antwoord van Thorbecke op een vraag van hem over deze kwestie duidelijk was
geworden, dat van regeringszijde nog geen stappen in die richting te verwachten
waren.
Opmerkelijk is hier de ontwikkeling die Van Houten zelf heeft doorgemaakt in zijn
denken over de taak van de staat. Bos wijst erop dat blijkens het proefschrift van Van
Houten uit 1859 staatsingrijpen voor Van Houten toen nog weinig opportuun leek. Bos
schrijft: 'Hij vond het onuitvoerbaar de mensen tot het goede te dwingen en zo het al
mogelijk ware, het zou de mens van een redelijk en zedelijk wezen verlagen tot een
werktuig'.8 Pas in latere geschriften, zoals een in de Gids uit 1866 gepubliceerd artikel, is de Van Houten van het kinderwetje herkenbaar, aldus Bos.9
Van Houten's voorstel wordt aanvankelijk in de schriftelijke behandeling door een
grote kamermeerderheid positief ontvangen: '... deed men algemeen hulde aan de
goede en menschlievende bedoelingen des geachten voorstellers'.10 Deze 'hulde' die
hem hier wordt toegezwaaid vooral van 'niet-geestverwanten' zal later door Van
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Houten overigens sterk worden gerelativeerd. In zijn autobiografische schets distan
tieert hij zich van de filantropen en de staatssocialisten 'die in mijn wet een eerste stap
zagen voor de verwezelijking hunner idealen en die, niet genoeg lettende op mijn
stelsel, mij eerst op het schild verheven en later als een afvallige beschouwd hebben'."
Tijdens de mondelinge behandeling is de teneur ten opzichte van het wetsvoorstel
eerst nog dezelfde als tijdens de schriftelijke gedachtenwisseling.12 Terugkomen de
algemene erkenning van de ernst van de situatie - Kuypers opmerking over de in
betere doen verkerende arbeidersgezinnen ten spijt: 'Wie nooit in die hutjes geweest
is, beeldt zich niet ligt in hoe goed de tafel er dan wordt aangeregt en hoe mild de
beker rond gaat'13 -, lichte twijfel of een wettelijke maatregel het meest geëigende
instrument is en ruime kritiek op de concrete uitwerking van het voorstel, waarbij
vooral de leerplichtregeling van artikel 5 het moet ontgelden. Meermalen wordt ook
het verwijt aan de regering gemaakt dat deze het initiatief had moeten nemen, zeker
gezien de door haar vóór die tijd ondernomen aktiviteiten als de instelling van de
staatscommissie.14
Na deze aanvankelijke instemming komen de tegenstellingen, tussen degenen die
een ruimere opvatting hebben over de staatstaak dan hen die hierbij van een zeer
beperkte rol uitgaan, alsnog op scherp te staan. Gaande het gedachtenwisselingsproces
wordt het debat steeds meer beheerst door de principiële vraag naar de rechtvaardiging
van staatsbemoeienis als zodanig en steeds minder door de concrete vragen, die rijzen
naar aanleiding van een voorstel tot een verbod op kinderarbeid. In deze discussie
speelt de antirevolutionaire voorman Kuyper, die als een typische representant kan
worden gezien van de voorstanders van een beperkte staatstaak, een toonaangevende
rol. De tegenstellingen scherpen zich gaandeweg zelfs zo toe dat de verwerping van
het voorstel maar ternauwernood lijkt te zijn voorkomen. Om de ontstane patstelling
tussen voor- en tegenstanders te doorbreken, doet Van Houten het voorstel om eerst
over de afzonderlijke artikelen te stemmen en daarna over het wetsvoorstel in zijn
geheel. Hiermee lijkt de angel uit het debat te zijn gehaald. Het voorstel wordt in zijn
geheel tenslotte aangenomen met 64 stemmen voor en 6 stemmen tegen, waaronder
die van Kuyper. Ook in de Eerste Kamer wordt het voorstel vervolgens aangenomen.15
In de praktijk blijkt de wet echter mede door het gebrekkige handhavingsmechanisme zo slecht te functioneren dat al snel pogingen worden ondernomen om tot
verbetering en uitbreiding ervan te komen.16 Er zouden 15 jaren voorbij gaan voordat
deze met succes afgesloten konden worden.
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Overheid en onderwijs
De toelichting bij het wetsvoorstel is evenals het voorstel zelf betrekkelijk summier.
Van Houten is zó overtuigd van de noodzaak van staatsingrijpen dat hij volstaat met
de stelling: 'Dat de wetgever bij aanneming van het aangeboden ontwerp buiten zijn
werkkring zou treden, kan niet met grond worden beweerd. De zorg voor kinderen, die
niet door zich zelven kunnen handelen, behoort uit den aard der zaak en volgens alle
regtstheoriën tot de bevoegdheid van het Staatsbestuur'.17
De vraag of de staat hiermee zijn bevoegdheid niet overschrijdt en in het bijzonder
de vraag óf de staat het recht heeft in te grijpen in de ouderlijke macht - de principiële
vragen waarop de gevoerde discussie is terug te voeren - lijken voor Van Houten
nauwelijks relevant.
Dat aan zijn oordeel wel degelijk een afweging ten grondslag lag tussen datgene
wat tot de taak van de staat en wat tot het domein van de ouders behoort, wordt pas
later duidelijk in zijn antwoord op het verslag van de commissie van rapporteurs.
De vraag of ingrijpen van staatswege geboden is, staat zoals blijkt uit dit verslag,
inmiddels niet meer wezenlijk ter discussie. Slechts een kleine minderheid verzet zich
nog tegen wettelijke maatregelen: 'Eenige leden toonden zich van die noodzakelijkheid
niet overtuigd, achtten de zaak uit meer dan een oogpunt bedenkelijk en betwijfelden
of het hier wel een onderwerp geldt, waartoe de Staatszorg zich behoort uit te strekken. De Staat, zeiden zij, is geen allen wakende voorzienigheid. Het behoort tot zijne
roeping de meest mogelijke vrijheid, ook vrijheid van arbeid, te doen heersen'.18 De
overgrote meerderheid van de kamerleden begroet het voorstel echter met instemming.
Hoewel het pleit voor het nemen van wetgevende maatregelen dus beslecht lijkt,
blijft de principiële vraag naar de taak van de staat een belangrijke rol spelen. Deze
vraag speelt immers ook bij het aftasten van de grenzen, die bij de door de staat te
nemen maatregelen in acht genomen moeten worden. Meer fundamentele beschouwingen over de staatstaak gaan bij de behandeling van het voorstel hand in hand met
concrete vragen naar wat onder een verbod van kinderarbeid zou moeten vallen. Er
worden vooral vragen gesteld over het soort werk dat onder een verbod zou moeten
vallen en over de te stellen leeftijdsgrenzen. Het leerplichtvoorstel van artikel 5 ondervindt al meteen vrij algemeen principiële weerstand.
In zijn antwoord op de in het verslag naar voren gebrachte bezwaren gaat Van
Houten nu wat uitvoeriger in op wat zijns inziens tot de staatstaak behoort. Staatsingrijpen wil hij duidelijk beperken tot maatregelen die ertoe strekken om kinderen de
nodige bescherming te geven. Hierbij verliest hij ook het staatsbelang niet uit het oog
of liever gezegd het belang dat de maatschappij heeft bij een zeker peil van ontwikkeling van haar leden. Om die reden ziet Van Houten geen aanleiding voor de wetgever
om maatregelen te treffen met betrekking tot het tegengaan van misbruik van de arbeid
van volwassen vrouwen. 'Voor de onmondigen is het wel zijn taak in de bres te
springen'. Dat het recht der ouders hier in het geding zou zijn is voor Van Houten
geen vraag die 'hier in het spel kan zijn'.19

17 BHTK 1872-1873, 113. 1-3, p.2
18 BHTK 1873-1874, 34.1, p.1
19 BHTK 1873-1874, 34.2, p.8
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Ook bij de mondelinge behandeling blijkt over het algemeen van een positieve
stemming ten aanzien van het voorstel, vooral waar het de achterliggende bedoeling
betreft. In de woorden van één der woordvoerders in de Kamer: 'Ik ben even als de
meeste sprekers, die heden het woord voerden, zeer ingenomen met dit voorstel, en
ik zal mij gelukkig achten, indien het mij gelukken mogt mede te werken tot het in
stand brengen van eene regeling van den arbeid der kinderen'. Deze woordvoerder
voegt hier aan toe: 'Evenmin als de geachten voorsteller heb ik mij geplaatst op een
philantropisch standpunt; ik ga uit van het standpunt van sociaal en maatschappelijk
belang. De Staat heeft een groot belang bij de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
van het individu'.20 Deze zinsnede is vooral ook relevant in verband met de verdere
beschrijving van Van Houten's voorstel.
Van de bijdragen aan de mondelinge gedachtenwisseling springt die van Kuyper,
de antirevolutionaire evenknie van Van Houten, er het duidelijkst uit. Kuyper gaat
eerst in op de principiële vragen die het debat beheersen. Bij de vraag of de Staat het
recht heeft in te grijpen gaat het er volgens hem om of het individu zich met deze
ingreep in geweten verenigen kan, een standpunt met sterk liberale trekken. In het
wetsvoorstel valt er wat hem betreft niets te ontdekken dat met het geweten in strijd
zou kunnen komen. Dat het voorstel inbreuk zou maken op de 'vaderlijke macht' vindt
Kuyper niet. Door de grote sociaal-economische macht van de werkgevers is het volgens hem een illusie te denken dat een vader macht over zijn kinderen zou hebben.2'
In zijn antwoord op deze bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel naar
voren gebrachte vragen en opmerkingen getuigt Van Houten enerzijds weer van zijn
betrokkenheid bij het lot van kinderen, anderzijds accentueert hij nu ook duidelijker
dan voorheen de meer zakelijke argumenten, die het maatschappelijk en economisch
belang van de maatregel moeten onderstrepen. Kinderarbeid desorganiseert de economische toestand van de maatschappij, omdat het de lonen van volwassenen laag houdt
en onvoldoende leertijd gunt aan jonge mensen, aldus Van Houten.
De discussie in de Kamer neemt nu een andere wending, de reacties worden feller.
De indruk wordt gewekt alsof Van Houten nu pas met zijn werkelijke motieven voor
de dag komt. Van conservatieve zijde wordt ernstig gewaarschuwd tegen het voorstel:
'de heer van Houten laat niet meer de zaken haar natuurlijken loop ... hij wil het kind,
d.i. de mensch, door den Staat tot een zeker model doen vormen, een mensch, die het
in alles goed zal hebben'.22
Ook Kuyper verzet zich tegen de 'socialistisch, in merg en been revolutionaire
beginselen', die door Van Houten pas in tweede instantie zo onomwonden worden
geuit.23 Hij zegt zich genoodzaakt te voelen hiertegenover zijn beginsel te plaatsen
dat de sociale ellende niet alleen een gevolg is van maatschappelijke omstandigheden,
maar dat de werkelijke oorzaak ervan in de 'zonde' ligt, dus een 'geestelijke oorzaak'
heeft, die ook met 'geestelijke kracht' bestreden moet worden. Mag hieruit geconcludeerd worden dat Kuyper een minder vergaande vorm van overheidsbemoeienis voorstaat? Hij wil inderdaad slechts beschermen wat verdrukt en mishandeld wordt, terwijl
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Van Houten volgens Kuyper 'een regeling van de arbeid' voorstelt.24 Daarin ligt naar
Kuyper's mening de kern van de tegenstelling tussen de verschillende opvattingen.
Van Houten reageert laconiek op de weerstand tegen zijn voorstel: 'Het was mij
wel wat vreemd een voorstel te hebben gedaan, dat van alle zijden gesteund werd. Ik
zou bijna gaan twijfelen aan de merites van mijn voorstel', zoals hij zegt.25 De discussie spitst zich nu nog meer toe en het is weer Kuyper die de tegenstelling verder
aanscherpt door twee uitersten te presenteren waartussen een keuze gemaakt zou
moeten worden. Moet de Staat, uitgaande van het beginsel van 'selfgovernment',
slechts misbruik tegengaan of mag/moet hij de burgers dwingen te leven overeenkomstig regels 'opdat door hare toepassing geluk en welvaart volkomen worde', zoals
Kuyper de principiële vraag naar de mate van staatsbemoeienis stelt.26 Hoewel kritiek
op Kuyper's eenzijdige voorstelling van zaken hier voor de hand ligt, treft in de
weergave van het als tweede genoemde alternatief de visionaire blik op de latere
ontwikkelingen, waarvan Kuyper hier getuigt. Hij is bang dat door het stellen van
'starre' regels de zedelijke veerkracht van de maatschappij zal breken en hij spreekt
daarbij de vrees uit dat met het voorstel van Van Houten de geest uit de fles zal
ontsnappen en een macht wordt opgeroepen die niet meer te beheersen zal zijn.27
Door de leden die zich vanaf het begin voor het voorstel hebben uitgesproken
worden vervolgens pogingen gedaan om de zo ontstane uitersten naar elkaar toe te
brengen. Duidelijk valt te bespeuren dat zij de wending die de discussie heeft genomen
betreuren.28 Ook Van Houten zelf doet een poging de tegenstelling te overbruggen
door er op te wijzen dat arbeid door kinderen beneden een bepaalde leeftijd zijns
inziens altijd als 'misbruik' is te beschouwen.29 Hij licht ook toe dat hij gaande de
discussie, afhankelijk van de bijdragen van de leden van de Kamer, wisselende accenten heeft gelegd bij het onderbouwen van zijn voorstel. Het argument dat kinderarbeid
ook de lonen van volwassenen drukt, dat in de Kamer zoveel stof heeft doen opwaaien, vormde slechts een onderdeel van de totale argumentatie, zo zet Van Houten
uiteen.
Inhoud en doel
Van Houten's voorstel is kort en krachtig: een algemeen arbeidsverbod voor kinderen
jonger dan twaalf jaar in artikel 1, een aantal uitzonderingen voor fabrieksarbeid voor
kinderen tussen tien en twaalf jaar in artikel 2, een aansprakelijkheids- en handhavingsregeling in artikel 3 en 4 en het voorstel voor een door de gemeenteraden op te
leggen 'partiële leerplicht', zoals de regeling van artikel 5 door Van Houten zelf wordt
genoemd. Wat dit laatste betreft is hij van mening dat invoering van een algemene
leerplichtregeling weliswaar noodzakelijk is, maar dat 'tegen algemene invoering ...
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vele gegronde bedenkingen [bestaan]'.30 Belangrijk argument voor hem is dat ouders
niet indirect verplicht mogen worden 'hunne kinderen toch naar de Staatsschool te
zenden'; de Schoolstrijd is in deze periode volop gaande. Ook wijst hij erop dat 'Vooral ten platten lande de afstand der scholen en de slechte wegen bezwaar opleveren
tegen oplegging van leerplicht aan alle ook afgelegen wonende gezinnen'.
In de reacties vanuit de Tweede Kamer op dit voorstel wordt in de eerste plaats
kritiek geuit op het voorstel om alle arbeid van kinderen beneden de twaalf jaar te
verbieden. Hiermee wordt tevens 'veldarbeid' uitgesloten wat ook de voorstanders van
de regeling niet wenselijk vinden. Als deze beperkt zou blijven 'zodat getrouw schoolbezoek daarmee gepaard kan gaan', zou hiertegen geen bezwaar bestaan. Ook wordt
er op gewezen dat het ongerijmd is om in artikel 2 alleen een uitzondering te maken
voor fabrieksarbeid door kinderen van 10-12 jaar, terwijl de plattelandsbewoner in alle
gevallen 12 jaar moet zijn om veldarbeid te mogen verrichten. 'Het meer gezonde
werk in de open lucht wordt dus achtergesteld aan dat in een dompig lokaal.' Wat de
voorgestelde leeftijdsgrens van 12 jaar betreft verschillen de meningen. Sommigen
vinden deze te laag en denken eerder aan een grens van 16 jaar, anderen willen volstaan met een arbeidsverbod voor kinderen jonger dan 11 jaar.
Anders ligt de algemene stemming ten aanzien van de voorgestelde regeling van
de leerplicht van artikel 5. Over de invoering van de leerplicht bestaat principieel
verschil van mening en vooral de facultatieve regeling van artikel 5 maakt zowel bij
voor- als bij de tegenstanders van een leerplicht unaniem kritiek los. De voorstanders
van een leerplichtregeling zien daarin een noodzakelijke aanvulling op het arbeidsverbod. Daarin ligt, zo stellen zij, 'het enige middel om te voorkomen dat niet de loonarbeid buiten's huis door arbeid in huis vervangen worde en dus de verwaarlozing van
het kind nog toeneme'; een gevaar waarop ook door van Houten zelf in de toelichting
bij zijn voorstel wordt gewezen. Daarom kunnen deze leden zich niet verenigen met
het voorstel van artikel 5, dat de invoering van de leerplicht afhankelijk stelt van de
'willekeur der gemeenten'. In de opvatting van deze voorstanders van een leerplichtregeling heeft de staat niet alleen een taak bij lichamelijke verwaarlozing maar ook bij
intellectuele verwaarlozing van kinderen.31
De tegenstanders van de regeling verzetten zich tegen de dwang die van het voorstel uitgaat. In het verlengde hiervan ligt hun bezwaar dat het voorstel eigenlijk op
twee gedachten hinkt. Gaat het om de verhoging van de intellectuele ontwikkeling of
om het tegengaan van kinderarbeid? Naar de mening van deze leden had de indiener
van het wetsvoorstel zich tot één van beide onderwerpen moeten beperken.32
Naar aanleiding van deze bezwaren doet Van Houten de concessie door in een
nieuw artikel 3 op het algemene verbod van kinderarbeid van artikel 1 een uitzondering te maken voor 'huisselijke en persoonlijke diensten en veldarbeid' voor kinderen
'die geregeld onderwijs ontvangen'.33
Tijdens de mondelinge behandeling wordt het wetsvoorstel, zoals hiervoor al bleek,
zwaar onder vuur genomen. Het amendement van Van den Berch van Heemstede op
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artikel 1 om slechts kinderarbeid in mijnen en fabrieken te verbieden, wat welbeschouwd de aanleiding vormde tot de uitvoerige beschouwingen over de taak van de
staat, wordt verworpen. Van Houten's dreigement dat aanvaarding van dit amendement
zo'n inbreuk zou betekenen op zijn oorspronkelijke voorstel dat hij in dat geval zijn
naam niet aan het wetsontwerp wenst te verbinden, mist zijn effect kennelijk niet.
Verwerping van dit amendement betekent dat het algemene verbod van kinderarbeid
zoals door Van Houten werd voorgesteld wordt aangenomen, wat symbolisch en
psychologisch van grote betekenis moet worden geacht.
Artikel 2 dat een uitzondering geeft op het algemene verbod van artikel 1 voor
fabrieksarbeid door jongens tussen 10 en 12 jaar wordt in zijn geheel verworpen.
Burgemeester en wethouders zouden hiertoe vergunning moeten verlenen wat per
gemeente tot grote verschillen zou leiden, zo luidt het van vele kanten naar voren
gebrachte bezwaar.
Het amendement op artikel 3 waarbij wordt voorgesteld de voorwaarde van geregeld onderwijs, verbonden aan de op het algemene verbod te maken uitzonderingen
voor persoonlijke en huiselijke diensten en veldarbeid, te doen vervallen wordt tot Van
Houten's spijt aangenomen. Schoolbezoek is voor hem onlosmakelijk verbonden met
het doel van zijn wetsontwerp. Diegenen die nu niet met de milde vorm van 'leerplicht' van artikel 3 willen meegaan, waarschuwt Van Houten dat zij binnen afzienbare
tijd te maken zullen krijgen met een veel ingrijpender maatregel: de leerplicht. 'Zij die
dezen niet willen, laten de eenige gelegenheid voorbijgaan om daarvoor bewaard te
blijven'.34
Grondrechten
Een impliciete erkenning van grondrechten en hun fundamentele betekenis komt
treffend naar voren in de toelichting van Van Houten bij zijn voorstel. Gesteld wordt:
'In zijn oog heeft ook het kind regten, en is zijn eerste regt om door zijne ouders te
worden verzorgd en opgevoed. Waar die ouders dien pligt verwaarloozen, worden de
regten van het kind geschonden. Hoe het regt der ouders hier in het spel kan zijn, is
kwalijk te begrijpen. Een regt om het kind te misbruiken of het te verwaarloozen, zal
men toch niet willen aannemen'.35 In zijn antwoord op de in het voorlopig verslag
naar voren gebrachte bezwaren van degenen, die uitgaande van de onaantastbaarheid
van de vaderlijke macht, iedere vorm van staatsbemoeienis afwijzen, komt Van Houten
op dit standpunt nogmaals terug. Hij herhaalt dat het recht der ouders hier niet in het
geding kan zijn. Want, stelt hij, als men wil spreken in termen van een ordonnantie
Gods, 'dan zou men kunnen zeggen dat het eene ordonnantie Gods is dat de ouders
de kinderen moeten onderhouden en niet de kinderen de ouders'.36 De erkenning van
het kind als zelfstandig rechtssubject, die Van Houten hiermee tot uitdrukking brengt,
blijft opmerkelijk. Erkend wordt hiermee tevens dat de rechten van de ouders niet
onbegrensd zijn en dat er ruimte ontstaat voor een afweging tussen de rechten van het
kind, hoe beperkt die dan nog worden uitgelegd, en die van zijn ouders.

34 Bijblad Ned. Strct. 1873-1874, p.1434
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Onderwijs en uitvoering
Onder dit aandachtsveld valt allereerst te wijzen op Van Houtens visie op het te verwachten effect van de voorliggende wettelijke regeling meer op de lange termijn. Hij
stelt: 'Zodra de gunstige werking van wettelijke maatregelen op dit gebied zal zijn
gebleken, kunnen later die maatregelen gemakkelijk worden aangevuld en uitgebreid'.37 Van Houten doet deze uitlating in zijn pogingen om voor- en tegenstanders
van het voorstel op één lijn te krijgen. Tegen de achtergrond van dit door hem te
verwachten effect raadt hij de 'voorstanders van het meerdere' aan vooralsnog 'met
het mindere genoegen te nemen'.
Ook de aard van de vernietigende kritiek van Kuyper op de zijns inziens negatieve
effecten van de wettelijke regeling is vermeldenswaard; zeker gezien zijn terughoudende opstelling ten aanzien van staatsbemoeienis, waarvan hij in de discussie met
Van Houten blijk gaf. Hij stelt: 'Eenvoudige codificatie is slechte codificatie. Alleen
een wet, die omslagtig is wijl ze tot in de details afdaalt, heeft kans van billijk en
regtvaardig te zijn'.38 Dit is een visie op wetgeving waarvan de schaduwzijden inmiddels wel duidelijk zichtbaar zijn geworden.
Dat de vrij algemene kritiek op het ontbreken van een uitvoeringsbepaling bij de
voorgestelde maatregelen geen effect heeft gesorteerd, lijkt gezien de stemming tegen
staatsbemoeienis in deze periode niet verwonderlijk.39 Controle op en handhaving van
voorschriften vormen wat dat betreft immers de ultieme uitwerking van deze bemoeienis en dat daarvoor weinig animo bestond past geheel in de opvatting van de rol van
de staat van die tijd. Het ontbreken van een handhavingsregeling heeft er in de praktijk
toe geleid dat de feitelijke invloed van Van Houten's Kinderwet niet groot is geweest.
Verberne spreekt hier zelfs over 'een fiasco'.4" De bereidheid om het arbeidsverbod
zonder een vorm van dwang van buitenaf na te leven blijkt in de praktijk zeer gering.

Leerplichtwet 1900
Inleiding
Wanneer in 1898 tijdens het liberale kabinet-Pierson een ontwerp van wet op de
leerplicht wordt ingediend, is de stemming ten aanzien van staatsbemoeienis in het
algemeen en een leerplichtregeling in het bijzonder intussen gewijzigd.41 Zo komt
Postma bijvoorbeeld in algemene zin tot de conclusie dat na de aanvaarding van de
Kinderwet van Van Houten nauwelijks nog sprake is van een principieel verzet tegen
staatsingrijpen op sociaal gebied.42 Met betrekking tot het leerplichtvoorstel blijkt
deze gewijzigde opvatting onder meer uit de passage uit de toelichting bij het voorstel,
waar wordt gezegd dat 'de voorstanders van deze maatregel veld hadden gewonnen',
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dat deze 'bij verschillende staatkundige richtingen werden aangetroffen en dat dus van
een eigenlijk politieke quaestie geen reden kon zijn'.
Duidelijk valt te constateren dat het algemeen gevoelen ten aanzien van ingrijpen
van staatswege aan het verschuiven is. In vrijwel dezelfde periode wordt ook het
wetsontwerp ingediend, waarbij de mogelijkheid wordt geopend 'om ouders, die zich
om de opvoeding van hun kinderen niet bekommeren of het opleiden tot alle kwaad,
van de ouderlijke macht te ontzetten', een ontwerp dat nauw raakt aan dat van de
leerplichtwet en waarnaar in de toelichting ook verwezen wordt.43 Opvallend is dat
invoering van een leerplicht mede wordt verdedigd met een beroep op het 'ultimum
remedium' vereiste dat ontzetting uit de ouderlijke macht kenmerkt; de verplichting
voor de ouders om te zorgen dat hun kind onderwijs krijgt, wordt in dit verband
gepresenteerd als een minder ernstige inbreuk op de ouderlijke macht dan ingeval van
een ontzetting. Een vaststelling die op zich natuurlijk juist is, maar als argument om
een zo algemene verplichting als de leerplicht te rechtvaardigen weinig overtuigend
lijkt. De functie van de leerplicht als preventieve maatregel komt hierin duidelijk tot
uitdrukking.
De leerplichtregeling, die zoveel potentiële conflictstof bevat, wordt betrekkelijk
luchthartig en vrij summier gepresenteerd, een presentatie waarover, getuige het voorlopig verslag van de Tweede Kamer, zowel vóór- als tegenstanders weinig te spreken
zijn. De kritiek luidt als volgt: 'Ook onder de voorstanders van het wetsontwerp waren
er echter, die toestemden dat de Memorie van Toelichting geen voldoende inlichtingen
verstrekt. Zij zagen hierin een nieuw bewijs voor de meer gemaakte opmerking, dat
bij de toelichting van wetsontwerpen het streven pleegt te bestaan om de Kamer
slechts ten dele in te lichten en het ontbrekende eerst aan te vullen, nadat in het Voorlopig Verslag van de zijde van de Kamer nadere inlichtingen zijn gevraagd. Tegen
deze wijze van handelen kwamen deze leden met nadruk op. Het gevolg daarvan is,
dat de Kamer aanvankelijk niet voldoende in kennis wordt gesteld met de motieven
der Regeering en gedwongen wordt allerlei vragen te stellen, welke niet noodig zouden
zijn, indien de wetsontwerpen haar behoorlijk toegelicht bereikten'.44 In zijn antwoord
aan de Kamer geeft de minister overigens ruimhartig aan deze kritiek toe: 'Ondergetekende schroomt niet te verklaren, dat nadere deskundige voorlichting hem de overtuiging heeft geschonken dat zijn ontwerp op sommige punten wijziging behoeft'.45
De indiening van het wetsvoorstel geschiedt onder verantwoordelijkheid van minister Goeman Borgesius, minister van Binnenlandse Zaken, waaronder de overheidszorg
voor het onderwijs dan nog ressorteert. Met het principiële bezwaar dat school- of
leerdwang een inbreuk zou zijn op de ouderlijke macht, maakt de minister korte
metten. Op de principiële vraag naar de grenzen van de staatsmacht, de spanning
tussen ouderlijke macht en staatsmacht, wordt niet wezenlijk in gegaan. Het lijkt voor
de minister vast te staan dat staatsdwang gerechtvaardigd is. 'De Staat heeft immers
onwedersprekelijk het recht den vader te straffen, die zijn ouderlijke plicht verzuimt
en daardoor tegelijkertijd en het kind benadeelt en schade toebrengt aan de burger-
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maatschappij, welke er belang bij heeft dat hare leden behoorlijk onderwijs genieten'.46
Ook de vraag of een verplichte regeling noodzakelijk is om te 'bevorderen dat
kinderen behoorlijk lager onderwijs genieten', zoals in de considerans bij het wetsvoorstel als doel van de regeling wordt gegeven, wordt door de minister bevestigend
beantwoord. Met name het nog steeds forse, vooral tijdelijke schoolverzuim vormt een
belangrijk argument voor de voorgestelde maatregel.4'
In het bijzonder bij deze zo principiële vragen naar de rechtsgrond en naar de
noodzaak van een leerplicht is uitvoerig stilgestaan zowel bij de schriftelijke gedachtenwisseling als bij de mondelinge behandeling. De discussie over de grenzen van de
staatsmacht komt dan pas goed op gang. De reacties zijn gezien hun originaliteit en
principiële karakter zeer verhelderend en kennisname daarvan geeft een goed inzicht
in deze dan nog steeds zo gevoelige kwestie. Vóór- en tegenstanders geven hun argumenten op zo overtuigende wijze dat een helder en overtuigend beeld ontstaat van de
tegengestelde standpunten. Het lijkt, hoewel de verschillende betogen zakelijk zijn
onderbouwd, eerder een kwestie van 'geloven' dan van 'redeneren'. Argumenten
gebruikt door de voorstanders van de regeling om invoering van de leerplicht te bepleiten, worden door de tegenstanders juist naar voren gebracht om de verwerpelijkheid van een dergelijke 'dwangmaatregel' aan te tonen.
Opvallend is hierbij dat de verschillende standpunten niet in de eerste plaats partijpolitiek bepaald zijn; een leerplicht is geen politieke kwestie meer en voor- en tegenstanders zijn te vinden in alle politieke partijen. Liberalen en confessionelen zijn
verdeeld binnen de eigen gelederen. De socialisten gaat het voorstel niet ver genoeg,
omdat hierin niet is voorzien in een regeling voor schoolvoeding; zij stemmen uiteindelijk tegen het voorstel.
In het voorlopig verslag van het afdelingsonderzoek is als gebruikelijk in die tijd
overigens niet aangegeven wie de woordvoerende leden zijn en tot welke politieke
signatuur zij behoren. 48De gedachten wisseling is gerangschikt rond de vraagpunten
die de leerplichtregeling oproept en daarbij wordt steeds slechts in algemene zin
melding gemaakt van de standpunten van de verschillende leden. Zo begint het voorlopig verslag met de samenvattende conclusie: 'Vele leden verklaarden de indiening
van het wetsontwerp met leedwezen te hebben gezien' en wordt vervolgens na een
korte uiteenzetting van hun hoofdbezwaren tegen het ontwerp met betrekking tot de
voorstanders gesteld: 'Door vele andere leden werd daarentegen de spoedige indiening
van dit wetsontwerp toegejuicht'. Dit bevordert ongetwijfeld een vrije gedachtenwisseling omdat in de eerste plaats het te bespreken onderwerp centraal staat; de politieke
richting dient wel als richtsnoer maar de woordvoerders zelf hebben de vrijheid en de
plicht tot een eigen beoordeling van de voorstellen te komen. Ook dit heeft ongetwijfeld de levendigheid van de discussie versterkt, al was het alleen al omdat het tot bij
de eindstemming onduidelijk blijft of het wetsvoorstel op een kamermeerderheid kan
rekenen.

46 BHTK 1897-1898, 160.3, p.4
47 BHTK 1897-1898, 160.3, p.5
48 Zie over de gang van zaken dienaangaande Pippel, J.G. 'Het reglement van orde van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal', 's-Gravenhage 1950
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Ook op afzonderlijke onderdelen heeft de regeling tot veel discussie aanleiding
gegeven. Het begin en einde van de leerplichtige leeftijd, de inhoud van het onderwijs
en het doel daarbij, de in het wetsvoorstel opgenomen ontheffingsmogelijkheden, de
mogelijkheid van huisonderwijs en het toezicht op de naleving van de wet zijn alle
veelbesproken onderwerpen.
Bijzonder is dat ook werd stilgestaan bij de vraag of het niet mogelijk is om zonder
een ieerdwang' het schoolbezoek te bevorderen. Hierbij werd ondermeer gedacht aan
een positief stelsel in de vorm van beloningen aan de kinderen zélf, zoals 'het uitkeeren van kleine belooningen, ingeschreven op spaarbankboekjes, en ook het organiseeren van schoolfeesten'.49 Ook werd in dit verband geopperd om het traktement van
de onderwijzers te verhogen om zo ook vanuit deze zo belangrijke hoek de belangstelling te aktiveren. Kortom er is aan veel gedacht bij de bespreking van het wetsvoorstel.
Het antwoord van minister Goeman Borgesius op de vele in het voorlopig verslag
geuite bezwaren maakt een besliste en overtuigende indruk. De toon is begrijpend
maar allesbehalve defensief. Hier is een gedreven minister aan het woord, als oudvoorzitter van de vereniging 'Volksonderwijs' nauw betrokken bij de materie. Hij is
zonder meer van mening dat de Staat er voor heeft te zorgen dat kinderen voldoende
onderwijs genieten en zet nog eens uiteen waarom invoering van een wettelijke leerplicht met de daaraan verbonden strafbepalingen nodig is om kinderen te beschermen
tegen geestelijke verwaarlozing.50 Gesteld wordt: 'ze is noodig tot bescherming van
kinderen, tot verbetering van het klassikaal onderwijs, tot verbetering der welvaart
onder alle kringen der maatschappij, tot vermeerdering ook van de zedelijke en intellectuele kracht van het volk'.51
De mondelinge behandeling in de Tweede Kamer geeft op de hoofdpunten van de
discussie een herhaling van zetten te zien. Dat de schoolstrijd op de achtergrond
nadrukkelijk aanwezig is, komt hier nog eens duidelijk tot uitdrukking; de leerplichtregeling wordt bij deze gelegenheid de nieuwe twistappel genoemd in 'deze nog niet
gepacificeerde strijd'.52
Voor- en tegenstanders houden elkaar, zoals uit de eindstemming blijkt, in evenwicht. Het feit dat de leerplicht, na een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van
het oorspronkelijke ontwerp, uiteindelijk wordt aangenomen met de kleinst mogelijke
meerderheid - 50 stemmen vóór en 49 tegen - is tekenend voor dit moeizame gevecht.
Een belangrijke concessie die de minister doet is, dat hij in plaats van een leerplicht van zeven jaar, zoals in het wetsvoorstel oorspronkelijk was voorgesteld, genoegen neemt met een zesjarige leergang.
In de Eerste Kamer is de stemming ten aanzien van het voorstel wat gunstiger.
Daar wordt het ontwerp aangenomen met 33 stemmen vóór en 16 tegen.53
En zo wordt dan een onderwerp afgesloten 'waarover in en buiten de Kamer
kolommen en kolommen druks geleverd zijn en buiten de Kamer honderden redevoe-
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ringen zijn gehouden', zoals het bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer
zo treffend werd gezegd.54
Overheid en onderwijs
Bij dit aandachtsveld wordt eerst ingegaan op de beschouwingen welke zijn gewijd aan
de vraag naar de rechtsgrond van een leerplicht. Daarna wordt de vraag besproken
naar de noodzaak van invoering van een leerplicht en de naar aanleiding daarvan
gevoerde gedachtenwisseling. Eerst komen steeds de argumenten aan bod, die hierbij
van de zijde van de regering zijn aangevoerd; daarna de argumenten van de tegen- en
voorstanders van de leerplicht in de Tweede Kamer en vervolgens de reactie van de
minister op de naar voren gebrachte opmerkingen. Ook wordt aandacht geschonken
aan het rechtsvergelijkend argument, dat eveneens bij de wens tot invoering van de
leerplicht van betekenis is geweest. Dit punt wordt als laatste besproken.
De principiële vraag naar de rechtsgrond voor een zo dwingende maatregel als de
leerplichtregeling wordt van de zijde van de regering aanvankelijk betrekkelijk eenvoudig afgedaan. Duidelijk valt te constateren, overigens ook in de later gewisselde
stukken, dat de minister invoering van een leerplichtregeling eenvoudig noodzakelijk
vindt. De memorie van toelichting opent met de zinsnede: 'Ons Burgerlijk Wetboek
legt aan ouders de verplichting op, hunne kinderen te onderhouden en optevoeden'.55
Voor de minister lijkt er geen misverstand over te bestaan dat onder deze opvoedingsplicht ook de verplichting van ouders valt om er voor zorg te dragen 'dat hunne kinderen geregeld schoolgaan of huisonderwijs ontvangen'.56 Wordt aan deze verplichting
door de ouders niet voldaan, dan is het aan de staat om in te grijpen.
De passage waarin het standpunt van de minister op de kernvraag naar de legitimatie van een leerplichtregeling tot uitdrukking wordt gebracht, heeft veel reacties losgemaakt, zoals hierna bij een weergave van de hoogtepunten uit het voorlopig verslag
ter sprake zal komen. De taak van de staat ondergaat met deze formulering een aanzienlijke uitbreiding. Verwaarlozing in strikte zin vormt niet meer de enige rechtsgrond
voor overheidsingrijpen en vooral bij de tegenstanders van de leerplicht-regeling heeft
dit felle commentaren opgeroepen. De opvoedingsgedachte heeft zijn intrede gedaan,
wat betekent dat de taak van de Staat tot 'volksopvoeding', een omschrijving die in de
stukken vaak gebruikt wordt, thans mede reden vormt om tot ingrijpen over te gaan.
Tegenstanders van staatsbemoeienis in het algemeen en van de leerplichtregeling in
het bijzonder komen sterk op tegen deze ruime visie op de staatstaak.
Het gebruik van de term 'volksopvoeding' is met het oog op de vraag naar de
rechtsgrond overigens veelzeggend. Deze doet duidelijk uitkomen dat vooral secundaire motieven van grote invloed zijn geweest op de totstandkoming van de leerplichtregeling. De noodzaak van een leerplicht wordt vooral in verband gebracht met de
'lagere klassen', de sociaal-zwakke gezinnen. Door geregeld schoolbezoek hoopt men
iets goed te maken aan 'het gemis of de verkeerdheden van de huiselijke opvoeding',
zo zegt de memorie van toelichting, om te vervolgen: 'Het is een treurig maar bekend
feit, dat er in tal van huisgezinnen van opvoeding geen sprake is en door verschillende
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omstandigheden bijna geen sprake kan zijn'.57 'Schooldwang' wordt daarom noodzakelijk geacht en dat ook de 'meergegoeden' hierdoor worden getroffen wordt op de
koop toe genomen: '[dezen] zullen van de leerplicht weinig bemerken', aldus de
memorie van toelichting: 'de dwangmiddelen zullen dus voornamelijk worden toegepast tegen onvermogende ouders'.58 Over deze vorm van dwang wordt even verderop
in de toelichting sussend gezegd dat 'menigeen geen kracht genoeg in zich zelf heeft
om uit vrijen wil zich opofferingen op te leggen en ontberingen zich te getroosten voor
het schoolgaan zijner kinderen maar het niet zoo ongaarne zien zou, als hij daartoe
genoodzaakt werd'. Ook de nadruk op de waarde van geregeld schoolbezoek op zich
hangt hiermee samen. Het zou de onontbeerlijke orde en discipline, die kinderen voor
hun latere leven nodig hebben aankweken en juist die kinderen ten goede komen die
als tegenwicht voor de sociaal ongunstige omstandigheden waaronder zij opgroeien,
hieraan het meest behoefte hebben. In het verlengde van de vooronderstelling dat van
geregeld schoolbezoek in ieder geval 'een zwak tegenwicht' verwacht mag worden
tegen ongunstige sociale omstandigheden, ligt ook de verwachting van de minister dat
invoering van de leerplicht een gunstige uitwerking zal hebben op de criminaliteitscijfers. Het is een feit, zo zegt hij, 'dat de meerderheid van de bedeelden en de misdadigers behoort tot de klasse van verstootelingen, die in hun jeugd geen voldoend onderwijs hebben genoten'.59
Dat het ongeregelde schoolbezoek het hoofdmotief vormde om tot indiening van
het leerplichtvoorstel over te gaan is ook af te leiden uit de considerans bij het wetsvoorstel. Het is wenselijk, zo luidt deze, 'door wettelijke maatregelen tot beteugeling
van het school- en leerverzuim te bevorderen dat kinderen behoorlijk lager onderwijs
genieten'. Vooral in de zomer- en herfstmaanden laat het schoolbezoek veel te wensen
over en 'dit tijdelijke schoolverzuim of ongeregeld schoolgaan bederft de geheele
school, maakt klassikaal onderwijs onmogelijk en belet, dat alle vakken behoorlijk tot
hun recht komen', aldus de toelichting, gebruik makend van een citaat uit het schoolverslag over 1881-1882.60
De vraag naar de rechtsgrond van de leerplichtregeling komt tegen de achtergrond
van deze zo duidelijk uitgesproken achtergrond-motieven wel in een ander daglicht te
staan. Het aanleren van orde en discipline en het belang van goed functionerend
klassikaal onderwijs zijn als rechtsgrond voor overheidsingrijpen op zijn minst discutabel. In de discussies zijn deze ook niet als zodanig gebruikt, maar vast staat wel dat
op deze achtergrond-motieven, deze 'neveneffecten' van een leerplicht, meermalen
nadrukkelijk is gewezen en de stellige indruk ontstaat dat deze een rol van doorslaggevende betekenis hebben gespeeld.
Tegen deze ruime visie van de minister op de staatstaak wordt in de Tweede Kamer
fel geopponeerd. Voorop in deze beschouwingen staat de principiële vraag naar de
grenzen van de staatsmacht en de ouderlijke macht. De tegenstanders van het leerplichtvoorstel vrezen dat een te grote staatsaktiviteit, waarvan de leerplicht volgens
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deze woordvoerders getuigt, zal leiden tot 'verwekelijking' van de individuele burger.
'Zij wil de natuurlijke, van Godswege aan de ouders opgelegde verplichting om hunne
kinderen op te voeden overbrengen op de overheid en de ouders maken tot dienaren
van den Staatswil. Omzetting van zedelijke en natuurlijke verplichtingen in Staatsplichten moet intusschen leiden tot verzwakking van de zedelijke constitutie van het
volk'.61De tegenstanders lijken zowel beducht voor de toenemende macht van de staat
in meer algemene zin als voor de gevolgen van de aantasting van de ouderlijke macht.
De staat overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid met het leerplicht voorstel,
vinden zij. Het voorstel: 'onttrekt aan de ouders de beslissing over de wijze van opvoeding der kinderen en berust op het beginsel dat kinderen niet aan de ouders maar
aan de Staat behoren'. Dit kan er toe leiden dat 'op den duur de wetgever zich niet
kan onttrekken aan de consequentièn van het socialistisch stelsel van staatsalmacht,
waarvan het wetsontwerp uitgaat'.
Aan de andere kant is echter ook bij de tegenstanders van een leerplichtregeling
wel een zekere kentering te bespeuren in de gedachten over staatsbemoeienis in het
algemeen. Tekenend wat dit betreft is de volgende zinsnede: 'Al is het huisgezin
krachtens natuurlijk recht souverein in eigen kring, de Staat staat boven alle kringen
en heeft te waken dat het individu niet worde opgeofferd'. De leerplichtregeling gaat
hun echter te ver omdat de Regering wil vaststellen 'wat als normale opvoeding te
beschouwen is, en dan allen straffen, die zich aan dien norm niet houden'.
Ook de voorstanders van een leerplicht plaatsen de vraag naar de rechtvaardiging
daarvan tegen de achtergrond van de taak van de staat in meer algemene zin. De
staatstaak wordt in deze visie ruim opgevat; het behoort ook tot de taak van de staat
'het algemeen welzijn' te bevorderen. De vraag of ingegrepen mag worden in de
ouderlijke macht is hierbij niet in de eerste plaats aan de orde. 'Bevordering van de
ontwikkeling des volks is een gewichtig maatschappelijk belang en daarom heeft de
Staat het recht op tusschenkomst ook in gevallen, waarin van bepaalde verwaarlozing
geen sprake is'.62 Verwaarlozing als enig criterium voor overheidsingrijpen wordt in
deze visie dus duidelijk verworpen. De lijn tussen de reikwijdte van de ouderlijke
macht en de lengte van de staatsarm wordt hier duidelijk anders getrokken. Gesteld
wordt 'dat ook blijkens het Burgerlijk Wetboek de wetgever reeds sedert langen tijd
het gezag van ouders over kinderen niet beschouwt als een natuurlijk recht, waarmede
hij zich niet heeft te bemoeien'. Zij wijzen in dit verband op de in het Burgerlijk
Wetboek opgenomen verplichting voor de ouders om hun kinderen op te voeden, een
verplichting die mede de zorg voor voldoende onderwijs inhoudt. De leerplichtregeling
is in deze visie niet anders dan een uitwerking van een al wettelijk erkende plicht. 'Het
wetsontwerp heeft geen andere strekking dan de naleving van deze algemeen erkenden
plicht te verzekeren', zo wordt gezegd.63 Van een inbreuk op het recht der ouders om
over de opvoeding van hun kinderen te beslissen is dus in dit geval geen sprake. De
betekenis van de ouderlijke macht is bovendien gaandeweg gerelativeerd. Want, zo
wordt gesteld: 'Allengs zijn meer plichten van de ouders gesanctioneerd'.
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Uit het antwoord van de minister op deze vragen en opmerkingen vanuit de Tweede
Kamer blijkt opnieuw dat voor hem de principiële vraag naar de rechtsgrond van een
leerplicht eigenlijk geen vraag is. In het bijzonder de spanning die er is tussen een
dergelijke verplichting en het beginsel van de ouderlijke macht, ziet de minister niet
of wenst hij niet te zien. In alle toonaarden komt het steeds hierop neer: 'Het is de
Regeering, zoals ook reeds door andere leden werd opgemerkt, alleen en uitsluitend
te doen om het verzekeren van het noodige onderwijs aan allen'.64 De minister beperkt zich in zijn antwoord daarom tot het bestrijden van de argumenten van zijn
tegenstanders.
Eerst wordt een aantal hoofdgrieven tegen het wetsvoorstel ontzenuwd, zoals dat
dit zou leiden tot 'verzwakking van de zedelijke constitutie van het volk'. Hier tegenover stelt de minister de mening: 'Dat is geen toepassing van het stelsel van staatsvoogdij, maar noodzakelijke bescherming van onmondigen, die voor zich zelf niet
kunnen zorgen; dat zal niet leiden tot verzwakking, maar wel tot versterking van de
zedelijke constitutie van het volk, want het kind van heden is de man van morgen, en
een verwaarloosde jeugd geeft in de naaste toekomst een ook uit zedelijk oogpunt
zwak volk. En voor het kind zelfheeft zedelijke mishandeling dikwijls ergere gevolgen
dan lichamelijke'.65
Ook gaat de minister nog eens in op de betekenis van de term verwaarlozing. Het
hoeft hierbij niet te gaan om 'zichtbare verwaarlozing' maar het enkele feit dat ouders
hun kinderen niet of onregelmatig naar school sturen is voldoende, zo stelt hij. Van
onttrekking der kinderen aan hun ouders is hierbij geen sprake. Sterker nog deze vorm
van 'aantasting' van de ouderlijke macht beoogt eerder het tegendeel: 'door bijtijds
geheele verwaarlozing te voorkomen, verhindert hij in vele gevallen, dat de band
tusschen ouders en kinderen door tusschenkomst der overheid geheel wordt verbroken'.66
Vervolgens gaat de minister scherpzinnig en bewogen in op de van christelijke
zijde aangevoerde bezwaren tegen de regeling, omdat zij zou uitgaan van de stelling
dat 'de kinderen niet aan de ouders maar aan de Staat toebehooren'. Als liberaal zet
hij zich vanzelfsprekend af tegen 'dit socialistisch stelsel van staatsalmacht' maar hij
keert zich ook tegen de extreme leer van staatsonthouding waarbij 'ouders die hun
plicht verwaarlozen, uitsluitend verantwoordelijk zijn aan hun geweten en aan God'.
Want, zo vervolgt hij: 'Dat is geen christelijke maar een hardvochtige, gruwzame leer.
Want zij offert onschuldige kinderen op aan gewetenlooze, goddelooze ouders. Wat
betekent de verantwoordelijkheid aan God voor hen, die zich om God of Gods gebod
niet bekommeren? Voor het kind, dat te gronde gaat is het een schrale troost, dat de
vader, die zijn plicht verwaarloost, hiernamaals zijn gerechte straf niet zal ontgaan'.67
De abstracties ouderlijke macht en soevereiniteit in eigen kring, de spilpunten in
de discussie over de rechtsgrond van de leerplichtregeling, worden nog eens nader
geanalyseerd. Ouders is weliswaar terecht een 'grote macht over hunne kinderen
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toegekend (maar) dat geschiedt niet, omdat zij over hun kroost een zeker eigendomsrecht kunnen doen gelden, maar omdat zij hun natuurlijke beschermers zijn'. Met
betrekking tot de soevereiniteit in eigen kring is hij van mening: 'Die souvereiniteit
is op zich zelf een eerbiedwaardig beginsel, dat richtsnoer van handelen behoort te
zijn, voor zoover de overheid zich zou willen bemoeien met huiselijke zaken die
buiten haar sfeer liggen, maar men maakt misbruik van die schoone leuze, indien men
er zich van gaat bedienen, om ontaarde ouders te onttrekken aan de straffende gerechtigheid'. Tegenover déze soevereiniteit staat die van het Staatsgezag 'dat geroepen is,
afgescheiden van alle kringen en belangen, ieders recht te handhaven en voor allen af
te bakenen de grenzen, waarbinnen men zich in vrijheid mag bewegen'. De minister
wijst er in dit verband op dat er ook onder de principiële tegenstanders van het wetsontwerp leden zijn, 'die uitdrukkelijk erkenden dat de overheid het recht heeft het
individu te beschermen tegen hen die in hunnen kring boven hen zijn gesteld'.68
De leden die dus niet behoren tot de principiële tegenstanders van tussenkomst van
de staat in het algemeen en van het leerplichtvoorstel in het bijzonder, vormen voor
de minister een belangrijke groep van potentiële medestanders. Openhartig wordt hier
dan ook de hoop uitgesproken dat deze 'alsnog tot leerplicht zullen worden bekeerd'.
Bedreven speelt hij in op 'christelijke' waarden als bescherming van de zwakken, die
juist tot ingrijpen van bovenaf zou verplichten. De afkeer van staatsbemoeienis moet
in deze visie wijken voor de zorg voor de minderbedeelden. De minister zegt het zo:
'Wordt nu eenmaal zulk een wet gegeven, en achten zich sommige ouders, die zich
aan overtreding niet schuldig maken, toch gekrenkt, laten die ouders dan eens denken
aan de velen, voor wie de wet bepaald noodig is, en die dan eerlijk wil zijn, en niet
onverschillig is omtrent de belangen van den naaste, die zal moeten erkennen: het past
mij in deze zaak mij zelf te verloochenen en ter wille van vele verwaarloosde kinderen
wil ik de bemoeiing der overheid billijken'.69 De minister lijkt iedere gelegenheid te
benutten om zijn tegenstanders te bewerken.
Naast de vraag naar de rechtsgrond van een leerplichtregeling is ook over de noodzaak
van invoering van een leerplicht uitvoerig gedebatteerd. Ook hier staan voor- en
tegenstanders van de regeling tegenover elkaar; zelfs waar het gaat om de vaststelling
van de omvang van het schoolverzuim, dat bij de beantwoording van deze vraag
bepalend is.
In de toelichting wordt over het schoolverzuim opgemerkt dat 'dat in ons land nog
altijd zeer groot is'; pogingen om dit vrijwillig terug te dringen zijn vrijwel mislukt,
zo wordt betoogd. Gedoeld wordt hier onder meer op de bepaling in de Armenwet die
'armlastige' ouders het 'armengeld' onthield, indien zij er niet voor zorgden dat hun
kinderen geregeld de school bezochten; een maatregel die bij de mondelinge behandeling van de Leerplichtwet door een afgevaardigde 'draconisch' wordt genoemd. Om
de ernst van het schoolverzuim aan te tonen worden in een bijlage bij de memorie van
toelichting de gegevens gepresenteerd van een in een aantal gemeenten en provincies
verricht onderzoek, een onderzoek dat op grond van de selektiviteit van de gegevens
en de gevolgde statistische methode heftige kritiek uitlokt.
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In de Tweede Kamer wordt door de tegenstanders van het voorstel ernstig getwijfeld aan de betrouwbaarheid van deze gegevens. Is het schoolverzuim werkelijk van
die omvang als wordt beweerd, zo vraagt men zich hier af; een vraag, die extra wordt
aangezet door eveneens het te verwachten effect van een leerplicht op het schoolverzuim in twijfel te trekken. Vooral op de 'inlichtingen' die inzicht moeten geven in de
omvang van het betrekkelijke, het relatieve schoolverzuim wordt veel kritiek geuit. Is
bijvoorbeeld bij de beoordeling van het verzuim wèl rekening gehouden met mogelijk
'wettige redenen' van afwezigheid, waarbij te denken valt aan 'vervulling van godsdienstplichten, ziekte, besmettelijke ziekten, toestand van weg en weder, tijdelijke
verwijdering, armoede en wanbetaling van schoolgeld'? Vooral omdat invoering van
de leerplicht wordt bepleit op grond van het forse relatieve schoolverzuim, wensen
deze leden 'behoorlijke inlichtingen'. Zij stellen 'dat het niet belangrijk genoeg kan
worden geacht om voor invoering van de leerplicht een krachtig motief te leveren'.70
De voorstanders van de regeling daarentegen vinden een gebrekkige cijfermatige
ondersteuning van de leerplicht volstrekt onbelangrijk: 'omstandige statistieken zijn
geenszins noodig om uit te maken, dat het relatieve schoolverzuim in ons land zeer
groot is'.71
Het absolute schoolverzuim tenslotte lijkt inmiddels zodanig gedaald dat voor- en
tegenstanders het er over eens zijn dat dit geen rechtvaardiging meer kan zijn voor
invoering van een leerplicht. De tegenstanders van de leerplichtregeling vinden in het
teruglopen van het absolute schoolverzuim overigens een belangrijk argument aan hun
zijde: '(deze) cijfers bevestigen de mening van Thorbecke en mr. de Beaufort, dat het
stelsel der vrijheid goede vruchten draagt'.72
De minister staat in zijn antwoord uitvoerig stil bij de kritiek op de gegevens met
betrekking tot de omvang van het relatieve schoolverzuim en de wijze van vaststelling
daarvan. Het verwijt van de onvolledigheid van de gepresenteerde gegevens schuift hij
terzijde omdat dan geen enkele statistiek, die niet geheel volledig zou zijn, voor gebruik in aanmerking zou komen. Bovendien heeft de minister 'ten einde zooveel
mogelijk aan de wensch der Kamer tegemoet te komen', voor een aantal districten nog
aanvullende gegevens betreffende het schoolverzuim opgevraagd, zodat hij tenslotte
concludeert: 'dat er thans meer dan voldoende gegevens aanwezig zijn om de conclusie te wettigen dat alleen reeds het relatieve schoolverzuim - geheel afgesloten van het
absolute - de invoering van leerplicht in Nederland alleszins wettigt'.73
Naast de overwegingen in het kader van de rechtsgrond en de noodzaak van een
leerplichtregeling lijkt ook de rechtsvergelijking met andere Europese landen een
belangrijk motief te hebben gevormd bij de wens tot invoering daarvan. Omdat Nederland als enig land in Europa hiertoe nog niet overging is de angst om achter te
blijven in de gewisselde stukken duidelijk voelbaar. Door degenen die tegen deze
achtergrond een leerplichtregeling bepleiten, wordt onverbloemd naar voren gebracht
dat 'de vraag naar den laatsten rechtsgrond hen vrij onverschillig liet. Voor een rege-
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ling, die reeds in bijna alle beschaafde landen bestaat, scheen hun aanvoering van
practische gronden voldoende'.74
Deze houding heeft weer anderen aangezet tot kritische beschouwingen over het
nut van cijfermatige vergelijkingen met landen waar al een leerplicht werd ingevoerd.
Een vergelijking van rechtsstelsels zou hier niet op zijn plaats zijn door de verschillen
in landsaard, geografische omstandigheden en dergelijke. Ook zouden leerplichtregelingen en met name de effecten daarvan zich niet voor vergelijking lenen, omdat de
leerplichtregeling van het betrokken land veelal verschilt van die van het Nederlandse
voorstel, zodat vooral de concrete effecten ervan op het relatieve schoolverzuim niet
vergelijkbaar zijn. Vooral bijvoorbeeld de ruimere ontheffingsmogelijkheden in het
Duitse stelsel ten aanzien van veldarbeid, maakt de stand van zaken met betrekking
tot het relatieve schoolverzuim er in dat land rooskleuriger op dan in het Nederlandse
stelsel: er mag eenvoudig meer verzuimd worden. 'Alle gevolgtrekkingen welke men
uit die gegevens voor ons land zou willen afleiden moeten ten enenmale gewraakt
worden'.75
In zijn antwoord aan de kamer gaat de minister het eerst in op deze bezwaren tegen
de vergelijkingen met andere Europese landen in. Ligt dit inderdaad ook bij hem zo
gevoelig? Hij merkt hierover op: 'Geenszins kan echter worden toegestemd, dat men
de verklaring van de voorliefde voor Staatstusschenkomst op dit gebied in Duitschland,
Frankrijk en Oostenrijk alleen heeft te zoeken in invloed van militaire begrippen of
geleden nederlagen. Terecht werd door vele andere leden opgemerkt, dat leerplicht met
militaire begrippen niets heeft te maken. In Duitschland bestond hij reeds, voordat dit
land zich tot een militairen Staat had ontwikkeld, en de vele Duitschers, die gekant
zijn tegen het militarisme, zijn evenzeer met deze instelling ingenomen als de anderen,
die nog altijd in de ontwikkeling van het militarisme heil zien'.76
Inhoud en doel
Ook het voorstel om het begin en het einde van de leerplichtige leeftijd op een vaste
onder- en bovengrens te fixeren, heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel tot veel
kritiek aanleiding gegeven. Deze zijn zodanig geformuleerd dat 'de verplichting, om
het kind naar school te zenden, niet zal aanvangen voordat het kind de zesjarige
leeftijd heeft bereikt, ... maar dat de leerplicht niet zal eindigen op twaalf jaar maar
op dertienjarige leeftijd'.77
In de reacties op deze voorstellen zijn de standpunten van voor- en tegenstanders
van een leerplicht opnieuw duidelijk herkenbaar, zij het dat hier zich het opmerkelijke
gegeven voordoet, dat zowel voor- als tegenstanders ernstig bezwaar hebben tegen de
vaste beginleeftijd voor de leerplichtige periode. Want, zo wordt gezegd: 'Omtrent de
vraag, wanneer een kind naar de lagere school behoort gezonden te worden, bestaat
bij onderwijzers en andere deskundigen veel verschil van gevoelen'.78
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Tegen de suggestie evenwel om hierin enige soepelheid te brengen zijn even zoveel
bezwaren mogelijk en ook in de discussie meteen naar voren gebracht. Zo wordt
bijvoorbeeld naar aanleiding van het voorstel om ouders de vrijheid te geven om zelf
de keuze te bepalen tussen het zesde, zevende of achtste jaar als begin-leeftijd voor
de leerplicht, de vraag opgeworpen of de periode waarover het kind leerplichtig is dan
naar evenredigheid verlengd moet worden; sommigen vinden dit wel nodig, anderen
niet. Als bezwaar tegen een 'flexibele' beginleeftijd wordt verder aangevoerd dat het
vooral vanuit controle-oogpunt tot zoveel praktische moeilijkheden aanleiding zal
geven dat deze niet haalbaar is. Geopperd wordt ook nog om 'knappe en vlugge'
kinderen, 'die genoeg geleerd hebben', niet de volle periode op school te houden. Door
anderen wordt hiertegen ingebracht dat in die gevallen dan een examen afgenomen zou
moeten worden, wat eveneens niet wenselijk word geacht. Ook de suggestie dat meisjes uit de werkende stand minder onderwijs nodig hebben dan jongens, wordt afgedaan: 'Ook voor meisjes is het ontvangen van goed lager onderwijs zeer wenschelijk.
Zij zijn de toekomstige moeders en het bezit van voldoende verstandelijke ontwikkeling is voor de goede opvoeding van kinderen van het hoogste belang'.79
Ook in de discussie over de lengte van de leerplichtige periode komt de principiële
tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van de leerplicht scherp tot uitdrukking.
Vooral het voorstel om de leerplicht tot het dertiende jaar door te laten lopen stuit op
veel kritiek. Hier komt het argument weer terug dat 'invoering van leerplicht moet
dienen om verwaarlozing tegen te gaan, maar niet om te zorgen voor volledige opvoeding. De wet dient zich te bepalen tot de zorg voor het onderwijs waarvan het gemis
als verwaarlozing kan worden aangemerkt'.80Twaalf jaar is de hoogste tijd om kinderen aan arbeid te doen wennen, zo vindt men. Het voorstel zou bovendien een
uitbreiding van het arbeidsverbod voor kinderen tot gevolg hebben, waartegen bij de
behandeling van de Arbeidswet eerder bezwaar werd gemaakt. Het voorstel roept een
krachtig verzet op, waarbij het eigen belang een belangrijke rol lijkt te spelen. Gesteld
wordt: 'Laat men kinderen langer (dan 12 jaar) op school, dan verkrijgen zij allicht
denkbeelden, die de jongens later ontevreden doen zijn met de uitoefening van een
beroep en de meisjes ongeschikt maken voor werkzaamheid als dienstboden. Er zou
zich op die wijze in de arbeiderskringen een soort van geleerd proletariaat kunnen
vormen'.8'
Veel andere leden daarentegen zijn het van harte eens met het voorstel, waarbij
sommige nog teleurgesteld zijn, dat de minister het einde van de leerplichtige leeftijd
niet op 14 jaar heeft gesteld; want, zo zeggen zij: 'De argumenten die de minister
hiertegen aanvoerde getuigden huns inziens van te grote angstvalligheid en inschikkelijkheid. Een der leden verklaart zelfs geneigd te zijn tegen het wetsontwerp te stemmen, wanneer de tot verbetering der volksontwikkeling noodige maatregelen met
zoveel bekrompenheid werden genomen'.82
Het antwoord van de minister op de vele geuite bezwaren tegen met name het
zogenoemde zevende leerjaar laat een verrassende wending zien. Op principiële gron-
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den wijst hij alle bezwaren hiertegen af. Het beperken van de leerplichtige periode tot
zes jaar zou in de eerste plaats in strijd zijn met de onderwijswetgeving omdat deze
niet alleen het bijbrengen van lezen, schrijven en rekenen voorschrijft - waarvoor een
periode van zes jaar zou kunnen volstaan - maar ook verplichte vakken kent als
aardrijkskunde en geschiedenis.83
Ook het argument dat kinderen vanaf twaalf jaar hoognodig arbeidservaring dienen
op te doen - dit is ook bij schoolgaan bepaald niet uitgesloten - en de vrees voor een
geleerd proletariaat wijst de minister beslist van de hand. Over dit laatste merkt hij op:
'Wie de onderwijzers - ook de beste - heeft zien tobben om de kinderen, voortkomende uit de kringen die men gewoon is het proletariaat te noemen, althans zooveel
ontwikkeling en eenvoudige kennis bij te brengen, dat zij niet geheel ongewapend de
maatschappij zullen binnentreden, zal zich verbazen als hij hier de vrees hoort uitspreken, dat Nederland zal overstroomd worden met een geleerd proletariaat, indien den
onderwijzer eenige maanden meer worde gegund voor zijn werk van opvoeding en
ontbolstering' .84
Toch komt de minister tot de eindconclusie het zevende leerjaar niet te willen
handhaven. Hierbij hebben 'voor een deel redenen van opportuniteit' de doorslag
gegeven. Het gaat hier om redenen van financiële aard: de kosten gemoeid met de
uitbreiding van het aantal klassen ofwel praktisch gezien de bouw van nieuwe schoollokalen. De minister wil nu 'een zesjarige leercursus' als uitgangspunt nemen en geeft
aan niet langer vast te willen houden aan de bovengrens van twaalf jaar als einde van
de leerplichtige periode. Voor kinderen, die op hun dertiende verjaardag nog niet alle
klassen doorlopen hebben, geldt déze datum wel als eindlimiet. Naast het voordeel dat,
aldus de minister, uitbreiding van schoollokatie dan niet nodig is, kan het voorstel
mede een prikkel zijn tot regelmatig en ijverig schoolbezoek.
Wat betreft de inhoud van het onderwijs zelf wordt aangesloten bij de in de Lageronderwijswet gebruikte formulering; in de memorie van toelichting wordt hieraan betrekkelijk weinig aandacht geschonken. Het gaat meer om het aankweken van bepaald
gedrag, een zeker zedelijk bewustzijn, dan om het bijbrengen van een hoeveelheid
kennis. Tegen de achtergrond van de hiervoor besproken motieven om verplicht onderwijs te willen invoeren - zoals het aanleren van orde en regelmaat - verbaast een
dergelijke onderwijsvisie niet.
De vragen die in het voorlopig verslag worden gesteld over de inhoud van het te
geven onderwijs en het doel dat hierbij nagestreefd wordt zijn interessant en actueel.
Moet het gaan om het bijbrengen van kennis of eerder om 'godsdienstige, zedelijke
en sociale vorming der kinderen'?
De tegenstanders van het leerplichtvoorstel zien weinig in onderwijs waarbij kennisoverdracht voorop staat. Zij vinden de inrichting van het onderwijs 'te geleerd en
te uniform'. 'Van een dergelijk onderwijs kan geene verhoging van de productieve
kracht der natie uitgaan'. Zelfs wordt beweerd dat: 'het bezit van de kundigheden, die
op de lagere school onderwezen worden, voor het leven van weinig betekenis is'.85
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Het is duidelijk dat deze woordvoerders niet veel moeten hebben van het overdragen
van kennis. Zij zien de betekenis van het onderwijs voornamelijk in het 'vormen' van
kinderen, vormen dan wel te verstaan op een zodanige wijze dat van hen zo min
mogelijk last wordt ondervonden. De onderhuidse angst die uit één en ander blijkt,
wordt met zoveel woorden tot uitdrukking gebracht in de volgende passage: 'Het
kunstmatig opvoeren van intellectuele ontwikkeling kan leiden tot een geleerd proletariaat, dat voor de Staat minstens even gevaarlijk is als het ongeleerde'.
Deze kamerleden zien ook geen relatie tussen invoering van leerplicht en terugdringing van criminaliteit, een relatie die in de toelichting bij het wetsvoorstel werd
gelegd, zoals eerder bleek. In hun woorden: 'Het staat toch wel vast dat armoede,
gebrekkige opvoeding en slechte omgeving van veel meer invloed zijn op de criminaliteit dan gebrek aan kennis'.86
Ook de voorstanders van de regeling vinden overigens dat aan 'de invloed van
goed onderwijs op misdaad en armoede geen al te grote betekenis moet worden gehecht'. De betekenis van het onderwijs zien zij zowel in kennisoverdracht als in vorming, waarbij er met name gewezen wordt hoe belangrijk 'getrouw schoolbezoek' is
'voor de goede werking van klassikaal onderwijs'.87
In zijn antwoord aan de kamer weerlegt de minister de kritiek dat het onderwijs
voornamelijk gericht zou zijn op het bijbrengen van kennis. Deze 'luxe' zou inderdaad
een leerplicht niet kunnen rechtvaardigen: 'Elke school, die aan hare roeping beantwoordt, moet gericht zijn op harmonische ontwikkeling van verstand, hart en gemoed'.
Hij voegt daar evenwel aan toe dat de waarde van 'verstandelijke ontwikkeling ...
moeilijk te hoog kan worden geschat'.88
De opmerkingen over de gebrekkige inhoud van het onderwijs grijpt de minister
verder opnieuw aan tot het houden van een uitvoerig pleidooi voor de noodzaak van
een leerplicht. Het onderwijs is weliswaar voor verbetering vatbaar, vindt hij - al is
de laatste jaren grote vooruitgang geboekt - maar de grootste boosdoener, het ongeregeld schoolbezoek, zal dan toch eerst uit de weg geruimd moeten worden. De kritiek
van zijn tegenstanders op de kwaliteit van het onderwijs beantwoordt hij dan ook met
de tegenvraag: 'Trouwens, zelfs de tegenstanders van leerplicht ontkennen niet, dat
schoolverzuim goed onderwijs in de weg staat, maar hoe kunnen zij dan de invoering
van leerplicht bestrijden op grond dat het onderwijs nog zoo onvoldoende is?89
Het is interessant om te zien hoe de minister in aansluiting hierop blijft hameren
op het aambeeld van de noodzakelijkheid waarbij hij zich vooral lijkt te richten op de
confessionelen, die 'worstelen' met de leerplicht door de inbreuk die deze maakt op
het beginsel van de staatsonthouding.
Met betrekking tot de inhoud van het onderwijs stelt de minister wel voor, om van
de in artikel 2 van de Lageronderwijswet voorgeschreven vakken het vak handtekenen
te laten vervallen. Dit 'gedachtig aan zijn stelregel dat zelfs de schijn moet worden
vermeden, de vrijheid meer te willen beperken dan strikt noodig is'.90
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Grondrechten
Evenals bij het wetsvoorstel van Van Houten geldt ook bij het Ontwerp-leerplichtwet
en de naar aanleiding daarvan gevoerde discussies dat veel van de argumentaties die
worden aangevoerd ter rechtvaardiging van de voorgestelde maatregel van zo fundamentele aard zijn, dat het onderscheid tussen legitimatie en grondrechten hier niet
scherp valt te trekken.
Een uitspraak uit het voorlopig verslag van de Tweede Kamer die er wat dit betreft
opvallend uitspringt is de volgende: 'Het is waar dat kinderen niet behooren aan de
Staat, maar zij behooren evenmin aan de ouders. Zij behooren aan zich zelven, en de
ouders zijn ter zake van de opvoeding allereerst aan hunne kinderen verantwoording
schuldig. De ouders riepen de kinderen in het leven en behooren hun daarom te verschaffen wat voor een menschwaardig bestaan allereerst noodig is en hen bovendien
toe te rusten tot den maatschappelijken strijd'.91 Uit deze woorden blijkt duidelijk de
erkenning van het kind als rechtssubject, waarvan ook het wetsvoorstel zelf getuigt.
De ruimte voor een afweging tussen de rechten van het kind en die van zijn ouders
is hiervan een belangrijk gevolg. De eigen rechtssfeer van kinderen wordt nu bovendien positief opgevat en omvat tevens het recht op het ontvangen van voldoende
onderwijs.
Onderwijs en uitvoering
Bij het uitvoeringsaspect is het in de eerste plaats interessant aandacht te schenken aan
de in het wetsvoorstel zo ruim bemeten ontheffingsmogelijkheden en de motivering
daarvoor. Ook het voor de uitvoering zo cruciale punt van de naleving is hier relevant.
Om tegemoet te komen aan de 'behoefte aan werkkrachten' tijdens de zomermaanden op het platteland wil de minister voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar langdurig
schoolverzuim toestaan. De basisgedachte dat kinderen niet van onderwijs verstoken
mogen blijven wordt opgeofferd aan de praktische haalbaarheid van het voorstel in zijn
geheel. Want zo wordt gesteld: 'Door de wettelijke voorschriften overal zonder enige
afwijking gedurende het hele jaar te willen toepassen, zou een tegenstand worden
uitgelokt, waardoor naar alle waarschijnlijkheid de uitvoering der wet in hooge mate
zou worden bemoeilijkt'.92 Voorgesteld wordt om alleen een vergunning te verlenen
ten aanzien van de kinderen die niet eerder de school verzuimden. Op deze wijze kan
het verkrijgen van een vrijstelling in de oogsttijd voor de ouders een prikkel zijn 'om
tijdens de overige maanden van het jaar op het trouw schoolbezoek hunner kinderen
nauwlettend toe te zien', een vooronderstelling die in de praktijk weinig reëel bleek
te zijn.
In de discussie in de Tweede Kamer naar aanleiding van dit voorstel weerspiegelen
zich opnieuw de principiële stellingnames van vóór- en tegenstanders van een leerplicht. Tegenover degenen die tegen iedere ontheffing zijn, omdat 'het recht der kinderen op het ontvangen van goed onderwijs' moet prevaleren boven de 'belangen van
landbouw en nijverheid', staan degenen die vinden dat het wetsvoorstel met het oog
op die belangen juist ruimere ontheffingsmogelijkheden zou moeten bieden. Ter ondersteuning van dit standpunt hebben deze leden het fraaie argument in petto: 'Ruime
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ontheffing kan te eer verleend worden, omdat de veldarbeid voor kinderen geenszins
ongezond is, en zij integendeel na dien arbeid verfrischt en met nieuwen moed ter
school komen'93, een argumentatie die ook te beluisteren viel bij de parlementaire
behandeling van de Kinderwet van Van Houten. Kinderen zouden hun voordeel kunnen doen met werken op jonge leeftijd, zoals het wennen aan zekere discipline, een
opvatting die zich ook meer recent weer doet gelden.
De tegenstanders van de mogelijkheden die hier geboden worden tot, wat genoemd
wordt, 'legaal' schoolverzuim brengen als bezwaar naar voren dat hiermee het klassikaal onderwijs in gevaar wordt gebracht. 'Het blijvend gedeelte zal telkens moeten
stilstaan, totdat het door de verlofgangers na hunne terugkomst weder is ingehaald',
zo wordt het mooi gezegd.94 Een oplossing voor dit dilemma blijkt echter moeilijk
te vinden. De suggestie om de school gedurende de periode, dat de hulp van kinderen
in de landbouw nodig is, te sluiten schiet zijn doel voorbij. De perioden waarin de
hulp is vereist, is per tak van landbouw zo verschillend dat een uniforme regeling niet
doeltreffend lijkt.
In zijn antwoord op deze vragen en opmerkingen vanuit de Kamer geeft de minister nogmaals aan een vrijsteüingsmogelijkheid ten behoeve van de landbouw niet 'als
een op zich zelf wenselijke zaak, maar als noodzakelijk kwaad' te zien.95 De oplossing is verre van ideaal, vooral door de inbreuk die hiermee wordt gemaakt op het
klassikaal onderwijs. Een zekere tegemoetkoming aan de eisen van de landbouw is
evenwel dringend gewenst, anders 'loopt men het gevaar een wet in het leven te
roepen, die in tal van kringen van den beginne af impopulair zal zijn'. Waar hier eufemistisch wordt gesproken over verlof van 'enige' weken blijkt het om een termijn van
zes weken te gaan; een periode die naast de toegestane vakantietijd relatief lang is en
duidelijk een compromis lijkt tegen de achtergrond van de in dit verband ook genoemde periode van 3 - 6 maanden. Benadrukt wordt nog eens dat de hier geboden vrijsteüingsmogelijkheid trouw schoolbezoek zou activeren omdat deze is voorbehouden
aan leerlingen, die de laatste zes maanden geregeld naar school gingen.
De behandeling van het punt van de naleving van de leerplicht is tegen de achtergrond
van het in deze studie centraal gestelde vrijheidsbegrip een betekenisvolle afsluiting
van de bespreking van het leerplichtvoorstel. De minister licht toe waarom gekozen
is voor een getrapt systeem, waarbij een vorm van overreding van de zijde van de
regering voorop staat. Voor hem ligt, zoals hij later met zoveel woorden zal aangeven,
de waarde van een leerplicht in de eerste plaats in de symbolische functie ervan. Aan
de effectuering door middel van strafsancties, waarin het wetsvoorstel voorziet, lijkt
pas in laatste instantie te worden gedacht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
'de zwakke broeders', bij wie met een waarschuwing kan worden volstaan, de 'hardhorigen', die een aanmaning nodig hebben en de 'halstarrigen', wier namen publiek
worden gemaakt. En tenslotte: 'Met hen, die ondanks dit alles voortdurend de wet
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blijven overtreden en dus tenslotte met den strafrechter kennis moeten maken, behoeft
men zeker geen medelijden te hebben'.96
Voor het huisonderwijs, dat in de voorgestelde regeling mogelijk blijft, is een
speciale vorm van controle noodzakelijk, zo licht de minister verder toe. De wetgever
zal immers 'een groot gevaar voor misbruik en wetsontduiking in het leven roepen,
indien hij zich tevreden stelde met een verklaring, dat voor huisonderwijs wordt gezorgd'.97
Voor degenen die toch al van mening zijn dat de staat teveel naar zich toe trekt
met de instelling van een leerplicht, is het toezicht op de naleving van de uit het
leerplichtvoorstel voortvloeiende verplichtingen wel een heel teer punt, zo blijkt uit het
voorlopig verslag. Vanuit deze hoek worden veel praktische bezwaren aangevoerd
tegen de wijze waarop de handhaving is geregeld, waarbij vooral de rol die de schoolopzieners en de onderwijzers toebedeeld krijgen het moet ontgelden. Door de vele
taken die de schoolopziener moet gaan vervullen, zal het toezicht niet afdoende kunnen
functioneren, ook al omdat dit door de vele wettige redenen van afwezigheid niet
eenvoudig is vast te stellen. Gesteld wordt: 'Reeds de taak om te beslissen op alle
aanvragen om tijdelijk verlof tot schoolverzuim zal meer tijd vorderen dan van één
persoon gevergd kan worden. Maar daarbij komt dan nog het onderzoek van alle
verzuimen, die zonder verlof zijn gepleegd'.98 Ook de rol van de onderwijzer bij de
handhaving wordt bekritiseerd. Voor het instellen van een vervolging is men afhankelijk van de aangifte van het schoolverzuim door de onderwijzer, die daarmee wordt
gedrongen in de 'rol van politieman of verklikker'. Al met al twijfelen deze leden er
zeer aan of de voorgestelde regeling wel haar belangrijkste doel dient: terugdringing
van het schoolverzuim. Deze tegenstanders wijzen er op dat in het oog dient te worden
gehouden dat 'invoering van schooldwang juist tegenover slechtgezinden geenerlei
uitwerking zal hebben'.99
De voorstanders van een leerplichtregeling gaan er daarentegen juist vanuit dat de
waarde van het wetsvoorstel vooral gezocht moet worden in de preventieve werking,
'... bij den eerbied, dien ons volk voor de wet heeft, mag men ten deze goede verwachtingen koesteren', zo vinden zij.100 Zij benadrukken de symbolische functie van
wetgeving, als volgt onder woorden gebracht: 'de beteekenis der wet [lag] voor hen
geenszins in de daarbij bedreigde straffen. Met bestraffing alleen kon men bij de
geaardheid van ons volk huns inziens niet ver komen. Maar zij verwachten, dat de wet
gaandeweg meer en meer het besef van de verplichting der ouders tot het verstrekken
van voldoend onderwijs aan hunne kinderen in de zeden zal doen doordringen'.101
Ook de aansprakelijkheid van de ouders voor het schoolbezoek van hun kinderen komt
aan de orde. Door sommigen wordt het in strijd geacht 'met de beginselen van het
strafrecht de ouders te straffen voor een buiten hun toedoen gepleegd schoolver-
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zuim'102, een standpunt dat gezien de recente wetswijziging waarbij deze aansprakelijkheid in een aantal gevallen bij de leerplichtige kinderen zelf werd gelegd, zijn
relevantie heeft behouden.'"'Betwijfeld wordt eveneens of bestraffing van de ouders
wel het gewenste effect heeft. Opgemerkt wordt bijvoorbeeld: 'Naar men meende,
heeft in sommige Staten van Noord-Amerika de politie de bevoegdheid schuldige
kinderen op te pakken en naar school te brengen. Dit werd wel zo praktisch geacht'.
De vermeende relatie tussen criminaliteit en onderwijs wordt in dit voorstel wel op een
heel bijzondere wijze zichtbaar. Ook het voorstel om de 'schoolstraf als straf op te
nemen in de strafrechtelijke Kinderwet van 1901 lijkt met deze gedachte over de
relatie tussen onderwijs en criminaliteit samen te hangen.104
Zoals op grond van de vele gemaakte opmerkingen over het punt van de naleving
van de leerplicht te verwachten viel, gaat de minister in zijn antwoord aan de Tweede
Kamer uitvoerig op dit zo cruciale onderwerp in.
Vooraf wordt nog eens geaccentueerd dat de waarde van de wet vooral ligt in de
symbolische waarde die ervan uitgaat. Preventieve werking en zedelijke invloed vormen hierbij sleutelbegrippen.
De minister blijft bij zijn voorstel om de beslissing over de bij geconstateerd
schoolverzuim te nemen maatregelen in één hand te laten. Hier is in de eerste plaats
snelheid geboden, zo vindt hij en bovendien zal men, indien deze beslissing in handen
zou worden gelegd van een commissie, toch afgaan op de gegevens van het door één
van hen verricht onderzoek. 'Welnu, men late dan ook aan hem de verantwoordelijkheid voor de beslissing', aldus de minister.105
Bezwaren tegen de te uitgebreide taak van de schoolopziener wijst de minister
krachtig van de hand door er op te wijzen dat deze uitgaan van de onjuiste vooronderstelling dat de wet niet zou bijdragen aan het terugdringen van het schoolverzuim. De
dreiging met straf zal veelal voldoende zijn om ouders ertoe aan te zetten zich naar
de wet te schikken, zo wordt gesteld. Naast deze preventieve werking wordt ook de
morele werking van wetten in het algemeen en van de Leerplichtwet in het bijzonder
van groot belang geacht. In een tijd waarin men van een noodzaak om te 'dereguleren'
zelfs niet had kunnen dromen, kon de minister het nog zó zien: 'De wetten hebben een
grooten invloed op de zeden en de zeden werken mee om de wetten voor een goed
deel uitgevoerd te krijgen zonder de politie en justitie al te zeer te bezwaren'.106
Maar de minister ziet wel beperkingen: 'de wet kan niet alles regelen en men moet in
dezen ook iets aan de praktijk overlaten', en even verder: 'tegen onverstand is geen
enkele wetsbepaling bestand'. Uitspraken die duidelijk aangeven dat het absorptievermogen van het recht eindig is en dat het recht niet overvraagd kan en moet worden.
De minister is dan ook van mening dat het onmogelijk is een zodanige regeling te
treffen dat tegen alle inbreuken daarop kan worden opgetreden. Wil men dit bereiken,
zo stelt hij, 'dan zou de vrees der tegenstanders, dat deze wet de vrijheid der burgers
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te veel zou belemmeren, wel eens verwezenlijkt kunnen worden'.107 Aan een actieve
wijze van handhaving in de vorm van strafsancties lijkt niet in de eerste plaats gedacht
te zijn.
In de praktijk vielen de resultaten van de wet tegen.
Veld concludeert dat deze in haar streven het schoolverzuim terug te dringen 'niet
succesvol' was. 'De vervolgingsprocedures duurden veel te lang en de boetes waren
te laag om schoolverzuim met het oog op werken te keren', zo zegt hij.'"8 De zedelijke invloed van de leerplichtwet is geringer geweest dan de minister had verwacht,
zeker op de korte termijn.

Nabeschouwing
Inleiding
Bij de parlementaire gedachtenwisseling over het voorstel van Van Houten's Kinderwet wordt de vraag of staatsingrijpen in het geval van kinderarbeid geboden is, op een
enkele uitzondering na, bevestigend beantwoord. Slechts een kleine minderheid benadrukt dat de staat tot taak heeft 'de meest mogelijke vrijheid, ook vrijheid van arbeid,
te doen heersen'. Voorstanders van staatsingrijpen betwijfelen echter sterk of er van
vrijheid sprake is bij de maatschappelijke groeperingen, voor wie Van Houten's Kinderwet was bedoeld. Van vrijheid kan daar vrijwel niet gesproken worden, zoals Van
Houten en Kuyper beiden menen.
Naar Van Houtens opvatting is er zelfs helemaal geen sprake van 'vrijheid' maar
eerder van een eenzijdige bevoordeling van de staat van de beter gesitueerden109 en
Kuyper is van mening dat het een illusie is om te denken dat gezien de grote sociaaleconomische macht van de werkgever een vader macht over zijn kinderen zou hebben.
Tegen de achtergrond van dit wijkend vrij heidsperspectief komt de vraag naar de bevoegdheid van de staat om in te grijpen en de ouderlijke autonomie aan te tasten in
een ander licht te staan. De voorstanders van ingrijpen, zoals Van Houten, zien hier
zelfs een verplichting voor de staat, de verplichting om het evenwicht in de verhoudingen die als gevolg van het industrialisatieproces zijn verstoord, te herstellen. De
staat heeft in deze visie de taak om degenen, die veelal buiten eigen toedoen bekneld
zijn geraakt, althans een minimum aan eigen ruimte terug te geven.
Problematisch is tegen deze achtergrond de Leerplichtwet 1900. Het algemene
karakter van de leerplicht, waardoor ouders ook onnodig in hun vrijheid worden
aangetast, compliceert hier de discussie. Minister Goeman Borgesius doet op hen een
dringend beroep: 'het past mij in deze zaak mij zelf te verloochenen en ter wille van
vele verwaarloosde kinderen wil ik de bemoeiing der overheid billijken'."0

107
108
109
110

BHTK 1898-1899, 14.1, p.32
Veld, T.W.M. 'Volksonderwijs en leerplicht', Leiden 1950, p.213
Van Houten, S. 'Bijdragen aan den strijd over God. eigendom en familie'. Haarlem, 1878
BHTK 1898-1899, 14.1, p.9

56

LEERPLICHT EN RECHT OP ONDERWIJS

Rechtmatigheid en doelmatigheid
Van Houten gaat in zijn toelichting op de vraag of de staat wel het recht heeft in te
grijpen in de ouderlijke macht eerst niet in. Hij stelt eenvoudigweg: 'De zorg voor
kinderen, die niet door zich zelven kunnen handelen, behoort uit de aard der zaak en
volgens alle regtstheorien tot de bevoegdheid van het staatsbestuur'. Dat de autonomie
van de ouders hiermee op het tweede plan komt is een logisch gevolg van deze gedachtengang en op vragen vanuit de kamer op dit zo cruciale punt antwoordt Van
Houten: 'Hoe het regt der ouders hier in het spel kan zijn, is kwalijk te begrijpen. Een
regt om het kind te misbruiken of het te verwaarlozen, zal men toch niet willen aannemen'.
In de loop van de discussie moet Van Houten ervaren dat zijn pleidooi voor de
erkenning van het recht van het kind op bescherming tegen verwaarlozing, als rechtvaardiging voor staatsingrijpen ontoereikend wordt gevonden. Op dit punt in de discussie wordt door hem geaccentueerd dat niet alleen 'philantropische' motieven een rol
speelden voor indiening van het voorstel maar dat ook sociale en economische belangen met dit voorstel gemoeid zijn.
Dat Van Houten niet alleen filantropische motieven had voor indiening van zijn
voorstel lijkt duidelijk, maar dat betekent niet, zoals Bos bijvoorbeeld van mening is,
dat met name sociaal-economische motieven bepalend zijn geweest voor zijn initiatiefvoorstel. In de begeleidende stukken is voor dit standpunt onvoldoende steun te vinden
en ook Van Houtens persoonlijke voorgeschiedenis pleit hier bepaald niet voor.111
Ook bij Postma die in zijn proefschrift over de vruchteloze pogingen om de Kinderwet-Van Houten uit te breiden"2, de motieven voor arbeidsbeschermende maatregelen in die periode heeft geanalyseerd, is dit standpunt niet terug te vinden. Hij onderkent bij Van Houten zowel een humanitair-christelijk als een economisch motief."3
Juist deze motieven die door Van Houten later naar voren worden gebracht, doen
de discussie echter in een andere sfeer belanden. Het criterium van verwaarlozing dat
centraal stond bij de vraag naar de rechtvaardiging van staatsingrijpen, verschuift
hiermee naar de achtergrond. De onzekerheid over wat tot de taak van de staat behoort
neemt nu toe. Moet de staat zich beperken tot het tegengaan van misbruik of mag of
moet zij de burgers dwingen te leven overeenkomstig regels 'opdat door hare toepassing geluk en welvaart volkomen worde', zoals Kuyper bij de behandeling van de
Kinderwet van Van Houten de principiële vraag naar de mate van staatsbemoeienis
stelt. Hoewel deze optie van Kuyper gechargeerd aandoet blijkt duidelijk hoe onwennig men aanvankelijk stond tegenover deze eerste vormen van staatsbemoeienis. Grote
onzekerheid bestond over de vraag hoever deze zou moeten reiken en waarin deze zou
kunnen ontaarden.
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Over de vraag of bemoeienis is gerechtvaardigd bij verwaarlozing in de strikte zin
van het woord, waarbij vooral in termen van misbruik wordt gedacht, wordt door de
kamer ingeval van kinderarbeid in meerderheid positief geoordeeld.
Wel sneuvelt door deze uitleg van verwaarlozing de leerplichtregeling die het
voorstel van Van Houten oorspronkelijk bevatte. Het blijft opvallend dat in Van Houten's visie, en die van zijn medestanders onder verwaarlozing toen al werd begrepen
dat ouders onvoldoende zorg hadden voor enige vorm van schoolopleiding.
Ook minister Goeman Borgesius, verantwoordelijk voor indiening van het leerplichtvoorstel, legitimeert zijn voorstel aanvankelijk slechts spaarzaam. Hij is evenals
Van Houten zo overtuigd van de noodzaak van een regeling dat hij een uitvoerige
legitimatie overbodig acht. Ten aanzien van ouders die niet voldoen aan hun opvoedingsverplichting, waaronder ook de verplichting valt om te zorgen voor geregeld
onderwijs, is staatsbemoeienis gerechtvaardigd, zo stelt de minister zonder meer.
Bepalend is ook hier de interpretatie van het begrip verwaarlozing. Het gaat er hierbij
om of ook bij onvoldoende zorg voor de geestelijke ontwikkeling van kinderen van
verwaarlozing gesproken kan worden. Minister Goeman Borgesius was er zonder meer
van overtuigd dat dit het geval is. Hij is evenals Van Houten een groot advocaat van
de behartiging van de rechten van kinderen. De maatregel is 'noodzakelijke bescherming van onmondigen, die niet voor zich zelf kunnen zorgen', zo zegt hij. De Beaufort, die als preadviseur voor de Nederlandse juristen vereniging in 1883 de vraag
behandelde naar de noodzakelijkheid van een wettelijk te sanctioneren leerverplichting,
bracht het in het slot van zijn preadvies als volgt onder woorden: 'De Staat heeft, als
beschermer der rechten van het kind tegenover de ouders, het recht om de zedelijke
verplichting der ouders, om hunne kinderen onderwijs te verschaffen in de voor allen
noodzakelijke kundigheden, tot een wettelijke verplichting te maken, tot welker vervulling hij door strafbepalingen kan dwingen'."4Dat De Beaufort desondanks (nog) niet
wil overgaan tot de uitoefening van dit recht, lijkt typerend voor de opstelling van de
klassieke liberalen ten aanzien van de rol van de staat in die periode.
Tegenstanders van de leerplicht vrezen onder meer dat een te grote staatsaktiviteit zal
leiden tot verwekelijking van de individuele burger. De gedachtengang die aan deze
denkwijze ten grondslag ligt, lijkt vooral te maken te hebben met een bepaalde opvatting over de menselijke psyche. Trekt de staat teveel naar zich toe, dan is er te
weinig prikkel voor het individu om zijn eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Het
is boeiend om te lezen dat toen al, bij deze eerste vormen van overheidsinterventie,
onder ogen is gezien welke immense gevolgen het onttrekken van verantwoordelijkheid aan het individu en de beknotting van zijn vrijheid zou kunnen hebben. . . .
Kwam dus duidelijk tot uitdrukking dat de maatregel het recht van kinderen op
onderwijs wilde waarborgen, te zien valt dat ook andere factoren een belangrijke rol
hebben gespeeld bij de introductie van de leerplicht. De maatregel is in de eerste plaats
bedoeld voor de sociaal-zwakke gezinnen en wordt duidelijk gezien als een preventieve maatregel avant la lettre. Men hoopte op die manier de onmaatschappelijkheid van
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de sociaal gedepriveerden al in een vroeg stadium positief te beinvloeden. Ook Idenburg wijst op de belangrijke socialiserende functie die het onderwijs toen had voor de
lagere klassen die, gezien hun 'sociale verwording' een gevaar dreigden te vormen
voor de samenleving."5
Of het ook bijdroeg aan criminaliteitspreventie werd in twijfel getrokken maar als
overweging heeft dit zeker gegolden. Sterringa, die in zijn proefschrift over de Leerplichtwet op dit veronderstelde verband ingaat, stelt eveneens vast dat dit statistisch
niet is aan te tonen. Het feit dat de leerplicht de jeugdcriminaliteit schijnt te verminderen, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat kinderen een groot deel van
hun dag op school doorbrengen - 'de gedwongen tijdpassering onder toezicht' - en
dan in ieder geval geen strafbare feiten kunnen plegen."6
Onderwijsspecifieke doelmatigheid
De aandacht bij de invoering van een leerplicht voor de sociaal-zwakke gezinnen,
leidde er tevens toe dat sterk de nadruk kwam te liggen op het disciplineringsaspect
van de leerverplichting. Dit had tot gevolg dat met de invoering van de leerplicht
elementen werden geïntroduceerd, die met het onderwijs als zodanig weinig van doen
hadden. Te denken valt hier aan het gefixeerde begin en einde van de leerplichtige
leeftijd en de vaste schooltijden. Deze worden gerechtvaardigd met een beroep op de
achtergrond van degenen voor wie de maatregel de facto bedoeld is. Op deze wijze
zouden de kinderen uit deze gezinnen vertrouwd raken met een zekere regelmaat die
zij van huis uit niet kennen.
De discussies over de inhoud en het doel van het onderwijs sluiten bij dit onderwijsconcept, waarbij regelmaat en discipline voorop staan, grotendeels aan. Aan de
betekenis van kennisoverdracht wordt om die reden minder waarde gehecht dan aan
de sociale vorming van kinderen; ook bij de voorstanders van de invoering van de
leerplicht, zo lijkt het. Minister Goeman Borgesius spreekt in dit verband over een
'harmonische ontwikkeling van verstand, hart en gemoed'. Hij lijkt het midden te
hebben willen houden tussen het aanleren van wat nu 'sociale vaardigheden' zou
worden genoemd en de ontwikkeling van verstandelijke vermogens.
De tegenstanders van een leerplicht lijken hier hun ware aard te tonen door uit te
spreken dat in hun opvatting kennisoverdracht 'gevaarlijk' zou zijn: 'Het kunstmatig
opvoeren van intellectuele ontwikkeling kan leiden tot een geleerd proletariaat, dat
voor de Staat minstens even gevaarlijk is als het ongeleerde'."7 Staatsbelang en
eigen belang lijken hier gemakshalve vereenzelvigd te zijn.
Uitvoerbaarheid
Met het oog op de uitvoerbaarheid van de leerplichtmaatregel werd gekozen voor een
benadering waarbij een breuk met het verleden zoveel mogelijk werd vermeden. Door
de ruime ontheffingsmogelijkheden, waarin het wetsvoorstel voorzag, bleef langdurig
schoolverzuim mogelijk, zij het nu gelegaliseerd. De Leerplichtwet bestendigde hiermee feitelijk goeddeels een al bestaande situatie. Veld concludeert dat de betekenis van
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de Leerplichtwet voor de bestrijding van het schoolverzuim gering is geweest. Hij stelt
dat 'de funktie van die wet niet die was van een direkte interventie in het maatschappelijk gebeuren, maar van kodificatie van een heersende culturele norm'." 8 Een op
zich ongewenste situatie werd hier getolereerd ten behoeve van de praktische haalbaarheid van de maatregel.
In nauwe samenhang hiermee lijkt ook het optimisme van de minister te staan met
betrekking tot de naleving van de maatregel. Het handhavingsmechanisme, dat de wet
hanteert, lijkt duidelijk uit te gaan van de vooronderstelling dat het hier in de eerste
plaats om een normbevestiging gaat. De symbolische functie van de leerplicht werd
hoog aangeslagen. Men vertrouwde niet alleen op de preventieve werking die zou
uitgaan van de bedreiging met straf ingeval van illegaal schoolverzuim, maar ook op
de zedelijke invloed van de wet als zodanig. Als gevolg van deze invloed zouden
ouders zelf gaandeweg doordrongen raken van het grote belang van voldoende onderwijs en zou een bestraffing achterwege kunnen blijven, een vorm van autonome rechtshandhaving waar duidelijk sterk de voorkeur naar uitging. Een werkelijk actief ingrijpen van de zijde van de regering door middel van dwang, lijkt in deze periode, waarin
overheidsinterventie als zodanig ernstig ter discussie staat, nog vrijwel onacceptabel.
Ook bij de kinderwet van Van Houten lag de betekenis in de eerste plaats in de
symbolische werking. Naleving vormde toen een nog delicater punt en in deze wet
werd zelfs niet voorzien in een uitvoeringsbepaling. In de literatuur over symboolwetgeving wordt het kinderwetje van Van Houten zelfs als schoolvoorbeeld daarvan
aangehaald. Zo wordt bijvoorbeeld onder meer gesteld dat ondanks de geringe effektiviteit die deze wet daadwerkelijk had 'het voornamelijk symbolische kinderwetje een
belangrijke schakel is geweest bij het tot stand brengen van een klimaat waarin arbeidswetgeving wél effectief kon zijn'."9
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Uitbreiding van de leerplicht
Invoering van het achtste en negende leerjaar en invoering
van de Wet op het voortgezet onderwijs
Inleiding
Met de totstandkoming van de Leerplichtwet 1900 blijkt inderdaad, zoals was voorspeld in de discussies bij de behandeling van het ontwerp-leerplichtwet 1900, een
beslissende stap gezet te zijn in een proces van toenemende overheidsbemoeienis. De
ontwikkelingen sindsdien getuigen daar duidelijk van. Het vrijheidsbegrip lijkt in de
periode na de eeuwwisseling naar de achtergrond te zijn gedrongen. De vraag naar de
gerechtvaardigdheid van overheidsingrijpen in de ouderlijke macht vormt in deze
periode vrijwel geen onderwerp van discussie meer. Klassieke ijkpunten, zoals de
betekenisgeving aan het begrip verwaarlozing dat eerder als interventiecriterium diende, verdwijnen vrijwel geheel uit beeld en lijken in toenemende mate plaats te maken
voor de veel ruimere focus van het primaat van de maatschappij. De uitbreiding van
de leerplicht naar acht en vervolgens naar negen jaar en de daarmee samenhangende
herstructurering van het voortgezet onderwijs, die in dit hoofdstuk worden besproken,
staan in het teken van deze ontwikkeling.
In deze inleiding wordt eerst ingegaan op een aantal meer algemene factoren die
voor deze ontwikkeling bepalend zijn geweest. Daarna wordt een aantal hoofdpunten
uit de te bespreken wetsvoorstellen en de naar aanleiding daarvan gevoerde discussies
aangestipt.
Als eerste factor ter verklaring van het proces van toenemende overheidsbemoeienis
valt te denken aan een vorm van bureaucratisering die optreedt als eenmaal de beslissing is gevallen dat actieve overheidsbemoeienis vereist is. Zo verwijst de historicus
Romein naar de eigenschap van eenmaal functionerende overheidsapparaten om niet
alleen steeds verder uit te breiden maar ook naar 'de onbedwingbare neiging zowel tot
verzelfstandiging als, wat eigenlijk hetzelfde is, tot verambtelijking en verbureaucratisering'.1 In die zin lijkt er sprake van een betrekkelijk autonoom proces, waarop de
wisselende politieke verhoudingen vrijwel niet van invloed zijn geweest. De invloed
van het parlement en de politieke partijen neemt steeds verder af. Zelfs de imposante
antirevolutionaire voorman Kuyper die in 1901 het roer overneemt van de liberalen,
die mede als gevolg van het aannemen van de Leerplichtwet bij de verkiezingen een
nederlaag lijden, heeft deze ontwikkeling niet kunnen beïnvloeden. 'Zijn ministerie viel
tegen', aldus Romein, 'hij kwam zelfs op den leerplicht niet terug'.2 Onder Kuypers
verantwoordelijkheid en zijn kabinet van confessionele signatuur vindt de uitvoering
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van de Leerplichtwet 1900 plaats, waartegen met name vanuit deze hoek zo fundamenteel was geopponeerd.3
Meer in het algemeen kan voorts worden gezegd dat het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog het proces van vrijheidsbeperking meer dan wat dan ook heeft versneld.
Dat is een gegeven dat uit verschillende bronnen naar voren komt. Om de woorden
van Romein hier nogmaals aan te halen: 'niets [heeft] het proces van wederzijdsche
doordringing van Staat en Maatschappij zoo verhaast als juist de Oorlog, die ten allen
tijde, maar tegenwoordig meer dan ooit, het economisch en daarmee het sociale en
politieke leven diep heeft beïnvloed'.4 Ook Windmuller en De Galan zijn van mening
dat 'meer dan welke factor ook' de Eerste Wereldoorlog en de directe gevolgen daarvan actief overheidsingrijpen hebben bevorderd.5 Het geloof in het vrije spel der
krachten lijkt hierdoor voorgoed geknakt te zijn. Duidelijk is dit bijvoorbeeld te zien
bij de behandeling van de Arbeidswet 1919.6 De principiële vraag naar de bevoegdheid van de staat om in te grijpen, komt bij de behandeling van dit wetsvoorstel niet
meer aan bod. De voor de indiening van dit ontwerp verantwoordelijke katholieke
minister (van Arbeid) Aalberse stelt in de toelichting bij het ontwerp, dat het niet meer
gaat om de vraag óf de staat hier een taak heeft te vervullen maar over de vraag, hoe
en in hoeverre.7 Dit blijkt een stellingname die noch in de schriftelijk gewisselde
stukken noch bij de mondelinge behandeling in twijfel wordt getrokken.
Op het gebied van het onderwijs en de leerplicht doet zich eenzelfde ontwikkeling
voor. Naar aanleiding van de discussies over de Arbeidswet 1919 wordt in 1921
besloten de leerplichtige periode te verlengen van zes naar zeven jaren. Deze verlenging zou overigens ten gevolge van de financiële crisis pas in 1928 worden geëffectueerd.
Ook de onderwijspacificatie, de financiële gelijkstelling tussen bijzonder en openbaar onderwijs, die met de Grondwetsherziening van 1917 tot stand wordt gebracht,
leidt tot verhoogde staatsaktiviteit. De vaststelling van het nieuwe onderwijsartikel
(artikel 192) kan worden gezien als een belangrijk fundament voor verdere ontwikkelingen.8 Uit de in dit artikel besloten opdracht vloeit veel werk voort. Bestaande onderwijswetgeving dient te worden gewijzigd. Vermelding verdient met name de grondige herziening van de bestaande regeling van het lager onderwijs, die zou resulteren
in de Lager-onderwijswet 1920.9 Mede om de hoeveelheid werk het hoofd te bieden,
wordt besloten tot de instelling van een nieuw Departement van Onderwijs, waaraan
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tweede herziene druk. Nijmegen 1938, p. 41
J. Romein, o.c.p. 572
Windmuller, John/P./Galan de C. 'Arbeidsverhoudingen in Nederland'. Aula-boeken 605, deel I, p.
78
TK 1918-1919, 408
TK 1918-1919,408, nr. 3, p. 14
Zie voor een beschrijving van de voorgeschiedenis van deze bepaling Akkermans. P.W.C. 'Onderwijs
als constituitioneel probleem', proefschrift verdedigd aan de RU op 12-12-1979, hfd.5
Meijsen, J.H. 'Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis, 175 jaar nationale wetgeving op het
lager onderwijs in Nederland 1801-1976, 's-Gravenhage 1976, p. 123 ev.
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Kunsten en Wetenschappen worden toegevoegd. Ook wordt overgegaan tot de instelling van de Onderwijsraad.
Als gevolg van de formalisering van de financiële gelijkstelling in de Grondwet en
de uitwerking daarvan in de Lager-onderwijswet 1920, zet het dominante zuilensysteem zich echter paradoxaal genoeg in verhevigde mate door. Dit is er de oorzaak van
dat in deze periode vrijwel elk initiatief, dat van de zijde van de regering op onderwijsterrein wordt ondernomen, wordt gefrustreerd. De verschillen in opvatting blijken
onoverbrugbaar. De achtereenvolgende ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van wie De Visser de eerste was, slagen er niet in om een actieve onderwijspolitiek te voeren. Knippenberg en Van der Ham spreken in dit verband over de
'grote impasse' en wijten deze behalve aan de politieke tegenstellingen mede aan de
bezuinigingen.'° Dodde memoreert maar liefst negen pogingen in de periode van
1910 tot 1940 om tot wijzigingen in het onderwijsbestel te komen."
Evenals de Eerste is ook de Tweede Wereldoorlog vervolgens van grote betekenis
voor de latere ontwikkelingen. Meer nog dan de economische crisis in de jaren dertig,
is de Tweede Wereldoorlog er de oorzaak van dat van vele kanten wordt aangedrongen
op het doorbreken van het zuilensysteem en wordt gepleit voor een actievere rol van
de overheid.l2De oorlog blijkt minder een cesuur en meer een katalysator voor de
ontwikkelingen, die in de sociale politiek van de jaren dertig rudimentair reeds aanwezig waren. Na de bevrijding komen zij in versneld tempo verder tot uitvoering.13
De visie op de rol van de overheid vlak na de oorlog blijkt complex. Enerzijds zijn
fundamentele begrippen als vrijheid en recht door de ervaringen in de oorlogsjaren
ernstig verstoord en als ijkpunten bij de vaststelling van de omvang van de staatstaak
niet langer onproblematisch. Anderzijds vormt in het kader van de wederopbouw een
actief optredende overheid noodgedwongen het uitgangspunt. De complexe visie op
de rol van de overheid in deze periode komt duidelijk tot uitdrukking in de parlementaire gedachten wisseling naar aanleiding van het in 1946 ingediende Wetsvoorstel tot
opschorting van het achtste leerjaar, dat tijdens de oorlogsjaren door de bezetter was
ingevoerd.14 Dit wetsvoorstel, dat hier als eerste wordt besproken, neemt door deze
bijzondere voorgeschiedenis een heel eigen plaats in de ontwikkeling van de leerplichtgeschiedenis. Daar komt bij dat deze leerplichtverlenging tot acht jaar is te beschouwen als één van de belangrijkste wijzigingen in de leerplichtwetgeving. Hierbij wordt
tevens voorgesteld de toepassing van de leerplicht uit te breiden tot het gehele onderwijs. Dit betekent dat na het onderwijs op de lagere school ook een vorm van vervolgonderwijs verplicht wordt gesteld. Het ingrijpende karakter van deze verplichting is
waarschijnlijk ook de reden dat vóór de oorlog, hoewel er van verschillende kanten
ernstig op werd aangedrongen, een achtjarige leerplicht feitelijk niet in zicht was. De
indruk ontstaat dan ook dat, indien deze maatregel niet door de bezetter zou zijn
ingevoerd, een achtjarige leerverplichting hier nog geruime tijd op zich zou hebben

10 H. Knippenberg en W. van der Ham, o.c.p. 172
11 Dodde, N.L. 'Dag, mammoet! Verleden, heden en toekomst van het Nederlandse schoolsysteem',
Leuven/Apeldoorn 1993, p. 103
12 Kennedy, J.C. 'Nieuw Babylon in aanbouw, Nederland in de jaren zestig'. Amsterdam 1995, p. 26
13 Ney, R. 'De organisatie van het maatschappelijk werk', Zutphen 1989, p. 41
14 Besluit van 27 augustus 1942, nr. 95
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doen wachten. Die indruk wordt gewekt door de parlementaire stukken bij het voorstel
tot opschorting van de achtjarige leerverplichting en is af te leiden uit het gegeven dat
het meer dan twintig jaar zou duren, voordat de leerplicht opnieuw wordt verlengd. In
de gegeven omstandigheden ontmoet de leerplichtverlenging, of beter de opschorting
van het reeds door de bezetter ingevoerde achtste leerjaar, echter algemene instemming.
Dat geldt ook voor het voorstel tot verlenging van de leerplicht tot negen jaar,
uitgewerkt in het Ontwerp-Leerplichtwet 1968, dat als tweede wordt besproken. Fundamentele beschouwingen over de taak van de staat lijken tot het verleden te behoren en
wat dat betreft staat de dan gevoerde gedachtenwisseling in schril contrast met de
heftige discussies naar aanleiding van het ontwerp-Leerplichtwet 1900.
De bemoeienis van de overheid met het voortgezet onderwijs, die in deze periode
wordt geinitieerd en die eveneens in dit hoofdstuk wordt besproken, hangt nauw samen
met de verbreding van de leerplicht naar het gehele onderwijs. Als de overheid deze
verplichting dwingend oplegt, dient zij ook te zorgen voor een goed geëquipeerd
onderwijsstelsel, zo is de gedachte. In de bij parlementaire behandeling over de uitvoering van het achtste leerjaar in 1949 aanvaarde motie Peters/Van Sleen, waarin wordt
aangedrongen op 'een sluitend geheel van onderwijsvoorzieningen,15 kwam deze
gedachte al tot uitdrukking. Deze motie staat hiermee aan de wieg van de Wet op het
voortgezet onderwijs. Deze vormt de directe aanleiding voor de opstelling van het
zogenoemde 'plan-Rutten', een plan waarop het wetsontwerp op het voortgezet onderwijs direct aansluit.
Anders dan de voorstellen tot leerplichtverlenging krijgt dit voorstel een duidelijk
minder eensgezinde ontvangst. Evenals bij het ontwerp-leerplichtwet 1900 is de weerstand tegen dit wetsvoorstel, dat een ingrijpende reorganisatie van het gehele voortgezet onderwijs wil doorvoeren, groot. De kritiek betreft met name de sterke overheidssturing die uit het wetsvoorstel spreekt, een sturing die ten opzichte van de tot dan
gebruikelijke 'volgende' onderwijspolitiek nieuw is. De staatstaak wordt in dit wetsvoorstel aanzienlijk uitgebreid; ook de zorg voor het algemeen welzijn valt daar nu
onder. Deze opvatting over de taak van de staat lijkt niet ver af te liggen van Kuyper's
schrikbeeld van een overheid die haar burgers dwingt te leven overeenkomstig regels
'opdat door hare toepassing geluk en welvaart volkomen worde'. De eerste tekenen
van het maakbaarheidsdenken, dat in latere onderwijswetgeving zo dominant aanwezig
is, dienen zich hier aan.

Wet tot opschorting van het tijdens de bezetting ingevoerde achtste
leerjaar
Inleiding
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog vinden in mei 1946 de eerste verkiezingen
plaats; tot dat moment functioneert er een noodparlement. Regeringsverantwoordelijkheid draagt het kabinet Schermerhorn-Drees, waarin Van der Leeuw de post van

15 HTK 1949-1950, p. 774
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minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bekleedt. Minister Van der Leeuw
is te beschouwen als een typische representant van de met name in intellectuele kring
dominante doorbraak-gedachte. Hij voert een constructieve onderwijspolitiek en streeft
naar een vorm van 'volksopvoeding in de breedste zin'.16 Dit komt onder meer tot
uiting in de oprichting van een geheel nieuw directoraat-generaal: 'de Vorming buiten
Schoolverband'.17
Bij de eerste naoorlogse verkiezingen blijkt de doorbraak aanzienlijk minder breed
gedragen te worden dan velen gehoopt hadden. De politieke verhoudingen en het
zuilensysteem blijven vrijwel intact. De protestants-christelijke partijen keren in vooroorlogse sterkte terug. 'De uitslag viel mij mee', aldus Tilanus (CHU): 'de CHU
kwam ... ondanks de actie van diverse hervormde predikanten voor de PvdA met méér
stemmen uit de bus dan vóór de oorlog'.'8 Er komt weliswaar een rooms-rood kabinet tot stand, het Kabinet Beel, maar de PvdA is hierbij in de minderheid ten opzichte
van de KVP. Van der Leeuw, wiens onderwijspolitiek vooral naar katholieke opvatting
van een te sterke staatsbemoeienis doortrokken is, moet plaats maken voor Gielen.19
Onder de verantwoordelijkheid van deze katholieke minister vindt de behandeling
plaats van het voorstel tot opschorting van het door de Duitse bezetter ingevoerde
achtste leerjaar.20
De belangrijke impuls van de door de bezetter opgelegde leerplichtmaatregel voor
het Nederlandse onderwijs komt bij de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel
duidelijk naar voren.21 Van Sleen brengt de pijnlijke kant van de oorsprong van de
maatregel als volgt onder woorden: 'Het is betreurenswaardig - ik heb daarop gisteren
al gewezen - dat wij juist uit de met bloed bevlekte handen van de vijand dit goed
hebben moeten ontvangen'. Niettemin is door de invoering van het achtste leerjaar
tijdens de bezettingsjaren al een zekere gewenning opgetreden. 'Hierdoor werd een
zekere propaedeuse geschapen, die een definitieve invoering door de rechtmatige
wetgever vergemakkelijkt', zoals Peters stelt in zijn bijdrage aan het plenaire debat
over het ontwerp.22
In de reacties vanuit de kamer valt op dat de leerplichtverlenging tot acht jaar een
bijna kamerbreed draagvlak heeft. Het overgrote deel is voorstander van het achtste
leerjaar. Er is duidelijk een verandering te constateren ten opzichte van het vooroorlogse klimaat.23 De veranderde houding ten aanzien van de leerplichtverlenging lijkt
vrijwel zeker zijn oorzaak te vinden in 'de ellende, die de bezettingsjaren over ons
volk maar vooral over de kinderen gebracht hebben', zoals de situatie bij de monde-

16 H. Knippenberg en W. van der Ham, o.c.p. 334
17 De christelijk-historische voorman Tilanus zegt bijvoorbeeld over Van der Leeuw: 'Van der Leeuw
was het type van de christelijke PvdA-man. en hij paste volmaakt in het team van Schermerhorn. Maar
ik maakte mij zorgen over zijn benoeming en over zijn beleid', in 'Tilanus vertelde mij zijn leven'.
Puchinger, G. Kampen, 1966, p. 247. Zie in dezelfde geest ook 'Een bron van aanhoudende zorg'
waarin verwezen wordt naar de memoires van Bruins Slot waarin deze schrijft dat 'hij zijn hart vast
hield toen hij hoorde dat Van der Leeuw minister van onderwijs zou worden', o.c.p. 333
18 G. Puchinger, o.c.p. 249
19 H. Knippenberg en W. van der Ham, o.c.p. 351
20 HTK 1946-1947, p. 1976
21 HTK 1946-1947, p. 1976
22 HTK 1946-1947, p. 1967
23 HTK 1946-1947, p. 2009
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linge behandeling van het wetsvoorstel wordt getypeerd. In het bijzonder is hierbij het
grote schoolverzuim, niet alleen tijdens de oorlogsjaren, maar ook daarna, velen een
grote zorg.24 Maar dat niet alleen; ernstiger is de verontrusting over 'de algemeen
verzwakte mentaliteit van de bevolking als gevolg van oorlog en bezetting', zoals het
in de parlementaire gedachtenwisseling wordt uitgedrukt.25 De klassieke functie van
de leerplicht als disciplineringsmaatregel lijkt hier sterker dan ooit tot uitdrukking te
komen.
Een punt vormt ook de bezorgdheid over de fabrieksarbeid van meisjes. Nieuw is
deze niet. Al voor de oorlog was op de nadelige gevolgen daarvan meermalen gewezen. Volgens woordvoerder Peters leidt deze ertoe dat de meisjes later als getrouwde
vrouw onvoldoende in staat zijn 'om de verantwoordelijkheden als moeder en vrouw
te kunnen dragen'. Aan vrouwen wordt in deze visie een belangrijke functie toegekend
in de socialisering van kinderen, een proces waarin onderwijs en leerplicht een essentiële rol spelen.26 In dit kader wijst Peters op de grote waarde voor juist deze meisjes
van een gedeeltelijke leerplicht.27 Van Sleen stelt zelfs - toen al - een partiële leerplicht voor tot 18 jaar.28 De voorboden van sommige latere ontwikkelingen zijn hier
duidelijk herkenbaar.
De uitgesproken voorstanders van het achtste leerjaar zijn fel gekant tegen de
opschorting daarvan tot 1 januari 1950, zoals wordt voorgesteld. In de kamer spitst de
discussie zich op dit concrete voorstel toe. De pleitbezorgers voor het achtste leerjaar
vrezen dat opschorting daarvan aanleiding zal vormen om de leerplichtverlenging op
de lange baan te schijven. Ondanks de sterke oppositie houdt de minister echter aan
het oorspronkelijk voorstel vast. Het lijkt aannemelijk dat deze geluiden eraan hebben
bijgedragen dat van afstel inderdaad geen uitstel komt: 1 januari 1950 wordt de verlenging van de leerplicht tot acht jaar gerealiseerd.
Overheid en onderwijs
Onder verwijzing naar de bestaande 'communis opinio' met betrekking tot de voorgestelde leerplichtverlenging acht minister Gielen zich ontslagen van 'het geven van een
uiteenzetting van de aan deze maatregelen ten grondslag liggende motieven'.29 Dit
blijkt, mede gezien de vervolgstukken, een juiste beoordeling te zijn van het heersende
gevoelen. Bij de behandeling van het voorstel wordt door niemand alsnog om een
dergelijke uiteenzetting gevraagd. Deze reactie is duidelijk tegengesteld aan die op het
oorspronkelijke leerplichtvoorstel van 1898, waarin de Tweede Kamer te kennen gaf
een uitvoeriger toelichting van de minister te wensen dan bij het wetsvoorstel gegeven
was.

24 Men hoeft bijvoorbeeld 'Reis door de nacht' van Anne de Vries maar te lezen om dit verschijnsel in
zijn volle omvang te kunnen vatten, Nijkerk z.j.
25 Zie ook Pompe, W.J. in 'Bevrijding' waar hij stelt dat mensen er aan gewend waren het voorbeeld
van de bezetter in 'roof, geweld en leugen' te volgen, Amsterdam 1945, p. 33
26 De belangrijke functie van vrouwen in verband met de socialiserende werking van de leerplicht in het
Engelse schoolsysteem wordt benadrukt door Carlen, P. e.a. in 'Truancy, The politics of compulsory
schooling'. Buckingham 1992, m.n.p. 20 e.v.
27 HTK 1946-1947, p. 1969
28 HTK 1946-1947, p. 1981
29 TK 1946-1947, 459, nr. 3, p. 3
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In plaats daarvan neemt het Tweede Kamerlid Peters het geven van een verantwoording voor de invoering van het achtste leerjaar spontaan van de bewindsman over.
Een goed ingericht achtste leerjaar is 'een zegen' voor ons volk, vindt Peters: vanuit
het oogpunt van sociale rechtvaardigheid, als minimum vereiste van een behoorlijke
ontwikkeling, 'om in het leven te slagen', 'opvoedkundig gezien' en als bescherming
'tegen te vroegtijdige inschakeling in het arbeidsproces'.30
Deze opsomming maakt geen enkele reactie los, niet bij de andere kamerleden en
evenmin bij de minister. Het is echter de enige keer dat de rechtsgrond aan de orde
komt. De vraag naar de legitimatie van een achtste leerjaar speelt blijkbaar geen rol.
Het achtste leerjaar móet, dat is duidelijk. In de kamer is maar één tegengeluid te
horen, dat bepaald niet de kracht heeft van de argumentatie zoals die in eerdere discussies over de leerplichtwet viel te beluisteren: 'Geef de ouders gerust de vrijheid
over hun kinderen, nadat zij het zevende leerjaar hebben doorlopen. Doet men dit niet,
dan zal de strijd weer ontbranden tussen ouders en onderwijzers, tot schade van ons
Onderwijs'.31
De legitimatie voor de invoering van het achtste leerjaar is dus heel summier en
niemand lijkt dat te betreuren. Het gaat niet meer om een vraag van principiële betekenis maar om een 'vraagstuk van methodische aard, nl. de vraag: wat is de beste weg
om ten slotte te komen tot een goed achtste leerjaar: de handhaving of opschorting
hiervan'.32
Alle aandacht concentreert zich op het voorstel van de minister om de invoering
van het achtste leerjaar met drie jaar op te schorten, tot 1 januari 1950. In bewoordingen, waarbij de afkeer van de bezetter duidelijk doorklinkt, geeft de minister aan
waarom zijns inziens opschorting van de invoering van het achtste leerjaar noodzakelijk is. Hij stelt: 'Het behoeft geen betoog, dat de wijze waarop in den bezettingstijd
het achtste leerjaar is ingevoerd, de mislukking er van reeds bij voorbaat inhield. Het
achtste leerjaar is zonder eenige voorbereiding in ons onderwijs 'gegooid'. De meeste
onderwijzers waren niet bekwaam om dit onderwijs op een eenigszins behoorlijke
wijze te geven, terwijl de noodzakelijke leermiddelen slechts in geringe mate aanwezig
waren. Trouwens de bedoeling van de invoering van het achtste leerjaar is niet geweest
een behoorlijk verantwoord onderwijs te geven, doch had [...] het uitsluitende oogmerk
het Nederlandsche volkskind de duitsche taal te onderwijzen'.33
Het in het achtste leerjaar gegeven onderwijs is om die reden van zo weinig betekenis dat 'het niet geoorloofd is aan ouders de verplichting op te leggen hun kind het
achtste leerjaar te doen volgen'.34 Een periode van drie jaar lijkt voldoende om het
vereiste niveau te bereiken of zoals de minister het omschrijft 'reculer pour mieux
sauter'. Hij hoopt bovendien dat door opschorting van het achtste leerjaar krachtiger
kan worden opgetreden tegen schoolverzuim in de andere leerjaren.
Felle tegenstand tegen dit voorstel komt er van hen die bang zijn dat van uitstel
afstel komt en dat het uitstel gebruikt zal gaan worden om de verlenging van de
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leerplicht op de lange baan te schuiven. In deze discussie wordt door Van Sleen zelfs
de twijfel geuit, of de leden van de kamer in het algemeen inderdaad wel zo overtuigd
zijn van het nut en de noodzaak van een achtjarige leerplicht. De tegenstanders van
het voorstel tot uitstel verwijzen naar 'de ontstellende culturele afbraak', waarvan de
situatie ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog op dat moment zozeer getuigt. Om
de woorden van Van den Muijzenberg-Willemse hier aan te halen: 'Al onze verdere
plannen en al ons gepraat over wederopbouw zijn feitelijk zonder fundament, als de
volksopvoeding dwz. de volksschool niet meer op peil wordt gebracht' .35
Inhoud en doel
In artikel 3 van het wetsvoorstel wordt concreet uitgewerkt op welk moment de leerplicht begint en eindigt. Deze begint bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar en
eindigt als het kind acht jaar leerling is geweest. Opvallend is de uitzondering die
gemaakt wordt onder artikel 3, onder 'ten tweede'. Voor leerlingen, die bij het bereiken van de leeftijd van 14 jaar het nog niet tot de zesde klas hebben gebracht, eindigt
de leerverplichting op dat moment. Voor deze leerlingen wordt de leerplicht met een
jaar verkort. Deze bepaling wordt nauwelijks toegelicht. Eenmaal wordt er op gewezen
dat deze bepaling aanleiding zal geven 'tot veel geknoei' maar voor het overige lijkt
het algemeen geaccepteerd om 'domme' kinderen - een benaming die later niet meer
openlijk te beluisteren valt - niet onnodig te kwellen door hen de volle achtjarigeleerverplichting uit te laten zitten.
Past het in deze gehele sfeer dat aan de inhoud van het onderwijs in het achtste
leerjaar vrijwel geen aandacht wordt besteed? Bij dit onderwijs moet praktische kennis
voorop staan maar wat de minister zich hierbij voorstelt, spreekt naar hedendaagse
begrippen weinig aan. Voor jongens wordt hierbij gedacht aan het vak handenarbeid
en voor meisjes aan de vakken vrouwelijke handwerken en eenvoudige huishoudkunde.
Ook in de discussie vormt dit een punt van ondergeschikt belang.
Een veel belangrijker punt is de voorgestelde uitbreiding van de leerverplichting
tot het hele onderwijs, welke met dit onderwerp direct verband houdt. Aanleiding voor
deze uitbreiding van de leerplicht vormt het misbruik dat wordt gemaakt van de inschrijving bij het nijverheidsonderwijs met de enkele bedoeling om onder de leerverplichting uit te komen, aldus de minister. Deze praktijk vindt 'legaal' plaats op
grond van artikel 1 van de (toenmalige) wet waarin naast scholen van hoger of middelbaar onderwijs ook nijverheidsscholen van de leerverplichting worden vrijgesteld.
Om het misbruik, dat van deze bepaling in het geval van het nijverheidsonderwijs
wordt gemaakt, tegen te gaan, lijkt het de minister de beste oplossing om 'de Leerplichtwet niet alleen voor het lager onderwijs maar voor het geheele onderwijs te doen
gelden'.36 Deze 'kleine' aanleiding heeft een fundamentele verandering tot gevolg:
toepassing van de leerplicht niet alleen op het lager onderwijs, maar ook op het voortgezet onderwijs. Het voorstel wordt algemeen gunstig ontvangen; er wordt op aangedrongen ook de tuinbouwscholen aan te merken als instellingen waarbij aan de leerplicht van artikel 1 kan worden voldaan.

35 HTK 1946-1947, p. 1973
36 TK 1946-1947, 459, nr. 3, p. 3

HOOFDSTUK 3

69

Grondrechten
Dat noch in de toelichting bij het wetsvoorstel noch bij de behandeling ervan gedacht
is in termen van grondrechten, lijkt geheel te passen in de sfeer van de wederopbouw.
Voor beschouwingen van fundamentele aard lijkt de ruimte te ontbreken. Over een
mogelijke aantasting van de rechten van de ouders, zoals hun ouderlijke beslissingsbevoegdheid, wordt niet gerept. Ook het recht van kinderen op onderwijs, in dit geval
op vervolgonderwijs dat aan de achtjarige leerplichtverplichting verbonden is, komt
niet ter sprake. Slechts het ontduiken van de leerverplichting, een negatieve motivering, wordt als argument aangevoerd. Het disciplineringsaspect lijkt bij deze leerplichtverlenging een alles overheersende rol te hebben gespeeld en het denken in termen van
positieve grondrechten geheel te hebben verdrongen.
Onderwijs en uitvoering
In het voorstel wordt tenslotte een aantal andere wijzigingen betrokken, die zich met
name centreren rond maatregelen tot een betere naleving van de leerverplichting.
Voorgesteld wordt om de aan de ouders op te leggen geldboete te verhogen en eerder
en in meer gevallen voorlopige hechtenis op te leggen. Ook het huisonderwijs wordt
ter discussie gesteld als 'een dankbaar object om den leerplicht illusoir te maken'. Om
dit te vermijden wordt de bevoegdheid geïntroduceerd om de inspecteur deze vorm van
onderwijs bij te doen wonen. Ondanks kritiek op de commissies tot wering van het
schoolverzuim wil de minister vasthouden aan dit instituut: zij kunnen juist veel nuttig
werk doen. Ook van afschaffing van het landbouwverlof, waartoe de Leerplichtwet
1900 zo ruim de mogelijkheden had geopend en dat ernstig wordt becritiseerd door
Van den Muijzenberg-Willemse, wil hij niet weten.

Wet op het voortgezet onderwijs
Inleiding
Het voorstel van Wet op het voortgezet onderwijs wordt nog juist op de valreep van
het vierde kabinet-Drees in oktober 1958 bij de Tweede Kamer ingediend. De benaming Mammoetwet, waarmee de wet algemeen wordt aangeduid, is afkomstig van het
Tweede Kamerlid Roosjen, die deze term voor het eerst gebruikte. Nog in hetzelfde
jaar van indiening van het voorstel ontstaat er een breuk tussen socialisten en katholieken en komt er een einde aan het vierde kabinet Drees en daarmee aan de rooms-rode
coalitie, die sinds de naoorlogse verkiezingen in 1946 het overheidsbeleid bepaalde.37
Het kabinet dat daarna de leiding overneemt en onder wiens verantwoordelijkheid de
parlementaire behandeling van het ontwerp van de Mammoetwet plaatsvindt, is het
confessioneel-liberale kabinet-de Quay (1959-1963).
De wisseling in de politieke verhoudingen, die met de veranderde politieke samenstelling van het kabinet-de Quay gepaard gaat, lijkt een duidelijke afspiegeling te zijn
van het zich gaandeweg herstellende sociaal-economisch klimaat. Na de periode van
de wederopbouw, die in hoog tempo tot stand komt, ontstaat er geleidelijk op velerlei

37 H. Knippenberg, H. en W. van der Ham, o.c.p. 429
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gebied meer ruimte, ruimte die in de eerste plaats te danken is aan de gunstige financieel-economische ontwikkelingen. Het besluit van het kabinet-de Quay om het beginsel
van de centrale loonbeheersing, dat sinds 1945 gehanteerd werd, los te laten, kan als
een logisch sluitstuk op deze ontwikkeling worden gezien. Belangrijk gevolg daarvan
is dat het uitkeren van hogere lonen mogelijk wordt en de financiële armslag van veel
gezinnen toeneemt.38 Hiermee lijkt na de gezamenlijke inspanningen van de wederopbouw en de daaraan voorafgaande oorlogsjaren definitief een nieuwe periode te zijn
ingeluid. Het is een periode die is te omschrijven als optimistisch en doortrokken van
geloof in de mogelijkheden die in het verschiet liggen. Er heerst een geest van verwachting en vernieuwing, die ook tot uitdrukking komt in de debatten naar aanleiding
van de parlementaire behandeling van het ontwerp van de Mammoetwet.
Het wetsvoorstel wordt ingediend onder verantwoordelijkheid van KVP-minister
Cals, die deze post al in het derde kabinet-Drees (1952-1956) verworven had. Cals is
over de volle periode van 1952-1963 minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, wat betekent dat hij in de gelegenheid is om het naoorlogse onderwijsbeleid voor
een belangrijk deel vorm te geven. Ondanks de 'formele' beëindiging van de 'roomsrode' samenwerking met de totstandkoming van het kabinet-de Quay, trekken socialisten en katholieken bij de behandeling van het ontwerp-Mammoetwet gezamenlijk op.
Het wetsvoorstel wordt aangenomen dank zij de steun van oppositiepartij PvdA. De
confessionele regeringspartijen CHU en ARP zijn zeer verdeeld over het ontwerp.
Met de plannen zoals deze in het ontwerp-Mammoetwet worden voorgesteld, lijkt
een nieuwe ontwikkeling te worden ingezet. De zogenoemde constructieve onderwijspolitiek dient zich aan. Niettemin is de legitimatie van de voorstellen summier. Volstaan wordt met een verwijzing naar voorstellen, die met het oog op de wenselijk
geachte reorganisatie van het onderwijs eerder werden gedaan. Inhoudelijke, onderwijskundige argumenten om tot een herziening van het onderwijssysteem over te gaan
worden niet gegeven.39 Na aandringen vanuit de kamer wordt ten aanzien van het
openbaar onderwijs weliswaar in artikel 42 een onderwijskundige doelstelling opgenomen, maar hiervoor wordt tot veler verontwaardiging terug gegrepen op een inmiddels
sterk verouderd artikel uit de Lager-onderwijswet van 1920.
Weinig aandacht dus voor de onderwijsinhoudelijke fundering van het voorstel. De
nadruk ligt sterk op systematisering en beheersing. Daardoor heeft het er veel van weg
dat het in de eerste plaats de overheid is die belang heeft bij de onderhavige regeling.
Vanuit het parlement is er van veel kanten felle kritiek op 'de centralistische tendensen' van het wetsvoorstel.40 Het inzicht in en de grote mate van betrokkenheid bij
het onderwerp, waarvan de Tweede Kamer in het voorlopig verslag blijk geeft, zijn

38 Windmuller, John, P. en C. de Galan schrijven hierover: 'Na bijna vijftien jaar centrale beheersing was
het verlangen naar meer vrijheid natuurlijk aanzienlijk geworden', 'Arbeidsverhoudingen in Nederland', Aula, tweede druk, 1977, p. 30
39 Ook in 'Hoofdlijnen Onderwijsrecht' wordt geconstateerd: 'De Mammoetwet werd met haar nieuwe
structuur en doorstroommogelijkheid opzich al als een onderwijsvernieuwing gezien die een expliciete
wetsbepaling met een algemene onderwijskundige doelstelling blijkbaar overbodig maakte', Hermans,
H.L.C., H.A.M. Backx, W.E. Pors, Alphen a.d. Rijn 1993, p. 138
40 Zie ook Everett Reimer die stelt dat de wens naar een nationaal onderwijsstelsel een 'uitvloeisel is van
de filosofie die de school dienstbaar wil maken aan nationale doelstellingen'. 'School is dood, Alternatieven in opvoeding en onderwijs', Meppel 1973, p. 75
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imponerend. De wijze waarop de kamerleden het voorstel doordacht hebben op de
gevolgen ervan voor de onderwijspraktijk, en dan vooral voor de noodgedwongen
consumenten van deze 'mammoet', de leerlingen, is indrukwekkend. Over de mérites
van het voorstel lopen de reacties van de leden van de commissie uit de kamer zeer
uiteen. Dat neemt niet weg 'dat de commissie in haar geheel onder de indruk is gekomen van de bekwaamheid en de visie, waarmee het ontwerp is opgesteld'. Naast
fundamentele kritiek staan velen - aanvankelijk - duidelijk ook welwillend tegenover
het voorstel als geheel.41
Uit het antwoord van de minister op de in het voorlopig verslag naar voren gebrachte punten ontstaat vooral de indruk dat er hem veel aan gelegen is om de instemming van het parlement te krijgen.42 En dat niet om redenen van onderwijsinhoudelijke aard - hij geeft zelf aan wat dat betreft voornamelijk te hebben voortgebouwd op
de plannen van zijn voorganger Rutten - maar veeleer om de geschiedenis te kunnen
ingaan als de man die 'een sluitende wetgeving voor geheel onze onderwijsorganisatie'
tot stand heeft gebracht.43 Dit gegeven heeft de kwaliteit van de antwoorden van de
minister zeker geen goed gedaan. De antwoorden glijden weg in een brij van woorden
en leiden daarmee de aandacht af van de heikele punten, waarover verschil van inzicht
bestaat. Mentink geeft zelfs aan, dat Cals zich zelf in het debat over de aan het bijzonder onderwijs te stellen onderwijseisen soms volledig tegensprak.44 Veel opheldering
ontstaat er niet over de in het voorlopig verslag naar voren gebrachte punten.
De toon van het debat tussen de minister en het parlement wordt daarna grimmiger.
Met name de Eerste Kamer neemt duidelijk geen genoegen met Cals' weinig principiële houding ten aanzien van de staatstaak en de sterke overheidsbemoeienis die uit het
wetsvoorstel spreekt. Zowel de voorstanders van het bijzonder als die van het openbaar
onderwijs hebben fundamentele bezwaren.
Voor de voorstanders van het openbaar onderwijs geldt dit met name de in het
wetsvoorstel geïntroduceerde 'planprocedure'. De voorde stichting van nieuwe scholen
voorgestelde planprocedure roept bij de voorstanders van het openbaar onderwijs, de
VVD en PvdA, veel weerstand op. Deze procedure geldt gezien het ten principale
geldende onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs alleen voor de oprichting
van openbare scholen. De voorstanders zien hierin een achterstelling ten opzichte van
het bijzonder onderwijs, dat voor het stichten van een nieuwe school niet aan een plan
is gebonden.
Voor de voorstaanders van het bijzonder onderwijs vormt de bemoeienis van de
overheid met dit type onderwijs als zodanig een fundamenteel punt van kritiek. Dat
het bijzonder onderwijs op dezelfde voet wordt behandeld als het openbaar onderwijs
en inhoudelijk aan dezelfde onderwijs-technische voorschriften moet voldoen, vormt
naar hun mening een regelrechte bedreiging van de grondwettelijk gegarandeerde
vrijheid van onderwijs.

41 TK 1959-1960, 5350, nr. 4
42 De minister omschrijft het voorlopig verslag als 'uitvoerig en gedegen', TK 1960-1961, 5350, nr. 8,
p. 1
43 TK 1954-1955, 2233, nr. 3, p. 2
44 Mentink, D. 'Orde in onderwijsbeleid', Kluwer 1989, p. 124 en 125
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De kwestie van de 'achterstelling' van het openbaar ten opzichte van het bijzonder
onderwijs gaat bij de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer zelfs het hoofdbestanddeel uitmaken van het debat. Het vraagstuk wordt gecompliceerd omdat de minister de zaak heeft uitbesteed aan de zogenoemde commissie-De Roos. De Eerste Kamer
wordt hiermee geconfronteerd met de situatie dat - zoals Schermerhorn zegt -: 'wij
staan voor de beslissing over een wetsontwerp, waaromtrent wij niet alle stukken kennen'.45
De minister geeft vervolgens aan te betreuren dat dit punt het debat over het
onderwijs zelf zozeer heeft overschaduwd. Over de vernieuwing van het onderwijs is
er naar zijn mening geen beslissend verschil van inzicht.46 Hij zegt: 'Het doet mij
verdriet, dat juist dit ene punt aan het einde van de behandeling in de Eerste Kamer
zo naar voren is gekomen. Ik heb eerlijk gestreefd naar gelijkwaardige ontwikkelingsmogelijkheden voor het openbaar en bijzonder onderwijs'.47
In de laatste fase van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer dient
de VVD een motie in om de eindstemming uit te stellen. Zij wil eerst de beschikking
hebben over het rapport van de commissie-de Roos en het standpunt van de minister
hierover. De CPN ondersteunt de motie en geeft hierbij uiting aan de irritatie over de
aarzelende houding van de PvdA, die in het debat iedere gelegenheid aangrijpt om van
de minister toezeggingen te vragen om de achterstelling van het openbaar onderwijs
'bij te stellen', toezeggingen die de minister niet kan geven, zoals deze duidelijk
aangeeft. De CPN concludeert hieruit 'dat men in zijn hart eigenlijk tegen de wet is,
maar de KVP blijkbaar niet wil bezeren om andere redenen' .48
Het wetsvoorstel wordt in de Tweede Kamer aangenomen met 100 tegen 44 stemmen. Tot de tegenstanders behoren de VVD, SGP, CHU, en ARP en CPN in meerderheid.49 In de Eerste Kamer wordt het wetsvoorstel aangenomen met 49 tegen 16
stemmen. De fracties van de CHU en de ARP stemmen beide verdeeld; de VVDfractie en de CPN stemmen geheel tegen.
En zo wordt een fundamentele discussie over de vernieuwing van het voortgezet
onderwijs afgesloten, echter niet voor de komende veertig jaar, zoals werd verondersteld door zowel de minister als de parlementariërs. De zo gewenste rust op het onderwijsfront zal van korte duur blijken. Terwijl de definitieve invoering van de Mammoetwet pas tot stand komt in 1968, brengt Van Kemenade al in 1975 zijn Contourennota uit. Wat schortte er aan de Mammoetwet dat al op zo korte termijn plannen
werden ontwikkeld om het voortgezet onderwijs opnieuw te 'herstructureren'?
Overheid en onderwijs
Als het ontwerp van de Mammoetwet wordt ingediend, is daar al een lange geschiedenis aan voorafgegaan. Plannen om tot een herziening van het bestaande onderwijssysteem te komen zijn er al sinds 1903. Toen werd de zogenoemde Ineenschakelingscommissie de opdracht gegeven om voorstellen in die richting te doen. Dat deze opdracht
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werd verstrekt onder verantwoordelijkheid van minister Kuyper lijkt niet duidelijker
het betrekkelijk autonoom voortschrijdende proces van toenemende overheidsbemoeienis te kunnen demonstreren. Daarna zouden nog verschillende andere voorstellen
volgen, waarvan de meest recente het 'plan-Rutten' was, zo genoemd naar minister
Rutten, Cals' directe voorganger.
Is deze rijke voorgeschiedenis een reden dat het uiteindelijke wetsvoorstel inhoudelijk zo summier is toegelicht? Hoe het zij, de toelichting bij het wetsvoorstel opent
met de opsomming van deze eerdere plannen en wat de legitimatie betreft blijft het
daar bij. Als laatste wordt hierbij verwezen naar de 'Tweede onderwijsnota', die eerder
door Cals en staatssecretaris de Waal50 werd ingediend, een nota die op zijn beurt
weer aansloot bij de 'Nota betreffende onderwijsvoorzieningen' van minister Rutten.51
Uitgangspunt bij deze nota was de noodzaak van een herziening van het gehele onderwijsstelsel. Aansluiting bij de nota impliceert dat zonder enige toelichting verder van
de noodzaak van een totale herziening van het onderwijssysteem wordt uitgegaan.
Voor elk van de vier sectoren waarin de nota het geheel van onderwijsvoorzieningen verdeelt, het kleuter-, basis-, voortgezet- en wetenschappelijk onderwijs, wil Cals
'een wettelijke regeling tot stand brengen en wel zodanig, dat deze vier grote wetten
tezamen een sluitende wetgeving voor geheel onze onderwijsorganisatie vormen'.52
De regeling van het voortgezet onderwijs vormt het sluitstuk van Cals' wetgevende
aktiviteiten. De Kleuteronderwijswet kwam inmiddels al tot stand en ter regeling van
het wetenschappelijk onderwijs zal 'binnenkort een ontwerp van wet worden ingediend'.53 Dat het bij de regeling van het voortgezet onderwijs inderdaad een 'mammoet-operatie' betreft, blijkt uit het aantal bij de operatie betrokken wetten: de Lageronderwijswet, de Middelbaaronderwijswet, de Nijverheidsonderwijswet, de Kweekschool wet en de Hoger-onderwijswet.
Dat aan het wetsvoorstel geen uitgangspunt, geen duidelijk concept ten grondslag
ligt, laat zich vooral afleiden uit hoofdstuk II van de toelichting 'Grondslagen van het
wetsontwerp'. Daar wordt duidelijk op twee gedachten gehinkt. Na de 'geloofsbelijdenis' van de minister dat de wetgever, gezien de primaire rechten van ouders en gezin,
op onderwijsgebied een grote vrijheid moet laten, wordt in één adem gesteld dat 'van
de andere kant de zorg voor het algemeen welzijn een positieve plicht [is] voor de
Staat, ook op onderwijsgebied'. Dit betekent dat de overheid actief moet opereren en
niet alleen vorm moet geven 'aan wat in het volk is gegroeid'. Dit geldt in het bijzonder 'nu vele onderwijsproblemen in een acuut stadium zijn gekomen'. Waaruit die
acute onderwijsproblemen bestaan wordt niet toegelicht. Wordt hiermee misschien
gedoeld op het 'zittenblijven', wat getuige de behandeling in het parlement kennelijk
als groot probleem wordt ervaren? Genoemd wordt dit echter niet. Geconcludeerd
wordt verder: 'Het is daarom noodzakelijk, dat met behoud van de vrijheid van onder-

50 Mej. dr. A. de Waal had evenals mej. dr. M. Klompé, de eerste vrouwelijke minister in de geschiedenis, haar wortels in de katholieke vrouwenbeweging. Haar voorliefde had de politiek niet: zij zou
later in een intervieuw te kennen geven dat 'haar in de politiek gaan de grootste misstap van haar
leven was geweest', aldus H. Knippenberg en W. van der Ham, o.c.p. 414 e.v.
51 TK 1950-1951, 2233, nr. 2
52 TK 1958-1959,5350, nr. 3
53 TK 1958-1959, 5350, nr. 3, p. 2
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wijs in het gehele complex van de onderwijsvoorzieningen onderlinge samenhang
wordt gebracht'.
Wat vervolgens in hoofdstuk III onder het kopje 'De structuur van het wetsontwerp' meer inhoudelijk naar voren wordt gebracht, lijkt de onduidelijkheid over de
grondslagen van het wetsontwerp nog verder te vergroten. Gesteld wordt: 'Een betere
onderlinge afstemming van wettelijke regelingen, en waar mogelijk uniformiteit daarvan, is noodzakelijk, opdat, bezien vanuit het belang der leerlingen, alle vormen van
voorgezet onderwijs gelijke kansen krijgen en opdat voorkomen wordt, dat de wetgever, direct of indirect, door uiteenlopende wettelijke regelingen voor een of andere
vorm van onderwijs als het ware kunstmatig gunstiger kansen tot ontplooiing zou
scheppen'.54 Een opsomming van deze zo verschillende ingrediënten als uniformiteit,
belang der leerlingen en gelijke kansen die niet probleemloos verenigbaar zijn, kan
weinig verhelderen.
De reactie van de Tweede Kamer ten aanzien van het zo gevoelige onderdeel van
de grondslagen is scherp. Van de welwillendheid ten opzichte van het wetsvoorstel als
geheel, waarvan in algemene zin eerst sprake was, is bij de bespreking van dit onderwerp weinig meer over. De regeling van de positie van het openbaar en bijzonder
onderwijs wordt centraal gesteld en bij deze oude 'twistappel' worden de posities
meteen duidelijk gemarkeerd. De vrijheid van onderwijs van artikel 208 (oud) van de
Grondwet speelt hierbij een cruciale rol. De overheid dient zich, gezien de bijzondere
positie van het bijzonder onderwijs en de wijze waarop dat is uitgegroeid na de onderwij spacificatie van 1917, bij de voor dit type onderwijs vast te stellen bekostigingsvoorwaarden eigenlijk steeds de vraag te stellen: 'leg ik het vrije onderwijs niet onnodig aan banden'. Zo wordt hier het interventiecriterium geformuleerd. Maar ook het
openbaar onderwijs zou een zodanige regeling verdienen dat 'de gemeenten niet
nodeloos in hun zelfstandigheid worden beperkt'. En dat worden beide in het voorstel
wél. De strekking van het wetsvoorstel wordt hier omschreven als 'uniformerend en
centraliserend': 'Het hele onderwijs wordt in een keurslijf geperst, dat, gezien de ruime
delegatiebevoegdheden, slechts ten dele door de Staten-Generaal mede wordt gevormd,
maar in belangrijke mate door de Kroon of de minister'.55In veel opmerkingen klinkt
groot verzet door tegen het 'technocratische' karakter van de regeling. Bij herhaling
vallen typeringen als 'technisch', 'planmatig', 'uniformerend' en 'centraliserend'.
In het voorlopig verslag van de Eerste Kamer zet de discussie zich op eenzelfde
kritische wijze voort. De breuk van de Mammoetwet met het verleden wordt nog eens
duidelijk verwoord: 'Huns inziens zal de historie hen in het gelijk stellen, als zij
volhouden, dat de taak van de Overheid ten opzichte van het onderwijs veeleer begeleidend, volgend en registrerend, dan creërend is. Met het in het leven roepen van
schoolsoorten, waarom de maatschappij nauwelijks heeft gevraagd, neemt de Overheid,
naar hun oordeel, een verantwoordelijkheid op zich, welke zij niet mag dragen'.56
Tijdens de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer is met het oog op de
staatstaak vooral het betoog van Algra (ARP) verhelderend. Hij verklaart de vergaande
overheidsbemoeienis door een verband te leggen tussen de katholieke achtergrond van

54 TK 1958-1959, 5350, nr. 3, p. 5
55 TK 1959-1960, 5350, nr. 4, p. 33
56 EK 1962-1963, 5350, nr. 26, p. 10
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de minister en het 'thomisme', een staatsleer georiënteerd op het gedachtengoed van
Thomas van Aquino, waarin aan de staat een belangrijke opvoedende taak wordt
toegekend. Algra verklaart de greep, die de overheid door middel van de Mammoetwet
op het onderwijs wil krijgen uit de thomistische instelling van Cals en hij illusteert dit
aan de hand van een aantal uitspraken die in het kader van dit 'thomisme' over de rol
van de staat zijn gedaan. Deze uitspraken stemmen naar Algra's oordeel precies overeen met wat minister Cals in het onderhavige wetsontwerp naar voren heeft gebracht.57 Hij wijst bijvoorbeeld op het gebruik in de toelichting van een term als
'optimale ontwikkeling'. Het is een term die in de jaren zeventig gemeengoed zou
worden maar dan (nog) zeer ongebruikelijk is.
Dat Cals een geducht 'debater' is blijkt uit de wijze waarop hij ingaat op het
principiële punt van Algra met betrekking tot zijn 'thomistische' instelling als katholiek bewindsman. De visie van Algra op deze thomistische staatsopvatting tendeert
volgens Cals tezeer naar die van 'een totalitaire staat'. Dit is een opvatting die geen
recht doet aan het thomisme van Thomas van Aquino. Deze leer gaat veeleer uit van
een zeker evenwicht, van de juiste middenweg. Dit impliceert niet dat de staat niet
'óók voorop dient te gaan, (niet) ook initiatieven moet nemen en (niet) ook nieuwe
mogelijkheden moet scheppen als dienstbetoon aan het volk'.58 De taak van de staat
is er één van, zoals Cals het in ander verband noemt, 'stuwende begeleiding'. Ook in
het antwoord aan Van Hulst bevestigt de minister nog eens dat de staat zich weliswaar
het algemeen welzijn ten doel stelt, maar dat dit allerminst 'staatsalmacht' inhoudt,
integendeel, de algemene regel van Quadragesimo Anno, 'dat de activiteit van elke
gemeenschap uit haar aard bestaat in hulp verlenen, in het subsidiair zijn, geldt ook
hier'.59 Staaltjes van geestelijke acrobatiek die Mentink aanduidt als 'pragmatisme'.60
Inhoud en doel
Hoe is de nieuwe structuur van het onderwijs vorm gegeven? Het wetsontwerp onderscheidt drie schoolsoorten: het voorbereidend wetenschappelijk-, het algemeen voortgezet- en het beroepsonderwijs. De oude scheiding tussen algemeen-gericht en beroeps-gericht onderwijs blijft gehandhaafd.61 In hoofdstuk 4 van de toelichting wordt
aangegeven welke verschillende typen scholen binnen de drie algemene schoolsoorten
kunnen worden onderscheiden.
Met betrekking tot de eerste soort, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(v.w.o.), zijn dat de 'oude' gymnasia en de athenea, een nieuwe benaming voor de
hogereburgerschool (h.b.s.). Deze benaming is 'meer in overeenstemming met de in
andere landen gebruikelijke en ook met het pre-universitair karakter van het onderwijs
in deze school'.
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HEK 1962-1963, p. 2081
HEK 1962-1963, p. 2087
HEK 1962-1963, p. 2987
D. Mentink, o.c.p. 130
Zie hierover in het bijzonder 'Algemene vorming en de eisen der actualiteit', Idenburg, Ph. J. in
'Schets van het Nederlandse schoolwezen', Amsterdam 1960, Hoofdstuk 6
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De inhoud van het aan deze scholen te geven onderwijs wordt in de eerste plaats
bepaald door de algemene doelstelling van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs: 'het verschaffen van een voorbereiding op de zelfstandige studie aan universiteit
en hogeschool'. De concrete eisen met betrekking tot de invulling van het onderwijs,
zoals de vakken waarin het onderwijs moet worden gevolgd (artikel 17, tweede lid,
onder b), de eindexameneisen en de bevoegdheden van de leraren, worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Anders dan bij de oude h.b.s. zal ook voor
het atheneum een zesjarige cursusduur gaan gelden. De omvang van de leerstof is in
het algemeen te omvangrijk om in vijf jaar te kunnen verwerken, is de motivering.
Ook wordt het argument naar voren gebracht dat het 'in het belang van de leerling en
het algemeen belang' niet zo mag zijn dat de schoolkeuze wordt beinvloed door de
duur van de opleiding, wat 'thans niet zelden voorkomt'.62 Onder het v.w.o. vallen
verder ook de lycea, schoolgemeenschappen avant la lettre, die thans worden 'gelegaliseerd' en die na een gemeenschappelijke onderbouw van ten minste één jaar, onderwijs aanbieden in de twee hoofdrichtingen, de klassieke en de moderne, dat wil zeggen
het gymnasium en het atheneum.
Met betrekking tot de tweede schoolsoort, het algemeen voortgezet onderwijs,
wordt onderscheid gemaakt tussen het hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.),
het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (m.a.v.o.) en het lager algemeen voortgezet onderwijs (l.a.v.o.). Het h.a.v.o. is een nieuw schooltype, dat evenals de middelbare school voor meisjes waarmee het te vergelijken valt, een cursusduur heeft van vijf
jaar. Het zou 'een veelzijdige ontwikkeling' moeten geven en niet in de eerste plaats
moeten opleiden tot 'bepaalde gespecialiseerde werkzaamheden' of specifieke beroepen. Wel zou deze schoolvorm eveneens moeten voorbereiden op functies in de maatschappij 'waarvoor meer ontwikkelden worden gesteld, doch waarvoor geen opleiding
aan universiteit of hogeschool is vereist', bij elkaar genomen een weinig duidelijke
doelstelling. In de praktijk zou dit tot gevolg hebben dat het h.a.v.o. als zelfstandig
schooltype niet echt uit de verf kwam, een gevaar waarop ook bij de parlementaire
gedachtenwisseling meermalen gewezen is. Zo wordt in de Eerste Kamer over het
h.a.v.o. bijvoorbeeld opgemerkt: 'In dit opzicht wil de Overheid een te groot risico op
zich nemen, nl. door het creëren van een schooltype waarom de maatschappelijke
ontwikkeling niet heeft gevraagd'.63
Evenals bij het v.w.o. worden ook hier de concrete eisen met betrekking tot de
invulling van het onderwijs nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur.
De vakken die moeten worden onderwezen staan weliswaar in de wet zelf opgesomd,
maar bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke vakken ten minste moeten worden gevolgd. De leerling krijgt een grote mate van vrijheid bij de samenstelling
van het vakkenpakket. In verband met de facultiviteit van het Grieks bij het gymnasium bèta leidt deze keuzevrijheid al tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot
heftige discussies. De differentiatie die het wetsvoorstel biedt tussen een gymnasiumbêta met Grieks en zonder Grieks zou een gevolg zijn van de eis van de tijd, zoals van
regeringswege wordt gesteld. Wil het gymnasium zijn plaats behouden, dan moet het
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rekening houden met de ontwikkeling die zich in de maatschappij voordoet. Het
bestaansrecht van het gymnasium zou hiermee alleen maar winnen. Meer algemeen
hebben bij het v.w.o. en het h.a.v.o. de implicaties van deze keuzevrijheid zich pas
later doen gelden. De vrijheid om bepaalde vakken al in een vroeg stadium van de
opleiding te mogen laten vallen, heeft in de praktijk geleid tot samenstelling van de
zo genoemde 'pretpakketten'. Het is opvallend dat de keuzevrijheid in al deze gevallen
bij de behandeling van het wetsvoorstel niet ter discussie is gesteld. Het lijkt immers
zeer de vraag of de leerlingen op de leeftijd waarvoor zij voor die keuze staan, voldoende in staat kunnen worden geacht om de gevolgen daarvan te overzien.
Het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (m.a.v.o.) is als schoolsoort duidelijker: het vervangt het (oude) u.l.o. (uitgebreid lager onderwijs). Hier is een cursusduur mogelijk van drie dan wel vier jaar. Net als bij het u.l.o wordt ervan uit gegaan
dat deze schoolsoort een goede basis biedt om aansluitend een beroepsopleiding te
volgen. Als laatste vorm van algemeen voortgezet onderwijs volgt dan het lager algemeen voortgezet onderwijs (l.a.v.o.) dat in de plaats moet komen van het vroegere
voortgezet lager onderwijs (v.g.l.o.).
De derde schoolsoort is het beroepsonderwijs, een regeling die een heel verscheiden
beeld te zien geeft van de scholen die ertoe behoren. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld de scholen voor landbouwonderwijs, waarvoor nog geen wettelijke regeling
bestond, de scholen voor technisch- en huishoudonderwijs, het vroegere nijverheidsonderwijs en de scholen voor de opleiding van onderwijzend personeel. Tot deze laatste
behoren zowel de opleidingsschool voor kleuterleidsters, uitgewerkt in artikel 12 van
het wetsvoorstel, als de kweekschool voor onderwijzers, waaraan in artikel 13 nadere
invulling is gegeven. Het 'eigenlijke' beroepsonderwijs komt er wat dit betreft 'bekaaider' af, een opmerking die ook in de Tweede Kamer wordt gemaakt. De minister is
hier van mening dat een regeling van de cursusduur en de te onderwijzen vakken
'gezien de grote diversiteit in opleidingen' ondoenlijk is.
Van essentiële betekenis voor de concrete invulling van de grondslagen van het
ontwerp is tenslotte de onderlinge samenhang tussen de verschillende schoolsoorten.
Deze wordt in hoofdstuk 5 nader uitgewerkt. De toelichting spreekt van horizontale
en verticale bindingen, die samen 'een organisch geheel van onderwijsvoorzieningen'
moeten bieden. Aan de horizontale binding zou uitvoering gegeven moeten worden
door het instellen van een eerste leerjaar bij het v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. In dat jaar
worden zoveel mogelijk dezelfde vakken gegeven. De omschrijving doet sterk denken
aan het brugjaar, een benaming die echter niet gebruikt wordt. De bedoeling van dit
jaar is uitstel van de schoolkeuze, zonder dat tijdverlies optreedt.
Met verticale bindingen wordt gedoeld op de aansluitingsmogelijkheden tussen de
verschillende schoolsoorten. Vooral dit laatste zou de kroon op het werk moeten zijn
bij deze mammoetoperatie. De aansluitingen tussen de verschillende onderwij sty pen
zouden immers een doorstroming mogelijk maken en daarmee de wijziging van een
eerder gemaakte schoolkeuze in principe aanzienlijk vergemakkelijken.
Vanuit de Tweede Kamer wordt ook op de inhoudelijke voorstellen gefundeerde
kritiek geuit. Vooral het gebrek aan onderwijskundige mogelijkheden wordt ter discussie gesteld. Van een vernieuwing van het onderwijs, waarbij de individuele leerling
meer op hem of haar toegesneden kansen zou krijgen, is eigenlijk geen sprake, vinden
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veel kamerleden. Noch aan 'de ontwikkeling van speciale begaafdheden' noch aan de
minder begaafden is in het ontwerp veel aandacht besteed. Ook 'het welhaast hopeloos
schrijnende vraagstuk van de talloze zittenblijvers' is niet in de beschouwingen betrokken. Dit onderwerp komt ook bij de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer nog
uitvoerig aan de orde.
Hoe zit het overigens met het primaat van het individu in het onderwijs? Het
wetsontwerp staat immers grotendeels in het teken van algemeen vormend onderwijs.
Gaat deze vorm van onderwijs niet uit van een bepaald type mens, 'dat, als grootste
gemene deler uit allerlei karakters afgeleid, als nastrevenswaard kan gelden', zo wordt
in het voorlopig verslag van de Tweede Kamer zo treffend gesteld.64
Ook verder rijzen er met betrekking tot de inhoud van het onderwijs veel vragen.
Zal de samenbundeling van het gehele voortgezet onderwijs, 'wat het onderwijs zelf
betreft niet enigszins nivellerend' werken en zal deze door de langere opleidingsduur,
die hiervan in veel gevallen het gevolg is, niet juist leiden tot 'een devaluatie van
kansen' en werken ten nadele van 'het arbeiderskind'? Want hoewel dat bij het wetsvoorstel niet als uitgangspunt wordt aangegeven, lijkt de emancipatiegedachte impliciet
een belangrijke rol te hebben gespeeld. Dit kan mede verklaren waarom katholieken
en socialisten zich zo gezamenlijk achter het voorstel schaarden. De emancipatoire
functie is vooral af te leiden uit de horizontale en verticale doorstroommogelijkheden
die in het voorstel geboden worden. Zouden er daarom niet meer verticale overgangsmogelijkheden moeten komen, bijvoorbeeld tussen h.a.v.o. en v.w.o. en m.a.v.o. en
h.a.v.o.? Kan men bijvoorbeeld ook overstappen van het m.a.v.o. naar het h.b.o., wat
vroeger bij de m.u.l.o. mogelijk was?65 Immers: 'Juist nu er een eenheid van conceptie is gevonden moet op deze mogelijkheid - het overstappen van het ene schoolsoort
naar het andere - wel de nadruk vallen'. Moet vooral het nieuwe h.a.v.o. hier niet voor
een belangrijk deel zijn functie aan ontlenen?66 In de Eerste Kamer wordt met name
de mogelijk nivellerende werking van het voorgestelde stelsel aan de orde gesteld.
Bestaat niet het gevaar dat intelligente kinderen worden tegengehouden? Of zoals het
in het voorlopig verslag zo mooi tegen elkaar wordt afgewogen: 'De tendens welke
zij in het gehele ontwerp meenden te bespeuren, nl. om de zwakke leerlingen tegemoet
te komen, waardeerden zij. Indien dit echter impliceert dat de begaafde leerling niet
meer de kansen krijgt welke bij zijn aanleg past, wordt er huns inziens aan het intellect
een op geen enkele wijze te verantwoorden hinderpaal in de weg gelegd'.67
Ook over de functie van het brugjaar worden veel vragen gesteld. Deze functie is
tweeërlei: het is bedoeld om de overgang te vergemakkelijken tussen lager- en voortgezet onderwijs en heeft tevens een duidelijk selecterende, determinerende functie. Is
dit wel te combineren, is een vraag die schuil lijkt te gaan achter veel vraagtekens die
bij de brugklas geplaatst worden. Door sommigen wordt aangegeven de functie van
de brugklas in de eerste plaats te zien in 'de verlichting van de overgang van lagernaar voortgezet onderwijs' en niet als de ideale oplossing van het probleem van de
schoolkeuze. Een brugklas van één jaar is onvoldoende om op grond daarvan tot een
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andere schoolkeuze te kunnen komen. Aan de andere kant zou het de 'uitgesproken
intelligente kinderen' onnodig afremmen. Dit punt komt ook in de Eerste Kamer, waar
onderwijsinhoudelijk nog menig harde noot wordt gekraakt, opnieuw aan de orde.
Opgemerkt wordt daarover: 'Gezien het ingrijpende karakter van het brugjaar had men
mogen verwachten dat dit op bijzondere afdoende onderwijskundige gronden zou zijn
aangetoond. Dat is echter niet het geval'.68
Algemeen is er tenslotte in de Tweede Kamer veel kritiek op de nieuwe benamingen voor de verschillende schoolvormen: 'waarom moeten termen worden gebruikt,
die het volk niet begrijpt en niet zal begrijpen, terwijl goede Nederlandse namen
voorhanden zijn', is de vraag.69 De kritiek wordt hier nog eens bondig samengevat:
'In al deze vernieuwingen, die in wezen geen vernieuwingen zijn, zagen de hier aan
het woord zijnde leden geen enkel heil'.
Dat Cals' reactie op de in het voorlopig verslag van de Tweede kamer naar voren
gebrachte punten geen wezenlijke bijdrage levert aan de discussie, kwam in de inleiding al ter sprake. Zo zegt de minister naar aanleiding van de hier naar voren gebrachte kritiek het eens te zijn met de algemene eis dat het onderwijs zoveel mogelijk
tegemoet moet komen aan ieders individuele gesteldheid. Hij voegt daar echter meteen
aan toe dat 'hieraan op doelmatigheidsgronden grenzen moeten worden gesteld' .7" Op
de klacht dat de strekking van het wetsvoorstel uniformerend zou zijn, is het antwoord
zonder verdere argumentatie dat het ontwerp juist betere ontplooiingsmogelijkheden
biedt 'overeenkomstig de eigen aard en aanleg van de leerlingen' dan de bestaande
wettelijke regeling'.71
In de Eerste Kamer wordt tenslotte door staatsecretaris Janssen, de opvolger van
De Waal, het belang benadrukt van een goede lerarenopleiding. Dit is voor veel sprekers in de kamer een belangrijk aandachtspunt. Als er geen goede leraren zijn - en dat
zijn 'leraren, die enthousiast zijn, die kundig zijn, die opgeleid zijn om les te geven,
die een goede pedagogische en didactische scholing hebben gehad - dan bereiken we
met onze gehele organisatie van het onderwijs niets'.72

Grondrechten
Hoe dicht rechtsgrond en grondrechten elkaar ook in deze periode nog naderen blijkt
uit de passage uit het voorlopig verslag van de Eerste Kamer, waarin de constructieve
onderwijsdoelstelling van het ontwerp-Mammoetwet resoluut wordt afgewezen. De
tegenstanders van deze ruime doelstelling leggen een direct verband met de vrijheid
van onderwijs van artikel 208 (oud) Grondwet. Naar hun oordeel dient de taak van de
staat 'veeleer begeleidend, volgend en registrerend, dan creërend', te zijn. Hun interpretatie van het grondwetsartikel is duidelijk anders dan die van de minister. Deze legt
de onderwijsvrijheid uit als een vrije schoolkeuze van de ouders en een gemeenschappelijke vrijheid voor openbaar en bijzonder onderwijs. Deze uitleg van de vrijheid van
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onderwijs is veel minder fundamenteel dan die welke de tegenstanders van een constructieve onderwijspolitiek voor ogen staat. Deze stellen: deze 'wortelt in de geestelijke vrijheid in het algemeen. Zij wordt niet geschapen door Grondwet en wet, noch
erkend'.73
De minister geeft in reactie daarop aan dat naar zijn mening van ongrondwettigheid
van het voorstel niet kan worden gesproken. Oók niet in de opvatting van Van Hulst
en Algra, constateert de minister 'dankbaar', zij het dat er in hun opvatting wel sprake
is van een verschil in interpretatie van het grondwetsartikel.74
Onderwijs en uitvoering
Met het oog op de uitvoering is in de eerste plaats de opmerking vanuit de Tweede
Kamer interessant over de gekozen wettelijke structuur om het gehele voortgezet
onderwijs in één wet onder te brengen. Veel leden konden zich hierin vinden, terwijl
anderen juist aangeven dit onbegrijpelijk te vinden. Cruciaal hierbij is de vraag naar
het nut van het verbreken van het huidige onderwijsstelsel, waarbij de verschillende
typen van onderwijs waren geregeld in verschillende wetten. De noodzaak van coördinatie van de verschillende onderwijsvormen, een belangrijke aanleiding voor dit ontwerp, hoeft immers niet te leiden tot de vorm van legislatieve coördinatie waarvoor
nu gekozen is.75
Algemeen kritisch worden ook de vele en ruime delegatiebevoegdheden in het
wetsvoorstel besproken. De kamer raakt hiermee het zicht kwijt op de betekenis van
het wetsvoorstel voor de praktijk. Er wordt teveel macht geconcentreerd bij het departement waarmee het parlement en de ouders buiten spel worden gezet.76 Is het bijvoorbeeld nodig om de schoolvakanties op deze wijze centraal te regelen? Wat dit
laatste punt betreft zijn er anderzijds ook veel kamerleden die aan deze kwestie niet
tillen - de mogelijkheid bestond immers ook in de bestaande regeling al - en zeggen
niet te begrijpen dat er zo'n principieel punt van wordt gemaakt.
Aan dit punt van kritiek wil de minister overigens, als enige van de vele die naar
voren worden gebracht, tegemoet komen. Zo wordt bijvoorbeeld de regeling van de
vacanties nu meer vrij gelaten en wordt met betrekking tot het beroepsonderwijs in het
wetsvoorstel zelf een tweetal nieuwe artikelen opgenomen.77 In de Eerste Kamer
komt de kritiek op de vele delegatiebepalingen, waarin 'tot vervelens toe' wordt
voorgeschreven dat de regeling van het onderwerp in kwestie bij algemene maatregel
van bestuur plaatsvindt, opnieuw aan de orde.
Dat een consensus ver te zoeken is komt ook tot uitdrukking in de 'verwerking'
van de ingewonnen adviezen. De minister heeft wel een erg eigen opvatting over wat
'overleg' is, vindt het lid van de Eerste Kamer Van Hulst (CHU). Hij heeft de adviezen, op een enkele ondergeschikte wijziging na, eenvoudig naast zich neer gelegd. Uit
de wijze waarop Cals de verwijten over het gebrek aan overleg vervolgens pareert,
blijkt het volstrekte verschil in opvatting over wat beiden onder 'overleg' verstaan: de
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minister had het graag allemaal eens willen 'uitleggen' maar had daartoe geen uitnodiging ontvangen van het protestants-christelijk onderwijs.78

Leerplichtwet 1969
Inleiding
In de periode waarin wordt gediscussieerd over de verlenging van de leerplicht tot
negen jaar breekt er politiek en maatschappelijk een onrustige tijd aan. Nadat aan het
confessioneel-liberale kabinet Marijnen (1963-1965) vanwege de omroepkwestie
voortijdig een eind was gekomen, treedt in 1965 het kabinet Cals-Vondeling aan. Bij
de formatie van dit kabinet wordt besloten tot een departementale herindeling, die een
einde maakt aan het 46-jarig bestaan van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen en naast een ministerie van Onderwijs en Wetenschappen tot de
vorming leidt van het nieuwe ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk. Dit kabinet wordt in 1966 tijdens de dramatische nacht van Schmelzer door de
eigen KVP-fractie ten val gebracht. Na het overgangskabinet Zijlstra treedt in 1967 het
confessioneel-liberale kabinet De Jong aan (1967-1971). Bij de verkiezingen in 1967
trekken D'66 en de Boerenpartij veel stemmen en krijgen beide 7 zetels.
Constante factor in deze roerige politieke periode vormt het staatssecretariaat van
Grosheide. Deze verwierf deze functie in het kabinet Marijnen in 1963 en zou deze
blijven bekleden tot 1971. Onder zijn leiding vindt de voorbereiding en de indiening
van het ontwerp-Leerplichtwet 1968 plaats en de invoering van de Wet op het voortgezet onderwijs. Grosheide 'overleeft' drie ministers, eerst Bot, bij wie hij staatssecretaris wordt in 1963, dan Diepenhorst, die minister van Onderwijs en Wetenschappen
is in het kabinet Cals-Vondeling en tenslotte Veringa, die deze post bekleedde in het
kabinet De Jong.
Ook maatschappelijk vinden grote veranderingen plaats. Deze beperken zich echter
vooralsnog tot de universiteiten en het wetenschappelijk onderwijs. In de andere
afdelingen van het onderwijs is het nog betrekkelijk rustig en worden de eerder in
gang gezette ontwikkelingen consciëntieus voortgezet. Wat betreft de hier te bespreken
leerplichtverlenging tot negen jaar wordt aangesloten bij de al in de Nota leerplichtverlenging 1963 uiteengezette standpunten.79 Behandeling van deze nota vond gezien
de nauwe samenhang tussen de leerplichtverlenging en het arbeidsverbod gelijktijdig
plaats met de behandeling van het voorwaardelijk arbeidsverbod voor 14-jarige jongens, een wetsvoorstel dat een jaar eerder aan de Kamer werd aangeboden.80 De
voorwaarde bij het arbeidsverbod bestond uit het volgen van één dag vorming of
onderwijs per week, 'de basis van de partiële leerplicht', aldus de Raad voor de Jeugdvorming in zijn advies over de leerplicht uit 1979.81 Voor 14-jarige meisjes kwam
al in 1954 een arbeidsverbod tot stand. Deze maatregel vloeide voort uit de grote
bezorgheid over de situatie van de fabrieksmeisjes. De ervaringen opgedaan in het
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ruwe fabrieksklimaat zouden een slechte start zijn voor de rol als huisvrouw en moeder welke voor hen nu eenmaal was bestemd.82 Het te verwachten socialiserende
effect van de leerplicht komt hier opnieuw duidelijk naar voren. Aan de mogelijkheid
tot het verlenen van landbouwverlof aan leerplichtige kinderen was in 1958 een einde
gekomen.83
Ondanks het feit dat de oogst aan maatregelen niet indrukwekkend is, ontstaat van
deze periode het beeld dat er hard is gewerkt, vooral achter de schermen. Dit beeld
komt overeen met het totaalbeeld van de periode van de wederopbouw. De sfeer, die
uit de maatregelen en de gevoerde discussies spreekt, is overwegend zakelijk van toon.
Dit komt bijvoorbeeld goed tot uitdrukking in de woorden van Bot, opvolger van Cals
in het kabinet Marijnen. Bij de behandeling van de Nota leerplichtverlenging 1963 in
tweede termijn herhaalt Bot dat 'het hier thans niet gaat om platonische verklaringen
inzake het nut van leerplichtverlenging in het algemeen of het opstellen van een onderwijsbeleid op dit stuk van zaken in een soort luchtledig, maar over de noodzaak hic
et nunc, dus onder de omstandigheden van vandaag (...) een samenstel van onderwijskundige en pedagogische voorzieningen te treffen, die op zo kort mogelijke termijn, zowel de betrokken groep 14-jarigen passend ontvangen en begeleiden als tegelijk het wenselijke geachte doel van leerplichtverlenging en partiële leer - en vormingsplicht helpen verwezenlijken'.84
De groep waarop hier gedoeld wordt is de 'achterstandsgroep', de groep van weinig begaafde kinderen, die vaak ook een sociale achterstand hebben. Dat de overheid
tot deze maatregel moet overgaan wordt zonder meer aangenomen, ook door de kamer
bij de mondelinge behandeling van de nota. De geïndustrialiseerde samenleving stelt
steeds hogere eisen aan haar leden en dwingt daarmee tot een hoger opleidingsniveau
om aan deze eisen te kunnen voldoen. De vraag is slechts hóe de bovenbedoelde
groep, geschat op 44.000 jongeren, tot het volgen van onderwijs kan worden aangezet.
Dit verplicht tot het scheppen van voorzieningen zodat deze kinderen letterlijk en
figuurlijk bij de les gehouden kunnen worden.
De unanimiteit in het oordeel dat een leerplichtverlenging ook steeds het belang
zou dienen van de sociaal en intelligent zwakkere jongere, wordt doorbroken door Van
Dijk van de VVD. Hij vraagt zich af of het hier inderdaad gaat om degenen die het
meest kwetsbaar zijn. Hij zegt: 'Ik geloof dat deze meer volwassen zijn dan hun
leeftijdgenoten, die hun hele leven in de schoolbanken hebben gezeten'.85 Hiermee
doorbreekt Van Dijk het beeld van de werkende jongere als slachtoffer, een beeld, dat
later in de nota werkende jongeren zijn hoogtepunt zal bereiken.
Het ontwerp-Leerplichtwet 1968, dat in 1967 wordt ingediend, vormt in deze
ontwikkeling bijna een anticlimax.86 Hierbij wordt weliswaar de verlenging van de
leerplicht tot negen jaar voorgesteld, maar het ontwerp beoogt in de eerste plaats een
betere naleving van de leerplicht.
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De uitbreiding van de leerplicht staat op zich niet ter discussie. Dat deze in strijd
zou kunnen zijn met de invloedsvrije sfeer van de ouderlijke macht komt zelfs niet ter
sprake. Een reflexie op de vraag naar de betekenis van de door de regering opgelegde
leerplicht in relatie tot de door de ouders zelf te dragen verantwoordelijkheid voor de
verwezenlijking van het recht op onderwijs van hun toevertrouwde kinderen, is niet
meer aan de orde. Ook niet bij de ouders zelf.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is het voornemen om de bestaande ontheffingsmogelijkheid voor de leden van de trekkende bevolking op te heffen. De belangenorganisatie van de schippers, de groep uit de trekkende bevolking waarop de discussie zich
toespitst, heeft hier blijkens de toelichting zelf om gevraagd. Over dit onderdeel van
het wetsontwerp wordt het meest principieel gediscussieerd. Een schoolplicht betekent
in deze gevallen dat het kind aan de wal zal moeten worden geplaatst met als gevolg
dat de ouderlijke macht en het gezin ook feitelijk worden aangetast. Verrassend is de
wending die de discussie tijdens de parlementaire gedachtenwisseling zal blijken te
nemen. Het lijkt een periode waarin de toenemende bemoeienis van de overheid met
het gezin zonder noemenswaardige vragen wordt geaccepteerd.
Overheid en onderwijs
Ter rechtvaardiging van de negenjarige leerplicht wordt, evenals bij het voorstel tot
verlenging van de leerplicht tot acht jaar vlak na de oorlog, een beroep gedaan op de
communis opinio. Maar er is meer. De verlenging van de leerplicht tot negen jaar
wordt mede gelegitimeerd met een directe verwijzing naar de Wet op het voortgezet
onderwijs.87 Uitgangspunt is 'dat het voor elk kind noodzakelijk is vóór zijn intrede
in de maatschappij ten minste een vorm van voortgezet onderwijs te volgen en dat de
Leerplichtwet de zorg moet afdwingen voor dat onderwijs waarvan het gemis als
verwaarlozing wordt aangemerkt'.88
Voorop staat echter dat de overheid wél iets te bieden moet hebben en dat, wil de
verplichting tot het volgen van het negende leerjaar zinvol worden vervuld, eerst
voldoende vormen van aangepast onderwijs aanwezig moeten zijn. In de gegeven
omstandigheden betekent dit dat vooralsnog niet tot invoering van het negende leerjaar
kan worden overgegaan en dat de invoering wordt uitgesteld tot een nader door de
Kroon te bepalen tijdstip.
De gedachtenwisseling met de kamer vertoont op dit punt sterke overeenkomst met
de bespreking van het wetsvoorstel tot opschorting van het achtste leerjaar in 1946.
Het kan ook nu de kamer niet snel genoeg gaan. Het verzet tegen het voorstel concentreert zich op de mededeling dat het tijdstip van invoering niet kan worden aangegeven. Vooral bij de VVD is het verzet hiertegen groot.89 Daarnaast is er ook kritiek
op de mogelijkheid van schriftelijk onderwijs voor schipperskinderen.
De leerplichtverlenging als zodanig vormt geen onderwerp van discussie. Dat wordt
nog eens benadrukt door de staatssecretaris. Deze stelt zelfs: 'Het ontwerp heeft in de
eerste plaats tot doel verbetering van de procedure voor de bestrijding van het onwettig
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89 TK 1967-1968, 9039, nr. 4, p. 6

84

LEERPLICHT EN RECHT OP ONDERWIJS

schoolverzuim. Daarbij is tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt de invoering van
een negenjarige leerplicht wettelijk en op eenvoudige wijze mogelijk te maken'.90
De grote unanimiteit over het voorstel blijkt eens te meer bij de mondelinge behandeling. De heftige pleidooien pro en contra een leerplicht, destijds uitlopend op de
aanname van de Leerplichtwet 1900 lijken tot het verleden te behoren. Daarvan kan
men zich precies 68 jaar later maar met moeite een voorstelling maken. Zo zegt Van
Bennekom (ARP): 'Als men echter deze Handelingen doorleest, wordt men toch wel
getroffen door de merkwaardige motiveringen, die van verschillende zijden zijn aangevoerd om de leerplicht te bestrijden'.91 Op Koekoek (BP) na is voor alle fracties, ook
voor het GPV en de SGP, de leerplichtverlenging een vanzelfsprekend gegeven. Een
reden daarvoor wordt dan ook nauwelijks nog expliciet gegeven. Schuring (CHU)
brengt het nog als volgt onder woorden: 'Ik meen wel te kunnen concluderen dat de
negenjarige leerplicht in ons nieuwe onderwijsbestel past en dat het volmaakt in overeenstemming is met de hele maatschappelijke ontwikkeling'.92
Geheel in lijn met de traditie is wél de centrale positie van de sociaal- en intellectueel-zwakke leerlingen in het debat over de uitbreiding van de leerplicht. De minder
begaafde leerlingen hebben extra steun nodig, zoals de KVP bijvoorbeeld van mening
is.93 Gesuggereerd wordt ook om voor een kleine 'restgroep', voor welke de juiste
onderwijsvorm niet kan worden gevonden, een individuele vrijstellingsvorm mogelijk
te maken.94 Het vertrouwen in het bereik van de leerplichtmaatregel is echter groot.
Zo stelt de VVD: 'De verlenging van de leerplicht geeft aan allen, en zeker aan de
groepen die hiervan het meest profiteren, namelijk de meer manuaal dan intelligent
begaafden, de gelegenheid zich in een samenleving, die steeds zwaardere eisen zal
stellen, te handhaven'.95 Dit is een visie die later in de Eerste Kamer wel enigszins
gerelativeerd zal worden. Tot symbool voor deze groep van zwakkere leerlingen zijn
de schipperskinderen verheven.
Koekoek is de enige die tegen de leerplichtverlenging is. Dit is een 'aantasting van
de vrijheid, waartegen wij groot bezwaar hebben'. Dit geldt temeer nu de vrijwillige
deelname aan het onderwijs reeds zeer groot is en de kinderen die niet 'doorleren', de
kinderen zijn die het niet kunnen. Met deze uitbreiding van de leerplicht geeft de
overheid naar zijn mening aan dat 'er te weinig waardering bestaat voor de verantwoordelijkheid van onze Nederlandse ouders ten aanzien van de leermogelijkheden van
hun kinderen'.96
In de Eerste Kamer wijdt Van Hulst (CHU), destijds gezaghebbend opponent bij
de behandeling van het ontwerp-mammoetwet in deze kamer, een principiële beschouwing aan de vraag naar een rechtvaardiging voor en de betekenis van de leerplicht.
Wat is de motivering van de groep, voor wie de leerplicht feitelijk zal gaan gelden,
om niet aan het voortgezet onderwijs deel te nemen. Wat weten wij eigenlijk van hen.
Hij stelt: 'Wij moeten ons dan ook afvragen of datgene, wat bij de volwassen generatie
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kennelijk een communis opinio is, aan een groep van 44.000 jonge mensen moet
worden opgelegd, zonder dat wij precies weten waarom deze groep van oudere kinderen zich tegen deze communis opinio verzet'.97 Als daartoe dan toch besloten wordt
moeten wij ons tot het uiterste inspannen om nieuwe vormen van onderwijs te vinden,
die aansluiten bij de leef- en denkwereld van de betrokken jongeren. Van Hulst is van
mening dat wij 'te gemakkelijk spreken over de eisen van de maatschappij en wij
daarmee eigenlijk maatschappij synoniem stellen met bedrijfsleven'.98 Dit gaat ten
onrechte voorbij aan de sociaal-culturele aspecten van de maatschappij die eveneens
in het onderwijs tot uitdrukking moeten komen. Dat geldt zeker voor de groep die er
niet zelf voor kiest om de school te bezoeken en deze eerder ziet 'als een exponent
van de burgerlijke subcultuur'. Dat Van Hulst desondanks met de negenjarige leerplicht kan instemmen is dank zij het vertrouwen 'dat de Regering ook voor deze jeugd
onderwijs zal weten te creëren, waarin deze jeugdigen zichzelf kunnen herkennen'.
Hoewel Grosheide de vraag van Van Hulst van groot principieel belang acht, stelt
hij zich op het standpunt: 'Ik zou wat dit betreft met alle erkenning van het feit, dat
men dertien-, veertien- en straks vijftienjarige jongens en meisjes niet meer als kleine
kinderen moet behandelen, toch nog wel de uitspraak willen staande houden dat de
beslissing over al dan niet blijven niet bij hen behoort en niet van hen afhankelijk
dient te zijn'.99
Inhoud en doel
Een belangrijk punt bij de uitwerking van het wetsvoorstel vormt het doen vervallen
van het ontbreken van een vaste verblijfplaats als vrijstellingsgrond. Dit wordt toegelicht in termen van 'gelijkstelling' tussen schipperskinderen en walkinderen. Hierom
zou vanuit de kringen van de betrokkenen zelf gevraagd zijn.100 Bij de kamerbehandeling heeft dit voorstel tot veel kritische beschouwingen aanleiding gegeven. De kritiek vanuit de kamer betreft echter niet het voorstel zélf, maar de suggestie om voor
deze groep schriftelijk onderwijs mogelijk te maken door dit als een vorm van huisonderwijs aan te merken. In deze constructie wordt een vorm van vrijstelling toch mogelijk gemaakt. Dit zou tegemoet komen aan het bezwaar dat jonge kinderen aan het
gezin zouden moeten worden onttrokken. Juist dit voornemen stuit vrijwel unaniem
op verzet. In de woorden van de PvdA: 'men meende in het bijzonder, dat schriftelijk
onderwijs aan boord van een schip op de binnenvaart vooral voor de jongere kinderen
een onmogelijkheid is'.101 Deze kritiek neemt niet weg dat er anderzijds ook twijfel
bestaat over de wenselijkheid van een feitelijke scheiding tussen het kind en het ouderlijk gezin. Dit ondanks de instemming met de voorgestelde gelijkstelling in abstracto.
Zo vraagt de VVD zich af 'of de totaal andere omstandigheden gelijkstelling feitelijk
altijd mogelijk maken'.102 In dit geval leidt dit er immers toe dat het kind langdurig
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buiten het gezin zal moeten verblijven. Vooral voor de KVP is het moeilijk te accepteren dat kinderen op deze wijze 'de vorming in het gezin moeten missen'.103
Ondanks deze bezwaren is Grosheide van mening dat de voorkeur voor huisonderwijs, zo die er is en wanneer dit onderwijs aan redelijke eisen voldoet, dient te worden
gerespecteerd. Immers 'De zorg voor de opvoeding van het kind is in de eerste plaats
een taak van de ouders'. Bovendien, waarom zou huisonderwijs wel zijn toegestaan
aan hen die aan de wal wonen en niet aan hen die een trekkend bestaan leiden?104
Dit valt niet te rijmen met de beoogde gelijkstelling. Wel betreurt hij dat de indruk is
ontstaan dat de mogelijkheid van schriftelijk onderwijs vooral voor de schipperskinderen zou zijn bedoeld; het gaat ook in deze gevallen om uitzonderingen.105
Bij de mondelinge behandeling neemt de discussie een andere wending. Als gevolg
van de ongelukkige uitlating over de mogelijkheid van schriftelijk onderwijs aan
schipperskinderen, geeft een meerderheid in de kamer nu aan helemaal van het huisonderwijs af te willen. Masman (PvdA) dient hiertoe een amendement in, dat zal worden aangenomen. Het antwoord van Grosheide, dat in het kader van de gelijkstelling
deze mogelijkheid niet aan schipperskinderen kan worden onthouden, heeft het tegenovergestelde effect bereikt. Zelfs de VVD geeft aan de noodzaak van handhaving van
het huisonderwijs niet in te zien.106 De christelijke partijen zijn wat dit betreft deels
terughoudender. Zo zegt Jongeling (GPV): 'Ik wil dit ontsnappingsluik graag behouden, al is het maar voor een nog zo kleine groep, juist omdat het gaat om het recht
van de ouders en om het zoveel mogelijk samenhouden van het gezin. Bovendien is
het leven altijd veel pluriformer dan wij ons kunnen voorstellen'.107
Bij de bespreking van de inhoud van het aan te bieden onderwijs geldt de grootste
zorg de 'intellectueel zwak begaafde jeugdigen'. Veel aandacht wordt besteed aan het
type onderwijsvoorziening dat voor 'deze restgroep' in het leven moet worden geroepen. Uitvoerig wordt geschetst om welke aantallen jeugdigen het gaat en op welke
wijze aan hen een passende opleiding kan worden geboden.108 Er is de afgelopen
periode veel vooruitgang geboekt met het individueel technisch onderwijs voor jongens
en het individueel nijverheidsonderwijs voor meisjes, dat voor deze groep is bedoeld.
De voortgang is echter afhankelijk van onzekere factoren, zoals het financiële prioriteitsschema, waarbij de uitvoering van de Mammoetwet voorrang geniet.109
Dat pas tot invoering van het negende leerjaar kan worden overgegaan als voldoende aangepast en zinvol onderwijs aanwezig is, wordt door vrijwel alle fracties
onderschreven. Is dit onderwijs er niet, dan wordt de leerplichtverlenging voor de
groep voor wie deze bedoeld is 'een ontoelaatbare geestelijke belasting' om met de
VVD te spreken110 of een 'schrijnende ellende', zoals Jongeling (GPV) zegt.111
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Grondrechten
In de discussie naar aanleiding van de gelijkstelling tussen schipperskinderen en walkinderen komt opnieuw de principiële vraag aan de orde naar de aan de ouderlijke
macht te stellen grenzen. Evenals destijds bij de instelling van de leerplicht betreft dit
de vraag of de staat wel het recht heeft de ouderlijke macht aan te tasten ten behoeve
van het kind. Waar moet de afweging tussen het recht van de ouder om het gezin
onaangetast te laten en de wens om het kind zoveel mogelijk recht te doen in resulteren? Van Bennekom (ARP), Masman (PvdA), Engelbertink (KVP), Dijkstra (D'66),
Vonhoff (VVD) en Van der Lek (PSP) vinden allen dat het recht van het kind hier
moet prevaleren en dat aan een mogelijke voorkeur van de ouders voor huisonderwijs
moet worden voorbijgegaan. Het handhaven van de vrijheid van de ouders is hier niet
op zijn plaats, vindt Engelbertink"2 en Van Bennekom wil 'de schippers tegen zichzelf beschermen'."3
Onderwijs en uitvoering
Dat als gevolg van de onderwijskundige en financiële implicaties van de invoering
van de Mammoetwet niet kan worden aangegeven wannéér de voor de uitvoering
van de leerplichtmaatregel noodzakelijke onderwijsvoorzieningen beschikbaar zijn,
blijkt voor velen moeilijk te accepteren. Paradoxaal genoeg lijken de invoering van
de Mammoetwet en die van het negende leerjaar elkaar hier in de weg te zitten. In
de woorden van Grosheide: 'Het creëren van de mogelijkheid van het volgen van
onderwijs blijft nog altijd iets anders dan het opleggen van een verplichting tot het
volgen van onderwijs'."4 Vooral de VVD, destijds een tegenstander van de invoering van de Mammoetwet, is hier slecht over te spreken: 'Bij de behandeling van dit
onderwerp blijkt eens te meer, dat de Mammoetwet een bijzonder zware hypotheek
legt op ons onderwijsgebouw en dat allerlei bijzonder nuttige en belangrijke verbeteringen, misschien minder spectaculair, maar naar mijn mening heel wezenlijke verbeteringen, daardoor wat naar achteren worden geschoven'."5
Dat de naleving in de toelichting als eerste wordt besproken geeft duidelijk aan dat
dit onderdeel op de eerste plaats komt. De oude procedure is te lang en omslachtig en
staat daarmee een effectieve bestrijding van het schoolverzuim in de weg. Gesteld
wordt: 'niet zelden is het kind leerplichtvrij tegen de tijd waarop de ouders voor de
kantonrechter moeten verschijnen'."6 Verondersteld wordt dat door het geringe vertrouwen in het effect in veel gevallen het schoolverzuim niet eens wordt gemeld. Deze
veronderstelling leidt er mede toe dat wordt aangenomen 'dat het aantal gevallen van
ongeoorloofd schoolverzuim steeds groter wordt'. Dit in tegenstelling tot de officiële
statistieken die op grond van de meldingen tot een rooskleuriger resultaat komen."7
Dat een effectieve bestrijding van schoolverzuim niet alleen aan de lange procedure
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te wijten is wordt eveneens onderkend en wat dat aangaat lijkt er weinig veranderd.
Als bepalende factoren daarbij zijn immers ook in het spel: 'onverschilligheid van een
aantal ouders, leermoeheid, het verlangen om zo spoedig mogelijk eigen inkomsten te
verwerven enz.'." 8
Voorgesteld wordt om de commissies tot wering van schoolverzuim af te schaffen
en het toezicht op de naleving geheel op te dragen aan burgemeester en wethouders.
Belangrijk argument voor Grosheide is dat deze vorm van toezicht geheel aansluit bij
zijn standpunt dat het toezicht 'veel meer het karakter zal moeten dragen van maatschappelijke zorg dan van justitieel optreden'."9 Het toezicht moet zijn 'ingebouwd
in het geheel van gemeentelijke activiteiten op maatschappelijk gebied'. De verantwoordelijkheid voor het doen van een melding blijft ook in de nieuwe regeling bij de
hoofden van scholen.
De symbolische betekenis van de leerplichtwet lijkt hier opnieuw sterk te spreken.
De staatssecretaris spreekt de verwachting uit dat: 'Het enkele feit van een geheel
nieuwe wet bovendien een goed moment zal blijken voor nieuwe voornemens'.120
Ook uit de aan de leerplichtambtenaar te stellen eisen blijkt het accent op de
maatschappelijke zorg. Hier wordt gedacht aan personen 'die ervaring hebben in het
maatschappelijk werk en die met het onderwijs bekend zijn'. Uit de woorden van de
staatssecretaris spreekt een groot vertrouwen in deze beroepsgroep: 'Bij een juiste
keuze van de persoon zal het ongetwijfeld mogelijk blijken beide aspecten van de
nieuwe functie te combineren'.121
In de kamer roept vooral de gecombineerde functie van de leerplichtambtenaar
vragen op. De KVP vraagt wat de staatssecretaris precies onder die maatschappelijke
begeleiding verstaat en D'66 betwijfelt of het mogelijk zal zijn 'de dubbelrol van
maatschappelijk werker en opsporingsambtenaar goed te spelen'.122
Ook op dit punt neemt Koekoek een uitzonderingspositie in. Hij vindt dat de
overheid het probleem van het schoolverzuim alleen maar verergert door de uitbreiding
van de leerplicht. Onder invloed van radio en tv onttrekken immers steeds meer kinderen zich aan de invloed van de ouders. Het zal er daarom nog eens van komen, zo
voorspelt Koekoek, dat bij schoolverzuim in plaats van de ouders de kinderen zelf gestraft zullen worden.123 Ook Van Bennekom (ARP) wijst op het tanende gezag van
de ouders. In tegenstelling tot 1900 toen de Leerplichtwet tot stand kwam, is er nu
eerder sprake van onmacht dan van onwil: 'Met de wet in de hand zullen wij niet alles
kunnen regelen wat wij hier zouden willen regelen'.124 De gedachte dat het schoolverzuim bij het merendeel van de ouders voortkomt uit onmacht, wordt overigens vrij
algemeen aangenomen en daarom vindt het accent op de 'maatschappelijke zorg' bij
de handhaving algemeen weerklank. Overleg en overtuiging vormen hierbij sleutelbegrippen. Preventief optreden lijkt bij deze maatschappelijke benadering duidelijk mede
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de bedoeling te zijn. De waarschuwing van Abma (SGP) dat 'dit het klimaat kan
scheppen voor verkeerde bazigheid' lijkt hier dan ook niet misplaatst.125

Nabeschouwing
Inleiding
De opvatting over de staatstaak ondergaat in de naoorlogse periode ingrijpende wijzigingen. Het vrijheidsbeginsel speelt vrijwel geen rol van betekenis meer. De inspanningen, die in het kader van de wederopbouw worden geëist om de materiële en
geestelijke chaos te bedwingen, vragen om een actief ingrijpende overheid. Voor
reflexie op de vraag naar de omvang van de taak van de overheid, die juist in het
kader van de wederopbouw zo'n belangrijke functie heeft te vervullen, is weinig
ruimte. Opmerkelijk hierbij is dat het vertrouwen in de overheid als zodanig ondanks
de oorlogservaringen met de bezettende overheid geen verandering lijkt te hebben
ondergaan. Vlak na de oorlog leeft in brede kring de gedachte dat de oude sociale en
politieke structuren voorgoed 'doorbroken' dienen te worden.
Alles is erop gericht om de maatschappelijke orde te herstellen. Immers, pas als de
chaos is bedwongen en de orde is hersteld, is het mogelijk vrijheid weer te kunnen
ervaren en uit te oefenen. Het maatschappelijk herstel vormt bij de beschouwingen
naar aanleiding van de opschorting van de invoering van een achtjarige leerplicht
vrijwel het enige argument. De eerder in de leerplicht-discussie vertrouwde begrippen
als vrijheid, ouderlijke macht en het recht op onderwijs zijn in een situatie als deze
niet langer bruikbaar; als argumenten in de discussie zijn deze dan ook achterwege
gebleven.
Dat bij deze inspanningen de zorg voor het kind, dat door zijn afhankelijke positie
zozeer te lijden heeft gehad onder de oorlogssituatie, een belangrijke plaats inneemt,
is in de parlementaire gedachtenwisseling naar aanleiding van het wetsvoorstel tot
opschorting van het achtste leerjaar in alles voelbaar. Deze zorg staat echter duidelijk
in het dominante perspectief van de wederopbouw. Het gaat erom de jeugd weer in
het rechte spoor te krijgen: voor ruimte voor het individu en aandacht voor de persoonlijk doorstane ellende is in deze ontredderde maatschappij geen plaats.126
Het primaat van de maatschappij, zoals dat zich bij de wederopbouw noodgewongen manifesteerde, zet zich op eenzelfde wijze door bij de verlenging van de leerplicht
tot negen jaar. Het domineert eveneens het ontwerp- Leerplichtwet 1969 en de naar
aanleiding daarvan gevoerde gedachtenwisseling. Nu staan de eisen van de geïndustrialiseerde samenleving centraal.
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Bij de Mammoetwet is de mate van aantasting van de vrijheid van inhoudelijke
aard. Bij deze wet kan gesproken worden van een novum op onderwijsgebied. Hier
wordt gebroken met het beginsel dat de overheid op onderwijsgebied in de eerste
plaats 'volgend' optreedt. De aantasting van de vrijheid van onderwijs, de 'oude
twistappel', die uit deze intensieve vorm van bemoeienis voortvloeit, roept felle weerstanden op. Typeringen als 'technisch', 'planmatig', 'uniformerend' en 'centraliserend'
worden veelvuldig gebruikt.
Als verklaring voor deze ontwikkeling valt te denken aan de in sommige kringen
al eerder zo noodzakelijk geoordeelde 'doorbraak'. Hoewel deze niet plaatsvond in de
geïnstitutionaliseerde vorm, waarop velen gehoopt hadden, wijzen de ontwikkelingen
erop dat de gedachte van een doorbraak als zodanig een grote invloed heeft gehad op
de naoorlogse wetgeving.127
De onderwijswetgeving staat wat dit betreft niet op zichzelf. Ook Klompé, Minister
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het kabinet-De Jong is als een
typische representant van deze gedachte te beschouwen. Met maatregelen als deze
werden de fundamenten gelegd voor wat later de verzorgingsstaat zou worden genoemd en werd een onomkeerbaar proces in werking gezet. Het ontstaan van de
verzorgingsstaat valt dus eerder te traceren dan veelal wordt aangenomen. Ook Schuyt
corrigeert het beeld dat 'links' verantwoordelijk zou zijn voor het ontstaan van de
verzorgingsstaat en brengt in dit verband Veldkamp ter sprake, die als minister van
Sociale Zaken verantwoordelijk was voor de indiening voor de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 128
Rechtmatigheid en doelmatigheid
Als gevolg van het uit beeld raken van het vrijheidsperspectief in de periode van de
naoorlogse wederopbouw verandert het denken over de wenselijkheid van overheidsbemoeienis ingrijpend. De verlengingen van de leerplicht tot acht en tot negen jaar
staan niet meer ter discussie. Integendeel: in beide gevallen geeft het parlement als
medewetgever aan dat het de door de regering voorgestelde maatregelen niet ver
genoeg vindt gaan en dringt aan op snellere en verdergaande maatregelen. De consensus is groot.
Bij de verlengingen van de leerplicht wordt de rechtsgrond daarvan gezien in de
klassieke functie, die de leerplicht heeft voor de noodzakelijke scholing van de kinderen uit de sociaal-zwakke gezinnen. Het voorstel tot opschorting van het achtste leerjaar neemt hier een bijzondere plaats in. Het is aannemelijk dat de bijzondere situatie
van dat moment er mede toe heeft bijgedragen dat de noodzaak van een leerplicht niet
langer als een geïsoleerd probleem wordt gezien dat alleen de sociaal-lagere klassen
aangaat. Grote groepen kinderen afkomstig uit alle lagen van de bevolking liepen als
gevolg van de oorlogsjaren immers een ontwikkelingsachterstand op. De nadelige
gevolgen van een gebrekkige scholing worden als gevolg hiervan nu in bredere kring
ondervonden. Dat het 'arbeiderskind' desondanks degene blijft om wie het bij de
leerplichtverlenging draait, is daarbij niet verwonderlijk. Juist deze groep van sociaal
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meest kwetsbare kinderen zal het meest van de oorlog te lijden hebben gehad. Het lijkt
echter niet uitgesloten dat er in bredere kring toen meer begrip is ontstaan voor situaties waarin scholing niet of nauwelijks mogelijk was en deze veronderstelling zou
mede een verklaring kunnen vormen voor de zo eensgezinde acceptatie van de leerplichtverlenging.
Ter verduidelijking van een proces als dit kan gewezen worden op de ontwikkeling
die zich heeft voorgedaan ten aanzien van het na-oorlogse gevangenisbeleid. De mildere gevangenispolitiek en de visie op de 'criminele medemens' zijn volgens Kempe een
duidelijk gevolg van de ervaringen van in de oorlog gevangen genomen Nederlanders,
die onder normale omstandigheden nooit met het gevangenisleven in aanraking zouden
zijn gekomen. Kempe stelt dat het meer dan wat dan ook deze ervaringen zijn geweest
die de criminele politiek hebben beïnvloed.129
Ook bij de Leerplichtwet 1969 wordt de klassieke functie van de leerplicht benadrukt. In de woorden van Grosheide: 'Men kan gevoeglijk stellen dat de gehele Leerplichtwet speciaal ten behoeve van de zwakken tot stand komt'.130 Het gaat om een
'restgroep', een groep van weinig begaafde leerlingen, die vaak ook een sociale achterstand hebben. Het vertrouwen dat de overheid deze groep van minder begaafde jongeren zou kunnen bieden waar deze behoefte aan heeft, is algemeen. Het is een vertrouwen dat kenmerkend is voor deze zo optimistisch getinte periode. Zelfs het eerste
kamerlid Van Hulst, die van een groot inzicht blijk geeft in het problematische karakter van de leerplicht voor deze groep, is deze overtuiging toegedaan.
Ook het gegeven dat het bij beide leerplichtverlengingen gaat om de sociaal-zwakke gezinnen kan een verklaring vormen voor deze zo eensgezinde acceptatie. De
ervaring leert immers inmiddels dat het inderdaad een maatregel is die aan de 'meergegoeden' voorbij gaat.
Dat van regeringswege de vragen naar de rechtsgrond vrijwel zijn genegeerd blijft
opmerkelijk tegen de achtergrond van het problematisch karakter van met name de
negenjarige leerverplichting. De groep waarvoor deze is bedoeld, is een geheel andere
dan destijds bij de aanname van de Leerplichtwet 1900. Het gaat bij deze leerplichtverlenging immers om 14-jarigen, die niet zelf voor een vervolgopleiding kiezen. De
klassieke begrippen op basis waarvan de leerplicht functioneert, kunnen hier niet
langer worden gehanteerd. Wat door middel van deze leerplichtverlenging immers in
de eerste plaats wordt aangetast is de vrijheid van de kinderen zélf.
De veronderstelde doeltreffendheid van de maatregel lijkt hier alle fundamentele
vragen overschaduwd te hebben.
Wat de hantering van het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van schipperskinderen betreft,
valt met name het selectieve gebruik op, dat van dit beginsel wordt gemaakt. Alleen
de schippers worden hier als achterstandsgroep genoemd. Over andere leden van de
trekkende bevolking, zoals woonwagenbewoners, bij wie regelmatig schoolbezoek een
minstens zo groot probleem vormde, wordt niet gesproken.
De Mammoetwet en de in het kader daarvan gevoerde discussie is in alle opzichten
van geheel andere orde. Het is een wet waar iedereen, van hoog tot laag, mee in
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aanraking komt. Dit kan verklaren waarom evenals destijds over het ontwerp-Leerplichtwet 1898 bij de parlementaire behandeling zo fundamenteel over het voorstel van
gedachten is gewisseld. Ook bij het ontwerp-Mammoetwet staat de legitimatie van de
voorgestelde regeling ernstig ter discussie. De minister volstaat hier met een verwijzing
naar eerdere plannen tot herziening van het onderwijssysteem, een wijze van legitimeren, die bedenkelijk kan worden genoemd. Hiermee dreigt de beslissing over de uitkomst van het nog te voeren debat verschoven te worden naar een eerder gelegen punt,
dat zich buiten het zicht bevindt van degenen die voor het nemen van de beslissing
verantwoordelijk zijn en daarop kunnen worden aangesproken. Afgezien van dit bezwaar, doet het tekort aan verantwoording zich ook als zodanig gelden. Dit gebrek aan
onderwijsinhoudelijke fundering van het wetsvoorstel heeft in het parlement tot veel
kritiek aanleiding gegeven.
In de discussies over dit wetsvoorstel heeft de vrijheid van onderwijs van artikel
208 (oud) Grondwet een duidelijke afweerfunctie gehad tegen de voorgestelde maatregelen. Zowel de voorstanders van het openbaar onderwijs, VVD en PvdA, als die van
het bijzonder onderwijs hebben met een beroep op dit artikel de grote greep, die de
overheid door middel van deze wet op het onderwijs kreeg, bekritiseerd. De voorstanders van het bijzonder onderwijs hebben bezwaar tegen de inhoudelijke bemoeienis
met het onderwijs en die van het openbaar onderwijs tegen het voorschrift dat de
stichting van nieuwe scholen niet langer mogelijk is buiten de wettelijke planprocedure
om. Naast deze 'formele' bezwaren die op grond van dit artikel tegen het wetsvoorstel
naar voren komen, heeft dit ook als intrinsieke waarde de discussie belangrijk beïnvloed. In de discussies klinkt duidelijk de gedachte door dat de vrijheid van onderwijs niet slechts wordt gezien als een van de zijde van de regering geformaliseerde
vorm van onderwijsvrijheid, maar als een onvervreemdbaar recht. Deze 'wortelt in de
geestelijke vrijheid in het algemeen. Zij wordt niet geschapen door Grondwet en wet,
noch erkend', zoals het in de Eerste Kamer wordt gezegd.131 Het artikel heeft zodoende ook de nodige houvast geboden bij het vorm geven aan de onderwijsinhoudelijke bezwaren tegen het wetsvoorstel, waarbij vooral het rigide karakter van het
nieuwe onderwijssysteem ter discussie werd gesteld. Waar blijft het primaat van het
individu, zoals in de Tweede Kamer werd opgemerkt.
Onderwijsspecifieke doelmatigheid
Over de inhoud van het onderwijs, dat aan de groep die niet uit zichzelf voor een
vervolgopleiding kiest, dient te worden geboden, zijn de meningen zeer eensgezind.
Dat in het bijzonder met dit type onderwijs aangesloten moet worden bij het niveau
en de interesse van deze groep is voor iedereen evident en dat daarvoor individueel
en praktisch gericht onderwijs het meest geschikt is, eveneens. In de Eerste Kamer
wijst Van Hulst (CHU) er op dat men wat dit betreft niet genoeg kan doen om te
achterhalen op welke wijze deze groep bereikt kan worden. Immers als 'wij' vinden
dat de leerplicht ook voor hen moet gelden, dan moet deze pretentie ook waargemaakt
worden ten opzichte van degenen die hieraan worden onderworpen.112 Interessant is
dat Van Hulst zich verzet tegen de louter utilitaristische visie op het onderwijs voor
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deze groep jongeren, waarbij te gemakkelijk zou worden uitgegaan van de eisen van
het bedrijfsleven en te weinig oog zou zijn voor onderwijs als middel voor meer
overstijgende vormen van kennisverwerving. De aandacht die hieruit spreekt voor de
leerling als mens met eigen wensen en mogelijkheden is wat dit betreft in letterlijke
zin voorbeeldig.
De onderwijsinhoudelijke uitwerking van de voorstellen in het ontwerp-mammoetwet vormt één van de belangrijkste punten van kritiek. Het is indrukwekkend hoe
deskundig en met hoeveel oog voor de belangen van met name de individuele leerling
door zowel de Tweede als de Eerste Kamer op de plannen is gereageerd. Vooral het
gebrek aan onderwijskundige mogelijkheden wordt bekritiseerd. Van een onderwijskundige vernieuwing waarbij de individuele leerling meer op hem of haar toegesneden
kansen zou krijgen, is eigenlijk geen sprake. Noch aan de minder begaafden, noch aan
'de ontwikkeling van speciale begaafdheden' is veel aandacht besteed, zo wordt gesteld.113 Ook wordt de vraag gesteld of de langere opleidingsduur niet leidt tot een
devaluatie van kansen en daarmee juist tot een nadelige werking voor het arbeiderskind, een vraag die een belangrijk voorspellende waarde blijkt te hebben gehad.134
Uitvoerbaarheid
Zoals bij de instelling van de leerplicht in 1900 werd aangenomen dat de eerbied voor
de wet als zodanig ertoe zou bijdragen dat deze zou worden nageleefd, zo wordt er
met betrekking tot de Leerplichtwet 1969 vanuit gegaan dat de 'maatschappelijke zorg'
de naleving van de verplichting tot schoolbezoek kan afdwingen. Behalve dat dit
aansluit bij de tijdgeest, ligt deze benadering ook voor de hand omdat dit meer kansen
biedt om de jongeren zélf aan te spreken, nu de ouders als effectieve gezagsdragers
bij deze oudere groep veelal uit beeld zijn verdwenen.
Opnieuw lijkt de betekenis van de leerplicht vooral gezien te worden in de symbolische waarde die deze heeft. Zoals Grosheide zegt bij de behandeling van het ontwerp-leerplichtwet 1968: 'Het enkele feit van een geheel nieuwe wet [zal] bovendien
een goed moment blijken voor nieuwe voornemens'.
In het consensusbeginsel treedt met de aanname van de Mammoetwet een breuk
in. In tegenstelling tot de Leerplichtwet 1900, die naast fervente tegenstanders ook
grote voorstanders had, zijn bij parlementaire behandeling van het ontwerp-mammoetwet geen geluiden te horen van overtuigde medestanders. Dat het wetsvoorstel toch
werd aangenomen lijkt eruit te verklaren dat een eenmaal in werking gezet proces
vrijwel niet meer ongedaan is te maken. Als een wetsvoorstel is ingediend, is besproken in en vooral ook buiten het parlement, breekt er een moment aan waarop het
psychologisch niet meer mogelijk lijkt om alsnog alles bij het oude te laten. Ook
partij-politieke factoren lijken een belangrijke rol te hebben gespeeld. Het eensgezind
optreden van KVP en PvdA is bepalend geweest voor de uiteindelijke aanvaarding van
het wetsontwerp.
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Invoering en uitbreiding van de partiële leerplicht
Optimale ontplooiing voor iedereen
Inleiding
Na de relatief terughoudende politiek van de jaren vijftig en zestig, breekt nu de
periode aan waarin overheidsbemoeienis en vrijheid lijken te worden vereenzelvigd.
Na de inspanningen van de wederopbouw volgt de roes van de welvaartsstaat. Onbegrensde mogelijkheden lijken in het verschiet te liggen en het wordt daarbij vanzelfsprekend gevonden dat de overheid de taak en de mogelijkheden heeft om deze dichterbij te brengen. Het sociaal-politieke klimaat is doortrokken van de gedachte dat de
samenleving maakbaar zou zijn. Het vrijheidsbegrip wordt in deze periode vereenzelvigd met het streven naar gelijkheid. Sleutel van overheidsbeleid vormt de verdeling
van de welvaart. Hoogtepunt van dit beleid vormt het kabinet-Den Uyl (1973-1977),
dat dit streven onder het kernmotto 'een rechtvaardige spreiding van kennis, macht en
inkomen' tot uitgangspunt maakt. Een hausse aan overheidsmaatregelen, vooral op
onderwijsgebied, is het gevolg.
Om voor deze periode de ontwikkelingen op het gebied van leerplicht en onderwijs te schetsen, zal een drietal nota's worden besproken. Dat zijn de 'Nota inzake
onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren', de nota 'Naar het participatieonderwijs' en de nota 'Contouren van een toekomstig onderwijsbestel'.
De nota is vooral tijdens de regeerperiode van het kabinet-Den Uyl een veelvuldig
gebruikt instrument. Jonkergouw spreekt hier zelfs over het 'nota-geweld'.' Tot het
'regeren per nota' zou volgens auteur tijdens de totstandkoming van het kabinet-Den
Uyl zijn besloten 'teneinde het 'linkse' kabinet enige ruimte te geven t.o.v. de rechtse
kamer'.2 Bespreking van maatregelen als de verlenging van de leerplicht naar tien jaar
en de invoering en later de verlenging van de partiële leerplicht vindt voor het belangrijkste deel plaats in het kader van de behandeling van de 'Nota inzake onderwijs- en
arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren' en de nota 'Naar het participatieonderwijs'.
Voordat de nota's hier worden ingeleid lijkt het relevant in deze inleiding eerst de
achtergrond te schetsen waartegen de voorgestelde maatregelen dienen te worden geplaatst. Dat betekent dat eerst wordt ingegaan op het sociaal - politieke klimaat van
die tijd.
In deze periode lijkt eindelijk de 'doorbraak' een feit. De maatschappelijke onrust,
die voor het eerst naar buiten treedt in 1969 met de legendarische 'Maagdenhuisbezetting' door de studenten in Amsterdam, breidt zich in deze periode als een olievlek uit.
Andere sectoren van het maatschappelijk leven worden daarna eveneens geconfronteerd met akties, die de eisen tot verandering kracht moeten bijzetten. Typerend voor
deze periode is de omschrijving van Veringa, minister van Onderwijs en Wetenschap-
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pen in het kabinet-De Jong (1967-1971) van de omstandigheden, waaronder dit confessioneel-liberale kabinet de volle kabinetsperiode weet uit te dienen. Hij noemt dit: 'Een
knap staaltje laveerkunst in een roerige tijd met een rellerige hoofdstad, gierende defensie-uitgaven door knellende Navo-verplichtingen, de invoering van de vrije loonpolitiek, een falend prijsbeleid en de democratiseringsgolf die niet alleen het onderwijs
in een stroomversnelling sleurde, maar ook het bedrijfsleven en het leger overspoelde'. 3 Deze periode wordt ook wel getypeerd als de 'democratiseringsexplosie'.4 Klassiek patriarchale verhoudingen staan ernstig ter discussie en kalven af. Maatschappelijk
en politiek ontstaan scherpe tegenstellingen: het consensusmodel lijkt te hebben afgedaan. Maatregelen komen nu veelal onder sterke pressie tot stand. Het zogenoemde
harmoniemodel wordt in deze periode achterdochtig bekeken en gekwalificeerd als
'repressieve tolerantie'.
Dat ook het politieke krachtenveld aan het verschuiven is bleek al eerder bij de
verkiezingen in 1967 uit de grote stemmenwinst van partijen als D'66 en de Boerenpartij. Vooral de confessionele partijen zijn onvoldoende meer in staat de kiezers aan
zich te binden. Gezamenlijk proberen deze het tij te keren door zich aan één te sluiten
in het Christen-Democratisch Appèl, dat in 1973 wordt opgericht.5 Hier doet de eigenaardige paradox zich voor dat, terwijl de confessionele partijen fors aan invloed inboeten, 'links' ervoor kiest de aanval extra kracht bij te zetten en de polarisatie aan te
gaan. Ook Visscher wijst erop dat met het wegvallen van de verzuiling, de verschillende partijen in plaats van bruggen te slaan naar elkaar, juist de verschillen ten opzichte van andere partijen gingen benadrukken.6 Dit leidt er onder meer toe dat bij de
verkiezingen in 1971, ondanks de stemmenwinst van 'links', geen kabinet tot stand
komt waaraan de linkse partijen deelnemen. Het wordt opnieuw een confessioneel-liberaal kabinet onder leiding van Biesheuvel (1971-1973). Deze periode wordt beheerst
door het streven om de onderwijsuitgaven onder controle te krijgen. In 1971 gaat ruim
27 procent van de begrotingsgelden op aan onderwijsuitgaven.
De polariserende houding van de PvdA bemoeilijkt ondanks de grote stemmenwinst
bij de verkiezingen in 1973 eveneens ten zeerste de totstandkoming van het kabinet
Den Uyl (1973-1977). De formatie zou 162 dagen in beslag nemen en werd daarmee
de langste die Nederland ooit had meegemaakt.7Van Kemenade wordt in dit kabinet
minister van Onderwijs en Wetenschappen.
In de in dit hoofdstuk te bespreken periode verandert het denken over de rol van
de overheid in het maatschappelijk leven ingrijpend. In de waardering van het vrijheidsperspectief vindt een kritisch omslagpunt plaats. De gronden voor overheidsbemoeienis ondergaan als gevolg van de wijziging van het rechtmatigheidsbeginsel een
drastische verruiming. De rechtmatigheid wordt beheerst door het uitgangspunt dat ieder gelijke kansen dient te worden geboden om tot optimale ontplooiing te komen. De
rigide toepassing welke onder invloed van het gelijkheidsbeginsel van dit uitgangspunt
wordt gemaakt leidt ertoe dat het individuele recht op ontplooiing op het tweede
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plan komt. Nieuw is ook dat de uitvoerbaarheid van de maatregelen op de achtergrond
raakt.
De omslag ten aanzien van de te voeren onderwijspolitiek wordt ingezet met de
'Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren'. Deze wordt
op 15 september 1970 nog tijdens de regeerperiode van het kabinet-De Jong ingediend.8 Naast een beschrijving van meer toekomstgerichte plannen als een algemene
leerplicht tot achttien jaar, worden in deze nota ook concrete maatregelen aangekondigd, zoals de feitelijke invoering van de negenjarige leerplicht per 1 augustus 1971
en de voorbereiding van een wetsvoorstel strekkende tot invoering van de partiële leerplicht.9 De nota is illustratief voor de omslag van een distributieve naar een constructieve onderwijspolitiek. Knippenberg en Van der Ham stellen: 'Onderwijs was niet
slechts een middel tot individuele ontplooiing, via het onderwijs zouden maatschappelijke veranderingen nagestreefd kunnen worden'.10 Het voorstel ontmoet opvallend
weinig tegenstand, wat veelzeggend is voor het optimistisch getinte klimaat van dat
moment.
Maar vooral de nota 'Naar het participatieonderwijs' en de Contourennota, beide
ingediend door Van Kemenade, zijn als typerend te beschouwen voor het 'maakbaarheidsdenken' en de dominante rol van de overheid bij de verwezenlijking daarvan. De
thematiek van de nota 'Naar het participatieonderwijs' is dezelfde als die van de
'Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren' en wordt
daarom ook wel de tweede nota werkende jongeren genoemd. Via het geleidelijke
gewenningsproces van een zich gaandeweg uitbreidende partiële leerplicht en door
middel van een speciale op deze groep toegesneden vorm van onderwijs, het zogenoemde participatieonderwijs, zou uiteindelijk een voor ieder geldende leerverplichting
tot het achttiende jaar moeten gaan gelden.
De reacties op de voorstellen zijn echter nu vrijwel van alle kanten duidelijk veel
terughoudender. De signalen dat er grenzen zijn aan het alles bepalende sturingsmechanisme van het maakbaarheidsdenken dienen zich nu aan. Niet alleen schrikt de
planmatige aanpak van Van Kemenade velen af, maar thans worden als gevolg van de
inmiddels opgedane ervaringen met het gebrekkig functioneren van de partiële leerplicht, ook sterke twijfels geuit over de doelmatigheid van de voorstellen. Aanleiding
tot een terughoudender opstelling van de overheid vormen deze resultaten echter niet.
Integendeel: deze lijken eerder een alibi te verschaffen om de greep van de overheid
op het onderwijs verder te versterken.
De 'nieuwe' onderwijsvisie wordt uitgewerkt in de nota 'Contouren van een toekomstig onderwijsbestel'. De voorstellen, geschreven in de sleutel van het socialistische ideaal van een rechtvaardige verdeling van kennis, macht en inkomen, reiken
ver. Naast het voorstel van een voor ieder verplicht te volgen 'middenschool' in het
voortgezet onderwijs, wordt samen met de invoering van de zogeheten basisschool ook
een verlaging van de leerplicht voor kleuters voorgesteld. Belangrijke onderwijsdoelstelling vormt de gelijkheid van kansen. De plannen worden zeer kritisch geanalyseerd.
Zo vraagt de Onderwijsraad in zijn advies bijvoorbeeld hoe dit beginsel zich verhoudt
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tot de 'westerse vrijheidstraditie van het individu'. Ook in andere commentaren wordt
de kritiek geuit dat de onderwijsdoelstelling van de persoonlijke ontplooiing op het
tweede plan dreigt te raken. Botsen vrijheid en gelijkheid hier niet?
De Contourennota wordt uitdrukkelijk aangeboden als discussienota en bevat geen
concrete maatregelen, maar heeft op langere termijn grote invloed gehad." Voor ingrijpende onderwijsherzieningen als de samenvoeging van kleuter- en basisonderwijs
en de daarmee samenhangende leerplichtverlaging en de invoering van een gemeenschappelijke basisvorming na de basisschool, werd in deze nota de basis gelegd. Door
Van Kemenade wordt op de valreep van het kabinet-Den Uyl zelf nog het wetsontwerp
op het basisonderwijs ingediend. De invoering van de basisvorming onder verantwoordelijkheid van Van Kemenade's politieke geestverwant Wallage kan eveneens worden
gezien als een vrucht van het denken, zoals dat in de Contourennota werd uitgewerkt.
Het volgende hoofdstuk zal worden gewijd aan een bepreking van beide laatstgenoemde wetsvoorstellen.

Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende
jongeren
Inleiding
De Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren wordt in
1970 tijdens de regeerperiode van het kabinet-De Jong (1967-1971) ingediend door
staatssecretaris Grosheide van Onderwijs en Wetenschappen en minister Roolvink van
Sociale Zaken en Volksgezondheid.12 De nota markeert duidelijk het einde van het
tijdperk van de distributieve onderwijspolitiek. De snelheid en de intensiteit, waarmee
deze omslag zich heeft voltrokken, zijn opvallend.13
Tussen het eveneens in 1967 onder leiding van Grosheide ingediende ontwerp'Leerplichtwet 1968' en de in 1970 gepresenteerde nota ligt slechts een periode van
drie jaar, maar een wereld van verschil en dat terwijl de politieke verhoudingen niet
gewijzigd zijn. Uit de nota 'werkende jongeren', waarmee deze nota kortheidshalve
vaak wordt aangeduid, komt het beeld naar voren van een overheid die zichzelf vanzelfsprekend de rol toeeigent om de maatschappij te modelleren naar de gewenste
stand. Deze houding betekent een breuk met de terughoudende en van realiteitszin

11 H. Knippenberg en W. van der Ham wijzen erop dat het onderwijsveld tijdens het ministerschap van
Van Kemenade wel voortdurend met ideeën werd overstelpt maar dat de oogst aan wetgeving relatief
gering was, o.c. 580. Wel werd reeds op het geschetste beleid geanticipeerd - met de 'middenschool'
werden verschillende experimenten gestart - en kon zelfs van een vorm van pseudowetgeving worden
gesproken, zoals de Onderwijsraad in zijn advies stelt, TK 1976-1977, 14425, nr. 3, p. 2
12 TK 1970-1971, 10940
13 Bezorgdheid over de vorming van de 'werkende jongere' kende weliswaar een lange traditie, maar
deze was tot dan toe voornamelijk beperkt gebleven tot het doen van voorstellen. Zo was de Staatscommissie Van Wijnbergen (1917) al tot de conclusie gekomen dat jeugdige personen van 13-18 jaar
enige vorm van vervolgonderwijs dienden te ontvangen. De commissie Schüttenhelm (1959) kwam
tot eenzelfde conclusie. Het meest recent zijn de plannen van de commissie Lievegoed, waarop in de
'Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren' grotendeels wordt aangesloten. Zie Jonkergouw, Theo, 'Participatieonderwijs in opbouw, nieuwe educatieve voorzieningen voor
(nu nog) werkende jongeren', Alphen a/d Rijn, 1973, p. 13 e.v.
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getuigende opstelling, zoals die eerder bij de voorstellen tot verlenging van de leerplicht tot uiting kwam.
Wat is er in die tussenliggende periode gebeurd? Is het de grote demonstratie van
werkende jongeren geweest op het Malieveld in den Haag op 1 november 1969?
Jonkergouw wijst erop dat Veringa de werkende jongeren zelfheeft aangespoord zich
evenals de studenten te organiseren: 'Kijk naar de studenten. Organiseer je en we
bespreken voortaan jullie problemen met jullie vertegenwoordigers'.14 Dat deden ze
en op 1 november 1969 vond op het Malieveld een grote protest-demonstratie plaats
waarbij naar schatting 10.000 jongeren aanwezig waren. De sfeer moet dreigend zijn
geweest. Veringa geeft zoveel jaren later aan dat in die periode, waarin onrust en
protesten aan de orde van de dag waren, hij zich toen als uitzondering 'niet prettig'
voelde.15
Belangrijke achtergrond van het verzet van de werkende jongeren vormde het niet
functioneren van het vijftig jaar oude artikel 12 van de Arbeidswet 1919. Dit artikel
verplichtte de werkgevers om jongeren van vijftien jaar en ouder in de gelegenheid te
stellen enigerlei vorm van onderwijs te volgen. '6Voor de uitvoering van dit recht
bleken de jongeren in de praktijk afhankelijk te zijn van de werkgevers, die dit voorschrift niet opvatten als een recht maar als een gunst.17 Aanleiding tot directe aktie
vormde het voornemen om van de werkende jongeren, die een dag per week onderwijs
volgden, cursusgeld te willen gaan heffen.18 Dit leek niet in verhouding tot de uitgaven die met het hoger onderwijs waren gemoeid.19 Het lijkt aannemelijk dat deze
demonstratie de regering wel heeft aangezet om het nemen van maatregelen nu niet
langer uit te stellen, maar wat uit de nota zelf en vooral uit de reacties op de nota
vanuit de Tweede Kamer in alles doorklinkt, is dat het hele politieke klimaat in die tijd
vervuld was van de onbeperkte mogelijkheden die de samenleving te bieden had. Van
de actieve rol van de overheid bij het verwezenlijken hiervan werd zonder meer uitgegaan.
Van links tot rechts heerst grote eenstemmigheid over de door de regering gepresenteerde plannen. Opvallend is dat van de zijde van PvdA en PSP op onverwachte
punten kritische vragen naar voren komen. Van enige fundamentele weerstand is geen
sprake en dat is verbazingwekkend tegen de achtergrond van de plannen.
Voorgesteld wordt om na de introductie van een partiële leerplicht voor 15-, 16en 17-jarigen, die slechts de functie zou hebben van overgangsmaatregel, uiteindelijk
voor alle jongeren tot 18 jaar een algemene leerverplichting in te stellen. Voor dat
moment houdt het voorstel concreet in dat voor 15-jarigen één dag partiële leerplicht
zou moeten gaan gelden. De invoeringsdatum hiervan wordt samen met de inwerkingtreding van de al in de Leerplichtwet 1969 vastgestelde negenjarige leerplicht
bepaald op 1 augustus 1971.20
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Jonkergouw, Th.AJ.M. 'Werk-en-de-jeugd', 3e druk, Alphen aan den Rijn, 1976, p. 6
Jaap Stam, o.c. 29
Theo Jonkergouw, 1973, o.c. 31 e.v.
Bloemen, Erik/Brug, Luuk, 'Toevallig Jong, Werkende jongeren na 1945 en de vakbeweging', Nijmegen 1982, p. 100 e.v.
18 Erik Bloemen/Luuk Brug, o.c. 100
19 Zie ook H. Knippenberg en W. van der Ham, o.c. 519
20 TK 1970-1971, 11182
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Alleen van de kant van de VVD en GPV en SGP zijn enige tegengeluiden te horen.
Zo zegt de VVD bijvoorbeeld 'met grote verbazing' te hebben geconstateerd 'dat er
met geen woord wordt gerept over die jongeren die op die leeftijd al getrouwd en
eventueel zelf al ouders geworden zijn'.21 Gezien de over het algemeen zo meegaande opstelling van de VVD is achteraf moeilijk voor te stellen waarom de VVD in de
parlementaire discussie over de in de nota ontwikkelde plannen zo de 'gebeten hond'
is. Zij zit samen met het bedrijfsleven duidelijk in het beklaagdenbankje en dat terwijl
het bedrijfsleven de voor het participatie-onderwijs zo essentiële stageplaatsen moet
leveren. Het slagen van deze onderwijsvorm hangt voor een belangrijk deel juist van
hen af.
Overheid en onderwijs
Hoe radicaal de opvatting over de rol van de overheid in deze periode verandert, laat
zich helder illustreren aan de hand van de bespreking in de nota van de legitimatie van
de voorgestelde maatregelen. Het denken in strikte termen van wat vroeger rechtsgrond
werd genoemd, maakt in deze nota plaats voor een presentatie van de voorstellen in
termen van 'rechtvaardigheid' en wat rechtvaardig is, is om in de termen van de nota
te blijven: 'ieder zoveel mogelijk kansen te bieden om zich naar aanleg en ambitie ten
volle te ontplooien'.22 Dit is tevens 'doelmatig' omdat 'de economische en culturele
ontwikkeling van de maatschappij [...] sterk afhankelijk is van de mate waarin de persoonlijke talenten kunnen worden aangewend. Met die ontwikkeling is het algemeen
belang gediend'. In deze passages komt duidelijk tot uitdrukking dat de begrippen
rechtvaardigheid en doelmatigheid gezien worden als twee kanten van dezelfde medaille. In deze visie vallen beide begrippen samen. Tussen het persoonlijk belang bij een
optimale ontwikkeling en het algemeen belang bij optimaal opgeleide werkkrachten
bestaat in deze visie geen discrepantie.
Dat het samenvallen van rechtmatigheid en doelmatigheid minder gemakkelijk is
dan wordt gesuggereerd, wordt in de nota zelf bevestigd door de eenzijdige uitwerking
van beide begrippen. Van het gepropageerde 'wederkerige' karakter van de gepresenteerde plannen is bij uitwerking niet veel merkbaar. Hier voert duidelijk de doelmatigheid de boventoon.
Ook dit begrip heeft overigens een sterke gedaantewisseling ondergaan. De gedane
voorstellen worden niet getoetst op uitvoerbaarheid maar op de behoefte daaraan
vanuit de maatschappij. De klassieke uitleg van het doelmatigheidscriterium verschuift
hiermee naar de achtergrond. De vraag of de voorstellen aan het gestelde doel zullen
of kunnen beantwoorden, wordt niet meer gesteld. Er wordt zonder meer vanuit gegaan dat het mogelijk is om door middel van scholing de achterstandspositie van de
werkende jongeren weg te werken. Het vertrouwen in de mogelijkheden van onderwijs
ter vergroting van het toekomstperspectief is over de gehele linie opvallend groot.
Geluiden zoals van Jongeling (GPV) dat niet alleen voldoende geschikt onderwijs maar
ook factoren als verschil in begaafdheid en gebrek aan interesse een rol spelen bij het
'achterblijven' van jongeren zijn zeldzaam.23

21 TK 1970-1971, 10904, nr. 3, p. 17
22 TK 1970-1971, 10904, p. 1
23 TK 1970-1971, 10904, p. 3512
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Inhoud en doel
Ook de opvatting over de inhoud van onderwijs is sterk gewijzigd. De in de nota
geformuleerde doelstelling reikt aanzienlijk verder dan alleen scholing gericht op het
leren uitoefenen van een beroep of functie. Het gaat evenzeer 'om het leren functioneren als mens ook buiten de strikte (technische) eisen die de beroeps- of functieuitoefening stelt'.24 Deze en andere omschrijvingen in eenzelfde sfeer staan voor een vorm
van onderwijs, die in navolging van de commissie Lievegoed wordt aangeduid als
participatie-onderwijs. In de woorden van Grosheide: 'De leerlingen van het participatie-onderwijs leren als het ware in de praktijk van het dagelijks leven'.25 Een onderwijsvorm als deze is noodzakelijk, zoals de nota vervolgt, 'omdat veel jongeren door
de schoolse vormen van onderwijs niet of onvoldoende worden aangesproken', een
kritische notie ten aanzien van het onderwijs die, zij het in wisselende bewoordingen,
steeds opnieuw opdoemt. In de nota wordt de kritiek weliswaar gepresenteerd vanuit
een ander perspectief, vanuit de jongeren zelf, maar de strekking blijkt vrijwel dezelfde
als eerder bij de invoering van de leerplicht. De opleiding dient aan te sluiten bij de
eisen die door de praktijk worden gesteld. Dit komt ook verder in de nota tot uitdrukking, waar gesteld wordt: 'De verschuiving van het bijbrengen van (feiten)kennis naar
denktraining en persoonlijkheidsvorming is vanuit de arbeidsmarkt gezien een eis van
doelmatigheid'.26 Met het verschuiven van de eisen die de maatschappij stelt, veranderen ook de aan de opleiding te stellen eisen en aan de hand van een met instemming
geciteerd onderzoek van de Sociaal Economische Raad wordt nog eens duidelijk
aangegeven om welke eisen het gaat: 'verantwoordelijkheidsgevoel, teamgeest, brede
oriëntatie, veranderingsbereidheid en machinegevoel'.27
Staat het hier gepropageerde participatie-onderwijs voor een methode van onderwijs, waarbij het in zijn meest ultieme vorm zou moeten gaan om een 'education
permanente', in de nota wordt ermee volstaan in de eerste plaats maatregelen voor te
stellen voor de achtergebleven groep van de werkende jongeren. Dit betekent dat in
eerste termijn wordt voorgesteld om voor de groep van 15-18 jarigen een partiële leerplicht in te voeren. Dit voorstel wordt gezien als tussenfase in een proces, waarin
uiteindelijk iedereen tot het achttiende jaar een vorm van voortgezet onderwijs zou
moeten volgen.
Deze scheiding tussen ideale en feitelijke invulling roept veel vragen op. Is participatie-onderwijs nu een onderwijsmethode, dus bestemd voor iedereen, óf een speciale
onderwijsvorm voor in het bijzonder de werkende jongeren? De vrees wordt geuit dat
deze groep hiermee toch weer wordt geïsoleerd. Gevreesd wordt dat slechts een 'nieuwe standenschool' - een onderwijsvorm voor de drop-outs van andere onderwijsinstituten - wordt gecreëerd.28
Ook de uitwerking van de gedachte van het ervarend leren lijkt niet gunstig voor
de jongeren zelf. Het werk, dat in het kader van de opleiding wordt verricht, wordt
beschouwd als stage en niet als werk, waarvoor een financiële vergoeding op zijn
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plaats is. Compensatie voor het achterwege blijven daarvan wordt gevonden in een aan
de ouders uit te keren kinderbijslag en kinderaftrek, eventueel aan te vullen met een
bijdrage uit een speciaal voor dit doel op te richten 'egalisatiefonds'. Of een dergelijk
voorstel werkelijk rekening houdt met de wensen van de werkende jongeren is zeer
de vraag. De mening van de PSP dat deze regeling 'wel eens zou kunnen ingaan tegen
één van de meest wezenlijke motieven van de jongere om vroegtijdig te willen "werken", te weten de behoefte aan een zekere mate van financiële onafhankelijkheid, juist
van de ouders', lijkt de waarheid meer te benaderen.29 Ook de VVD laat zich kritisch
uit over de voorgestelde regeling. Zij vraagt zich af 'in hoeverre het terugbrengen van
hun positie tot 'toerist' in een bedrijf niet uiteindelijk een wezenlijke achteruitgang zou
betekenen.30
In het verlengde van de discussie over het belang van de stage als een wezenlijk
onderdeel van de opleiding, ligt de aandacht voor de belangrijke functie van de vormingsinstitituten. Er worden uiteenlopende suggesties gedaan om het tekort aan leerkrachten te ondervangen. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het inschakelen van studenten, die de studie na een aantal jaren voor gezien houden - Bakker spreekt hier over
'gesjeesde studenten' -, aan de mogelijkheid van vrijstelling van militaire dienst en,
op de langere termijn, aan het oprichten van een zestiende sociale academie. Algemeen
wordt er vanuit gegaan dat 'geschiktheid gaat boven bevoegdheid'.31
In het laatste stadium van de gedachtenwisseling verscherpt de discussie over de
functie van de vormingsinstituten zich. Bakker is bang dat door de wijze waarop de
vormingsinstituten zich van hun taak kwijten, de werkende jongeren in een belangenstrijd worden gewikkeld, waar zij zelf part noch deel aan hebben en Vonhoff
(VVD) haalt uit naar de vormingsinstituten als 'broeinesten van neo-marxisme'.
Opvallend is dat voor de 'maatschappijcomponent' van de opleiding in eerste
instantie alleen aan stages in het bedrijfsleven werd gedacht. Er wordt op deze wijze
wel erg veel verwacht van het bedrijfsleven, zoals D'66 bijvoorbeeld opmerkt.32.
Naar stages bij overheidsinstellingen gaat de aandacht dan nog niet uit.
Grondrechten
Is bij de voorstellen gericht op de ontplooiing van de werkende jongeren ook nog gedacht in termen van grondrechten? Interessant is dat het voorstel tot invoering van een
leerplicht voor de werkende jongeren op dezelfde wijze wordt gelegitimeerd als destijds de invoering van de leerplicht in 1900. In navolging van de commissie Lievegoed
wordt het plichtmatig karakter van de partiële leerplicht verdedigd met een beroep op
de bescherming van het recht op onderwijs;33 nu niet tegenover de ouders, zoals bij
de invoering van de leerplicht, maar tegenover de werkgevers. Betoogd wordt dat de
voorgestelde partiële leerplicht niet in de eerste plaats bedoeld is om een harde plicht
voor de jongere in het leven te roepen, maar als belangrijkste functie heeft om het
recht op onderwijs te waarborgen.
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De vraag in hoeverre de werkende jongere deze verplichting zelf als een recht
ervaart komt in deze benadering op de tweede plaats en is ook bij de behandeling van
de nota vrijwel niet aan de orde geweest. Toch betreft dit een belangrijke vraag, nu
men immers voor de uitvoering van deze verplichting afhankelijk is van de bereidwilligheid van het subjekt van die verplichting om deze als recht op te vatten. Zou daarom juridisch genomen een onderwijsrecht niet meer op zijn plaats zijn en het zo
noodzakelijk geoordeelde onderwijs aan werkende jongeren bovendien effectief niet
beter gediend zijn met een recht dan met een verplichting? Verplichte consumering
van een recht blijft immers een contradictio in terminis en lijkt ook in praktische zin
weinig productief. Deze vragen blijven in de nota vrijwel onbesproken. Alleen Jongeling (GPV) brengt naar voren meer te zien in een onderwij srecht dan in een onderwijsplicht.34
Onderwijs en uitvoering
Onder dit kopje valt in de eerste plaats melding te doen van een belangrijke wijziging
van wetgevingstechnische aard. Het voorstel tot invoering van een partiële leerplicht
van één dag voor vijftienjarigen krijgt zijn beslag in het wetsontwerp tot 'wijziging
van de Leerplichtwet 1969 en van de Arbeidswet 1919, zomede van enkele andere
wetten' in de vorm van een toevoeging aan de Leerplichtwet 1969 van een artikel 4a
t/m 4c.35 In de toelichting bij dit wetsontwerp wordt nog eens uitdrukkelijk gesteld,
dat het artikel een tijdelijk karakter heeft: 'Zodra de onderwijskundige vorm van het
participatie-onderwijs bekend zal zijn, zal een geheel nieuwe leerplichtwet tot stand
moeten worden gebracht'.36 Als gevolg van deze wetswijziging wordt de verplichting
tot vorming van de jongere uit de Arbeidswet verplaatst naar de Leerplichtwet.37
Ging het onder de vigeur van de Arbeidswet om een verbod, waarvan onder bepaalde
(vormings)voorwaarden ontheffing mogelijk was, onderbrenging bij de Leerplichtwet
impliceert duidelijk meer. Voor dit moment is dat nog niet zo zichtbaar omdat het bij
deze wijziging slechts gaat om één dag partiële onderwijsplicht voor 15-jarigen, maar
deze overheveling geeft duidelijk de intentie aan voor de toekomst: een zich gaandeweg uitbreidende leerplicht.38
Zeer opmerkelijk is verder de keuze voor de wijze van naleving van de partiële
leerplicht. In het voorstel worden niet de ouders maar de jongeren zélf verantwoordelijk gesteld voor de naleving ervan. De plicht om ervoor te zorgen dat de jongere als
deelnemer aan het onderwijs staat ingeschreven, blijft op straffe van sanctionering wel
bij de ouders berusten. Aan niet nakoming van de onderwijsplicht door de jongere
wordt evenwel geen sanctie verbonden met als redengeving, dat dat voor de jongeren
nauwelijks kan leiden 'tot een betere motivatie voor het volgen van onderwijs'.39
'Positieve beïnvloeding', zou hier meer op zijn plaats zijn. Dit is een benaderingswijze,
die het belang benadrukt van de vraag waarom hier dan niet gekozen is voor een
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onderwijsrecht in plaats van een onderwijsplicht. De vraag of voor de verwezenlijking
van het gestelde doel een leerverplichting de meest aangewezen weg is, is zoals al
eerder ter sprake kwam echter amper aan bod geweest.
Relevant lijkt ten slotte de relativering van de met 'Het werkende jongeren Overleg' bereikte consensus over de voorgestelde maatregelen. Het gegeven dat, het standpunt van 'Het werkende jongeren Overleg' op de wenselijk geachte invoering van een
leerverplichting van grote invloed is geweest, zou volgens sommige woordvoerders in
de kamer wel tot een enkele kanttekening aanleiding geven. Zo zegt Jongeling: 'Men
moet daarbij echter bedenken dat degenen die in dit overleg het woord voeren al in
zekere een groep vormen, die er geestelijk bovenuit springt, die de noodzaak van al
deze dingen zal zien, maar die helemaal niet representatief is voor de doorsnee werkende jongere'.40 Ook Bakker (CPN) waarschuwt, dat er niet te snel van mag worden
uit gegaan dat wat door enkele jeugdleiders naar voren wordt gebracht, de mening
representeert van de groep van de werkende jongeren als geheel. Dat deze waarschuwingen niet onterecht waren, blijkt uit de wijze waarop de regeling in de praktijk uitwerkt. Als gevolg van de geringe animo van de werkende jongere voor de partiële
leerplicht blijkt deze, zoals hierna zal worden besproken, in de praktijk slechts gebrekkig te functioneren.

Nota 'Naar het participatieonderwijs'
Inleiding
Na de uitbreiding van de partiële leerplicht voor vijftienjarigen met een tweede dag
- per augustus 1974 - stagneren de plannen tot vernieuwing van het onderwijs aan
werkende jongeren.41 De politieke arena wordt inmiddels beheerst door het kabinet
Den Uyl (1973 - 1977) met Van Kemenade als Minister van Onderwijs. Klein en
Veerman, later opgevolgd door De Jong, worden staatssecretaris en Trip wordt minister van Wetenschapsbeleid.
Ondanks de aanzienlijke stemmenwinst van de PvdA en PPR bij de in 1972 gehouden verkiezingen, gaat aan de totstandkoming van het kabinet Den Uyl een zeer moeizame formatie vooraf. Debet hieraan lijkt vooral de opstelling van PvdA, PPR en D'66
om al op voorhand niet meer te willen onderhandelen over de in 'Keerpunt 1972'
neergelegde uitgangspunten.42 In een latere fase van de kabinetsformatie zou ook
'Een eigen weg', het program van de christen-democratische partijen, mede als grondslag bij het te bepalen beleid betrokken worden.43 Materieel gesproken lag dat ook
voor de hand, omdat het kabinet voor een belangrijk deel voortbouwde op datgene wat
door de voorgaande kabinetten van christelijke-liberale signatuur in de voorgaande
periode al tot stand was gebracht. Dit gaat voor het thema van de werkende jongeren
zelfs in het bijzonder op, omdat Van Kemenade's plannen voor een belangrijk deel
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aansluiten bij het gedachtengoed van de nota werkende jongeren van zijn voorgangers
Grosheide en Roolvink.
Het kabinet kreeg uiteindelijk slechts de gedoogsteun van KVP, ARP en PPR. De
CHU haakte op het laatste moment alsnog geheel af. De VVD boekte bij de verkiezingen een winst van zes zetels wat wellicht een verklaring vormt voor haar strijdvaardige
houding in de discussie. Smit-Kroes, woordvoerdster voor de VVD in de kamer,
schrikt er als één van de weinigen niet voor terug om de degens met de minister te
kruisen.
Eenzelfde opstelling als bij de kabinetsformatie te zien is, is ook terug te vinden
in de wijze waarop Van Kemenade zijn plannen met betrekking tot de werkende
jongeren presenteert en verdedigt. Kenmerkend voor zijn optreden is, dat hij opereert
vanuit een uitgesproken visie op onderwijs en deze onvermoeibaar uitdraagt. Van
Kemenade's achtergrond als buitengewoon hoogleraar onderwijssociologie aan de
Katholieke Universiteit van Nijmegen heeft hierbij ongetwijfeld een rol gespeeld.44
Het verschil tussen droom en daad, waarvoor het kabinet Den Uyl zich in haar
regeerperiode meer in het algemeen gesteld zag, lijkt vooral in het onderwijs duidelijk
naar voren te komen. De praktijk van het onderwijs is op dat moment verre van 'ideaal'. Voor de deelname aan de partiële leerplicht is het enthousiasme niet groot: de
demotivatie neemt toe. Ondanks de teleurstellende resultaten van de invoering van de
tweede dag gedeeltelijke leerplicht voor vijftienjarigen, vindt de minister - en het kabinet met hem - dat met het oog op de noodzakelijke voortgang van de vernieuwing van
het onderwijs aan werkende jongeren, de partiële leerplicht verder uitgebreid moet
worden.45 De invoering van de tweede dag partiële leerplicht voor zestienjarigen mag
niet worden uitgesteld. Bij diezelfde gelegenheid wordt ook voorgesteld de volledige
leerplicht uit te breiden tot tien jaar. Argument hiervoor is dat de 15-jarigen de laatste
jaren reeds in toenemende mate deelnemen aan het volledig dagonderwijs.46 Beide
voorstellen roepen veel bedenkingen op, vooral gezien het tempo waarin de bewindslieden - naast Van Kemenade is dat Boersma, minister van Sociale Zaken - deze tot
uitvoering willen brengen.47 Het lijkt hier echter al bij voorbaat om een achterhoede
gevecht te gaan en beide voorstellen worden in betrekkelijk korte tijd na indiening
zowel door de Tweede48 als door de Eerste Kamer aangenomen, zij het in de Eerste
Kamer met een stemverhouding van 33 stemmen voor en 17 tegen.49 Invoering van
beide maatregelen vindt plaats per 1 augustus 1975.
Meer in zijn element lijkt de minister als hij in staat is zijn ideeën de vrije loop te
laten en een beeld te schetsen van het te voeren onderwijsbeleid op de lange termijn.
De nota 'Naar het participatieonderwijs' is daar een goed voorbeeld van.50 Juist echter door het wenkend perspectief, dat in deze nota wordt geschetst en de planmatige
benadering van het onderwijs die er uit spreekt, zorgt deze in de Kamer voor veel
oppositie en verwarring.
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Op de achtergrond van de ideeën zoals die in de nota naar het participatieonderwijs
worden gepresenteerd, klinkt duidelijk de verwachting door dat een meer op de leerling gericht onderwijs wonderen zal kunnen verrichten. Door meer aan te sluiten bij
de leefwereld van het kind, zou de motivatie tot leren ontwikkeld worden en als het
ware een grote energie loskomen. Het 'leren in vrijheid', zoals de titel luidt van een
in die periode veel gelezen boek van Carl Rogers geeft deze in vooruitstrevende
onderwij skringen gangbare visie goed aan.51
Vormt deze leerlinggerichte benadering dus enerzijds de ondertoon, anderzijds valt
de nota op door het sterk planmatig karakter, dat er in velerlei opzicht uit spreekt:
twee uitgangspunten die elkaar slecht lijken te verdragen. Dit planmatig denken past
overigens wel geheel in die tijd. De roep om 'structurele veranderingen' was toen vrij
algemeen te beluisteren vooral in kringen van jongeren zelf, tenminste binnen bepaalde
groepen. Te denken valt hier aan de Alternatieve Hulpverlening. Zo werd bijvoorbeeld
door het JAC Utrecht als doelstelling geformuleerd: 'binnen de hulpverlening gericht
zijn op maatschappelijke achtergronden en indien mogelijk tot aktie komen'.52
Heel opmerkelijk is verder dat hoewel de problematiek van de werkende jongere
centraal staat, bij de bespreking van de Nota 'Naar het participatieonderwijs' meermalen juist grote bezorgheid wordt geuit over de werkloze jongere. Amper vijfjaar na
het uitbrengen van de nota werkende jongeren, blijken de kaarten al opnieuw geschut.
De gevolgen van de oliecrisis (1973) lijken zich inmiddels te doen gelden.
In de nota, die ook wel de tweede nota werkende jongeren wordt genoemd en op
26 mei 1975 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, wordt zoals de titel aangeeft,
in de eerste plaats een vorm van onderwijs geschetst, die de minister in de toekomst
voor ogen staat.53 Hij bepleit de introductie van het participatie-onderwijs, een onderwijsvorm die uit de nota werkende jongere stamt en waarbij 'de leer-en vormingservaringen worden gebaseerd op de ervaringen, die door de deelnemers in de 'praktijk' van
het leven worden opgedaan'.54 Deze vorm van onderwijs, die vooralsnog is bedoeld
voor de groep van werkende jongeren van 16 tot 18 jaar, zou kunnen uitgroeien tot
een vorm van volledig dagonderwijs voor deze groep. Participatieonderwijs wordt hier
opgevat als een methode van leren waarbij de maatschappelijke ervaringen van de leerlingen centraal staan. Participatieonderwijs als 'methodische differentiatie' wordt dit
genoemd. Opvallend is hoezeer deze plannen overeenstemmen met die uit de eerste
nota werkende jongeren.
In de Tweede Kamer is er nu echter vanuit alle politieke richtingen veel kritiek op de
plannen als geheel en met name op de planmatige benadering en uitwerking. Bij zijn
beantwoording van de gestelde vragen gaat Van Kemenade echter nauwelijks op deze
vragen in. Hij wil 'nog eens kort doornemen waarover de nota eigenlijk gaat'.55
Voorop staat dat de Kamer akkoord zal moeten gaan met de plannen zoals deze geschetst zijn, anders kan de minister niet verder: 'Ik moet dat kader hebben om tot
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nadere uitwerking te komen, in overleg met de betrokken organisaties', zoals hij
zegt.56 Wat in de discussie eveneens als gemis wordt ervaren is dat de stagenota, die
zo'n essentieel onderdeel uitmaakt van de plannen, nog niet beschikbaar is57.
Tot in drie termijnen wordt er over de nota gediscussieerd en de discussie wordt
eerder meer diffuus dan dat deze tot verheldering leidt, wat Abma (SGP) verwoordt
met de opmerking: 'Ik zal nog wel eens stage lopen voor die problematiek'. De verwarring lijkt vooral veroorzaakt te worden doordat Van Kemenade de gedachtenwisseling met de Kamer niet aangaat, maar een blanco cheque wil om naar eigen goeddunken te opereren, een handelwijze die hij later ook zal volgen bij de presentatie van de
Contourennota.
Uiteindelijk wil de minister dan toch wat water bij de wijn doen: de zo gewraakte
integratie tussen het vormingswerk en het beroepsbegeleidend onderwijs wordt afgezwakt. Besloten wordt om de nota voor kennisgeving aan te nemen.58
Overheid en onderwijs
Achtergrond bij het voornemen om tot deze nieuwe onderwijsopzet te komen, vormt
de constatering dat grote groepen jongeren - en niet alleen de werkende jongeren onvoldoende door het huidige onderwijs worden aangesproken. Dit moet meer aansluiten bij de maatschappelijke werkelijkheid van de jongeren, gedachten die in de
Contourennota nader zullen worden uitgewerkt.59 Een tweedaagse leerplicht voor 17jarigen is mede daarom op dit moment niet reëel, vindt de minister en moet vooralsnog worden uitgesteld. De ervaringen, die tot nu toe met het tweedagenprogramma zijn
opgedaan, hebben de minister 'tot de overtuiging gebracht, dat in de lopende regeringsperiode niet verder zal mogen worden gegaan dan tot de invoering van de eerste
dag partiële leerplicht voor de 17-jarigen, die ook reeds als 16-jarigen (gedurende twee
dagen per week) leerplichtig waren'.60
In de reacties uit de Tweede Kamer wordt met name het gebrek aan doelmatigheid
van de voorstellen benadrukt. Van verschillende kanten en op verschillende wijzen
wordt gewezen op het gebrek aan motivatie bij de werkende jongeren voor deelname
aan het onderwijs. Zo heeft Smit-Kroes (VVD) grote bezwaren tegen de voorgestelde
maatregelen omdat deze voorbij gaan aan de behoeften van de jongeren zelf. Moet
voor zestienjarigen nog worden beslist dat zij naar school moeten? Een vraag die te
meer geldt nu sinds de invoering van de partiële leerplicht gebleken is dat de demotivatie bij de jongeren sterk is toegenomen.61 Ook anderen als Hermes (KVP)62, Abma (SGP)63 en Van Leyenhorst (CHU) stellen het motivatie-probleem aan de orde.
Van Leyenhorst heeft daarom ernstige twijfels bij de haalbaarheid van de voorstellen.
'Mensen vormen is iets anders dan het vormen van klei', zo vat Van Leyenhorst zijn
bijdrage aan het debat samen en daarom zou het participatieonderwijs wel eens on-
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machtig kunnen worden 'omdat het zich zelf overschat en mede daardoor te hoge eisen
stelt aan de instituten cq. de samenwerkende instituten'. Van Kemenade interrumpeert
daarop: 'Ik snap dat niet. Ik weet niet wat dat met klei en zo te maken heeft'.64 Duidelijker kan het verschil in benadering tussen de kamer en de bewindsman bijna niet
worden uitgedrukt.
Ook Worrell (PvdA) is opvallend genoeg vooralsnog een tegenstander van een uitbreiding van een partiële leerplicht voor zeventienjarigen. Het zicht ontbreekt op de
wijze waarop de partiële leerplicht voor zestienjarigen verloopt. Hij wil daarom in de
eerste plaats duidelijkheid en is van mening dat 'de nota onvoldoende uitgangspunten
biedt om dit participerend leren op langere termijn gestalte te geven'.65
In zijn reactie op deze twijfels aan de haalbaarheid van de plannen gezien de
toenemende desinteresse van de jongere zelf, brengt de minister in de eerste plaats
naar voren dat vrijwilligheid uitgangspunt vormt bij de voorgestelde maatregelen.
Hiermee kan echter niet worden volstaan. Van de mogelijkheden die de maatregelen
bieden, wordt immers slechts door een beperkte groep gebruikt gemaakt. Om hierin
verandering te brengen is eerst een scala van maatregelen nodig, zoals een groter
onderwijsaanbod en het bewust ontwikkelen van de motivatie tot leren door middel
van het zogenoemde funderend onderwijs.66 In dit antwoord wordt zijdelings de
inhoud van de Contourennota betrokken, die zoals Van Kemenade aangeeft inmiddels
al is voorgelegd, 'weliswaar niet aan de Kamer, maar eerst aan de betrokkenen opdat
zij zich kunnen uitspreken'.67
Inhoud en doel
Belangrijke onderwijsdoelstelling in de voorstellen vormt het vergroten van de 'maatschappelijke weerbaarheid', vooral bij de kwetsbare groep van de werkende jongeren.
Veel aandacht gaat in de nota daarom uit naar de organisatie van het participatieonderwijs, dat deze doelstelling moet verwezenlijken.
De nieuwe organisatiestructuur moet ontstaan door de samenvoeging - in de termen
van de nota de integratie - van het vormingswerk en het beroepsvoorbereidend onderwijs. Hierbij bouwt Van Kemenade voort op de nota Grosheide/Roolvink, waaraan
eenzelfde gedachtengang ten grondslag lag. De samenvoeging moet wel stringenter
worden aangepakt omdat de onderwijsvernieuwingsactiviteiten op basis van de slechts
globaal uitgewerkte plannen van de (eerste) nota werkende jongeren 'nog weinig doelgericht' zijn.68 Essentieel voor de plannen van de minister is verder het aanbrengen
van een organisatiestructuur, waarin de instituten die het participatieonderwijs zullen
gaan verzorgen, moeten worden ondergebracht. Hierbij staat een gelijke spreiding per
regio voorop.69 Gedacht wordt aan regionale centra, die in beginsel zouden moeten
aansluiten bij de streekscholen voor beroepsbegeleidend onderwijs.
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Vooral de planmatige opzet, die de minister met het oog op deze organisatie schetst
in hoofdstuk 6 van de nota, ontlokt veel kritiek aan de kamer. Interessant is met name
de bijdrage van Kraaijeveld-Wouters (ARP). Wat betreft de grondgedachte van de
nota, die teruggaat naar de eerste nota werkende jongeren van Grosheide en Roolvink,
gaan de geesten gelijk op. Het uitgangspunt van goede onderwijsvoorzieningen voor
werkende jongeren is voor de ARP goed herkenbaar en dat is van fundamenteel belang. Het planmatig denken roept echter ernstige bezwaren op. De integratie van het
vormingswerk en het beroepsbegeleidend onderwijs wordt als te dwingend ervaren. De
ARP zou hier liever begrippen hanteren als 'combinatie en samenspel'. Er is hier
immers geen sprake van 'een blanco situatie; een maagdelijk veld waarin alles nieuw
en fris kan worden opgezet'.70 Bovendien moeten hierbij niet alleen regionale maar
ook levensbeschouwelijke facetten in aanmerking worden genomen. Ook op het terrein
van de werkende jongeren moet de vrijheid van onderwijs 'royale mogelijkheden'
krijgen. Ook Hermes (KVP) laat blijken geen voorstander te zijn van een eng uitgewerkte integratie. Hij dient een motie in, waarin als vereiste wordt gesteld, dat er naast
de integratie van het vormingswerk en het beroepsbegeleidend onderwijs ook andere
samenwerkingsmogelijkheden open moeten worden gehouden.71 De motie wordt
mede ondertekend door Van Kemenade's politieke geestverwant Worrell
Maar ook onderwijsinhoudelijk wordt scherpe kritiek geuit. Zo vindt Smit-Kroes
dat de programmakeuze weinig aansluit bij het behoeftepatroon van de jongeren. Zij
zegt: 'Mogen die dan alsjeblieft, dankjewel, op een gegeven moment ook, als zij
willen versnellen of als zij willen verdiepen, daartoe de kans krijgen? Dat kan dus niet
en dan kunnen we de kreet 'aansluiten op het behoefte patroon van de jongeren' ook
als zodanig kwalificeren en gevoeglijk opbergen in de map "kretologie"'.72 Naast
Smit-Kroes uit ook de De Leeuw (CPN) zich zeer kritisch over de voorstellen in de
nota, zij het dat deze de maatregelen niet ver genoeg vindt gaan. Het oordeel over de
nota zelf is hard: 'De tekst kenmerkt zich door pretentieuze, zweverige en broeierige
beschouwingen. Ik hoop, mijnheer de voorzitter dat u deze nota niet gelezen hebt. Het
zou u slecht bekomen. Een dergelijk uitglijden in de vormgeving is iets wat naar voren
treedt als men zich op paternalistische wijze naar de werkende jongeren neerbuigt'.73
Het voorgestelde participatieonderwijs typeert de CPN als 'goedkoop categoriaal restonderwijs'. De positie van de werkende jongere verslechtert er alleen maar door. Ze
zijn hierdoor minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt en het speelt de werkloosheid
alleen maar in de kaart. Ook voor de voorgestelde 'leerlingenstatus' voor de werkende
jongere heeft de CPN geen goed woord over. Dat betekent dat zij 'ook hun loon
moeten inleveren en voor een aalmoes, stagevergoeding genaamd, de twijfelachtige
zegeningen van het participatieonderwijs mogen ondergaan'.74 De CPN wil volwaardig dagonderwijs voor deze groep jongeren, evenals Van der Spek (PSP) en Hermes
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(KVP), die van mening is dat gestreefd moet worden naar een situatie waarin er
'uiteindelijk geen werkende jongeren meer zijn'.75
In zijn antwoord aan de kamer volstaat de minister hier met een herhaling van zijn
standpunt. Integratie van vormingswerk en beroepsbegeleidend onderwijs is noodzakelijk met het oog op een 'gedifferentieerd programma-aanbod' en dat is juist waaraan de werkende jongeren behoefte hebben.76 Verder vallen veel termen als 'componenten', 'doelmatigheid', 'beleidsplan' en 'strategie'.
In derde termijn ziet Worrell (PvdA) aanleiding om zijn steun aan deze motie
alsnog in te trekken. Hij is bang dat Hermes de maatregelen teveel op de lange baan
wil schuiven.77
Grondrechten
Duidelijker dan bij de eerste nota werkende jongeren komt bij de thans voorgestelde
uitbreiding van de partiële leerplicht de controverse tot uitdrukking tussen leerrecht en
leerplicht. Hoe hoger de leeftijd van de groep, waarop de leerplicht van toepassing is,
hoe moeilijker deze immers te rijmen valt met een leerrecht. Moet het aan zestien- en
zeventienjarigen niet zelf worden overgelaten om uit te maken of zij van een partiële
leerplicht gebruik willen maken? Of zoals Smit-Kroes het formuleert: Moet voor
zestienjarigen nog worden beslist dat zij naar school moeten?78De enige die hier opnieuw consequent is, is Jongeling (GPV) die zijn standpunt herhaalt, dat voor zestienen zeventienjarigen een leerrecht dient te gelden en geen leerplicht. Hij denkt aan
'jonge mensen die eenvoudig het zitvlees niet hebben om op die leeftijd nog enkele
jaren op een bankje te zitten en een boekje te lezen'.79 Van Kemenade vermijdt de
controverse door vrijwilligheid als uitgangspunt te nemen. Bovendien lijkt voor hem
een verplichting om bestwil niet in strijd met een leerrecht. Integendeel: hij lijkt te
willen suggereren dat een leerplicht vooralsnog de enige manier is om een 'leerrecht'
werkelijk te effectueren;80 inderdaad een vergaande vorm van paternalisme, zoals
Bakker (CPN) aangeeft. Ook het recht op vrijheid van onderwijs heeft een rol gespeeld
bij de bespreking van de nota. De ARP hanteert deze als basis voor de kritiek op de
planmatige organisatie van de instituten, die het particitatieonderwijs moeten gaan
verzorgen. Ook bij het onderwijs aan werkende jongeren kan levensbeschouwing een
rol spelen en dient het recht op vrijheid van onderwijs te worden gerespecteerd.81
Onderwijs en uitvoering
De keuze voor de wijze van naleving van de partiële leerplicht, waarbij de partieel
leerplichtige zelf verantwoordelijk wordt gesteld voor het volgen van het onderwijs,
lijkt duidelijk tot de nodige problemen te hebben geleid.82 Met name de PvdA heeft
kritiek op de gebrekkige controle op de naleving. Dit zit de fractie 'erg hoog'. Wordt
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er al een proces-verbaal opgemaakt, wat zelden gebeurt, dan wordt dit door de officieren van justitie geseponeerd en wordt 'er zelfs geen enkele aandacht aan besteed' .83
De minister wijt het moeizaam functioneren van de partiële leerplicht deels aan het
korte tijdsbestek waarin deze tot stand werd gebracht. Ook de nalevingsconstructie als
zodanig levert de nodige problemen op, zo geeft hij toe.
Tot slot lijkt onder dit kopje een aantal opmerkingen relevant, die duidelijk laten
uitkomen dat het consensusmodel heeft afgedaan. De sfeer waarin het debat tussen de
minister en de kamer plaatsvindt getuigt over en weer van veel irritatie. De wijze
waarop Van Kemenade de kamer tegemoet treedt door de naar voren gebrachte bezwaren tegen de voorstellen in hoofdzaak te negeren, lijkt daar debet aan. Smit-Kroes uit
deze kritiek expliciet door het democratisch gehalte van de nota in twijfel te trekken.
Resultaten van eerder overleg over dit onderwerp werden niet verwerkt, zo stelt zij.

Nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel
Inleiding
De Contourennota wordt door Van Kemenade en de staatsecretarissen Klein (PvdA)
en Veerman (ARP) in juni 1975 als discussiestuk aangeboden aan 'allen die zich bij
het onderwijs betrokken weten'.84 De nota heeft in de inspraakperiode vervolgens ook
tot een uitzonderlijk groot aantal reacties aanleiding gegeven; in de periode tot 1 januari 1977 werden 338 schriftelijke commentaren ontvangen.
Dat de Contourennota een typisch product is van de geestesaktiviteiten van het
kabinet Den Uyl kwam al ter sprake. Dé grote motor achter deze plannen was Van
Kemenade, die zoals hiervoor al bleek een uitgesproken visie had op onderwijs en
deze met verve uitdroeg. De plannen van de Contourennota zijn duidelijk geschreven
in de sleutel van de socialistische idealen: gelijke kansen voor iedereen en een rechtvaardige verdeling van kennis, macht en inkomen. In het 'zusje' van deze nota in de
welzijnssfeer, de Knelpuntennota welzijnsbeleid van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk is eenzelfde ideologie en terminologie terug te vinden.85 Ook hier wordt het verlangen verwoord naar een betere samenleving en dat
is in deze optiek een socialistische samenleving.
In de Contourennota wordt het onderwijs in stelling gebracht om het doel van een
meer rechtvaardige verdeling van kennis, macht en inkomen dichterbij te brengen.
Onderwijs speelt, zoals uit de volgorde van dit adagium valt af te leiden, bij de verwezenlijking van dit ideaal een cruciale rol. Als onderwijsspecifieke doelstelling krijgt
in deze onderwijsnota het recht op persoonlijke ontplooiing grote nadruk. Dit wordt
in de 'nieuwe' onderwijsvisie als het centrale thema gepresenteerd. Onproblematisch
lijkt dat al op voorhand niet. De in deze onderwijsfilosofie als geheel gepresenteerde
uitgangspunten lijken immers moeilijk te verenigen. Op z'n minst moet er een spanning worden geconstateerd tussen het algemene gelijkheidsideaal en het recht op een
vrije, op het individu gerichte ontplooiing. Ook de Wetenschappelijke raad voor het
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regeringsbeleid wijst hierop in zijn commentaar op de Contourennota.86 De vraag kan
zelfs worden gesteld of het individu in deze visie niet per definitie naar de achtergrond
verdwijnt. Het denken vanuit de behoeften van kinderen lijkt in de hier gepresenteerde
plannen eerder af- dan toe te nemen. Zo schrijven Knippenberg en Van der Ham: 'Het
zittende (ambtelijk) kader was gewend te denken in termen van stapsgewijze aanpak,
waarin de behoeften van het kind en het onderwijs centraal stonden en de angst voor
'staatspedagogiek' zeker niet geheel was geweken. Nu werden zij geconfronteerd met
een visie, waarin de maatschappij als geheel voorop stond, waarin onderwijs gezien
werd als een middel om maatschappelijke hervormingen door te voeren en maatschappelijke ongelijkheid te verminderen, dat alles op basis van een krachtig geloof in de
'maakbaarheid' van de samenleving'.87
Door deze vervlechting van paradoxale uitgangspunten is het niet gemakkelijk om
uit de Contourennota te destilleren hoe het feitelijk gesteld is met de waardering van
het recht op individuele ontplooiing. Daar komt bij dat de meeste aandacht uitgaat naar
een systeembeschrijving van het toekomstige onderwijs en minder naar uitgangspunten
en doelstellingen. Wat men zich ten doel stelt met de plannen moet grotendeels worden afgeleid uit de beschrijving van het systeem, zoals ook de Wetenschappelijke raad
voor het regeringsbeleid in zijn advies aangeeft.
Dat aan een explicitering van uitgangspunten en doelstellingen voorbij wordt gegaan, lijkt rechtstreeks voort te vloeien uit de algemeen politieke doelstellingen van
dit kabinet. Dit heeft ook de kwaliteit van de legitimatie van de voorgestelde onderwij smaatregelen negatief beïnvloed. In een onderwijspolitieke visie als deze neemt de
overheid immers vanzelfsprekend een sleutelpositie in. De vraag naar de legitimatie
van de voorgestelde maatregelen is in deze visie irrelevant en is ook niet gesteld, een
omissie waarbij de Onderwijsraad in zijn advies uitvoerig stil staat.88
De toon van de commentaren op de Contourennota is een geheel andere dan die
van de Contourennota zelf: ingehouden, verstandig en beredeneerd kritisch. De vraag
naar de houdbaarheid van de ideeën uit de nota, zowel in termen van rechtmatigheid
als doelmatigheid, is in de commentaren het leidinggevende thema.
Hier zullen de commentaren worden besproken, die zijn uitgebracht door de wettelijke adviesorganen van de regering. Naast de adviezen van de Wetenschappelijke
raad voor het regeringsbeleid en de Onderwijsraad, die al werden genoemd, is dat ook
het advies van de Raad voor de Jeugdvorming.89 Van de drie adviesinstanties kan
worden gezegd dat zij hun naam ruimschoots eer hebben aangedaan en de blik op de
voorgestelde plannen aanzienlijk hebben verhelderd. Voor de Sociaal Economische
Raad geldt dat door de verdeeldheid van de standpunten in geringere mate; een bespreking van dit advies leek dan ook achterwege te kunnen blijven. Ook zal aandacht
worden besteed aan de fundamentele kritiek van de psycholoog Duijker op het concept
van de zelfverwerkelijking dat aan de onderwijsplannen ten grondslag ligt.

86 Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, 'Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel', 's-Gravenhage 1976
87 H. Knippenberg en W. van der Ham, o.c. p. 561
88 TK 1976-1977, 14425, nr. 3
89 Raad voor de Jeugdvorming, Advies over de diskussienota 'Contouren van een toekomstig onderwijsbestel', 's-Gravenhage 1977
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Algemeen is de waardering voor Van Kemenade's moed een samenhangend geheel
van onderwijsvoorzieningen te hebben ontworpen over een langere termijn. Algemeen
is ook de kritiek dat er in de nota te weinig oog is voor de kwaliteit van het bestaande
onderwijs en voor de verbeteringsmogelijkheden binnen de huidige structuur. Ook
wordt gewezen op de gevaren van overscholing en de inflatoire werking van het
onderwijs. Het commentaar van de Onderwijsraad op de nota als geheel is hard: 'De
CN handelt niet - zo mag feitelijk worden gesteld - over het onderwijs om zichzelfs
wil met alle betrekkelijkheden van dien, maar zij ziet het onderwijs van begin tot eind
als belangrijk middel bij de verwerkelijking van een maatschappelijk doel, te weten
de vernieuwing van de maatschappij naar het ideaal van een grotere gelijkwaardigheid'."0
In maart 1977 wordt door Van Kemenade een vervolgnota aan de Tweede Kamer
aangeboden, waarin de reacties op de Contourennota voor een belangrijk deel zijn
verwerkt.91 Voorop wordt nog eens gesteld dat het in de Contourennota gaat om een
politiek bepaalde onderwijsvisie die aansluit bij het algemene beleid van het kabinet
Den Uyl: 'het kan niet de bedoeling zijn deze uitgangspunten weer ter discussie te
stellen'.92 Of de bewindslieden in hun antwoord bij de algemene weergave van de
strekking van de commentaren niet te zeer naar zich toe hebben gerekend lijkt de
vraag. Geconcludeerd wordt: 'Er is in ruime mate overeenstemming over de eisen die
aan het onderwijsbestel moeten worden gesteld maar de meningen verschillen over de
uitwerking'.93
Het verwijt dat de Contourennota in haar analyse te weinig recht zou doen aan de
bestaande kwaliteit van het onderwijs is begrijpelijk maar niet terecht, vinden de bewindslieden.94 De voorstellen sluiten wel degelijk aan bij al eerdere plannen.
Gemakkelijk te doorgronden is ook de vervolgnota niet. Daarvoor is het gedachtengoed dat aan de plannen ten grondslag ligt tezeer doortrokken van het dominante
politieke gedachtengoed. Dit lijkt ook de oorzaak te zijn dat voorbij wordt gegaan aan
de fundamentele bezwaren die in de commentaren naar voren worden gebracht. Wél
worden als gevolg van de vele kritische reacties op het concept van de zogenoemde
bovenschool en de daarmee nauw samenhangende leerverplichting, belangrijke concessies gedaan.
Overheid en onderwijs
Om het algemene kader waarin de plannen passen duidelijk aan te geven, wordt in de
inleiding bij de nota gesteld dat met de nieuwe plannen beoogd wordt te komen tot een
'meer rechtvaardige verdeling van altijd beperkte middelen'.95 Tegen de achtergrond
van het kabinetsbeleid in zijn geheel betekent dit dat het hier in het bijzonder gaat om
'het scheppen van mogelijkheden tot vorming en opleiding voor velen, die daarvan
thans verstoken blijven', anders gezegd in het jargon van die tijd om het scheppen van
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gelijke kansen. De gelijkheid van kansen vormt het centrale thema van de nota. Als
kansarme groepen wordt hier behalve aan het kind uit een arbeidersmilieu nu ook
gerefereerd aan allochtone kinderen en aan meisjes.
Om de achterstandspositie van de kansarme groepen aan te pakken is de tot dan
gevoerde onderwijspolitiek'onvoldoende gebleken, zo wordt gesteld. Verdergaande
maatregelen en een grotere aandacht voor de leerlingen uit deze groepen is geboden.
Erkend wordt dat weliswaar de laatste vijftien jaar enige verbetering is opgetreden
maar deze wordt als 'niet fundamenteel' omschreven. De legitimatie van de voorgestelde plannen is vrij summier.
In de commentaren van de adviescolleges heeft vooral de Onderwijsraad op het
punt van de legitimatie scherpe vragen gesteld.96 De raad trekt zowel de wenselijkheid als de doelmatigheid van de in de nota geschetste perspectieven in twijfel. In de
nota worden de al in gang gezette veranderingen in het onderwijs als niet fundamenteel omschreven. Dat wordt echter niet of nauwelijks met feiten of cijfers toegelicht,
aldus de Onderwijsraad.97 Gebleken is dat door de tijd heen genomen wel degelijk
gesproken kan worden van een 'gestage toeneming van deelname aan het onderwijs',
een stijging die naar het oordeel van deze raad wél degelijk fundamenteel is te achten.
Is het daarom wel gerechtvaardigd de ontwikkelingen die op dit gebied gaande zijn,
af te breken en 'te vervangen door een nog ver verwijderd onderwijssysteem dat zijn
waarde onder meer met betrekking tot het criterium van de gelijke kansen nog moet
bewijzen?'.98 Ernstige twijfels heeft de Onderwijsraad ook bij de financiële uitvoerbaarheid van de geschetste plannen, zeker gezien de minder rooskleurige economische
ontwikkelingen. Deze maken de plannen extra kwetsbaar. Is gezien die ontwikkelingen
in combinatie met de in de nota gedane suggestie 'tot een meer evenwichtig gebruik
van de onderwijsvoorzieningen' zelfs niet het gevaar aanwezig dat deze wordt gereduceerd tot een 'bezuinigingsnota', zo vraagt de raad zich terecht bezorgd af.99
Ook de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft kritische vragen met
betrekking tot de legitimatie van de voorstellen. Waarom wordt een vernieuwing
eigenlijk nodig geacht, vraagt de raad. Is dit omdat het onderwijs ondeugdelijk is of
omdat het onvoldoende is afgestemd op de maatschappij, waarin het een functie vervult.100 De raad wijst erop dat de klachten over het onderwijs al geruime tijd dezelfde zijn.101 Een onderzoek naar de juistheid van die klachten zou ter rechtvaardiging van een vernieuwing van het onderwijs daarom zeer gewenst zijn geweest.102
De raad relativeert ook het optimisme in de Contourennota dat het mogelijk zou zijn
om via het onderwijs maatschappelijke veranderingen 'in gang te zetten of zelfs te
bewerkstelligen'.103 Hiervoor is mede gezien recente onderzoeken onvoldoende
grond. Het is zelfs zo, stelt de raad, dat blijkt dat de sociale mobiliteit afneemt 'zodra
op een bepaald onderwijsniveau de deelname algemener wordt'. Ook wordt gewezen
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op de inflatoire werking van onderwijs. De mogelijkheid om door middel van onderwijs een grotere inkomensgelijkheid tot stand te brengen trekt de raad in twijfel. Een
onderwijssysteem voegt zich naar de waarden en normen van de samenleving en niet
andersom.
De Raad voor de Jeugdvorming neemt als het centrale uitgangspunt waarop zij de
Contourennota beziet 'de zorg voor de mens - de leerlingen en de onderwijsgevenden'. Dit uitgangspunt wordt gekozen omdat de centrale doelstellingen van de nota
weliswaar worden ondersteund maar volgens deze raad het ontplooiingsideaal uit de
nota te weinig wordt uitgewerkt."*4 De raad stelt: 'De gedachte dringt zich op dat
de minister meer belangstelling heeft gehad voor strukturele oplossingen van knelpunten in de bestaande verdeling van kansen op onderwijs, dan dat hij zich heeft geïnteresseerd voor de manier waarop de hierboven geciteerde doelstelling in een zich inhoudelijk vernieuwend onderwijs gestalte kan krijgen'. Deze kritiek klinkt nog duidelijker
door in de opmerking van de voorzitter van de raad: 'Essentie van onze ideeën is de
angst, dat deze nota een onderwijssysteem, een onderwijsstructuur ontwerpt die te
weinig ruimte laat voor de mensen om wie het uiteindelijk toch begonnen is'.' 05 Ook
vraagt de raad zich af of er geen sprake is 'van een grote overschatting van wat de
school allemaal moet en kan?' Gesteld wordt: 'De nota van de minister is sterk op het
hulpverlenen aan de kansarmen gericht. De ervaring in het hele educatieve systeem is
dat wij daar met de zwaarste groep zitten. ... En dat het juist die zwakste groep is die
we het minst makkelijk tot onderwijs kunnen brengen. Nu vermoed ik dat wij een
doelstelling hebben binnengehaald in die Contourennota die we eigenlijk al heel lang
zien maar waar we tot nu toe niet een kruid voor gewassen hebben gevonden. ... Het
is niet zo dat pas in deze tijd iets voor de kansarmen wordt gedaan, maar er is nog zo
weinig sukses op dit terrein, omdat wij nog geen enkel middel hebben gevonden dat
zeer gegarandeerd in den brede sukses oplevert'.105
Van Kemenade's antwoord op de vragen naar de legitimatie van de voorstellen is
kort. Hij volstaat met een verwijzing naar de centrale doelstellingen van het kabinet.
Ook zouden de voorstellen aansluiten bij al eerder in het onderwijs in gang gezette
ontwikkelingen en vernieuwingen.107 Genoemd worden de integratie van het kleuteren basisonderwijs, waarbij te denken valt aan een voorontwerp van wet van Grosheide
uit 1971 en een geïntegreerd onderwijs na de basisschool, waarvan de Mammoetwet
een eerste aanzet vormde en waarop werd voortgebouwd in de 'Nota inzake het onderwijsbeleid' van Van Veen uit 1973.
Ook het voorstel tot verlenging van de leerplicht tot het achttiende jaar, dat een essentieel onderdeel vormt van het voorgestelde onderwijssysteem als geheel, ontmoet
vanuit legitimatieoogpunt veel kritiek. Hier staat de doelmatigheid ernstig ter discussie.
De Contourennota brengt de noodzaak van de leerplichtverlenging in verband met het
opschuiven van de arbeidsbekwaamheid. Dit wordt op zijn beurt weer veroorzaakt
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door wat genoemd wordt 'de tweede industriële revolutie'.108 Ook in de nota zelf
worden overigens al de nodige twijfels geuit over de te verwachten effecten van de
langere leerverplichting. Zo wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat de vraag naar meer
geschoolden mede wordt bepaald door het aanbod. Ook komt de zogenoemde 'onderwijsspiraal' ter sprake, een begrip dat De Vries later centraal zal stellen in zijn kritiek
op het onderwijssysteem.109 Op de negatieve effecten van een langere leerverplichting wordt dus wel gewezen, maar er wordt van uitgegaan dat deze vermeden kunnen
worden.
De Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid legt deze weinig overtuigende
passage uit de Contourennota bloot en vraagt zich af waarom toch gekozen werd voor
verlenging van de leerplicht. Dit betekent immers een uitbreiding van de 'initiële
fase'."0 De raad betwijfelt of het mogelijk is leerlingen van deze leeftijd nog te motiveren."1 Hij constateert enerzijds een ontwikkeling naar een toenemende zelfstandigheid van jongeren, terwijl anderzijds de verlenging van de onderwijsperiode de
jongeren juist in een afhankelijkheidssituatie plaatst.112
Ook de Onderwijsraad staat afwijzend tegenover een leerplicht tot het achttiende
jaar. Helaas is het zo dat juist degenen, voor wie de leerplichtverlenging bedoeld is,
hier geen baat bij hebben. Wat het onderwijs deze groep heeft te bieden is onvoldoende om hen aan zich te kunnen binden, met als gevolg dat een verplichting tot het
volgen van een onderwijs voor deze groep eerder averechts werkt. Het zal 'de demotivatie in de hand werken en in de weg staan aan de ontplooiing van de persoonlijkheid
van de betreffende jongeren met alle psychologische implicaties van dien', aldus de
Onderwijsraad."3
Alleen de Raad voor de Jeugdvorming is een voorstander van de leerplichtverlenging. Vooral voor kinderen uit de kansarme groepen heeft de leerplicht een belangrijke functie om de vicieuze cirkel te doorbreken 'tussen de zwakke traditie van het
gezin en milieu enerzijds en de zwakke intellectuele, kulturele belangstelling anderzijds'.114
In zijn reactie op de kritiek op dit onderdeel van de plannen geeft de minister aan
zijn eerder ingenomen standpunt te willen nuanceren. Gesteld wordt: 'De keuze voor
verlenging van de leerplicht is in elke fase en door elke overheid vooral gezien als een
bescherming van jongeren tegen de feitelijke, sociale en economische onvrijheid om
te kiezen voor een langere vervolgopleiding. Zij is ook altijd bestreden met een beroep
op de vrijheid, een beroep dat vaak voorbijgaat aan de vele culturele, economische en
sociale factoren die een vrije keuze voor sommigen belemmeren en dat ook veelal
gehouden wordt door diegenen, die die belemmeringen niet ondervinden'."5 Maar,
zo vervolgt de minister: 'Dat neemt niet weg dat dit beroep klemmender wordt naarmate de leeftijd waarop het betrekking heeft, hoger wordt en naarmate binnen- en
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buitenlandse ervaringen met verdere leerplicht minder gunstig zijn'. De bezwaren
tegen een verlenging tot en met het zeventiende jaar worden dan ook begrijpelijk
genoemd. Doorslaggevend is voor Van Kemenade de vraag 'of en in hoeverre zonder
een verlenging van de volledige leerplicht aan alle jongeren een minimaal verantwoorde voorbereiding op de samenleving kan worden gegarandeerd', een vraag die niet
eenduidig lijkt te beantwoorden. De noodzaak van een leerplichtverlenging tot achttien
jaar hangt bovendien af van de keuze van de duur van de middenschool. Wordt hier
gekozen voor een duur van drie in plaats van vier jaar, dan kan met een daarop aansluitende beroepsopleiding van twee jaar, volstaan worden met een leerplicht tot en
met het zestiende jaar. Definitieve beslissingen over een volledige leerplicht voor 16en 17-jarigen zullen daarom pas in de jaren tachtig kunnen worden genomen, als er
duidelijkheid is over de duur van de middenschool.116
Inhoud en doel
Bij de uitwerking van de nieuwe onderwijsvisie vallen trefwoorden als 'individuele
ontplooiing', 'mondigheid', 'verantwoordelijkheid' en 'weerbaarheid'."7. De maatregelen die worden voorgesteld om in de positie van kinderen uit kansarme groepen
verbetering te brengen zijn globaal de volgende. Het opschuiven van het meer definitieve schoolkeuzemoment tot een later tijdstip - het vijftiende of zestiende jaar - en
het opheffen van het onderscheid tussen de kleuter- en de lagere school."8 Meer
concreet leiden deze voorstellen tot de volgende maatregelen:
- de basisschool voor de 4-12 jarigen. Deze vormt het eerste deel van de zogenaamde 'funderende onderwijsfase' en is gericht op een 'optimale continue ontplooiing'. De drempel tussen kleuter- en basisonderwijs moet om die reden geslecht worden. Van een overgang tussen kleuter- en basisonderwijs zal dan geen sprake meer
zijn. Ook het verschijnsel 'overgaan' en 'zitten blijven' zal tot het verleden moeten
gaan behoren. Gesteld wordt: 'Het leerstofjaarklassensysteem met zijn jaarlijkse selectiedrempels komt niet tegemoet aan de individuele verschillen in de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en is daardoor de oorzaak van de discontinuïteit in
ontwikkeling van een groot aantal leerlingen'."9 Meermale wordt benadrukt hoe
belangrijk het is dat kinderen uit sociaal lagere klassen worden aangesproken op een
wijze die aansluit bij hun leefsituatie. De kritiek bestaat eruit dat de school in het algemeen de burgerlijke waarden en normen representeert zodat arbeiderskinderen al bij
binnenkomen een 'ongelijke' start hebben ten opzichte van hun leeftijdgenoten uit de
sociale midden- en bovenlaag. In het verlengde hiervan ligt de kritiek dat kinderen
soms te snel naar het speciaal onderwijs worden gestuurd. Om het karakter van dit
type onderwijs beter te doen uitkomen wordt voorgesteld liever te spreken van 'speciaal' dan van 'buitengewoon' onderwijs. Dit alles dus in het kader van het 'leitmotiv'
van de nota: het scheppen van gelijke kansen.
- de middenschool voor de 12-16 jarigen, die de tweede fase moet gaan uitmaken
van het funderend onderwijs; 'funderend' omdat het gaat om 'kennis en vaardigheden
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die allen nodig hebben om op een verantwoorde wijze in de samenleving te kunnen
functioneren'.120 Dit betekent in de eerste plaats dat een beroepskeuze wordt uitgesteld. Met dit uitstel wil men de milieuinvloeden op de keuze voor een bepaald
schooltype zoveel mogelijk elimineren. Andere typeringen om dit schooltype te duiden
zijn: individuele ontplooiing, waarbij het niet alleen gaat om cognitieve kwaliteiten en
bepaalde technische vaardigheden maar ook om sociale, culturele, artistieke en emotionele vaardigheden, aansluiting bij niveau en tempo van de leerling en 'determinatie'
in plaats van selectie. En tenslotte:
- de 'bovenschool', bedoeld voor 16- tot 19 jarigen. Vooral door de verlenging
van de leerplicht tot het 19e jaar die van deze maatregel het gevolg is, roept dit vervolg onderwijs al in de Contourennota zelf bijzondere vragen op; vragen als: 'Bevordert het onderwijs voor de 16-tot 19-jarigen wel genoeg de motivatie van de leerlingen? Geeft het wel de nodige ruimte aan de eigen verantwoordelijkheid? Is het wel
voldoende aan de maatschappelijke werkelijkheid gerelateerd?'.121 Hoewel over een
leerplicht voor deze leeftijdsgroep kritisch wordt gedacht blijkt dit geen aanleiding te
zijn tot een herbezinning op de vraag naar de wenselijkheid ervan. Integendeel, het
leidt tot de conclusie dat 'herbezinning op deze sector van het onderwijs hard nodig
is'122, een constatering waaruit niet zozeer de maakbaarheid van de samenleving
spreekt als wel de maakbaarheid van het individu. Dat men er ook in de nota zélf niet
gerust op is, blijkt uit de aandacht die afzonderlijk wordt besteed aan de motivatieproblemen bij deze leeftijdsgroep. Deze bevinden zich 'in velerlei opzicht in een overgangsfase van jeugd naar maatschappelijke volwassenheid. In deze fase bereiden
jongeren zich voor op de intrede in de samenleving', en even verder 'De 16-19-jarigen
kunnen en willen eigen verantwoordelijkheid dragen, zelf keuzen maken en standpunten bepalen'. Aan het onderwijs aan deze groep dienen daarom hoge eisen te worden
gesteld. Bij de bovenschool pleit Van Kemenade voor één schooltype, met drie duidelijke stromen, dan wel een scholengemeenschap met drie onderdelen. Hij wil hiermee
vermijden dat voor de 16-19 jarigen alsnog de verschillen in status worden benadrukt;
de sociale scheiding tussen 16- tot 19- jarigen moet worden tegengegaan. Het 'sociaal
prestige' dat aan deze of gene schoolsoort is verbonden mag geen 'uitgangspunt' zijn
bij een schoolkeuze en moet zoveel mogelijk geëlimineerd worden. Dat de wens
hierbij de vader is van de gedachte wordt erkend, maar de verwachting wordt uitgesproken dat het opteren voor het langste onderwijs louter om 'redenen van prestige en
inkomen' in ieder geval kleiner zal zijn dan in het vigerende onderwijssysteem.123
Ook zou deze onderwijsvorm bevorderen dat leerlingen in deze fase alsnog gemakkelijk kunnen switchen. Wel dient dit onderwijs mede 'zo concreet mogelijk op maatschappelijk functioneren in leven en beroep' gericht te zijn. Naast een tweejarige
theoretische opleiding, worden een middellange, een drie- tot vierjarige, beroepsgerichte afdeling en een korte, twee-tot driejarige, beroepsgerichte afdeling voorge-
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steld.124 Voor de voorbereiding op het hoger onderwijs wordt dus gedacht aan een
periode van slechts twee jaar.
Hoewel het hoger onderwijs buiten het direkte bestek valt van dit onderzoek, is de
beschouwing hierover verhelderend met het oog op de vraag welke betekenis feitelijk
wordt toegekend aan het centrale uitgangspunt van de individuele ontplooiing. Hier
wordt met name duidelijk dat het in het nieuw voorgestelde systeem niet zozeer gaat
om het individu als wel om de opvoering en spreiding van kennis in het algemeen.
Gesteld wordt: 'het kan zijn dat het hoger onderwijs geringere prioriteit bij de toedeling van middelen moet krijgen dan andere sectoren van onderwijs. Het argument
daarvoor is dat andere sectoren op een bepaald ogenblik meer bijdragen tot opvoering
en spreiding van kennis'.125 Over individuele ontplooiing wordt hier niet meer gesproken. 'Niet ieder kan aan het hoger onderwijs deelnemen waar, hoe en zolang als
hij wil'. De betekenis van een leerrecht wordt hiermee sterk gerelativeerd.
De afstandelijke toon met betrekking tot het hoger onderwijs lijkt met name ingegeven door een sterke afkeer van het 'establisment'. Er wordt geen manier geschuwd
om deze in diskrediet te brengen. Vooral 'academici' moeten het ontgelden, gezien de
zelfs voor het jargon van de Contourennota fel te noemen uithalen naar deze groep.
Rond hen wordt een sfeer opgeroepen van een deels nutteloze groep die niet aan het
werk kan en waarin de investering van gemeenschapsgelden daarom niet gelukkig is
en die bovendien een studie heeft gevolgd die weinig maatschappelijk georiënteerd is.
Dat er ook voor academici werkloosheid dreigt wordt in de nota toegejuicht. Gesteld
wordt: 'Vanuit algemeen maatschappelijk belang gezien behoeft de instorting van een
eng en elitair gedefinieerde arbeidsmarkt geen ramp te zijn. Substitutie krijgt dan ruim
baan. Inkomensmonopolies kunnen worden aangetast'.126 Het hoger beroepsonderwijs
ligt beter. De kloof tussen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs moet worden verkleind: de titels in het wetenschappelijk onderwijs
moeten worden afgeschaft. Ongelijke startposities moeten worden aangetast en 'systeem-fouten' moeten kunnen worden opgelost. Vooral deze terminologie laat zien hoe
indringend de maakbaarheidsgedachte zich manifesteerde. Alsof de maatschappelijke
orde slechts een systeem is waar alleen de 'fouten' uitgehaald moeten en kunnen
worden.
Van de adviescolleges uit met name de Onderwijsraad fundamentele kritiek op de onderwij sdesiderata van de Contourennota. Eerst worden door de raad fundamenteel de
in nota centraal gestelde begrippen als persoonlijke ontplooiing, mondigheid, weerbaarheid en gelijkheid van kansen ter discussie gesteld. De raad vindt het een 'ernstige tekortkoming' dat een 'sleutelbegrip' als persoonlijke ontplooiing niet voldoende is gedefinieerd en gerationaliseerd. Principiële kritiek heeft de raad ook op de onderwijsdesiderata van mondigheid en maatschappelijke weerbaarheid. Hij ziet hierin 'een
overwaardering van de autonome mens'. Waar blijven elementen als solidariteit,
groepsgebondenheid en een begrip als de 'dienende mens'? 'Wordt niet in het door de
CN voorgestane onderwijs een confrontatie-mentaliteit aangekweekt, zulks tot schade
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van de tolerantie en het algehele leefklimaat hier te lande?' En krijgt de utilitaire
benadering van onderwijs hiermee niet teveel accent als gevolg waarvan meer ideeele
waarden als 'het deel krijgen aan een lange culturele traditie en [op] de vorming van
het individu als zelfstandig denkend en kritisch wezen' in het gedrang komen?127
Ook aan het beginsel van de gelijkheid van kansen had naar het oordeel van de Onderwijsraad een fundamentele beschouwing gewijd moeten worden: 'Een doordenking van
dit begrip, mede in zijn complementaire relatie tot het begrip solidariteit en tevens
gezien in de context van de westerse vrij heidstraditie van het individu, is noodzakelijk
te achten alvorens tot operationalisering over te gaan'.128 Daarbij trekt de raad ernstig
het ideaal in twijfel dat de gelijke kansen in het onderwijs niet mogen leiden tot
nieuwe sociale ongelijkheid. Geconstateerd wordt zelfs dat dit eerder een tegenovergesteld effect zal hebben en ertoe zal leiden dat 'de maatschappij zich bij de selectie dan
meer op de persoonlijke kwaliteiten van begaafdheid, creativiteit en karakter zal richten en aldus de ongelijkheid harder en onverhuld naar voren zal komen'. Ook adviseert
de raad de plannen te bezien op hun psychologische effecten.129 Zijn heel jonge kinderen er bijvoorbeeld wel aan toe om geconfronteerd te worden met maatschappelijke
problemen, waarmee zij nog niet in aanraking zijn gekomen?
Ook de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid uit zich zeer kritisch over
de gehanteerde onderwijsdoelstellingen. Zo wijst hij er onder meer op dat de ontplooiing van het individu en beroepsvoorbereiding als onderwijsdoelstellingen steeds zijn
gehanteerd.130 De raad vindt dat er te weinig aandacht is besteed aan de inhoudelijke
vernieuwing van het onderwijs. Het kan zijn dat de grondwettelijke bepalingen tot die
terughoudendheid hebben geleid, maar dat was in die mate niet nodig geweest en
bovendien niet wenselijk omdat als gevolg hiervan de aangegeven doelstellingen
onvoldoende op hun effectiviteit kunnen worden beoordeeld.131 Ten onrechte zijn
ook vormen van buitenschools leren buiten beeld gebleven. De Contourennota is
hiermee voorbij gegaan aan de waardevolle ideeën, die in het gedachtengoed van
'ontscholers' als Illich en Reimer besloten liggen. Ontscholing betekent immers de
erkenning 'van het ervaringsleren, dat wil zeggen de erkenning van de directe ervaring
als bron van kennis en ontplooiing in onze samenleving'.132 Wellicht kan op deze
manier ook nog een bijdrage worden geleverd aan het indammen van de 'diplomacratie', aldus de raad. Ook vindt deze raad evenals de Onderwijsraad 'dat door verbetering van het onderwijsniveau voor allen geen gelijkmatiger spreiding van kennis kan
worden bewerkstelligd, maar dat de verschillen tussen mensen er juist meer door aan
het licht komen en dus eerder worden versterkt'.133 De raad benadrukt dat de in de
nota geprogageerde onderwijsidealen niet voorbij mogen gaan aan de realiteit, waarbij
in de eerste plaats te denken valt aan de realiteit van de mogelijkheden van de leerlingen zélf. Er wordt nauwelijks aandacht besteed aan 'het uiterst controversiële onder-
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werp over aangeboren capaciteiten ofwel aanleg'.134 Het erkennen van deze verschillen in begaafdheid is volgens de raad van groot belang omdat dit grenzen stelt 'aan
wat de onderwijs vernieuwer cq. de regering zich kan veroorloven te beloven voor de
toekomst'. Tenslotte wijst de raad op het niet in exacte termen te vatten relationeel
proces tussen leerkrachten en leerlingen dat, niettemin van grote invloed is op de mate
waarin leerlingen in staat zijn de hun geboden kennis tot zich te nemen. Of zoals de
raad zegt: 'De plaats van de leerling in de psycho-sociale structuur bepaalt in belangrijke mate de wijze waarop hij aan het leerproces deelneemt.135
Ook de Raad voor de Jeugdvorming benadrukt het belang van 'de man of de vrouw
voor de klas'. Daarbij worden vooral naast de in de nota genoemde onderwijskundige
en vakdidaktische kwaliteiten ook de 'menselijke kwaliteiten' belangrijk gevonden.136
Deze raad besteedt veel aandacht aan de onderwijsgevenden en is van mening dat in
de nota te weinig oog is voor deze groep. Zij zullen immers aan de veranderingen
vorm moeten gaan geven en van hen hangt dus veel af. Verder vragen ook hier sommigen zich af of het onderwijs niet te ik-gericht is. Wordt er niet teveel de nadruk
gelegd op mondigheid en weerbaarheid en te weinig op begrippen als verantwoordelijkheid en dienstbaarheid?137 Verder vragen ook hier sommigen zich af of de kritiek
dat het onderwijs zich alleen bezig houdt met intellectuele vorming wel terecht is: 'De
kritiek op het onderwijs is bekend'.138
Maar ook vanuit de wetenschap wordt inhoudelijk scherpe kritiek geuit op de
plannen van Van Kemenade. Zo stelt de psycholoog Duijker dat de ideologie van de
zelfontplooiing berust op een versimpelde uitleg van de humanistische psychologie,
beter bekend als de leer van Maslow.139 Dit is de leer van de hiërarchie van behoeftenbevrediging. Daarbij wordt ervan uit gegaan dat van zelfverwerkelijking pas sprake
kan zijn als de 'lagere' behoeften zijn bevredigd. Slechts heel weinig mensen komen
hier volgens Duijker aan toe. Hij refereert aan een onderzoek naar drieduizend studenten, waaronder er maar één was die als 'zelfverwerkelijker' mocht worden beschouwd.
Daar komt volgens Duijker bij dat het begrip zelfontplooiing als zodanig in hoge mate
problematisch is. Het veronderstelt dat zou kunnen worden vastgesteld wat mensen in
aanleg aan capaciteiten bezitten. Weet men dit niet, dan kan men ook niet weten of
zij zich hebben 'verwerkelijkt' of 'ontplooid'. Ook over de omstandigheden waaronder
dit talent zich zou kunnen ontplooiien is weinig met zekerheid te zeggen. Duijker stelt:
'Het is dan ook, wetenschappelijk gezien, uiterst voorbarig voor te wenden dat wij iets
steekhoudends kunnen beweren inzake de optimale omstandigheden waaronder enig
talent zich zou kunnen ontplooien. Hoogstens zou men uit het bovenstaande een soort
minimale voorwaarde kunnen afleiden'. In wezen gaat het hier daarom, aldus Duijker,
om een in psychologische termen vervatte heilsleer en dat vormt een gevaarlijke
grondslag voor onderwijsbeleid. Nu niet vaststaat wat 'persoonlijkheidsontplooiing'
inhoudt laadt de school pretenties op zich, die niet zijn waar te maken. Ook zijn er
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geen concrete richtlijnen uit af te leiden. Dit brengt het risico met zich mee dat er
ruimte ontstaat voor allerlei willekeurige interpretaties. Duijker wijst er bovendien op
dat het concept van de zelfontplooiing in ethische zin niet per definitie 'goed' is. Zo
houdt iemand die alleen maar uit is op zelfontplooiing geen rekening met anderen, om
nog maar te zwijgen van het ontwikkelen van eigenschappen die anderen ronduit
schade berokkenen, zoals het geval is met mensen die in aanleg antisociale 'talenten'
bezitten.
De kritiek op fundamentele bezwaren tegen de onderwijsdesiderata van de Contourennota wordt door Van Kemenade in de Vervolgnota grotendeels genegeerd.140. Ook
aan de zwaarwegende kritiek van Duijker op het aan de plannen ten grondslag liggende concept van de 'zelfontplooiing' wordt voorbijgegaan. Wel willen de bewindslieden op meer ondergeschikte punten wat water in de wijn doen. Zo nemen zij de
kritiek dat het accent op maatschappelijke weerbaarheid en mondigheid in het onderwijs tezeer het eigenbelang voorop zou stellen ter harte. Dat is niet de bedoeling.
Wordt dit zo opgevat dat moeten deze kwalificaties worden aangevuld met begrippen
als dienstbaarheid en verantwoordelijkheid. Tenminste als deze maar niet worden
opgevat als slaafsheid en onderworpenheid.141
Ook de vele reacties op het model van de bovenschool geven aanleiding tot een
wijziging van de gekozen opzet. Deze wordt geheel herzien.142
Grondrechten
Opnieuw en nu uitgebreider dan bij de voorstellen voor een partiële leerplicht wordt
de vraag aan de orde gesteld naar de gerechtvaardigdheid van een algemene leerplicht
voor zestien- en zeventienjarigen. Valt deze wel te combineren met het centrale ontplooiingsideaal, dat in de voorstellen als uitgangspunt wordt gehanteerd? Getwijfeld
wordt niet alleen aan het effekt daarvan voor degenen, voor wie deze bedoeld is, maar
nu worden ook meer principiële bedenkingen geuit. Strijdt een verplichting hier niet
met de meer algemene tendens om jongeren in toenemende mate zelfstandigheid te
laten, zoals de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid zich afvraagt.143 De
Onderwijsraad vreest zelfs dat een verplichting voor deze groep aan de ontplooiing van
de persoonlijkheid van de jongeren in kwestie eerder in de weg zal staan.144
Van Kemenade betoogt daarentegen dat er bij een leerrecht ten onrechte vanuit wordt
gegaan dat degenen, die het het meest aangaan, de vrijheid zouden hebben om te kiezen.
Die vrijheid hebben degenen die van een leerrecht zouden moeten profiteren juist niet.
Daarom verwacht de minister van een leerrecht niet veel: 'Werkelijk leerrecht veronderstelt immers méér dan de mogelijkheid om langer aan het onderwijs deel te nemen'.
Thans wordt er immers slechts in hoofdzaak gebruik van gemaakt door de kinderen uit
de hogere milieus.145 Het leerrecht is daarom geen werkelijk alternatief voor de leerplicht. Alleen met een leerplicht kan een verantwoorde startpositie in de samenleving
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worden gegarandeerd. Wel moeten de bezwaren tegen een leerplicht ernstiger worden
genomen 'naarmate de leeftijd waarop deze betrekking heeft hoger wordt'.14*
Door Duijker wordt in meer algemene zin de relatie ter discussie gesteld tussen het
centrale uitgangspunt van de 'zelfontplooiing' en een leerplicht. Hij constateert dat dit
uitgangspunt moeilijk te rijmen valt met de door de overheid opgelegde leerplicht. Dit
begrip zelfontplooiing veronderstelt immers zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Maar gezien het gegeven dat een leerplicht nu eenmaal bestaat 'dan dient een
zichzelf als 'democratisch' bestempelende overheid zich m.i. te beperken bij de vaststelling van de officiële oogmerken van het onderwijs. ... Wie de leerplicht, d.w.z. de
staatsmacht, gebruikt om de 'persoonlijkheid' der leerlingen te 'vormen', resp. te
'ontplooien' handelt niet democratisch, doch totalitair'.147
Door de adviesraden worden de onderwij sdesiderata uit de nota in fundamentele
zin kritisch geanalyseerd. Hoewel in de adviezen niet expliciet naar internationaalrechtelijke onderwijsbepalingen wordt verwezen, klinkt de inhoud daarvan in de beschouwingen duidelijk door. Zo bekritiseert de Onderwijsraad de sterke nadruk op de utilitaire benadering van het onderwijs en het gebrek aan ideeële waarden zoals 'het deel
krijgen aan een lange culturele traditie op de vorming van het individu als zelfstandig
en kritisch wezen' als gevolg daarvan. Voor de kritiek van de Onderwijsraad op het
sterke gelijkheidsstreven ligt de basis meer in het algemene waarborgkarakter van de
vrijheidsrechten, zoals die wettelijk en verdragsrechtelijk zijn geformuleerd. Voegt het
beginsel van de gelijke kansen zich wel 'in de context van de Westerse vrijheidstraditie van het individu', zo vraagt de Onderwijsraad zich bijvoorbeeld af.148
De in artikel 23 van de Grondwet (artikel 208 oud) gegarandeerde onderwijsvrijheid heeft in de adviezen expliciet een rol gespeeld. Dat in de Contourennota geen
aandacht wordt besteed aan de vrijheid van onderwijs van artikel 208 (oud) van de
Grondwet is tegen de achtergrond van de ingrijpendheid van de voorstellen niet terecht, zo vindt zowel de Onderwijsraad als de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Zo stelt de Onderwijsraad, dat mag worden aangenomen dat in een nota
van de overheid de hand wordt gehouden aan de staatsrechtelijke kaders. Deze Raad
heeft echter wat dit aangaat twijfels en stelt de vraag of 'de gedachtengangen van de
voorlopige CN nog wel zijn geënt op artikel 208 van de Grondwet, zoals dit thans
luidt, dan wel of wellicht vooruitgelopen is op het regeringsvoorstel tot wijziging van
dit artikel'.149
Gaan de plannen bovendien niet voorbij aan het uitgangspunt van de autonomie van
de bijzondere school en daarmee aan de in artikel 208 gegarandeerde vrijheid van
onderwijs, zo vraagt deze raad. Mag de overheid bijvoorbeeld wel de door haar voorgestane pedagogisch-didaktische systemen dwingend voorschrijven en is de gedachte
om te willen komen tot het doorbreken van de traditionele rolverdeling tussen mannen
en vrouwen niet iets wat in de eerste plaats ter beoordeling van de ouders is?
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Onderwijs en uitvoering
Omdat het hier een nota betreft, waarin geen concrete maatregelen zijn verwerkt,
wordt over de uitvoering in effectieve zin weinig opgemerkt. Er wordt slechts een enkele opmerking gemaakt over de directe uitvoerbaarheid van de plannen. Zo wijst de
Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid er bijvoorbeeld op dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden, dat in het veld, zowel bij de onderwijsgevenden
als bij het bevoegd gezag en de leerlingen, weerstanden zullen optreden tegen ingrijpende veranderingen als de nota voorstelt.150 Ook de opmerking, waarmee de Onderwijsraad zijn advies afsluit is in dit verband relevant. Gesteld wordt: 'Tot slot geeft de
Raad u in overweging om bij de verdere bewerking van uw nota niet uit het oog te
verliezen, dat vele tienduizenden onderwijsgevenden aan de uiteindelijke plannen gestalte zullen moeten geven. Velen van hen, waaronder bepaald niet de slechtsten, denken niet in termen van macht of materieel gewin, doch zoeken in het onderwijs zich
zelf te zijn door op zinvolle wijze hun bijdrage te geven aan het onderwijs- en vormingsproces van de jonge generaties. Het is van essentieel belang, dat deze vele tienduizenden bij alle door u voorgenomen beleidsveranderingen gemotiveerd blijven voor
hun werk en daarin nog iets van de vreugde kunnen blijven vinden die past bij een
hoogstaand arbeidsethos.151

Nabeschouwing
Inleiding
In deze periode waar optimale ontplooiing als hoogste devies geldt, wordt van de rol
van de overheid bij het realiseren daarvan zonder meer uitgegaan. Het verlies aan
vrijheid, dat van deze dominante rol van de overheid onvermijdelijk het gevolg is, lijkt
niet als zodanig te worden opgevat. De lokroep van de welvaartsstaat heeft de debetzijde van dit verlies gemakkelijk overschaduwd.
Om de gevolgen van deze ontwikkeling in al zijn complicaties goed te kunnen
begrijpen, biedt het werk van Van Asperen belangrijke aanknopingspunten. Het welvaartsstreven in deze context heeft tweeërlei gevolg, zoals Van Asperen uiteenzet. Zij
stelt in de eerste plaats vast dat de mens door zich met name te concentreren op het
verlangen naar meer, naar een 'maximalisering van welbevinden', als actor uit beeld
verdwijnt en een gevangene van zich zelf wordt.152 Maar dat niet alleen. Zij legt ook
een direct verband tussen het utilistische streven naar maximalisering van welbevinden
en de alomvattende taak van de overheid. Acceptatie van de taak van de overheid om
aan de wensen van de burgers zoveel mogelijk tegemoet te komen, betekent dat overheidsbemoeienis zich in principe tot alle terreinen kan uitstrekken. Van Asperen stelt:
'Daarom is overheidsbemoeienis op geen enkel terrein bij voorbaat uitgesloten'. Anders gezegd, de overheid is bij voorbaat gelegitimeerd. Van Asperen spreekt hier zelfs
over het in aanleg totalitaire karakter van de welvaartsstaat.153 Ook Cliteur legt een
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verband tussen 'het recht op geluk' en de plicht voor de staat om zich in te spannen
dit geluk te verwezenlijken.154
Paradoxaal genoeg betekent dit dat op het moment dat zowel in materieel als in
psychologisch opzicht een grotere 'ruimte' was ontstaan, nieuwe onvrijheden worden
gegenereerd. Gaat men er immers vanuit dat op de overheid de taak rust om dit geluk
dichterbij te brengen, dan moet men ook de regels aanvaarden, die de overheid moet
stellen om haar bemoeienissen te reguleren.
Een verklaring voor deze ontwikkeling is voor een belangrijk deel mede te vinden
in de opstelling van de politieke partijen. Deze hebben op een enkele uitzondering na
alle niet alleen de opbouw, maar ook de uitbouw van de welvaartsstaat gesteund.
Wisselingen in de politieke verhoudingen hebben hierop vrijwel geen effect gehad.
Ook deze constatering sluit aan bij het werk van Van Asperen, die stelt dat alle politieke partijen wel iets in hun ideologische ransel hadden om de ontwikkeling van de verzorgingsstaat te rechtvaardigen en daaraan ook alle hebben meegewerkt. Ook op de
uitbouw van de welvaartsstaat heeft 'links' en het door deze gepropageerde gelijkheidsbeginsel dus een veel geringere invloed gehad dan vaak gedacht wordt.
Een goed voorbeeld van deze onderlinge vervlechting van politieke uitgangspunten
is te vinden in de 'nota werkende jongeren'(1970) en de nota 'Naar het participatieonderwijs' (1975). Met de nota werkende jongeren vindt er zonder wijziging in de politieke verhoudingen (kabinet-De Jong 1967-1971) een belangrijke voorwaartse ontwikkeling plaats met betrekking tot de groep van de werkende jongeren. Tijdens het
kabinet-Den Uyl wordt deze ontwikkeling in dezelfde lijn voortgezet. Bij de behandeling van de nota 'Naar het participatieonderwijs' worden, niettegenstaande belangrijke
verschillen in uitwerking tussen Van Kemenade en zijn gesprekspartners van KVP en
ARP, de uitgangspunten van het beleid ten aanzien van de werkende jongeren door
partijen gezamenlijk volmondig onderschreven. De lijn van de nota werkende jongeren
van Grosheide en Roolvink wordt hiermee doorgetrokken. Tussen PvdA, KVP en ARP
is in fundamentele zin een grote mate van eensgezindheid te constateren.
Die eensgezindheid lijkt te kunnen worden teruggevoerd op de maatschappelijke
achterstandspositie van de groepen die traditioneel deel uit maakten van deze partijen.
In het emancipatiestreven, dat daarvan het directe gevolg was, hebben arbeiders, katholieken en 'de kleine luiden' om begrijpelijke redenen veel raakvlakken; zeker ook ten
aanzien van het emancipatiebeleid voor werkende jongeren, een groep die grotendeels
tot hun eigen gelederen zal behoren. Vermeldenswaard is dat bij de KVP de sympathie
voor het 'linkse' gedachtengoed eerder valt te situeren dan bij de ARP. Deze sympathie viel al eerder waar te nemen bij beeldbepalende katholieke leiders als Cals en ook
Klompé. De omslag van de AR komt pas later. Kennedy zegt: 'Evenzo was de aanvankelijk negatieve houding van de ARP tegenover de opbouw van de welvaartsstaat
omgeslagen naar het geestdriftig omarmen van geldverslinde staatsprojecten, gericht
op het bestrijden van onrecht en ongelijkheid'.155
De CHU, die vanouds haar leden in meer gegoede kringen had, neigt meer in de
richting van de VVD. Dat de CHU vanaf 1963 alleen deel uitmaakt van kabinetten,

154
155

Cliteur, P.B., 'De dreigende proliferatie van mensenrechten' in 'Grenzen aan de mensenrechten',
red. N.J.H. Huls, Leiden 1995, p. 17
James, C. Kennedy, o.c. p. 193

126

LEERPLICHT EN RECHT OP ONDERWIJS

waarin de VVD deelneemt is wat dit betreft veelzeggend.156 De verwantschap met
het liberale gedachtengoed is ook bij de bespreking van de nota 'Naar het participatieonderwijs' duidelijk herkenbaar. De CHU neemt meer afstand van de aangekondigde
plannen dan KVP en ARP. Maar zelfs de CHU en de VVD bieden nauwelijks weerstand aan 'de plannen van de andere politieke partijen voor de uitbouw van de welvaartsstaat'.'57
Alleen de kleine christelijke partijen hebben zich weten te onttrekken aan de druk
van de welvaartsstaat. Het is opvallend hoe consequent partijen als de SGP en het
GPV er blijk van geven te denken vanuit de behoeften van de werkende jongere, een
beeld dat weinig strookt met het conservatieve imago van deze partijen.
Rechtmatigheid en doelmatigheid
Deze ontwikkeling is in de eerste plaats een gevolg van de sterk veranderde opvatting
over wat rechtmatig is. Deze verschuift in deze periode van het denken in termen van
rechtmatigheid naar het denken in termen van rechtvaardigheid. De inhoud van dit
begrip wordt bepaald door het gelijkheidsideaal: aan ieder moeten zoveel mogelijk
kansen worden geboden om zich in en door het onderwijs ten volle te ontplooien.
Wordt het rechtmatigheidsbegrip dus belangrijk uitgebreid, ook het doelmatigheidsbegrip wordt anders gehanteerd. Het gaat er niet meer in de eerste plaats om of de
maatregelen haalbaar zijn, maar of er maatschappelijk behoefte aan bestaat. Het vertrouwen in de overheid is groot. Dat er beperkingen zijn aan de mogelijkheden van
wat door middel van onderwijs kan worden bereikt, wordt nauwelijks gevoeld. 'Domme' kinderen lijken niet meer te bestaan. De aandacht voor persoonsgebonden factoren
als begaafdheid en interesse raakt op de achtergrond. De menselijke maat lijkt hier
overschaduwd te worden door het sterke vooruitgangsoptimisme.
Het hoogtepunt vormt de 'Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor
werkende jongeren' (1970). Het voorstel tot uitbreiding van de leerplicht tot achttien
jaar, met als eerste aanzet daartoe de invoering van de partiële leerplicht voor vijftienjarigen, wordt op een enkele uitzondering na met veel instemming ontvangen. Ten
opzichte van de Leerplichtwet 1969, die eveneens tot stand kwam onder verantwoordelijkheid van het kabinet-De Jong (1967-1971), is een grote verandering te zien met
betrekking tot de mogelijkheden, die men te verwezenlijken ziet.
Rechtvaardiging voor de maatregelen wordt gevonden in de achterstandspositie van
de werkende jongeren. Deze worden algemeen gezien als symbool van de groep, die
onvoldoende van de mogelijkheden van de welvaartsstaat heeft kunnen profiteren. In
deze tijden van welvaart en voldoende werkgelegenheid worden de werkende jongeren
gezien als de 'klassieke' achterstandsgroep, die recht heeft op bescherming van de
overheid en dat - in de dezelfde geest als honderd jaar geleden bij de Kinderwet van
Van Houten - opnieuw tegen de werkgevers. De groep dient een langere vorming te
krijgen en deze wordt in de vorm van een verplichting geïntroduceerd om de werkgevers er toe te dwingen de jonge werknemer in de gelegenheid te stellen om deze
vorming te kunnen genieten.
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In deze visie is van een contradictie tussen een verplichting tot vorming en een
recht daarop geen sprake. Hadden de werkende jongeren in het werkende jongeren
overleg bovendien niet zelf het standpunt gehuldigd dat een verplichting hier het meest
in aanmerking kwam? Toch lijkt hier van een spanning tussen leerplicht een leerrecht
sprake te zijn. Het is de vraag of ook de 'doorsnee werkende jongere' deze verplichting als een recht ervaart. Van een 'klassieke' leerplicht is hier immers geen sprake
meer. De wil en de verantwoordelijkheid om van dit 'recht' gebruik te maken berusten
nu geheel bij de jongere zelf. Bovendien, als het recht is, waarvan in deze visie wordt
uitgegaan, waarom is dan niet gekozen voor een onderwij srecht?
Vragen naar de rechtmatigheid zijn echter, met uitzondering van Jongeling, niet
gesteld. Ook vragen naar de doelmatigheid zijn achterwege gebleven. Er wordt vanuit
gegaan dat wat rechtmatig is tevens doelmatig is. Het bieden van gelijke kansen is niet
alleen rechtmatig maar ook doelmatig omdat 'de economische en culturele ontwikkeling van de maatschappij sterk afhankelijk is van de mate waarin de persoonlijke talenten kunnen worden aangewend.158 Rechtmatigheid en doelmatigheid vallen in deze
periode nog harmonisch samen.
Als gevolg van de oliecrisis van 1973 komt hier echter verandering in. Deze luidt
het einde in van een periode waarin voor iedereen het geluk in het verschiet lag; juist
op het moment dat dit dichterbij leek dan ooit. De fatale werking van de welvaartsstaat, zoals die door Van Asperen wordt verklaard, blijkt dan pas goed. De mogelijkheden om aan ieders wensen tegemoet te komen, zijn niet langer onuitputtelijk. Er
zullen keuzen gemaakt moeten worden. De uitvoerbaarheid van de plannen komt
ernstig onder druk te staan en dat terwijl de visie op de taak van de overheid als zodanig dezelfde blijft. Het rechtmatigheidscriterium, dat ieder gelijke kansen dient te
krijgen wordt onder invloed van het politieke credo van het kabinet-Den Uyl van een
rechtvaardige verdeling van kennis, macht en inkomen zelfs aanzienlijk uitgebreid. Er
ontstaat een spanning tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, waarvan nog niet eerder
sprake was.
Het rechtmatigheidscriterium, dat ieder zoveel mogelijk kansen geboden dienen te
worden om zich naar aanleg en ambitie ten volle te ontplooien, wordt verruimd en
geformaliseerd in het gelijkheidsbeginsel. De meer impliciet met de welvaartsstaat verbonden idealen verworden op deze wijze tot een formule en worden daarmee tot
dogma verheven. Met het verklaren van dit beginsel tot leidinggevend ideaal, krijgt het
een te overheersende status. Het wordt doel op zich met als gevolg dat het subject van
dit ideaal, de individuele mens, uit beeld verdwijnt. Bouter zegt het zo: 'De vanzelfsprekende verbinding van gelijkheidsideaal met een humaniteitsideaal is in onze tijd
verloren gegaan. Het gelijkheidsstreven is een zelfstandig ideaal gaan vormen, een doel
op zichzelf, en niet langer in dienst van een ontwerp van gelukkig leven.,S9
Dit betekent een breuk met de voorgaande periode van de opbouw en de uitbouw
van de verzorgingsstaat, toen weliswaar het primaat werd gelegd bij de maatschappij,
maar er vanuit werd gegaan dat het individu hier mede wel bij zou varen. Thans wordt
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ogenschijnlijk het primaat gelegd bij het individu, terwijl in wezen het socialistische
gelijkheidsdenken de mens domineert.160
Voor het onderwijs betekent dit een grote terugslag. Niet langer staan de behoeften
van het kind en het onderwijs centraal, maar de maatschappij als geheel. Onderwijs
wordt in deze visie gezien als een middel om maatschappelijke hervormingen door te
voeren en maatschappelijke ongelijkheid te verminderen.161
Deze interpretatie van het rechtmatigheidsriterium van regeringswege heeft ook zijn
weerslag op het doelmatigheidscriterium. De aandacht voorde doelmatigheid verdwijnt
naar de achtergrond. Juist daaraan ontstaan echter ten tijde van het kabinet-Den Uyl
meer in brede kring grote twijfels. Onder invloed van de oliecrisis verandert het sociaal-economisch klimaat ingrijpend en worden de verwachtingen van wat door middel
van scholing kan worden bereikt aanzienlijk getemperd. Dit is duidelijk merkbaar in
de reacties op de nota 'Naar het participatieonderwijs' van Van Kemenade en Boersma. Over de uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregelen bestaat thans ernstige
twijfel. Hoewel de plannen inhoudelijk vrijwel overeenstemmen met die uit de nota
werkende jongeren is er thans veel verzet tegen. Dit betreft niet alleen de met dit
linkse kabinet verbonden planmatige aanpak, maar ook de plannen met betrekking tot
de leerplicht zelf. Geconstateerd wordt dat de partiële leerplicht voor werkende jongeren in de praktijk weinig haalbaar blijkt te zijn. Van verschillende kanten wordt
gewezen op het gebrek aan motivatie van de jongeren: de partiële leerplicht blijkt niet
aan te sluiten bij het behoeftepatroon van de jongeren.
Ondanks dat wil Van Kemenade de plannen doorzetten. Om de werkende jongeren
ertoe te bewegen van de geboden mogelijkheden gebruik te maken, is een 'scala van
maatregelen' nodig.162 Maar vooralsnog zou een verplichting de enige manier zijn
om een leerrecht te effectueren. Uit deze visie komt het rigide karakter van het gelijkheidsbeginsel duidelijk naar voren. Dat jongeren dit recht op vorming zelf zouden
ambiëren is immers gezien de tegenvallende resultaten van deelname aan de partiële
leerplicht inmiddels gelogenstraft. Hiermee lijkt een belangrijke rechtsgrond aan de
maatregel te zijn ontvallen. Nu er van vrijwilligheid geen sprake blijkt te zijn, kan
moeilijk worden volgehouden dat het om een leerrecht gaat. De controverse tussen
recht en plicht is hiermee een feit. Hier is sprake van een vorm van dwang die moeilijk valt te rijmen met een recht op onderwijs, welke aan de instelling van de leerplicht
mede ten grondslag lag. Het dictatoriale denken van 'links' lijkt in de plaats gekomen
te zijn van het klassiek patriarchale denken, waar juist zo tegen geageerd was.
Het scala aan maatregelen, dat werd aangekondigd bij de behandeling van de nota
'Naar het participatieonderwijs', wordt uitgewerkt in de Contourennota.
Nu wordt ook de rechtmatigheid van de voorstellen zeer kritisch besproken. Evenals bij de Mammoetwet heeft de vrijheid van onderwijs van artikel 23 van de Grondwet (208 oud) een belangrijke afweerfunctie gehad tegen de ingrijpende onderwijsplannen uit de Contourennota. Anderzijds lijkt het aannemelijk dat met name de
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plannen rond de middenschool er voor een belangrijk deel mede de oorzaak van zijn
geweest dat de voorgestelde wijziging van artikel 208 (oud) niet tot stand kwam. Hoewel het bij het nieuwe grondwetsartikel vooral zou gaan om een modernisering, lijkt
de Tweede Kamer, gealarmeerd door de ontwikkelingen van dat moment, het niet te
hebben willen riskeren om het delicate evenwicht, dat aan het grondwetsartikel ten
grondslag ligt, te verstoren.163. Ook tegen de leerplicht voor zestien- en zeventienjarigen worden nu meer principiële bedenkingen geuit. Verdraagt een verplichting zich
wel met ontplooiing van de persoonlijkheid van de jongeren? De Onderwijsraad uit
zelfs de vrees dat deze bij de jongeren, voor wie deze bedoeld is, eerder aan die
ontwikkeling in de weg zal staan.164
Maar ook de rechtmatigheid van de voorstellen als zodanig staat ter discussie.
Waarom is een ingrijpende vernieuwing van het onderwijssysteem eigelijk nodig? Zo
is de Onderwijsraad van mening dat ook in het bestaande systeem wel degelijk sprake
is van een 'gestage deelneming aan het onderwijs'.165 De Wetenschappelijke raad
voor het regeringsbeleid meent dat ter rechtvaardiging van een operatie als deze harde
gegevens over de gebreken van het huidige systeem zeer gewenst zouden zijn geweest.166 De Raad voor de Jeugdvorming ontmaskert de 'nieuwe' onderwijsvisie als
een oud onderwijsideaal. Het onderwijs heeft immers 'al heel lang' vooral een functie
voor de kansarmen: 'maar er is nog zo weinig sukses op dit terrein, omdat wij nog
geen enkel middel hebben gevonden dat zeer gegarandeerd in den brede sukses oplevert'.167 In nauwe samenhang hiermee wordt ook de doelmatigheid van de maatregelen, die met name zouden moeten leiden tot het doorbreken van de bestaande sociale
verhoudingen, ernstig in twijfel getrokken. Gewezen wordt op de verzadigende werking van onderwijs, die optreedt als de deelname daaraan algemener wordt. De sociale
mobiliteit neemt dan zelfs af, zoals de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
stelt.168 Ook de verlenging van de leerplicht wordt tegen deze achtergrond kritisch
beoordeeld. Leidt deze niet tot de zogenoemde onderwijsspiraal en de daarbij behorende 'diplomainflatie'?

Onderwijsspecifieke doelmatigheid
Met betrekking tot de specifieke onderwijsdoelstellingen is mutatis mutandis eenzelfde
ontwikkeling te constateren als ten aanzien van de algemene rechtmatigheid en doelmatigheid van de besproken nota's. In de eerste nota werkende jongeren vallen de
klassieke functies van onderwijs - individuele ontplooiing en maatschappelijke voorbereiding - nog min of meer samen. De periode waarin bespreking van deze nota
plaatsvindt lijkt het optimum te hebben gevormd voor wat het onderwijs te bieden had
en kon realiseren. Het patriarchale denken wordt duidelijk losgelaten; vanuit verschillende hoeken wordt het accent gelegd op de noodzaak om aan te sluiten bij het be-
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hoefte patroon van de jongeren zelf. Wel wordt er vanuit gegaan dat de aansluiting bij
de wensen van de jongeren zich eveneens goed voegt naar de gewijzigde eisen van de
arbeidsmarkt.
Het uitgangspunt, dat dient te worden aangesloten bij de leefwereld van de jongere
zelf is overigens complexer dan op het eerste gezicht lijkt. De klacht dat het onderwijs
te weinig aansluit bij de belevingswereld van de leerling ligt dicht aan tegen de klacht
dat het onderwijs te weinig aansluit bij de eisen van de maatschappij. De belevingswereld van de jongere wordt immers met name gevormd door wat hij in de maatschappij
ervaart. Dit maakt dit tot een diffuus begrip. Dit komt duidelijk in deze nota naar
voren, waar beide componenten zelfs tot een en dezelfde worden verklaard. Dat betekent dat eigenlijk de oude klacht, die al bij de invoering van de leerplicht werd geuit,
dat het onderwijs te theoretisch zou zijn, in een nieuwe vorm terugkeert. Een utilitaire
benadering van onderwijs vormt duidelijk een hardnekkig verschijnsel.
Ook met betrekking tot het doel en inhoud van het onderwijs treedt met de nota
'Naar het participatieonderwijs' een omslag in. De klassieke onderwijsfuncties gaan
uit elkaar lopen. Maatschappelijke voorbereiding en maatschappelijke weerbaarheid
gaan de boventoon voeren en individuele ontplooiing raakt op het tweede plan.
In de Contourennota komt de utilitaire onderwijsvisie nog in versterktere mate naar
voren, een punt waarop met name de Onderwijsraad de nadruk legt. Hiermee wordt
te kort gedaan aan de ideeële waarden die het onderwijs zou moeten overdragen.
Verdragsrechtelijke basis voor deze kritiek is onder meer te vinden in artikel 26,
tweede lid, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en artikel 13,
eerste lid, van het Internationale verdrag inzake economische en culturele rechten.
Beide artikelen bepalen dat het onderwijs gericht dient te zijn 'op de volledige ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid' en dat het 'dient bij te dragen tot de
eerbied voor de rechten van de mens en de individuele vrijheden'.
Debet aan deze ontwikkeling is het in de Contourennota zo dominante gelijkheidsbeginsel. Voegt dit beginsel van de gelijke kansen zich wel 'in de context van de
Westerse vrijheidstraditie van het individu', zo vraagt de Onderwijsraad bijvoorbeeld.169 De dwang die hiermee gepaard gaat is moeilijk te rijmen met de vrijheidsrechten, zoals die zijn geformuleerd in wet en internationaalrechtelijke verdragen en
met een onderwij srecht zelf, dat immers naast een sociaal grondrecht ook een vrijheidsrecht is. Zo biedt ook artikel 208 (oud) van de Grondwet hier een basis voor het
dwingende regiem van het gelijkheidsbeginsel. De Onderwijsraad stelt hier de vraag
of de dwingend voorgeschreven pedagogisch-didaktische systemen wel in overeenstemming zijn met de vrijheid van onderwijs van artikel 208.17° Ook onderwijsinhoudelijk lijkt het grondwetsartikel als schild te hebben gefunctioneerd tegen de toenemende greep van de overheid op het onderwijs.
Uitvoerbaarheid
Opvallend is in deze periode het gebrek aan aandacht voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Dit lijkt in lijn met de geringe aandacht voor de legitimatie en de eenzijdige interpretatie van rechtmatigheid en doelmatigheid. Dat het hieraan ontbreekt bij
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de eerste nota werkende jongeren lijkt zich te laten verklaren uit de omstandigheden
van dat moment. Het opleggen van een verplichting zonder sanctie is als typerend te
beschouwen voor het heersende klimaat. In het optimisme van die tijd is de verwachting dat de bereidheid aanwezig is om zelf uitvoering te geven aan de maatregelen niet
ongerijmd. De motivatie van de werkende jongeren om aan de partiële leerplicht deel
te nemen werd verondersteld. Dit vond mede zijn oorsprong in het gegeven dat de
wensen om tot een langere vorming te komen, door de werkende jongeren zelf werden
aangereikt. Een handhavingsregeling leek achterwege te kunnen blijven.
De uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid krijgen pas aandacht op het moment
dat zich problemen voordoen; maar ook dan slechts in geringe mate. Als de uitvoering
van de partiële leerplicht stagneert vanwege het geringe animo van de werkende
jongeren is dit geen aanleiding om zich op de uitvoerbaarheid van de maatregelen te
bezinnen. Er wordt vanuit gegaan dat deze problemen zich oplossen als de greep op
het onderwijs verder wordt versterkt.
Te constateren is dat in deze periode de aandacht voor de wijze van uitvoering en
voor de praktijk in het algemeen gering is. Zo is van enige belangstelling voor de
onderwijsgevenden, die aan de ingrijpende voorstellen van de Contourennota gestalte
zouden moeten gaan geven, weinig te bespeuren. Ook het ontbreken van de financiële
middelen, als gevolg van de tegenvallende economische ontwikkelingen, is buiten
beschouwing gebleven. Ten onrechte, vindt de Onderwijsraad. In combinatie met een
in de nota gepropageerd 'meer evenwichtig gebruik van de onderwijsvoorzieningen'
is het gevaar niet denkbeeldig dat de Contourennota als 'bezuinigingsnota' wordt
gebruikt.
De omslag die in deze periode intreedt is ook te herkennen in de hantering van het
consensusbeginsel. Na de opmerkelijke eensgezindheid tussen regering en parlement
en de werkende jongeren zelf over de eerste nota werkende jongeren, treedt er met de
tweede nota werkende jongeren en de Contourennota in het consensusbeginsel een
breuk in. Naar een consensus met de kamer of de adviesorganen wordt op geen enkele
wijze meer gestreefd. De goed onderbouwde standpunten van de 'tegenpartij' worden
in de meeste gevallen als irrelevant terzijde geschoven. Dit is te zien bij de tweede
nota werkende jongeren en in nog sterkere mate bij de Contourennota, waar aan de
uiterst kritische en tevens zeer tot nadenken stemmende adviezen van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid en de Onderwijsraad geheel wordt voorbijgegaan.

HOOFDSTUK 5

Invoering van de basisschool en de basisvorming
Ontnuchtering en verzakelijking
Inleiding
De ontwikkeling, die in de jaren '80 op onderwijsterrein plaatsvindt, is complex.
Nederland verkeert in een economische recessie. Anders dan men zou verwachten
belet dat de regering niet kostbare en ingrijpende onderwijsmaatregelen als de invoering van de nieuwe basisschool en de basisvorming te presenteren. De voorstellen
ontmoeten veel kritiek.
De onderwijsvoorstellen waarop in de Contourennota werd gepreludeerd en waarop
eveneens destijds veel kritiek werd geuit, vinden in deze periode alsnog hun beslag.
De integratie van het kleuter- en lager onderwijs en de daarmee nauw verbonden verlaging van de leerplichtige leeftijd en een gezamenlijke voortgezette basisvorming in het
vervolgonderwijs worden doorgevoerd.
De voorstellen worden uitgewerkt in respectievelijk het Wetsontwerp op het basisonderwijs, het daarbij behorende ontwerp Overgangswet wet op basisonderwijs en het
Wetsontwerp op de basisvorming en worden alle drie in de in dit hoofdstuk te bespreken periode bij het parlement ingediend en aangenomen. De voorgestelde maatregelen
leiden tot een ernstige beknotting van de vrijheid van alle betrokkenen. De voorgestelde verlaging van de leerplichtige leeftijd beknot de vrijheid van kleuters en leidt
tot een aantasting van de ouderlijke beslissingsbevoegdheid, aan de bovenzijde leidt
dit door het voor allen verplichte basiscurriculum tot een aantasting van de beschikkingsbevoegdheid van de leerling zelf.
In deze periode vindt een ingrijpende omslag plaats in ideologisch en politiek
opzicht. Politiek gezien treedt deze breuk eerder in dan ideologisch. De PvdA slaagt
er, ondanks de grote stemmenwinst die werd geboekt bij de verkiezingen na het (eerste) kabinet-Den Uyl, niet in een kabinet te vormen en haar beleid voort te zetten. De
experimenten met de middenschool vinden vooralsnog weliswaar doorgang maar
verliezen 'hun functie voor het te voeren beleid'.1 Er treedt een kabinet aan van confessioneel-liberale signatuur, het kabinet Van Agt-Wiegel (1977-1981) en wat dat
betreft doet de situatie sterk denken aan die in 1971, toen ondanks een stemmenwinst
van links de PvdA eveneens buiten de regering bleef en het confessioneel-liberale
kabinet Biesheuvel (1971-1973) tot stand kwam. De VVD-er Pais wordt de nieuwe
minister van Onderwijs en Wetenschappen en de PvdA-er Van Kemenade verhuist
noodgedwongen naar de kamerbankjes.2
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De idealen en het optimisme van de jaren zeventig zijn in het Wetsontwerp op het
basisonderwijs duidelijk herkenbaar. Het belang van een ononderbroken onderwijs- en
ontwikkelingsproces - het centrale uitgangspunt van het wetsontwerp - wordt onverkort gehandhaafd en ook door het parlement als zodanig geaccepteerd.' Dat betekent
dat wordt ingestemd met de vergaande regeling van de integratie van het kleuter- en
lager onderwijs en de daaraan gekoppelde verlaging van de leerplichtige leeftijd voor
kleuters. De rechtsgrond voor dit ingrijpende wetsvoorstel staat niet ter discussie. Wel
bestaat als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen onzekerheid over de praktische
uitvoerbaarheid.
Een 'cultuuromslag' in het onderwijsbeleid komt pas tot stand in de daarop volgende periode, na het verstrijken van de regeerperiode van het kabinet Van Agt-Wiegel
in 1981. Deze treedt definitief in met het aantreden van het eerste kabinet Lubbers in
1982, dat na een korte overgangsperiode, waarin het kabinet Van Agt III snel op dat
Van Agt II volgt, met strakke hand de regie overneemt. Aan de idealistische jaren zeventig komt nu definitief een einde en de magere jaren tachtig doen hun intrede. Repressie en deregulering vormen belangrijke sleutelwoorden en het algemene beleid
staat in het alles overheersende teken van de bezuinigingen, zeker op onderwijsterrein.
In deze periode wordt het ontwerp Overgangswet wet op het basisonderwijs, welke
uitwerking moet geven aan de nieuwe Wet op het basisonderwijs, besproken. De
cultuuromslag komt in de discussie over dit wetsontwerp sprekend naar voren. Aan de
Overgangswet zal daarom een afzonderlijke bespreking worden gewijd. De gevolgen
van met name de verlaging van de leerplichtige leeftijd lijken nu pas ten volle te
worden beseft. In het parlement wordt nu niet alleen ernstig getwijfeld aan de uitvoerbaarheid van de invoering van de nieuwe basisschool maar ook aan de rechtmatigheid
en de doelmatigheid van de integratie van het kleuter- en lager onderwijs en de verlaging van de leerplichtige leeftijd. Het centrale uitgangspunt van de nieuwe basisschool
wordt vanuit onderwijskundig perspectief ter discussie gesteld. Van regeringswege
wordt het wetsontwerp met hand en tand verdedigd.
Tegen het Wetsontwerp op de basisvorming, dat wordt ingediend tijdens het tweede
kabinet Lubbers (1986-1989), is evenals tegen het ontwerp van de Overgangswet veel
fundamentele kritiek. In het wetsvoorstel wordt onder handhaving van de bestaande
onderwijsstructuur een voor alle leerlingen verplichte basisvorming voorgeschreven.
Als hoofddoelstelling van de basisvorming wordt de noodzaak genoemd van een
verhoging van het peil van het jeugdonderwijs. Het uitgangspunt, dat een langere
gemeenschappelijke vorming tot een vermeerdering van kansen zou leiden, is wel
gehandhaafd, maar op de tweede plaats gekomen. Algemeen wordt getwijfeld aan de
consistentie van dit wetsvoorstel. Van begin af aan staan zowel de rechtmatigheid als
de doelmatigheid en de uitvoerbaarheid ter discussie.
Dat het wetsvoorstel uiteindelijk wordt aangenomen is verwonderlijk. De zakelijke
en voortvarende benadering van de achtereenvolgende kabinetten Lubbers heeft hier
zeker een rol gespeeld, maar dit lijkt als verklaring voor het doorstomen van de onderwijswals toch niet bevredigend. Het omarmen van dit prestigieuze onderwijsproject,
waarin de idealen uit voorgaande jaren zo sterk doorklinken, lijkt immers eerder in
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strijd met het 'no-nonsense' beleid van deze kabinetten dan dat het hiermee valt te
rijmen.
Ondanks dit gevarieerde beeld aan politieke en ideologische wisselingen is in deze
periode sprake van een opvallende constante in het voortgangsproces van de herziening
van het onderwijsstelsel. Interessant is te onderzoeken op welke wijze deze ingrijpende
onderwijsmaatregelen van regeringswege zijn verantwoord.
Blijken zal dat de voorstellen consequent worden gepresenteerd als de resultante
van een proces, dat zich in gang zette tijdens het staatssecretariaat van Grosheide, toen
plannen werden ontwikkeld om ter verbetering van de vormingsmogelijkheden van de
werkende jongere tot een fundamentele herziening van het onderwijsstelsel te komen.
De opeenvolgende bewindslieden legitimeren en verdedigen de voorgestelde onderwijsmaatregelen in kwestie door het wetmatig karakter van het onderwijsontwikkelingsproces te benadrukken. Dat begint met minister Pais, die naar aanleiding van de
behandeling van het Wetsontwerp op het basisonderwijs over de nieuwe basisschool
spreekt 'als de resultante van een langdurig ontwikkelingsproces', waarbij voor wetgeving maar een beperkte rol is weggelegd. Bij het ontwerp Overgangswet en het Wetsontwerp op de basisvorming worden identieke motieven aangevoerd.
Maar is dit proces inderdaad wel zo onomkeerbaar als hier van regeringswege
wordt voorgesteld? Of heeft Van Boven gelijk als hij naar aanleiding van de behandeling van het Wetsontwerp op de basisvorming betoogt dat het in wezen om de dadendrang gaat van een aantal ambtenaren ten departemente, die tegen het veld in hun
ideeën hebben doorgedrukt. Ook bij de behandeling van het ontwerp Overgangswet
op het basisonderwijs werd het wetmatig karakter overigens al sterk in twijfel getrokken en eveneens verwezen naar het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen als
de belangrijkste actor.
Dat het als zodanig gepresenteerd onvermijdelijk karakter van de onderwijsmaatregelen de legitimatie niet ten goede komt, komt bij de bespreking van de in dit hoofdstuk te behandelen wetsontwerpen duidelijk naar voren. Deze wijze van legitimatie
doet niet alleen afbreuk aan het rechtmatigheidsgehalte van de voorgestelde maatregelen maar plaatst ook de doelmatigheid en uitvoerbaarheid onder druk.

Wet op het basisonderwijs
Inleiding
Het Wetsontwerp op het basisonderwijs wordt onder verantwoordelijkheid van Van
Kemenade ingediend op 29 maart 1977, een week na het demissionair worden van het
kabinet Den Uyl. De verkiezingen die vervolgens in mei van dat jaar plaatsvinden,
leveren weliswaar voor de PvdA een grote stemmenwinst op van 10 zetels, maar
desondanks belandt deze partij in de oppositie.4 Minister Pais, minister van Onderwijs
en Wetenschappen in het kabinet Van Agt-Wiegel (1977-1981), wordt verantwoordelijk voor de verdere behandeling van het wetsontwerp op het basisonderwijs. Hermes
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(CDA) krijgt als staatssecretaris naast Pais de zorg voor het kleuter- en basisonderwijs.5
Een breuk met het verleden betekent deze wisseling van de wacht, ondanks de ingrijpende nota van wijziging van de minister, echter niet.6 Daarvoor heeft het wetsontwerp een te rijke voorgeschiedenis, door Abma (SGP) als volgt samengevat: 'Het is
een wetsontwerp met een christen-democratisch fundament, waarop een socialistisch
bouwwerk werd opgetrokken en dat nu wordt afgewerkt en opgeleverd door een
liberale en een christen-democratische bewindsman'.7
De oorsprong van het wetsontwerp gaat, zoals Pais uiteenzet, terug naar de periode
waarin staatssecretaris Grosheide plannen opvatte om tot een verbetering te komen van
de vormingsmogelijkheden van de werkende jongeren.8 Het participatie-onderwijs,
waarmee deze bewindsman in het bijzonder wordt geassocieerd, vormde wat dit aangaat slechts een opmaat om tot een basale verandering van het onderwijsstelsel te
kunnen komen, een visie waaraan met het wetsontwerp op het basisonderwijs thans
vaste vorm wordt gegeven. Een eerste aanzet voor wetgeving was overigens al te
vinden in een voorontwerp van Wet op het basisonderwijs uit 1970.
Naast de verbetering van de positie van de werkende jongeren als continu argument
voor verandering van het basisonderwijs, wordt ten tijde van het ministerschap van
Pais tevens de noodzaak naar voren gebracht om de achterstand van 'culturele minderheden' en vrouwen te verkleinen. Uit de rond dit wetsontwerp gewisselde stukken
komt duidelijk naar voren, dat de emancipatie van deze twee groepen de minister zeer
ter harte gaat.
Hoewel de accenten wat zijn verschoven (over 'werkende jongeren' als achterstandsgroep wordt niet meer gesproken), wordt de toon van het wetsontwerp nog
steeds sterk beheerst door de ideologie van de jaren zeventig en dan met name door
het optimisme en het vooruitgangsdenken van die tijd. De grondgedachte van het
wetsvoorstel omschreven als het 'streven naar een ononderbroken onderwijs- en ontwikkelingsproces, met inachtneming van de individuele verschillen tussen de leerlingen', differentiatie zoals dit laatste wordt genoemd, is dezelfde gebleven.9 Als gevolg
van dit uitgangspunt vormt de integratie van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs in de zogenoemde basisschool het belangrijkste onderdeel van dit wetsontwerp.
Biedt deze vanzelfsprekend geachte combinatie een verklaring voor het gebrek aan
aandacht voor de legitimatie van het wetsvoorstel? De geoorloofdheid en het nut van
een zo ingrijpende maatregel als de samenvoeging van kleuter- en basisonderwijs
wordt niet afzonderlijk besproken, een omissie die duidelijk voelbaar wordt bij de
behandeling van de overgangswet. Ook de visie die minister Pais bij de behandeling
van het wetsontwerp naar voren brengt over het instrument van wetgeving is wellicht
verhelderend. Hij spreekt over de 'resultante van een langdurig ontwikkelingsproces'
waarbij voor wetgeving maar een beperkte rol zou zijn weggelegd. Gesteld wordt: 'De
wetgeving is enerzijds niet meer - maar ook niet minder! - dan een codificering van
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die resultante en leet anderzijds tegelijkertijd de basis voor voortgaande ontwikkelingen'.10
Het uitgangspunt staat - althans aanvankelijk - in het parlement nauwelijks ter
discussie. Alleen de VVD is kritisch ten aanzien van de legitimiteit van het concept
van de nieuwe basisschool.
Wel bestaat algemeen onzekerheid over de praktische mogelijkheden tot uitwerking
van de nieuwe plannen, zeker gezien de zorgelijke toestand van 's lands financiën. De
in het kader van Bestek '81 te realiseren bezuinigingen doen zich, ondanks de bijna
spreekwoordelijke vindingrijkheid van Pais op dit punt, ook hier gelden."
Kritiek op de onderwijsinhoudelijke mérites van het voorstel wordt slechts geuit
door de Onderwijsraad. Hoewel ook de raad de plannen zelf omschrijft als 'veelbelovende onderwijskundige perspectieven', is deze van mening dat 'het voorstel als totaliteit nog niet voldragen en ook daarom voor haar niet aanvaardbaar'is.12 Biedt bijvoorbeeld 'differentiatie' als methode ter verwerkelijking van een ononderbroken
proces van ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid wel de gewenste uitkomst,
zo vraagt de raad zich af.13
Een bijzondere rol in het wetgevingsproces vervult de PvdA. Bij de mondelinge
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer opent Van Ooijen (PvdA) met
een typering van de opstelling van het huidige kabinet ten opzichte van de inbreng van
de PvdA en brengt hier de stemming in herinnering bij de Mammoetwet. Ook toen
steunden de regeringspartijen VVD, ARP en CHU - met uitzondering van de KVP dit wetsontwerp niet zonder meer en zou dit zonder steun van de PvdA niet zijn
aangenomen. Deze aanmaning om de PvdA niet te zeer op het hart te trappen is
begrijpelijk tegen de achtergrond van de van regeringszijde onverbloemd wrevelige
opstelling ten opzichte van de PvdA, al geldt deze niet in de eerste plaats voor Van
Ooijen. Hij stelt: 'Ik meen daarom dat mijn fractie het, gezien dit verleden, niet bij
voorbaat verdient om te worden afgeschreven ... De Regering heeft slechts twee van
onze vele amendementen positief tegemoet willen treden, omdat zij als tekstverbetering
konden worden aangemerkt'.14
Hoe gespannen de verhouding tussen de PvdA en de regeringspartijen is blijkt
bijvoorbeeld uit de reactie van de PvdA op het voorstel van het CDA om in de wet
voldoende ruimte te laten voor bijzondere scholen om naast de door het Rijk vergoede
en toegestane formatie nog mankracht aan te trekken. De PvdA staat daar wantrouwend tegenover omdat dat zou kunnen leiden tot 'klasseachtige, standenachtige, door
mensen zeer duur betaalde vormen van onderwijs met een hele eigen karakteristiek dat
helemaal niets meer met het bijzonder levensbeschouwelijk karakter te maken heeft,
maar met een sociaal-culturele elitestructuur'.15
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De discussie in het parlement spitst zich toe op de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van de voorstellen. Een inhoudelijke discussie vindt amper plaats, een opmerkelijk gegeven nu immers ook een leerplicht voor kleuters daarvan onderdeel uitmaakt.
Het wetsvoorstel wordt op in april 1981 door de Tweede Kamer met algemene
stemmen aangenomen en in juni van datzelfde jaar door de Eerste Kamer, waar alleen
D'66 tegen het wetsvoorstel stemt. De minister slaagt er daarmee in het wetsontwerp
nog in zijn ambtsperiode door het parlement te loodsen.
Overheid en onderwijs
Ter legitimatie van de in het wetsvoorstel vervatte plannen wordt verwezen naar
ontwikkelingen 'die tot de vrijwel algemeen erkende conclusie [hebben] geleid dat
[dit] voor de optimalisering van het onderwijsleerproces, en meer in het algemeen voor
de ontwikkeling van het kind wenselijk is'.16 Ter adstructie van dit standpunt worden
passages aangehaald uit de adviezen, die werden uitgebracht naar aanleiding van het
voorontwerp van Wet op het basisonderwijs uit 1970. Het streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces en de integratie van het kleuter- en lager onderwijs wordt
verder gerechtvaardigd met een beroep op het reeds naar elkaar toegroeien van beide
onderwijsvormen en ingegeven door de wens om meer aandacht te schenken aan de
individuele mogelijkheden van leerlingen, een pedagogisch-didactische onderwijsvorm,
die in het kleuteronderwijs van meet af aan voorop stond en in het lager onderwijs een
steeds grotere rol is gaan spelen, aldus de toelichting bij het wetsvoorstel. Dit houdt
overigens niet in dat individueel onderwijs moet worden gegeven, want: 'Het ontwikkelings- en leerproces vindt immers plaats in relatie tot anderen'.17
Binnen dit algemene uitgangspunt is er een aantal belangrijke thema's. In de eerste
plaats is dat de zogenoemde 'zorgverbreding van het lager onderwijs'. Voor leerlingen
met problemen zou vaker dan nu het geval is een oplossing gevonden moeten worden
in het reguliere onderwijs. Leerlingen worden nu te gemakkelijk verwezen naar het
buitengewoon onderwijs. Dit is om sociale en pedagogische redenen zowel voor de
leerlingen die problemen hebben zélf als voor de andere leerlingen ongewenst. De
toelichting motiveert dit als volgt: 'Reeds als kind dient men elkaar ook in zijn anderszijn te aanvaarden en waarderen'.18 In de tweede plaats is dat het samengaan van het
kleuter- en lager onderwijs en de daarmee nauw samenhangende verlaging van de leerplichtige leeftijd voor vier- en vijfjarigen, verwoord in artikel 2 van het wetsontwerp.
Naast het streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces als legitimatie voor
de nieuwe basisschool, speelt ook het verouderde karakter van de Lageronderwijswet
1920 een belangrijke rol. In artikel 2 wordt dit verwoord in de zinsnede: 'Het legt de
grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs'.19 Mede als gevolg
van de leerplichtverlengingen - de meest recente in 1975 die de leerplicht op tien jaar
bracht en daarmee ook de vijftienjarigen volledig leerplichtig maakte - is het lagere
schoolonderwijs voor steeds minder leerlingen tevens het eindonderwijs. De Lageronderwijswet 1920 is duidelijk aan vervanging toe.
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Evenals voor de regering blijkt voor de Tweede Kamer de rechtmatigheid van dit
zo basale wetsvoorstel, aanvankelijk althans, geen punt van discussie te zijn. Wel
wordt vrijwel unaniem grote twijfel geuit over de haalbaarheid van de voorstellen.
Inhoudelijk kan iedereen zich er wel in vinden - de VVD is de enige die zich kritisch
uit over de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten - maar over de praktische uitvoerbaarheid heerst grote onzekerheid. Alles hangt immers af van het welslagen van de
schoolwerkplannen en de inzet van de leerkrachten. En vooral dat laatste is een gevoelig punt nu ook het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen wordt geacht zijn
aandeel te leveren in het algemeen bezuinigingsbeleid van Bestek '81.
De PvdA opent de rij in dit voorlopig verslag en zij is - hoe kan het ook anders,
daar Van Kemenade deel uitmaakt van de vaste kamercommissie van Onderwijs en
Wetenschappen - positief ten opzichte van het voorstel. Ook de CDA-fractie kan van harte zelfs - instemmen met de grondgedachte van het wetsvoorstel: een ononderbroken ontwikkelingsgang van de leerling, in welk kader de samenvoeging van kleuter- en lagere school valt en de idee van gedifferentieerd en geindividualiseerd onderwijs en het dragen van verantwoordelijkheid.
Alleen de VVD is kritisch. Zij is niet alleen bezorgd over de mogelijkheden om het
nieuwe onderwijs te kunnen realiseren, dus over de effectiviteit van het voorstel, maar
besteedt ook aandacht aan de legitimiteit daarvan. Haars inziens is een breuk ontstaan
met de oude onderwijstraditie, waarbij kennis en inzicht centraal stonden.20 Tot in de
fase van het eindverslag toe blijft de VVD kritisch ten opzichte van het wetsontwerp.
Belangrijke beschouwingen over de betekenis van het wetsvoorstel dat met recht 'een
hervormingsvoorstel' kan worden genoemd, zijn achterwege gebleven.21 Ook de verhouding met het speciaal onderwijs, waarnaar tengevolge van de invoering van de
nieuwe basisschool met zijn grotere 'zorgbreedte' minder leerlingen verwezen zullen
gaan worden, krijgt van de VVD ruim de aandacht. Een belangrijk doel van de basisschool is om de verwijzingen naar het speciaal onderwijs terug te dringen, maar 'kan
het nieuwe basisonderwijs die zorgbreedte wel aan?', zo vraagt de VVD zich af, een
vraag die tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen ook nu zeer actueel
is.22 Twijfels dus ook aan de haalbaarheid van de voorstellen.
De minister is - hoewel hij dit standpunt niet deelt - nog wel bereid in te gaan op
het standpunt van de VVD, dat het bij dit wetsontwerp ontbroken heeft aan fundamentele beschouwingen. Hij zet nog eens uiteen, dat de tijden veranderd zijn sinds de
introductie van de Lageronderwijswet. Was toen lager onderwijs voor velen eindonderwijs, de Wet op de basisschool gaat in aansluiting op de zich ontwikkelende praktijk
uit van de gedachte 'dat het primair onderwijs de eerste fase is van een onderwijsbestel, waarop voor ieder voortgaand onderwijs volgt'23, een gedachte die met zoveel
woorden is uitgedrukt in artikel 2 van het wetsvoorstel.
De bezwaren tegen het wetsvoorstel nemen gaandeweg het parlementaire gedachtenwisselingsproces toe. Zo uit Van Ooijen (PvdA) bij de mondelinge behandeling bij-
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voorbeeld zijn ongerustheid over het bewaardblijven van de verworvenheden van het
kleuteronderwijs zoals 'het spelend leren'. Zullen niet 'de maatschappelijke behoeften
waaraan het onderwijs tegemoet wil komen, gaan overheersen over de natuurlijke
leerbehoeften van het jonge kind'?24 Abma (SGP) heeft in algemene zin twijfels aan
de praktische uitwerking. Het klinkt allemaal mooi - zo is zittenblijven er bijvoorbeeld
niet meer bij - maar 'het is de vraag of de praktijk zich daar ook door wil laten gezeggen' : 'Zodra individualisering, differentiatie, integratie en eindtermen elkaar selectievrij
omarmen, houdt het onderwijs op te bestaan'.25 Hoewel Abma overwegend kritisch
staat ten opzichte van het wetsvoorstel, kan de fractie gezien de ruimte voor het bijzonder onderwijs met het wetsvoorstel wel leven.
Cruciaal is tenslotte de vraag die Evenhuis (VVD) aan de orde stelt. Wordt door
uit te gaan van de individuele mogelijkheden van ieder kind de verscheidenheid niet
eerder benadrukt dan dat het de gelijkheid bevordert? 'Alleen worden de verschillen
minder duidelijk zichtbaar gemaakt', zo zegt hij.26
Wat de regeling van de leerplicht betreft is het interessant dat in artikel 25 wordt voorgeschreven, dat de leerlingen deel moeten nemen 'aan alle volgens het schoolwerkplan
en de werkschema's voor hen bestemde activiteiten'. Hiervoor wordt voor een deel
dezelfde motivering gebruikt als destijds bij de invoering van de Leerplichtwet in
1900. Gesteld wordt: 'Ware dit niet zo dan zouden de ouders om uiteenlopende redenen kunnen besluiten hun kinderen bepaalde lessen niet te laten volgen'.27 En dat zou
in organisatorisch opzicht problemen kunnen opleveren. Het klinkt hier bijna verontschuldigend en gezien de onderwijsfilosofie van dit wetsontwerp, waarbij wordt uitgegaan van de individuele leerling, is dat niet verbazend. Organisatorische motieven
zouden in deze visie in principe van ondergeschikt belang moeten zijn. Over het
disciplinerende effect van een leerplicht, een argument dat bij de invoering in 1900 een
belangrijke legitimerende rol speelde, lijkt om die reden al helemaal niet te worden gerept.
Opmerkelijk is dat de met de integratie van het kleuter- en lager onderwijs zo nauw
verbonden verlaging van de leerplichtige leeftijd aanvankelijk niet in het wetsontwerp
zelf was opgenomen. In aansluiting op artikel 2 wordt in artikel 23 bepaald dat bij
algemene maatregel van bestuur voorschriften worden gegeven met betrekking tot deze
leeftijd van toelating en de duur van het te volgen basisonderwijs. Zo kan worden
aangesloten bij de voor de kleuterschool geldende toelatingsregeling, aldus de toelichting.
In de toelichting bij de door Pais ingediende nota van wijziging wordt in aanvulling
op de bepaling van artikel 2 nog eens duidelijk aangegeven, dat de leerlingen in beginsel de school doorlopen binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren. De minister
stelt: 'De duur van het basisonderwijs wordt in wezen door het verleden bepaald: de
bovengrens van de basisschool valt samen met die van het gewoon lager onderwijs,
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de ondergrens valt samen met die van de kleuterschool'.28 Het verlagen van de benedengrens wordt (nogmaals) gemotiveerd met een verwijzing naar de opvattingen in het
Montessori-onderwijs en met een beroep 'op het vermoeden dat het bestrijden van milieu-achterstanden beter gelukt, naarmate daarmee vroeger begonnen wordt'.
In de Tweede Kamer dringt met name de PvdA aan op een wettelijke regeling van
'zo'n essentiële zaak als de duur van het basisonderwijs'.29 Tegen de formulering van
artikel 2 van het wetsvoorstel heeft deze fractie bezwaar. Zij is van mening dat het
noodzakelijk is om in de wet de exacte minimumtoelatingsleeftijd op te nemen. Afwijkingen hiervan zouden mogelijk gemaakt kunnen worden door middel van een in de
wet opgenomen ontheffingsmogelijkheid.30
Hoewel volgens de minister de vraag naar de aanvang van de leerplicht los staat
van de nieuwe regeling van de basisschool toont hij zich bereid de beginleeftijd voor
de leerplicht aan te geven. 'De meest verkieslijke situatie' is, dat deze samenvalt met
de toelatingsleeftijd voor het basisonderwijs: 'Het doorslaggevende argument voor dit
standpunt, is dat alleen op deze manier onderwijsdeelname van alle kinderen, voor wie
deze deelname met het oog op hun ontwikkelingsmogelijkheden hoogst gewenst zo
niet noodzakelijk is, kan worden verzekerd. Wij achten vroegtijdige deelname aan het
onderwijs vooral van belang voor het bestrijden van achterstandssituaties'.31 Als aanvangsleeftijd wordt voor vijf jaar gekozen, omdat deze goed aansluit bij de reeds
gegroeide praktijk, waarbij vrijwel alle vijfjarigen al aan het onderwijs deelnemen.
Ook in het individuele geval kan dan schoolbezoek worden afgedwongen.32 De minister trekt hier een parallel met de verlenging van de leerplicht naar boven, waarbij
eveneens werd aangesloten 'bij de spontane ontwikkeling'.
Ook daarna blijft de leerplicht voor kleuters een belangrijke rol spelen in discussies. Waltmans (PPR) dient bij de uitgebreide commissievergadering ter behandeling
van de amendementen een motie in om terughoudendheid in acht te nemen.33 Van
Ooijen brengt bij de mondelinge behandeling de verlaging van de leerplichtige leeftijd
opnieuw ter sprake. Is hij hier een voorstander van? Het lijkt er niet op: 'Op korte
termijn is die situatie ons inziens nog niet bereikbaar, al was het slechts omdat nog
geen aangepaste onderwijsvorm bestaat voor vier- en vijfjarigen uit de trekkende
bevolking'.34 Ook bij anderen roept de verlaging van de leerplichtige leeftijd de
nodige vragen op. Zo uit ook Verbrugh (GPV) zich kritisch over een leerplicht voor
kleuters. Hij is van mening dat de overheid weliswaar 'gerechtigd en verplicht [is]
goede regels te stellen en voorwaarden te creëren met het oog op een voortgaande
ontplooiing van land en volk' maar dat zij bij deze wet 'veel meer en veel gedetailleerder heeft willen regelen dan strikt noodzakelijk is'. 'Immers het is niemands belang
wanneer de mondigheid van de burgers en het eigen initiatief worden doodgedrukt
door bureaucratische regelgeving, ook al is die wellicht met de beste bedoelingen

28
29
30
31
32
33
34

TK 1978-1979, 14428, nrs. 14428, nrs. 5-8, p.16
TK 1979-1980, 14428, nr.11, p.7
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ontworpen'. De omstandigheid dat vrijwel alle vijfjarigen al naar school gaan, kan
net zo goed tot het tegenovergestelde standpunt leiden, namelijk dat een leerplicht voor
vijfjarigen feitelijk niet meer nodig is. Wat is de oorzaak van het thuisblijven van deze
kleine groep, wil Verbrugh graag weten. Eenzelfde standpunt wordt ingenomen door
Mertens (D'66), die eveneens tegen een verlaging van de leerplichtige leeftijd is. Het
percentage van de vijfjarigen dat naar school gaat is immers al verbluffend hoog: 'Het
heeft niet veel zin om van 98% naar 100% te komen door wettelijke dwang'.36
Coalitiepartner CDA ondersteunt de VVD bij de verdediging van het wetsvoorstel
en stemt in met het voornemen van de regering om de leerplichtige leeftijd te verlagen.
De meeste kleuters gaan immers al naar school? Wel moeten er voor de vijfjarigen
voldoende ontheffingsmogelijkheden zijn.37
De bezwaren tegen de verlaging van de leerplichtige leeftijd worden door Pais
betrekkelijk luchthartig weggewimpeld. Als de wet eenmaal van kracht is, dan is het
de taak van de inspectie om na te gaan waarom sommige vijfjarigen de school niet
bezoeken.38
Inhoud en doel
Waar leidt dit vernieuwde onderwijskundig uitgangspunt nu toe? Het 'leerstofjaarklassensysteem' van de Lageronderwijswet 1920 wordt ter discussie gesteld en zou plaats
moeten maken voor 'geïndividualiseerd en gedifferentieerd onderwijs'. In deze optie
behoort zittenblijven tot het verleden: selectievrij onderwijs is het credo, ook wat
betreft de overgang van de leerling van het basis- naar het voortgezet onderwijs.
Artikel 9 vormt inhoudelijk de kern van de basisschoolgedachte: het slechten van
de drempel tussen het kleuter- en het lager onderwijs, uitgedrukt in de bepaling dat het
onderwijs zodanig wordt ingericht 'dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen'. Om tegen te gaan dat kleuters te vroeg worden geconfronteerd met 'intellectuele activiteiten, waarvoor van de zijde van het kleuteronderwijs
wel eens beduchtheid is geuit', wordt hieraan toegevoegd dat 'Het (onderwijs) wordt
afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen'.39 Dit impliceert 'de
wenselijkheid dat voor dezelfde leerinhoud verschillende leerwegen worden geboden
zodat ook bij de keuze van middelen en methoden kan worden aangesloten bij de
specifieke ontwikkeling en geaardheid van het individuele kind'40, een passage waaruit het 'geïndividualiseerde' karakter van het nieuwe basisonderwijs duidelijk valt af
te leiden.
In artikel 10 wordt aangegeven wat het onderwijs moet inhouden. De toelichting
geeft hierbij aan dat bewust niet van vakken wordt gesproken, maar gebruikt hier de
term 'vormingsgebieden', een terminologie die echter slechts deels juist lijkt. Want wat
artikel 10 onderwijs-inhoudelijk opsomt, geeft eerder de indruk een mengeling te zijn
van 'vakken' en 'vormingsgebieden'. Genoemd worden: zintuiglijke en lichamelijke
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vorming - dat ook zwemmen hier onder begrepen moet worden is, anders dan in het
voorontwerp van 1970, niet meer uitdrukkelijk vermeld omdat dit 'ondertussen al zo
ver gemeengoed' is geworden - ; Nederlandse taal; rekenen en wiskunde; Engelse taal;
enkele kennisgebieden; expressie-activiteiten; bevordering van sociale redzaamheid,
waaronder gedrag in het verkeer en bevordering van gezond gedrag.
Het tweede lid van artikel 9 geeft aan waaraan bij de 'kennisgebieden' in ieder
geval aandacht moet worden besteed: aardrijkskunde; geschiedenis; de natuur, waaronder biologie; maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting en geestelijk
leven. Het in dit rijtje opnemen van 'geestelijk leven' en vooral de toelichting die
hierbij wordt gegeven - het onderwijs hierin mag niet te openbaar en ook niet te
bijzonder zijn - doet uitkomen dat wat 'de schoolstrijd' betreft de geesten nog onverminderd alert zijn.
Het schoolwerkplan, dat in artikel 12 wordt voorgeschreven vormt een belangrijk
instrument om het nieuwe schooltype vorm te geven. Dit vervangt het speel- en werkplan van de Kleuteronderwijswet en het leerplan van de Lageronderwijswet 1920. De
organisatie van het onderwijs wordt hierbij zoveel mogelijk vrij gelaten. Dit artikel
vervult een cruciale rol. Hiermee wordt beoogd het leerstofjaarklassensysteem en daarmee het zittenblijven af te schaffen. Uitgesloten wordt het doceren per schooljaar evenwel niet: 'Het voorschrift in het vijfde lid dat het schoolwerkplan dient te worden uitgewerkt in werkschema's voor een bepaalde tijd, sluit (echter) niet uit dat dit tijdvak
een schooljaar omvat'.41 Ook de 'optimale ontplooiing' komt in relatie met het schoolwerkplan op een onverwacht moment om de hoek kijken. In dit plan moet tevens
aangegeven worden hoe de leerlingen deze ontplooiing aan het eind van het basisonderwijs kunnen bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om het bijbrengen van kennis en
vaardigheden maar ook om het 'aankweken van attitudes', maatschappelijke vorming,
het leren dragen van verantwoordelijkheid en het stimuleren van creativiteit.
De werkschema's, die ter uitwerking van het schoolwerkplan aanvankelijk eveneens
waren voorgeschreven in artikel 12 van het wetsontwerp, zullen overigens verdwijnen
als gevolg van een door Pais ingediende nota van wijziging.42
In de Tweede Kamer heeft met name de VVD twijfels bij artikel 9, de sleutelbepaling van het wetsvoorstel. Met de oude onderwijstraditie zoals verwoord in de Lageronderwijswet 1920, die sterk gekenmerkt werd door de nadruk op kennis en inzicht,
wordt thans gebroken. Gesteld wordt: 'Een rechtvaardiging daarvoor kan zijn dat de
basisschool geen eindonderwijs meer is. Doch dit is niet voldoende. Immers, het
kennisaspect wordt nu wel erg ver teruggedrongen. Het staat als laatste punt vermeld'.
Zij vraagt zich verder af hoe de aandacht voor het individuele ontwikkelingsproces
zich verhoudt tot 'de vraag naar een zeker eindniveau'.43 Ook heeft de VVD, evenals
het CDA en het GPV, bij artikel 9 de bedenking of daarin wel voldoende rekening
wordt gehouden met het individuele ontwikkelingsniveau en de individuele mogelijkheden van de leerlingen. De formulering is weinig gelukkig, zoals de GPV het uit-

41 TK 1976-1977, 14428, nr.3, p.44
42 TK 1978-1979, 14428, nr.5; deze verplichting is weggelaten, licht de minister later nogmaals toe,
omdat 'de verplichting tot het maken van drie soorten documenten het gevaar in zich houdt van te
veel papier', TK 1979-1980. 14428, nr.12, p.32.
43 TK 1979-1980, 14428, nr.11, p.9
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drukt, 'omdat de suggestie ervan uitgaat dat het ontwikkelingsproces van de leerlingen
een autonoom, van hen zelf losstaand gebeuren is'.44
Het GPV en D'66 hebben beide verder vragen ten aanzien van de integratie tussen
kleuter- en lager onderwijs. Waar blijft in deze opzet de aandacht voor de emotionele
ontwikkeling van het kind? De verworvenheden van het kleuteronderwijs mogen niet
in de verdrukking komen en op dat gevaar wordt, vinden zij, terecht gewezen: 'De
verstandelijke vorming, die in artikel 16 van de Kleuteronderwijswet pas op de laatste
plaats komt, vormt wel het hoofdbestanddeel van artikel 10 in het voorliggende ontwerp'.45 Het GPV stelt met name vraagtekens bij 'het in een schoolgemeenschap
opnemen van kleuters van 4 en 5 jaar met leerlingen van het lager onderwijs'.46
De VVD heeft tenslotte ook twijfels aan de haalbaarheid van de voorstellen.
Daarbij wordt gewezen op het essentiële belang van het schoolwerkplan en de niet
geringe eisen die 'de nieuwe en verbrede basisschool zal stellen aan de leerkrachten',
degenen op wie de uitvoering immers feitelijk neer komt.47
In het antwoord van de minister is in de eerste plaats interessant dat in reactie op
de VVD wordt aangegeven hoe het individuele ontwikkelingsproces van artikel 9 zich
verhoudt tot de vraag naar een zeker eindniveau. De minister zegt het niet zinvol te
vinden het eindniveau voor het basisonderwijs aan te geven. Dit zou leiden tot het
stellen van een minimum waarbij wordt uitgegaan van wat de minst begaafde leerling
kan bereiken en zou bovendien in strijd zijn met 'de wens het basisonderwijs niet
langer met een selectiefunctie te belasten en de studiekeuze naar later tijdstip te verschuiven'.48
In antwoord op de twijfels, die door de VVD werden geuit over het terugdringen
van kennisaspect, stelt de minister dat het streven naar kennis niet langer een doel op
zich is, want: 'Het accent ligt veeleer op basiskennis die functioneel is bij het streven
naar de realisering van alle doelstellingen. Daarbij zijn wij het eens met de opvatting
dat zulke basiskennis een voorwaarde is voor een eigen oriëntatie in de samenleving'.49 Verder wordt het onderscheid toegelicht dat wordt gemaakt tussen 'kennisverwerving' en 'cognitieve vaardigheden'. Het begrip cognitief zou breder zijn dan
'kennis' omdat het onder meer ook betrekking heeft op het verwerven van inzicht en
het leren hanteren van kenniselementen.50
Bij de uitgebreide commissievergadering ter behandeling van de ingediende amendementen, die vervolgens plaatsvindt, wijst de VVD nogmaals op het ingrijpende
karakter van de voorstellen: individualisering, differentatie en het overstappen van
klassen naar groepen en vraagt zich af 'welk effect dit heeft'. Een handicap in de
discussie vormt het gegeven dat weinig zicht bestaat op de nieuwe situatie die binnen
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het onderwijs zal gaan ontstaan. Veel hangt af van de inrichting van het schoolwerkplan en de kwaliteit van de opleiding van de onderwijsgevenden.51
Grondrechten
Dat bij dit wetsvoorstel niet is gedacht in termen van grondrechten, lijkt duidelijk een
uitvloeisel van het toen heersende klimaat. Hoewel er door een enkeling vraagtekens
worden geplaatst bij de leerplicht voor kleuters, worden de bezwaren daartegen niet
in de sfeer van het rechtendebat gemaakt. De enige die hier het woord leerrecht in de
mond neemt is de woordvoerder namens de PPR, Waltmans. Hij zegt: 'Ik vraag mij
af, of het leerrecht voor vier- of vijfjarigen zonder meer zou moeten worden omgezet
in een leerplicht'.52 Zelfs het GPV bij monde van Verbrugh is op dit punt behoedzaam; gesproken wordt hier niet in termen van recht, maar in algemene termen over
het verstikken door bureaucratische regelgeving van 'de mondigheid van de burger en
het eigen initiatief ."Het recht van de ouders zelf te beslissen over het schoolbezoek
van hun jonge kinderen is niet als zodanig ter discussie gesteld. De bezwaren tegen
een leerplicht voor de vijfjarigen liggen vooralsnog uitsluitend in de sfeer van de
doelmatigheid. Pas bij de gedachtenwisseling in het kader van de Overgangswet op het
basisonderwijs zal ook de rechtmatigheid van de verlaging van de leerplichtige leeftijd
ter discussie worden gesteld.
Onderwijs en uitvoering
Vooral de uitvoering van de nieuwe voorstellen roept de nodige twijfels op. Zo brengt
D'66 bij de uitgebreide commissievergadering ter behandeling van de ingediende
amendementen naar voren de behandeling van het wetsvoorstel uit te willen stellen.
Belangrijke punten als het gebruik van schoollokalen voor niet-educatieve doeleinden,
de 'democratisering' en de financiële consequenties zijn onvoldoende voorbereid, zo
vindt zij.54 Zij krijgt echter geen steun van de medecommissieleden: waarom is dit
voorbehoud niet eerder gemaakt, zo repliceren deze?
Dat er veel onzekerheden zijn over met name de financiering en de huisvesting
wordt echter ook door de VVD en het CDA onderkend. Als over de Overgangswet
wordt gesproken, moet over deze onderwerpen wel duidelijkheid bestaan. Ook uiten
beide partijen hun bezorgdheid over het voortbestaan van de kleine scholen, een zorg
die wordt gedeeld door D'66.55 Gesteld wordt: 'De onderwijskundige vernieuwing,
waarover in de Kamer tot mijn vreugde weinig verschil van mening is gebleken, mag
geen dekmantel zijn voor de koude sanering van ons scholenbestand'.
In reactie op deze opmerkingen vanuit de Kamer wordt door staatssecretaris Hermes nog eens duidelijk gesteld dat de voorstellen 'budgettair neutraal' moeten worden
uitgevoerd.
Bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel keren de bezwaren tegen het
gebrek aan financiële middelen bij de uitvoering terug. Zo geeft van Ooijen bijvoor-
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beeld aan moeite te hebben met het gebrekkige inzicht in de financiële consequenties
van de plannen, dat afhangt van de uitkomst van de zogenoemde Commissie-Londo.56
Dat geldt evenzeer voor Bakker (CPN), die zijn bezorgheid over de aanwezigheid van
de materiële mogelijkheden om de nieuwe plannen een kans van slagen te geven als
volgt verwoordt: 'Dit kan alleen maar gedaan worden als bij deze opzet schraalhans
geen keukenmeester is'.57
Minister Pais brengt ten slotte naar aanleiding van het in de wet opnemen van het
zwemonderwijs de discussie over de financiën wel tot zeer reële proporties terug met
de opmerking: 'Op het ogenblik betaalt het Rijk maar 5 miljoen, terwijl het in werkelijkheid 100 min. kost. Als ik de financiële problemen zie voor de invulling van de
Wet op het basisonderwijs, dan zie ik het schoolzwemmen er nog niet in zitten. Waar
praten we dan over?'58
In overeenstemming met de geest van het ontwerp lijkt eveneens de zeer geringe
aandacht voor onderwerpen als de mogelijkheden tot ontheffing en de naleving van de
leerplicht. Opvallend is dat over de mogelijkheid van vrijstelling voor individuele
leerlingen in de toelichting wel wordt gesproken maar dat dit in de wet zelf niet wordt
aangegeven. Het onderwijzend personeel lijkt hier een grote vrijheid te hebben. Gesteld wordt: 'Het artikel doet een sterk appèl op het verantwoordelijkheidsgevoel en
het gezond verstand van degenen, die bij de vaststelling en de uitvoering van het
schoolwerkplan zijn betrokken'.59 Ook wat de ontheffing aangaat lijkt een ruime
marge te worden gehanteerd. De minister stelt dat deze, omdat ook jongere kinderen
nu onder de leerplicht gaan vallen, waarschijnlijk wat vaker dan thans zal moeten
worden verleend.60
Tenslotte is het gebrek aan aandacht voor de naleving van de voorschriften pregnant. Ook de Onderwijsraad wijst in dit verband op de ontoereikende regeling van taak
en bevoegdheden van de onderwijsinspectie. In ieder geval zou het toezicht op de
naleving van de wettelijke voorschriften als taak van de inspectie gehandhaafd moeten
blijven, zo vindt de raad.61
De consensus over dit wetsontwerp is over de gehele linie groot. Opvallend is de
kritische distantie, die de VVD als regeringspartij in de discussie inneemt. Het gegeven
dat de bewindsman, die de kamerleden tegenover zich hebben, eveneens van VVD
huize is, lijkt de gedachtenwisseling niet te hebben bemoeilijkt, integendeel. Het lijkt
een vrije uitwisseling van standpunten eerder te hebben bevorderd. De kleine christelijke partijen nemen traditiegetrouw een fundamenteel kritische houding aan. Opmerkelijk is tenslotte de principiële benadering van het wetsontwerp door de PPR, de enige
die met de VVD meer principiële bedenkingen tegen het onderhavige wetsvoorstel
heeft.
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Overgangswet wet op het basisonderwijs
Inleiding
Na de regeerperiode van het kabinet Van Agt-Wiegel, dat de volle termijn uitzit,
breekt politiek een onrustige tijd aan. Bij de verkiezingen in mei 1981 raken de regeringspartijen CDA en VVD hun meerderheid in de Tweede Kamer kwijt. De grote
verliezer is de PvdA, die negen zetels verliest; D'66 komt met een winst van negen
zetels als de grote winnaar uit de bus. Er komt opnieuw een kabinet Van Agt (Van
Agt II, september 1981-mei 1982) tot stand, nu bestaande uit CDA, PvdA en D'66,
een combinatie die al op voorhand om moeilijkheden lijkt te vragen.62 De conflictstof
ligt bij de totstandkoming van dit kabinet hoog opgestapeld en tijdens de moeizame
formatie vormt ook het ministerschap van Onderwijs en Wetenschappen een punt van
geschil. Het CDA wil alleen met de terugkeer van de PvdA-er Van Kemenade op dit
departement instemmen, als het voortgezet onderwijs, waarmee de thematiek van de
middenschool nauw is verbonden, voor rekening komt van één van de twee CDA
staatssecretarissen.63 Er komt een compromis tot stand, waarbij Van Kemenade en
Deetman (CDA), die kandidaat is voor deze post, overeenkomen dat zij op het gevoelige punt van de middenschool samen de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding
daarvan zullen dragen.64 Van Kemenade wordt opnieuw minister, zij het slechts voor
een zeer beperkte periode.
Als gevolg van een verschil van mening in het kabinet over de te voeren bezuinigingspolitiek ziet Van Agt zich genoodzaakt al naar aanleiding van de regeringsverklaring aan de Koningin het ontslag van zijn kabinet aan te bieden.65 De breuk wordt
gelijmd maar in maart 1982 ontstaan opnieuw problemen over de bezuinigingspolitiek
en in mei is de breuk definitief.66 Omdat andere politieke opties op dat moment niet
tot de mogelijkheden behoren, volgt nu het interim-kabinet Van Agt III, bestaande uit
CDA en D'66 (mei 1982-november 1982), waaraan de PvdA niet langer deelneemt en
waarin Deetman Minister van Onderwijs en Wetenschappen wordt.
Tijdens de nadagen van het interim-kabinet Van Agt III wordt het gigantische
operationaliseringsproces, dat als sluitstuk volgt op de nieuwe Wet op het basisonderwijs, in gang gezet. De uitwerking geschiedt in een afzonderlijk voorstel van wet, de
Overgangswet wet op het basisonderwijs, die op 7 oktober 1982 bij de Tweede Kamer
wordt ingediend.67 Hermes (KVP), die in de drie kabinetten-Van Agt als staatssecretaris was belast met het basisonderwijs, draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

62 Zie over deze periode Gualthérie van Weezel, H. in 'Rechts door het midden'. 's-Gravenhage 1994,
p.81 e.v.
63 Groeneveld, H.A. o.c. p. 356/357
64 Tekenend voor de sfeer in het kabinet lijkt het verschil van mening over de interpretatie van dit compromis dat tussen Den Uyl en Van Agt ontstaat en dat door Groeneveld wordt gememoreerd: 'Den
Uyl verklaarde van mening te zijn dat Van Kemenade de eerst verantwoordelijke zou blijven voor de
middenschool, terwijl Van Agt meende dat Deetman medeverantwoordelijk was', Groeneveld, H.A.
o.c. p. 557, noot 4
65 Groeneveld, H.A. o.c. p. 362/363
66 Groeneveld. H.A. o.c. p. 366/377 e.v.
67 TK 1982-1983, 17628, nrs. 1-2
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De politieke onrust en het daarmee samenhangende verschil van inzicht over de
bezuinigingspolitiek, dat de sfeer rond de kabinetten Van Agt II en van Agt III kenmerkt, is in de parlementaire gedachtenwisseling over het ontwerp van de Overgangswet duidelijk merkbaar. De noodzakelijk te realiseren bezuinigingen blijven de discussie over de invoering van de nieuwe basisschool beheersen.
Bij de verkiezingen, die in september 1982 worden gehouden, raken de politieke
verhoudingen weer wat opgeklaard. D'66 boekt een fors verlies, terwijl de VVD een
winst behaalt van tien zetels met als gevolg dat CDA en VVD opnieuw over een kamermeerderheid beschikken. Het eerste kabinet-Lubbers (november 1982-juli 1986)
komt tot stand, waarin Deetman minister van Onderwijs en Wetenschappen blijft.
Ginjaar-Maas (VVD) en Van Leijenhorst (CDA) worden staatssecretaris; de eerste
voor het voortgezet onderwijs en de tweede in het bijzonder voor het basisonderwijs.68
Met het aantreden van het eerste kabinet Lubbers treedt een nieuwe periode in. Niet
langer is de verbeelding aan de macht, maar zijn het managers die het voor het zeggen
hebben.69 Ook op het gebied van het onderwijs doet het kabinet Lubbers zijn naam
als het kabinet van 'no-nonsense' alle eer aan. Staatssecretaris Van Leijenhorst (CHU),
die de plaats inneemt van Hermes neemt de verdediging van het wetsvoorstel van de
Overgangswet met vaste hand voor zijn rekening. Hoewel het verval van de verzorgingsstaat en de verblekende onderwijspolitieke idealen steeds zichtbaarder worden,
lijkt het met het 'no-nonsense' beleid van dit kabinet niet verenigbaar om op een
eerder ingeslagen weg terug te komen. Met hand en tand wordt de verlaging van de
leerplichtige leeftijd van zes naar vijfjaar, die een essentieel onderdeel uitmaakt van
de Wet op de basisschool en waartegen steeds meer bezwaren rijzen, door hem verdedigd. Zo geeft de nieuwe staatssecretaris in de door hem uitgebrachte memorie van
antwoord aan nu niet stil te willen staan bij de zorgbreedte van het nieuwe basisonderwijs. Het is nu - bij de overgang van het kleuter- en het lager onderwijs naar het
basisonderwijs - niet het moment 'om uitvoerig over allerlei onderwerpen van het
basisonderwijs te spreken'.70 Hij wil daarover eerst een plan opstellen en daarover
later graag met de Kamer van gedachten wisselen waar hij aan toevoegt 'dat de zorgbreedte van het basisonderwijs niet van vandaag op morgen zal zijn gerealiseerd', een
duidelijk terughoudender opstelling dan eerder bij Pais te beluisteren viel.
Hoewel het ontwerp van de Overgangswet in de eerste plaats de technisch-juridische uitwerking geeft aan de al aangenomen Wet op het basisonderwijs, komt opnieuw
uitvoerig de verlagingvan de leerplichtige leeftijd in combinatie met de opheffing van
de kleuterschool ter sprake. Nu pas lijken de gevolgen van deze ingreep in volle hevigheid door te dringen. De protesten tegen de hiermee direct samenhangende verlaging
van de leerplichtige leeftijd worden zelfs gebundeld in wat zich noemt de 'Werkgroep
identiteit kleuteronderwijs'. Geleerden van naam, zoals onder meer Bladergroen, De
Levita en Lievegoed brengen in een adres, dat deze werkgroep uitbrengt hun bezwaren

68 Groeneveld H.A., o.c. p. 379
69 Zie over deze nieuwe stijl van regeren Knippenberg, H. en W.van der Ham, o.c. p. 638
70 TK 1982-1983, 17628, nr.8, p.23
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tot uitdrukking.71 Zij dringen mede gezien 'de benarde financiële positie waarin ons
land verkeert' aan op een 'diepgaande bezinning'.
Van een bezinning kan bij de parlementaire behandeling van de Overgangswet
zeker worden gesproken. Er wordt opnieuw vooral aan de verlaging van de leerplichtige leeftijd veel aandacht besteed. Van Leijenhorst heeft alles nodig om de invoering van de nieuwe basisschool te verdedigen. Wordt bij deze verdediging de verlaging
van de leerplichtige leeftijd aanvankelijk slechts beschouwd als een onlosmakelijk
onderdeel van de integratie van kleuter- en lager onderwijs en tegen de achtergrond
van de al aangenomen Wet op het basisonderwijs als een politieke wetmatigheid
gepresenteerd, later gaat de staatssecretaris meer inhoudelijk in op de motieven voor
een leerplicht voor kleuters. Hij doet in laatste instantie zelfs een beroep op de verlaging van de leerplichtige leeftijd als financieringsargument. Daarmee zou het onderwijs in deze fase beter gewaarborgd zijn tegen bezuinigingen. Bij de mondelinge
behandeling ter bespreking van de vele amendementen, die ook nu weer in de Tweede
Kamer worden voorgesteld, gaat de strijd over de verlaging van de leerplichtige leeftijd onverminderd door. Een amendement om niet tot de verlaging van de leerplichtige
leeftijd over te gaan, dat wordt ingediend door Schutte (GPV), Van der Vlies (SGP)
en Willems (PSP) en wordt ondersteund door VVD, D'66, PPR, RPF, de Centrumpartij en de EVP, krijgt onvoldoende steun.72 De verlaging van de leerplichtige leeftijd komt dus met steun van de oppositie, de PvdA, tot stand.73
Ook de Eerste Kamer is, gezien de financiële situatie, somber over het welslagen
van de nieuwe basisschool. In overeenstemming met zijn meer beschouwende benadering begint de Eerste Kamer het voorlopig verslag met vragen over de integratie van
het kleuter- en lager onderwijs, het meest essentiële en verstrekkende onderdeel van
het wetsontwerp.74 Opvallend is hier de relatief afstandelijke toon van de PvdA, die
niet gebukt gaat onder de frustraties van de leden van de Tweede Kamer, Van Kemenade en Van Ooijen. Vooral Vis (D'66) betoont zich hier een fundamenteel tegenstander van de integratie van kleuter- en basisonderwijs. De overheid legt hiermee 'een
bepaalde visie inzake onderwijs en opvoeding min of meer dwingend' op, zo is zijn
mening. De 'natuurlijke ontwikkelingsmethode' verschuift als gevolg van deze ingreep
naar de achtergrond en de zogenoemde stimuleringsopvatting wint daarmee het pleit:
'Een pedagogisch meningsverschil wordt aldus via de politiek beslecht'.75 Vis wijst
erop dat - zonder dat dat met zoveel woorden gezegd wordt - opnieuw 'het groepsdenken' een belangrijke rol heeft gespeeld. En waarom, zo vraagt hij zich af: 'Het gaat
slechts om een paar procent. Waarom kon dat niet zo blijven? Waarom moet een
meerderheid hier zo intolerant optreden ten opzichte van de minderheid'.76 Naast Vis

71 Werkgroep Identiteit Kleuteronderwijs Bunschoten, ontvangen door de Raad voor het Jeugdbeleid 13
jan. 1982, nr. 204-11
72 BHTK7juni 1983, p.4376
73 Opnieuw komt de bijzondere positie van de PvdA naar voren. Van Ooijen geeft aan niet meer het lot
te willen ondergaan, dat hem trof bij de behandeling van de Wet op het basisonderwijs zelf. toen 78
van de 80 amendementen door de Kamer werden afgewezen, UCV 35, 9 mei 1983, p.3.
74 EK 1983-1984, 17628, nr.41, p.2-5
75 BHEK 20 december 1983, p.250
76 EHTK 20 december 1983, p.250
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is ook Van der Lek (PSP) tegen de verlaging van de leerplichtige leeftijd. Flexibiliteit
bij jonge kinderen acht hij juist 'nodig en wenselijk'.
De hoofdthema's in de discussie zijn de verlaging van de leerplichtige leeftijd en
het gebrek aan financiële middelen om de operatie tot een goed einde te brengen. Wat
betreft de verlaging van de leerplichtige leeftijd staat nu ook de rechtmatigheid daarvan ter discussie. Vooral tegen de daarmee nauw samenhangende integratie van kleuter- en lager onderwijs rijzen thans veel bezwaren.
Overheid en onderwijs
Met het bijzondere karakter van deze overgangswet hangt samen dat een legitimatie
achterwege kon blijven. In de plaats daarvan is in de toelichting de bespreking opgenomen van de in verband met de Overgangswet opgenomen adviezen.77 De beide
door de Onderwijsraad uitgebrachte adviezen, die als eerste worden besproken en ook
als bijlage bij de memorie van toelichting zijn opgenomen, zijn het belangrijkst. De
Onderwijsraad geeft aan geen voorstander van de verlaging van de leerplichtige leeftijd te zijn. Hiertoe zou niet overgegaan moeten worden zolang geen beleidsonderzoek
heeft plaatsgevonden naar de factoren 'die een vrijwillige groei naar een 100% deelname aan het kleuteronderwijs belemmeren'. Er is te weinig nagedacht over de gevolgen
van een verlaging van de leerplichtige leeftijd, vindt de raad.
Ook het adres van de Werkgroep Identiteit Kleuteronderwijs heeft een belangrijke
functie vervuld bij de vraag naar de legitimatie van de nieuwe basisschool. In het adres
wordt onder meer benadrukt dat met de nieuwe regeling het cognitieve aspect sterk op
de voorgrond wordt geplaatst en gesteld dat dit stoelt op een bepaalde richting in de
ontwikkelingsspychologie, die al weer achterhaald is. Onderzoekingen in andere landen
zouden inmiddels hebben uitgewezen dat de veronderstelling dat leerachterstanden
kunnen worden bestreden door kinderen al in een vroeg ontwikkelingsstadium aan
leerprocessen te onderwerpen, niet juist is. Dit zou zelfs schadelijk zijn 'voor een
natuurlijke, harmonische ontwikkeling van de opgroeiende mens'. De drempel tussen
kleuter- en lagere school is geen 'ongewenste barrière', maar juist een 'noodzakelijke
scheiding' tussen twee wezenlijk verschillende leergebieden, zo wordt gesteld.
De werkgroep maakt eveneens ernstig bezwaar tegen de beeldvorming die is opgeroepen rond het nieuwe basisonderwijs. Gesuggereerd is, zo wordt gesteld, 'alsof over
de noodzaak van de nieuwe structuur geen verschil van mening zou bestaan en alsof
de Wet op het Basisonderwijs de logische consequentie zou zijn van een zich al jarenlang in het primair onderwijs voltrekkend onderwijsproces'. In wezen zijn 'de beslissingen grotendeels genomen over de hoofden heen van degenen, die het meest bij het
onderwijs zijn betrokken en van degenen, die werkelijk deskundig kunnen worden
geacht'.
Ook in het parlement beheersen de verlaging van de leerplichtige leeftijd en de
integratie van het kleuter- en lager onderwijs de discussie. Weliswaar werd daarmee
in principe al ingestemd bij de Wet op het basisonderwijs zelf maar nu pas zijn er veel
negatieve reacties gekomen uit het kleuteronderwijs, zo wordt ter rechtvaardiging
aangevoerd. Waarom moet nog tot een verlaging van de leerplichtige leeftijd overgegaan worden als vrijwel alle vijfjarigen de kleuterschool al bezoeken, zo merken - met

77 TK 1982-1983, 17628, nr.3, p.1
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uitzondering van het CDA alle partijen op. Wordt hiermee inderdaad bewerkstelligd
dat de niet schoolgaande groep van 2% van de vijfjarigen tot schoolbezoek wordt
aangezet, vraagt de PvA bijvoorbeeld78 en zou het niet zinnig zijn eerst te onderzoeken om welke kinderen het gaat en welke motieven de ouders in deze gevallen hebben? Dat de breed gesteunde motie Waltmans79, waarbij naar zo'n onderzoek was
gevraagd en dat ondanks herhaaldelijke toezeggingen van de regering gewoon niet is
uitgevoerd, wordt door de PPR 'betreurd'.80
In het antwoord op de vraag naar de noodzakelijkheid van een verlaging van de
leerplichtige leeftijd gaat de staatssecretaris opnieuw voorbij aan het relevante gegeven
in deze kwestie dat slechts 2% van de vijfjarigen de school niet bezoekt. Dat 'om van
vroegtijdig schoolbezoek van daartoe geschikte kleuters te zijn verzekerd, een wettelijke fundering gewenst [is]'81, zoals de noodzaak van een verlaging van de leerplichtige leeftijd wordt gemotiveerd, is immers juist niet aangetoond en lijkt als argumentatie ontoereikend.
Op de concrete vraag naar de samenstelling van de groep vijfjarigen, die de kleuterschool niet bezoekt, komt de bewindsman uit op de 'klassieke groepen': schipperskinderen en kinderen uit de trekkende bevolking, voor wie in de Overgangswet een
aparte ontheffingsmogelijkheid wordt voorgesteld en de drie groepen waarvoor in
artikel 5 van de Leerplichtwet een vrijstellingsmogelijkheid voor de ouders is opgenomen. De wijze van samenstelling van deze groep wijst eerder in de richting van de
zinloosheid van de verlaging van de leerplichtige leeftijd dan op de zin daarvan, zoals
de PSP concludeert.
Het voorstel van de Raad voor het Jeugdbeleid om voor vier- en vijfjarigen een
inschrijfplicht te introduceren, waarvoor PvdA, PSP, GPV en RPF alle sympathie
voelen, wijst de staatssecretaris van de hand omdat hij dat 'te vrijblijvend' vindt.82
De antwoorden over de verlaging van de leerplichtige leeftijd geven aanleiding tot
veel negatieve reacties. Niet alleen het GPV uit zich kritisch op grond van het principiële bezwaar dat de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de ouders wordt miskend83, maar ook de PvdA is verontwaardigd: 'Indien de Regering niet de moeite
neemt enige argumentatie aan te voeren waarom leerplicht voor vijfjarigen een grotere
deelname aan het onderwijs teweegbrengt dan op vrijwillige basis al het geval is, vermochten zij niet in te zien, waarom invoering van een leerplicht zinvol is'.84 Sterke
twijfels, ook bij VVD, PSP en RPF, dus dwars door de politieke stromingen heen.
Bij de mondelinge behandeling ter toelichting van de ingediende amendementen
komt opnieuw met name de kwestie van de verlaging van de leerplichtige leeftijd
uitvoerig aan de orde. Door Schutte (GPV) en Van der Vlies (SGP) als ook door
Willems (PSP) en Schreuders (CPN) worden amendementen ingediend. Schutte spreekt
hier over 'het meest omstreden element bij de discussies rond de invoering van de Wet
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op het basisonderwijs'.85 Schutte brengt de discussie terug tot de principiële uitgangspunten, waarop de vraag naar de rechtvaardiging van een leerplicht zich ook bij de
invoering in 1900 concentreerde. Is hierbij een evident openbaar belang aan de orde
en is deze noodzakelijk in verband met te verwachten nalatigheid van de ouders?86
Van beide elementen is onvoldoende sprake, is zijn standpunt. Schreuders (CPN)
typeert de verlaging van de leerplichtige leeftijd in combinatie met het integratieproces
van kleuter- en lager onderwijs als: 'de administratieve benadering van de integratie
van het kleuter- en lager onderwijs'. Deze benadering heeft het wantrouwen gevoed
van de leerkrachten in het kleuteronderwijs met betrekking tot het behoud van de eigen
identiteit van het kleuteronderwijs.87
De staatssecretaris brengt nu in zijn reactie op deze beschouwingen een verrassend
nieuw accent aan in de discussie. Staat de verlaging van de leerplichtige leeftijd dermate onder druk? Hij benadrukt dat een leerplicht de overheid tot een grotere pedagogisch - didactische activiteit verplicht, wat alleen al van belang zou zijn met het oog
op het onderstrepen van de noodzaak van bekostiging, een argumentatie die Willems
(PSP) 'uitermate zwak' vindt. Immers: 'Ook zonder leerplicht rekent de overheid de
verantwoordelijkheid voor het kleuteronderwijs tot haar taak. De staatssecretaris heeft
daarvan voldoende blijk gegeven' ,88 Ook Schutte verwerpt het bekostigingsargument
voor de verlaging van de leerplichtige leeftijd: 'De school is er immers voor de kinderen en niet de kinderen voor de school of voor een gegarandeerde bekostiging van de
school'.89
Bij de plenaire mondelinge behandeling overheerst in de discussie opnieuw het
thema van de verlaging van de leerplichtige leeftijd en de integratie van kleuter- en
lager onderwijs. Zelfs het CDA (Andela-Baur) vraagt zich nu af of bij alle vernieuwing het 'kind niet dreigt te worden vergeten. Dat kind moet wel centraal blijven
staan' .90 Zowel CDA als VVD willen meer inzicht in de motieven, die ten grondslag
liggen aan het verzuim van de 2% van de vijfjarigen en dringen alsnog aan op een
onderzoek daarnaar. Naast het betoog van Schutte, die zich in kritische bewoordingen
uitlaat over de bureaucratische wijze waarop het nieuwe basisonderwijs dreigt te
worden afgehandeld, valt ook de bijdrage aan de discussie op van Mik (D'66). Deze
verklaart de uitbreiding van de leerplicht tegen de achtergrond van het eenzijdig streven van de machthebbers om tot een hoger ontwikkelingsniveau van de bevolking te
komen ter bevordering van de welvaart.9'
Bij de beantwoording van deze vragen zet Van Leijenhorst de argumenten voor de
verlaging van de leerplichtige leeftijd nog eens op een rij. Als algemeen uitgangspunt
noemt hij de centrale positie van het kind. Voor de verlaging van de leerplichtige
leeftijd wordt een drietal argumenten aangevoerd. Allereerst is daar het argument dat
de basisschool een nieuw type onderwijs creëert. Met het oog daarop is het van belang
om ook wat betreft de leerplicht de oude scheidslijn tussen kleuter- en lager onderwijs
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op te heffen. Verder zal 'de verlaging van de leerplichtige leeftijd zeker tot gevolg
hebben dat ouders, die de zin van het basisonderwijs voor hun kind thans niet inzien
- dat zullen helaas vaak mensen zijn in achterstandssituaties - over de streep zullen
worden getrokken'.92 Het gaat hier om het recht van het kind op onderwijs, zegt de
bewindsman. Tenslotte wordt onomwonden het bekostigingsargument naar voren
gebracht. Op grond van internationale verdragen wordt de overheid sterker verplicht
tot financiering ingeval van een leerplicht, omdat in dat geval kosteloosheid is voorgeschreven.93 Maar zou dit er juist in het systeem van de nieuwe wet niet voor pleiten
om de leerplicht te verlagen naar vier jaar, zo vraagt Schutte? Ja geeft Van Leijenhorst
toe: 'Het is een compromis tussen hetgeen op basis van de systematiek zou moeten
en hetgeen wij uit de samenleving als wenselijk ervaren'.94 Mik constateert hier een
tegenstrijdigheid tussen het algemene uitgangspunt van de centrale positie van het kind
en de argumentatie voor de verlaging van de leerplichtige leeftijd, waarbij vooral
organisatorische aspecten een belangrijke rol spelen.95
Tenslotte komt dan de staatsecretaris in zijn antwoord nu eindelijk met de gegevens
over de groep van de 2% vijfjarigen in kwestie: 1000-1500 - de 'bewuste' groep, voor
wie de richting van het onderwijs niet bevredigend is of het onderwijs te ver weg is
of het vervoer te duur, 500-1000 - bestaat uit leden van de trekkende bevolking en
voor 1000-1500 is het schoolbezoek niet belangrijk genoeg, meestal voor kinderen uit
de sociaal zwakke milieus.96 Het bestrijden van achterstandssituaties blijft het belangrijkste argument voor de verlaging van de leerplichtige leeftijd.
In de Eerste Kamer keren de geëigende bezwaren tegen de nieuwe basisschool in
alle heftigheid terug. Alle fracties uiten hun bezorgheid over een mogelijke teloorgang
van de verworvenheden van het kleuteronderwijs. Ook van de noodzaak van een
verlaging van de leerplichtige leeftijd is men, met uitzondering van de PvdA, nog niet
overtuigd en gevraagd wordt deze 'nog eens goed met redenen te onderbouwen'.97
De reactie van de bewindsman op de van vrijwel alle kanten geuite bedenkingen
tegen de integratie van kleuter- en lager onderwijs en de verlaging van de leerplichtige
leeftijd, is opnieuw stellig. De integratiegedachte is een direct gevolg van het ideaal
van het 'ononderbroken ontwikkelingsproces', een doelstelling 'gebaseerd op onderwijskundige opvattingen die sinds de jaren zestig nagenoeg algemeen aanvaard zijn',
zo brengt hij naar voren.98
Inhoud en doel
Het wetsvoorstel regelt de technische gevolgen van de invoering van de Wet op het
basisonderwijs zoals de bekostiging, de huisvesting en de gevolgen van de operatie
voor het personeel. De belangrijkste uitgangspunten zijn de automatische omzetting
van kleuter- en lagere scholen in de nieuwe basisscholen - de onderwijsgevenden
blijven ongeacht de overgang naar de basisschool normaal in dienst van het bevoegd
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gezag - en de regeling dat er ten gevolge van deze operatie geen gedwongen ontslagen
vallen."
In de Tweede Kamer is er waardering voor deze zogenoemde 'rechtstreekse overgangsbepalingen'.100 Volgens de gevolgde methode zal maar 6% niet automatisch
de status van basisschool krijgen, dat zijn ongeveer 975 scholen. Zo zegt het CDA bijvoorbeeld in dit verband: 'De voor het onderwijzend personeel getroffen overgangsmaatregelen achtten deze leden zorgvuldige waarborgen - hoewel geen waterdichte
garanties - bevatten voor het behoud van de arbeidsplaatsen van dit personeel. Zij
spraken daarover hun waardering uit'.101 Hoofdleidsters van kleuterscholen en hoofden van lagere scholen wordt bij benoeming tot directeur van de basisschool een
zelfde uitgangspositie toegekend. Hier blijkt de praktijk echter sterker dan de leer: bij
de hoofdleidsters is hiervoor weinig animo. Als oorzaken worden genoemd: gebrek aan
ambitie, een verkeerde inschatting van het directeurschap en angst voor de omvang
van de nieuwe basisschool.102 Om dit probleem te omzeilen, stellen zowel VVD als
PSP voor de mogelijkheid van een meerhoofdige leiding te overwegen.
Wel is er kritiek op het ontbreken van aandacht voor de onderwijsinhoudelijke
aspecten van de invoering van de nieuwe basisschool. Zo uit D'66 zijn verbazing
erover dat - hoewel het vanzelfsprekend is dat onderwijskundige kwesties aan de orde
kwamen bij de Wet op het basisonderwijs zelf- er bij de Overgangswet geen aandacht
meer is besteed 'aan de onderwijskundige kanten van de invoering van de wet'103,
een opmerking die ook door de CPN wordt gemaakt."14 Ook over de concrete uitwerking van de geprogageerde 'vergroting van de zorgbreedte' van het nieuwe basisonderwijs worden 'kamerbreed' vragen gesteld.105
De strekking van het antwoord op de vraag over de zorgbreedte van het onderwijs
en de reactie op de opmerking van D'66 dat de onderwijskundige kanten van de
invoering van de basisvorming niet aan bod komen is dezelfde. Invoering van de
nieuwe basisschool is in zekere zin 'slechts' een begin: ook daarna 'dient een verdere
ontwikkeling te worden gestimuleerd zodat de basisschool zal functioneren volgens de
bekende uitgangspunten en de intentie van de WBO'. Verder rekent de staatssecretaris
op 'het verantwoordelijkheidsbesef van de betrokkenen', een gedachte die hij tot de
zijne heeft gemaakt omdat 'van weerstanden slechts in beperkte mate sprake is'.106
In het eindverslag uiten PvdA en PSP hun ontevredenheid over de uiteenzetting
over de zorgbreedte: 'Gegeven de nog steeds aanwezige groei van het buitengewoon
onderwijs en de pogingen die nog steeds worden ondernomen ook daar scholen voor
buitengewoon onderwijs van de grond te tillen waar die ontbreken, zagen zij niet in
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waarom daaromtrent in een wetsontwerp inzake het basisonderwijs, op vragen ter zake
door de Regering niet zou worden ingegaan'.107
Bij de mondelinge behandeling van de ingediende amendenten blijven er inhoudelijk veel onzekerheden, zoals over de positie van het kleuteronderwijs, de zorgbreedte,
het schoolwerkplan, de pedagogische toerusting van de leerkrachten - ook waar het
de leermiddelen betreft - en het onderwijs in de eigen taal en cultuur.108
Grondrechten
Anders dan bij de behandeling van het Wetsontwerp op het basisonderwijs zelf komt
de fundamentele vraag naar de rechtmatigheid van de verlaging van de leerplichtige
leeftijd thans wel aan bod. De aanzet daartoe komt van de kleine christelijke partijen,
die van mening zijn dat met het voorstel onvoldoende recht wordt gedaan aan de vrijheid en verantwoordelijkheid van de ouders. Met deze stellingname wordt de vraag
naar de legitimatie van de verlaging van de leerplichtige leeftijd in de sfeer van het
grondrechtendebat geplaatst. De staatssecretaris repliceert hierop, dat een leerplicht
bedoeld is voor de ouders die onvoldoende besef hebben van het belang van de basisschool voor hun kind. Het recht van het kind op onderwijs dient te prevaleren. In deze
optiek is een aantasting van de ouderlijke autonomie noodzakelijk ter bescherming van
de rechten van het kind. De discussie wordt hiermee geplaatst in het kader van een
afweging van fundamentele rechten tussen ouders en kinderen, welke ook het parcours
bepaalde bij de invoering van de leerlicht in 1900. Geheel zuiver lijkt de discussie nu
echter niet. In wezen lijken argumenten ontleend aan het openbaar belang de rechten
van het kind te hebben overschaduwd. Het argument van Van Leijenhorst dat een
leerplicht de voorkeur heeft omdat dit op grond van internationele verdragen tot kosteloosheid verplicht en daarmee een sterkere aanspraak zou geven op financiering door
de overheid, geeft mede aan deze gedachte voedsel. De vraag is immers of het recht
van het kind met een verplichting ook werkelijk gediend is; en deze afweging komt
in de zijde van de regering gehuldigde optiek niet aan bod. Of zoals de SGP de vraag
formuleert: 'Bestaat er geen principieel verschil tussen leerrecht en leerplicht? Kan niet
het best door de ouders worden beoordeeld of een kind in zijn ontwikkeling reeds zo
ver is dat en wanneer een kleuterschool kan worden bezocht?'109 Ook het GPV is
geprikkeld over de argumentatie van de bewindsman met betrekking tot de wenselijkheid van de verlaging van de leerplichtige leeftijd en bestrijdt de juistheid van de
noodzaak van een wettelijke fundering.110 Gesteld wordt: 'Te eenzijdig wordt vrijwel
alle nadruk gelegd op het waardevolle dat de basisschool het kind te bieden heeft,
terwijl te weinig gewicht wordt gehecht aan de vrijheid en verantwoordelijkheid van
de ouders om zelfstandig te beoordelen of het kind reeds rijp is voor de schoolgang'.
De autonomie van de ouders en het recht van het kind op onderwijs worden in deze
visie niet als tegengestelde maar als aanvullende rechten opgevat.
Dezelfde eenzijdige interpretatie van het recht van het kind komt ook naar voren
in het standpunt van Van Leijenhorsts politieke geestverwanten in de kamer. Het CDA
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blijkt duidelijk vervreemd van de traditie, waarin de vraag naar de competentie van
de staat in relatie tot het eigen domein van de burger het denken bepaalde. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de vraag of de volledige leerplichtontheffing voor vijfjarige schipperskinderen en kinderen van de trekkende bevolking 'de gelijke onplooiingskansen en het
bereiken van een volwaardige plaats in de samenleving - zowel individueel als als
groep -' niet belemmert."1 Ook bij de vrijstellingsmogelijkheden van artikel 11a van
de Leerplichtwet voor schoolbezoek van vijfjarigen geeft het CDA blijk van weinig
vertrouwen in de uitoefening van het ouderlijk gezag: het schoolhoofd moet er wel
op letten dat de leerling geen nadeel ondervindt van te weinig schoolbezoek."2 Of
prevaleert voor het CDA het leerrecht van het kind? Naar voren komt dit echter niet.
Het openbaar belang bij een uniforme regeling lijkt hier te hebben voorop gestaan.
Onderwijs en uitvoering
Algemeen bestaat grote zorg over de uitvoering van de nieuwe wet. Zo vraagt de
Onderwijsraad zich af hoe de invoering van deze nieuwe wet met het oog op de
noodzakelijke materiële voorzieningen 'budgettair neutraal' kan verlopen"3 en ook
in de Tweede Kamer is zonder uitzondering - van klein tot groot en van links tot
rechts, van CPN tot VVD en van SGP tot PvdA, - grote ongerustheid over de beschikbare financiële middelen, waarvan het welslagen van de gehele operatie afhankelijk is. Zelfs het budgettair neutrale verloop van de operatie is niet langer verzekerd
omdat ook het onderwijs op termijn een extra bezuiniging moet gaan leveren. In de
woorden van de PvdA: 'een belangrijke voorwaarde voor het verwezenlijken van de
basisschool - namelijk het uitzicht op de daarvoor noodzakelijke financiële middelen
- [is] ten minste onduidelijk'."4 De PPR wijst erop dat het grootste deel van de
extra gelden alleen al zal opgaan 'aan de - zeer terechte - gelijkschakeling van het
personeel van kleuterscholen en lagere scholen' zodat de financiële ruimte voor een
vernieuwing van het onderwijs vrijwel nihil is." 5
De slag om de financiën gaat tot in de fase van het eindverslag onverminderd door.
Gezien de wijze waarop de staatssecretaris de problemen hier bagatelliseert, is het
alleszins begrijpelijk dat met kracht - door PvdA, CDA, VVD en PSP - opnieuw
aandacht wordt gevraagd voor de noodzakelijke financiële condities. Het argument dat
het onderwijs ook zonder de nieuwe wet een bijdrage aan de bezuinigingen had moeten leveren, blijkt bij iedereen in slechte aarde te zijn gevallen."6
Uit het antwoord van Van Leijenhorst blijkt dat de financiering een heel gevoelig
punt blijft. Daarover kan in verband met de noodzakelijke bezuinigingen voor de
komende jaren, op dat moment nog geen uitsluitsel worden gegeven"7, een gegeven
dat er mede toe leidt dat een persoonlijk beroep wordt gedaan op alle betrokkenen om
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'de extra inspanning te leveren vanuit het belang dat is gemoeid met het slagen van
de invoering van de basisschool'."8
Ook bij de mondelinge behandeling ter toelichting van de ingediende amendementen blijven de onzekere financiële condities waaronder de reorganisatie plaats zal
moeten vinden algemeen veel vragen oproepen. De standpunten lijken - het CDA
daargelaten - zich te verscherpen."9
Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zijn de geluiden over
de financiële condities, waaronder de operatie moet worden uitgevoerd, eveneens zeer
somber. Is gezien de 'benarde financiële situatie' de hele 'operatie basisonderwijs' nog
wel mogelijk, zo vraagt het CDA bijvoorbeeld. PvdA, VVD, SGP, D'66 en PSP uiten
zich in eenzelfde zin. De SGP vraagt of het juist is dat de Mammoetwet vanwege het
gebrek aan financiële middelen niet tot haar recht is gekomen en of hetzelfde gevaar
niet ook voor deze operatie geldt, die onder economisch slechtere omstandigheden
moet plaatsvinden. 12°
De staatssecretaris begint zijn antwoord met de algemene opmerking dat ondanks
het financieel ongelukkig gesternte waaronder de operatie moet plaatsvinden, uitstel
van de invoering van de Wet op het basisonderwijs niet meer aan de orde is. Het
enthousiasme voor het in gang gezette onderwijsvernieuwingsproces bij de onderwijsgevenden is groot en een uitstel van de concretisering van de plannen zou dit enthousiasme en daarmee de motivatie zeer ongunstig beïnvloeden en juist die motivatie ziet
de staatssecretaris als 'de spil waar het bij dit proces om draait'.121 De zware wissel
die op het personeel wordt getrokken wordt hier onverbloemd zelfs als argument gebruikt om het gemis aan voldoende materiële middelen te compenseren. Het veld
rekent er op. Overigens is de staatssecretaris van mening dat de geraamde middelen
'een redelijke basis' vormen om tot invoering van de wet over te gaan.122 Hij is er
immers in geslaagd om ondanks de druk op de rijksbegroting het kleuter- en lager
onderwijs voor 1984 te ontzien, zo laat hij de kamer weten.123
Behalve de directe uitvoeringsproblemen staat ook de uitvoering van de leerplicht
als zodanig ter discussie. Zo wordt bijvoorbeeld door Schutte het effect van dit instrument - 'de geschiktheid ... om iets te bereiken wat onvoldoende weerklank vindt bij
de direct belanghebbenden'- gezien de opgedane ervaringen met recente leerplichtuitbreidingen sterk in twijfel getrokken. Ook Willems (PSP) wijst in de toelichting op
zijn amendement op het probleem van de naleving. Met name ten aanzien van 'de
culturele minderheden', voor wie de maatregel in het bijzonder bedoeld is, lost deze
niets op, 'omdat men deze groep hiermee nauwelijks bereikt en men hen niet kan
overreden'.124 Van der Vlies (SGP) legt er de nadruk op dat er ten aanzien van met
name de kinderen uit achterstandssituaties, waarvoor de verlaging van de leerplichtige
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leeftijd bedoeld is, nu al problemen zijn met de tenuitvoerlegging van de leerplicht:
'moeten we die nu op deze wijze verzwaren?'125
Wat de juridische uitvoeringsaspecten van de invoering van de basisschool betreft
valt nog te wijzen op de wijzigingen van de Leerplichtwet. De verlaging van de leerplichtige leeftijd leidt tot een wijzing van artikel 3 van de Leerplichtwet. In twee
nieuw ingevoegde artikelen worden de onderwerpen van de ontheffing en de vrijstelling nader geregeld. Artikel 5a voegt aan de bestaande vrijstellingsmogelijkheden, die
artikel 5 al bood, er één toe voor degenen die een trekkend bestaan leiden; de regeling
daarvan zal bij algemene maatregel van bestuur worden uitgewerkt. Artikel 1 la maakt
het mogelijk om vijfjarigen voor ten hoogste vijf uur per week thuis te houden, met
de mogelijkheid dat het hoofd van de school deze termijn nog eens met ten hoogste
vijf uur verlengt; de regeling daarvan zal bij algemene maatregel van bestuur worden
uitgewerkt.
De interpretatie van het begrip consensus lijkt tenslotte een zeer eenzijdige te zijn
geworden. Tot in het laatste stadium van de gedachtenwisseling wordt hardnekkig
vastgehouden aan de gedachte dat de nieuwe wet berust op onderwijskundige opvattingen die 'nagenoeg algemeen aanvaard zijn'. Dat daarvan in die zin sprake zou zijn,
lijkt moeilijk vol te houden. Alleen al het gegeven dat de bewindsman de adviezen van
de Onderwijsraad en de Raad van State naast zich heeft neergelegd, zoals bijvoorbeeld
de GPV-fractie teleurgesteld opmerkt126, weerspreekt deze eensgezindheid.

Wet op de basisvorming
Inleiding
Tijdens het tweede kabinet Lubbers (1986-1989), dat eveneens bestaat uit CDA en
VVD, wordt het voorstel van Wet op de basisvorming bij de Tweede Kamer ingediend. Verantwoordelijke minister is Deetman, die in het tweede kabinet Lubbers aanblijft als minister van Onderwijs en Wetenschappen.127 Het wetsvoorstel geeft uitwerking aan de oude middenschool-gedachte en voorziet naast de invoering van een
voor alle leerlingen gelijkelijk verplichte basisvorming in het voortgezet onderwijs ook
in de invoering van de zogenoemde eindtermen. Deze zouden niet alleen in de basisvorming maar ook in het basisonderwijs moeten worden ingevoerd.
Dat de middenschool-gedachte na de Contourennota de geesten niet meer heeft
losgelaten is dus duidelijk. Van Kemenade's directe opvolger, minister Pais (19771981), bleek weliswaar weinig voor deze gedachte geporteerd, maar de kiem was
gelegd en in latere voorstellen zou deze - zij het onder een andere benaming - verder
worden uitgewerkt. De nota 'Verder na de basisschool' van 1981 en de Ontwikkelingswet voortgezet onderwijs van 1984 zijn hiervan de belangrijkste voorbeelden. De
nota 'Verder na de basisschool' werd opgesteld door Van Kemenade, die in het tweede
kabinet Van Agt voor een korte periode opnieuw minister van Onderwijs en Wetenschappen was geworden, en Deetman samen, toen staatssecretaris. Deetman, die als
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tegenwicht aan Van Kemenade was toegevoegd, ontwikkelde zich tegen de verwachting in niet als de tegenstander van Van Kemenade, die het CDA zich gewenst
had.128 Eensgezind en voortvarend komen de bewindslieden met een nota die duidelijk trekken vertoonde van de 'oude' middenschool-gedachte: een 'basale' vorming die
langer zou moeten zijn dan de periode die de basisschool dan beslaat.
Dat het tijdens het tweede kabinet Lubbers daadwerkelijk tot indiening van een
wetsvoorstel komt, vloeit voort uit de afspraken die daartoe in het regeerakkoord
werden gemaakt. Overeengekomen werd dat het rapport van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid 'Basisvorming in het onderwijs' als uitgangspunt zou
dienen. Dit rapport zou de impasse in een al jaren slepende onderwijsdiscussie kunnen
doorbreken, omdat het naast een gemeenschappelijke basisvorming de bestaande
structuur van het voortgezet onderwijs intact laat.
Met deze verwijzing naar het regeerakkoord menen de indieners van het wetsvoorstel ter legitimatie tevens te kunnen volstaan. Evenals bij het Ontwerp van de Mammoetwet wordt bij het Wetsontwerp op de basisvorming de belofte van de considerans
dat 'de toelichtende memorie, die het wetsvoorstel vergezelt, de gronden [bevat]
waarop het rust', niet waargemaakt. Naast deze gebrekkige legitimatie vertoont ook
de parlementaire behandeling grote overeenkomst met de Mammoetwet. Het parlement
toont zich ook hier een waardig tegenspeler, waarbij het opvalt dat de kleine christelijke partijen GPV, SGP en RPF de rol van CHU en ARP overnemen.
Door de val van het tweede kabinet Lubbers is Deetman evenwel net niet meer in
staat de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer voor zijn rekening te nemen.129 De VVD belandt in de oppositie en de PvdA treedt als coalitiepartner van
het CDA toe tot het derde kabinet-Lubbers (1989-1993). Het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen valt geheel toe aan de socialisten: Ritzen wordt minister en Wallage
staatssecretaris. Wallage neemt de verdediging van het wetsvoorstel over. Gezien de
delicate verhouding voor het CDA tussen het beginsel van de vrijheid van onderwijs
van artikel 23 van de Grondwet en de in het wetsvoorstel geregelde invoering van
eindtermen in het basis- en voortgezet onderwijs, lijkt dit verlies van verantwoordelijkheid niet slechts een gemis. Het CDA zou aldus Knippenberg en Van der Ham bij
nader inzien 'toch niet zo gelukkig' zijn geweest met de regeling, zoals deze voorlag.130
Bij tweede en derde nota van wijziging wordt het wetsvoorstel fors aangepast;
Wallage spreekt in dit verband over een markant verschil met het vorige wetsvoorstel.13' Tijdens de mondelinge behandeling worden ruim honderd amendementen
ingediend, 'een niet aflatende stroom', zoals Schutte zegt.132
Het wetsvoorstel wordt op 27 juni 1991 door de Tweede Kamer aangenomen: SGP,
RPF en de VVD stemmen tegen. Over de uitslag van dit debat zou Van Boven (VVD)
later in de Eerste Kamer opmerken dat het voorstel op de valreep werd aanvaard vlak
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voor het zomerreces 'na een politieke koehandel, die meer met het voortbestaan van
de huidige regeringscoalitie dan met onderwijsvernieuwing te maken had'.133
Sterker nog dan de bezwaren van de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel zijn die
van de Eerste Kamer. Vooral de betogen die bij de mondelinge behandeling door de
senatoren Schuyer (D'66), Van Boven (VVD) en Jaarsma-Buijserd (PvdA) worden
gehouden zijn fundamenteel en indrukwekkend. De uitkomst van het debat in dit huis
- 41 stemmen voor en 26 tegen -, drukt de tegenstand helder uit. Naast VVD, SGP
en RPF, stemt nu ook D'66 tegen het wetsvoorstel. Voor een zo ingrijpende maatregel
als de basisvorming is deze stemverhouding bepaald niet overtuigend.134 Van doorslaggevende betekenis bij de eindstemming is de opstelling van de leden van de CDAfractie, die bij het begin van de behandeling uitdrukkelijk laten weten dat hun uiteindelijk oordeel afhangt van de wijze, waarop van regeringswege zal worden gereageerd
op hun vragen, vooral met betrekking tot de relatie tussen artikel 23 van de Grondwet
en de eindtermen.135 Na de toezegging dat op een drietal voor het CDA cruciale
punten alsnog tot wetswijziging zal worden overgegaan, stemt deze fractie uiteindelijk
voor het wetsvoorstel. Het betreft een verruiming van het vestigingsbeleid en een
uitbreiding van de vrijstellingsregeling van artikel 1 Ie, tweede lid.136
Om de ideologische en politieke angel uit de discussie te halen, neutraliseert Wallage het voorstel tot een moderniseringsoperatie.137 Aan de hand van een historische
schets van een aantal hoogtepunten uit de onderwijswetgeving wordt gesuggereerd
alsof deze de bouwstenen hebben aangeleverd voor het bouwwerk, dat thans in de
vorm van de basisvorming zijn voltooiing nadert.138
De centrale thema's in de discussie zijn fundamenteel: wat is eigenlijk het doel van
de basisvorming en hoe denkt men dat te bereiken?
Overheid en onderwijs
De legitimatie van het wetsvoorstel is uiterst summier. De verwijzing naar het rapport
van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid over de basisvorming vormt
de belangrijkste component.139 Na deze algemene verwijzing in de toelichting bij het
wetsontwerp worden de belangrijkste argumenten voor de verlenging van een basale
vorming nog eens kort onder elkaar gezet. Genoemd worden: de verandering van
milieubepaaldheid bij school- en beroepskeuze en de verhoging van het peil van het
jeugdonderwijs; belangrijk instrument hierbij vormt de duur van de voortgezette basisvorming, de zogenoemde verblijfsduur.
Het uitgangspunt dat een langere gemeenschappelijke basisvorming tot een vermindering van ongelijkheid van kansen leidt, is gehandhaafd, maar staat niet meer voorop.
In navolging van het advies van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
wordt als eerste argument de noodzaak genoemd van 'een verhoging van het peil van
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het jeugdonderwijs'.140 Meer specifieke argumenten zijn: 'een versterking van de
gemeenschappelijk culturele basis' ter verkleining van de verschillen 'ten gevolge van
sociaal-economische en culturele achtergrond, 'de eisen van technologische en sociaalculturele ontwikkeling' en - als laatste - het leveren van een bijdrage aan 'een meer
gelijke positie van meisjes en jongens'.
Ook in de Tweede Kamer lijkt als gevolg van de lange voorgeschiedenis, die reeds
voorafging aan de thans gepresenteerde herziening van het onderwijssysteem, de
belangstelling voor de vraag naar de grondslag daarvan te zijn verflauwd. Wat bij de
reacties opvalt is dat vrijwel alle fracties het als positief ervaren dat na zoveel jaar de SGP spreekt hier over een periode van twintig jaar, dus al meteen vanaf de invoering van de Mammoetwet, en het GPV over een periode van vijftien jaar - een wetsvoorstel wordt gepresenteerd dat tenminste 'bespreekbaar' is. Zo zegt de VVD het te
waarderen dat de regering met het wetsvoorstel in kwestie, dat 'realistischer oogt dan
de eertijds ingediende ontwikkelingswet voortgezet onderwijs', een poging heeft willen
ondernemen om de jarenlange - vruchteloos lijkende - discussie over de inrichting van
de eerste fase in het voortgezet onderwijs te doorbreken.'41 De RPF merkt op dat de
legitimatie voor het voorstel 'kennelijk' ligt in het verlangen om een eind te maken
aan de tot nu toe mislukte pogingen om tot onderwijsvernieuwing te komen. Een
terugblik op die eerdere pogingen wordt daarom naar hun idee node gemist. Mammoetwet, Contourennota en de Nota verder na de basisschool vormen immers de
belangrijke momenten in deze discussie over het onderwijsvernieuwingsproces, een
proces dat als resultante thans het wetsontwerp tot invoering van de basisvorming heeft
opgeleverd.
Wordt in de Tweede Kamer het doorbreken van de impasse algemeen positief ontvangen, over het voorstel zélf zijn alle partijen zonder uitzondering sceptisch. Met het
wetsvoorstel wil de regering komen tot een verhoging van het peil van het jeugdonderwijs, maar, zo vraagt de VVD bijvoorbeeld, waaruit is gebleken dat dit peil te laag
is en hoe kan dit verhoogd worden?142 Ook de RPF stelt een vraag van deze strekking; wat zijn de inhoudelijke tekorten van het bestaande systeem en koppelt daaraan
de vraag: 'Waarom zou met een systeem dat nog geheel ontwikkeld moet worden een
hoger peil bereikt kunnen worden dan door verbetering en verdieping van het huidige
systeem?' Spelen capaciteit en motivatie van de leerlingen zelf hierbij ook niet een
belangrijke rol?143
Algemeen wordt verder twijfel geuit over de consistentie van de in het wetsvoorstel
vervatte plannen. Zelfs of misschien juist de PvdA, traditioneel voorstander van de
basisvormgedachte, heeft grote twijfels bij het wetsvoorstel, omdat het zo duidelijk op
twee gedachten hinkt. Enerzijds wordt beoogd om met een langere gemeenschappelijke
basisvorming de milieuïnvloeden bij de keuze van opleiding en beroep te verkleinen,
anderzijds lijkt er toch vanuit te worden gegaan, dat de populatie van het lager beroepsonderwijs dezelfde zal blijven. Of in de woorden van de fractie van de PvdA:
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'Het is immers van tweeën één: of men vindt dat de keuze, die leerlingen nu op het
twaalfde jaar maken onvoldoende gefundeerd is, en dan is de gemeenschappelijke
basisvorming nodig om die keuze uit te stellen, of men verwacht dat de huidige vroege
selectie in latere jaren bevestigd zal worden als juist, en dan zal basisvorming daaraan
weinig toe- of afdoen'.144 Ook de PSP-fractie wijst op deze inconsistentie in het voorstel.
Terwijl 'links' bang is dat de combinatie van voortgezette basisvorming en het
intact laten van de bestaande onderwijsstructuur niet leidt tot een beïnvloeding van de
school- beroepskeuze, is 'rechts' bang dat de basisvorming toch zal leiden tot een
ondermijning van de structuur van het voortgezet onderwijs en voorbij zal gaan aan
de individuele begaafdheid en motivatie van de leerlingen. De RPF citeert hier uit het
advies van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, waar gesteld wordt dat
de invoering van de basisvorming noodzakelijk ook effecten zal hebben op de structuur.
Hoe verschillend de visies zijn op de mogelijkheden van onderwijs ter vermindering van de milieubepaaldheid bij school- en beroepskeuze blijkt nog eens duidelijk
uit de vraag van de RPF hoe het 'ideologisch motief, namelijk, dat alle leerlingen
gelijke kansen behoren te krijgen ongeacht aanleg en eigen capaciteiten' te rijmen valt
met een eerder advies van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid indertijd als reactie op de Contourennota - 'dat onderwijs de sociale gelaagdheid in
de maatschappij niet kan doorbreken'.145
De reactie van de bewindslieden op deze vragen uit de Tweede Kamer biedt weinig
nieuws. Als belangrijkste argument voor de indiening van de wijzigingsvoorstellen
wordt opnieuw de noodzaak genoemd van een algemene verhoging van het onderwijspeil. Deze noodzaak zou het gevolg zijn van de steeds toenemende eisen, die
vanuit de samenleving aan het onderwijs worden gesteld. Hiermee moet de strijd tegen
de te hoge uitval- en studiestakingscijfers worden ingezet. De 'behoeften van de
samenleving' worden als redengeving voor het nieuwe onderwijssysteem als het centrale uitgangspunt gepresenteerd. Gesteld wordt weliswaar dat 'de voorstellen tegelijktertijd een meer individuele benadering van de leerlingen mogelijk maken'146 maar
deze wijze van formuleren laat eveneens zien dat de individuele leerling op de tweede
plaats komt.
Als tweede belangrijke motief voor invoering van de basisvorming wordt het uitstel
van het moment van studie- en beroepskeuze genoemd. Dit zou het mogelijk maken
'uiteindelijk beter terecht te komen'.147 Waarop deze gedachte stoelt wordt verder
niet toegelicht maar lijkt samen te hangen met de oude wens om milieuïnvloeden bij
de studie- en beroepskeuze zoveel mogelijk te elimineren. Het feit dat uit onderzoeken
van de laatste decennia is gebleken dat correctie van milieuïnvloeden uiterst beperkt
is, zoals door de bewindslieden naar voren wordt gebracht, is geen aanleiding de voorstellen op dit punt te wijzigen. Want zo wordt gesteld: 'het uiterste moet worden
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gedaan om nadelige effecten voor leerlingen te minimaliseren en hun kansen te vergroten'.148
Benadrukt wordt tenslotte nog eens dat het voorstel een compromis is: 'Voor een
deel van de betrokkenen wordt in het wetsvoorstel te weinig, voor een ander deel te
veel aan veranderingen voorgesteld'.145 Dit gegeven vormt de reden dat gekozen
werd voor 'een inhoudelijke verbetering binnen de bestaande structuur'.
De SGP lijkt de teneur van het wetsvoorstel goed samen te vatten met de opmerking: 'Hoewel het gelijkheidstreven officieel uit het wetsvoorstel is gehaald, blijkt uit
vele punten dat het streven er nog wel degelijk onder ligt'. Dit is een streven, dat deze
partij overigens afwijst. Dit leidt tot een nivellering, die geen recht doet aan de rijke
verscheidenheid, die God de Schepper in Zijn schepping en schepselen heeft gelegd.150
Op vragen vanuit de Eerste Kamer naar de zin van het wetsvoorstel wordt in eerste
instantie het uitstel van studie- en beroepskeuze benadrukt. Opvallend is dat bij de
beantwoording van deze vragen wordt uitgegaan van gegevens of beter gezegd van
vooronderstellingen, die nu juist in deze vragen ter discussie werden gesteld. Zo wordt
bijvoorbeeld zonder meer gesteld dat als gevolg van het brede gemeenschappelijke
programma van meer kennis, inzicht en vaardigheden zal kunnen worden uitgegaan.151 Ook is in dit verband een spanning voelbaar met de uitlating dat 'het maatschappelijk gezien onaanvaardbaar is dat een groeiende groep leerlingen is aangewezen
op aparte voorzieningen'.152 Juist door de algemene verhoging van het onderwijspeil
lijkt immers eerder een grotere groep leerlingen in problemen te komen dan dat dit het
probleem van de schooluitval dichterbij een oplossing brengt.
Tijdens de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer maakt vooral het betoog
van Van Boven (VVD) indruk. Hij begint met een terugblik op de Mammoetwet, die
naar zijn zeggen 'een bijna desastreuze versmalling van de algemene vorming ten
gevolge heeft gehad'.153 Met nauwelijks ingehouden verontwaardiging verwijst Van
Boven naar de openingszin uit de memorie van toelichting bij de Mammoetwet, waarin
de noodzaak van de voorgestelde herziening van het onderwijsstelstel werd gelegitimeerd met een beroep op de 'de reeds geruime tijd in ons land heersende overtuiging'.
De toon van zijn betoog is gezet als hij vervolgt: 'De overtuiging waarnaar werd
verwezen, was er een die vooral leefde onder sommige onderwijsspecialisten en ambtenaren ten departemente. Bepaald niet onder de onderwijsgevenden zelf, die terecht
trots waren op de bovengenoemde rijke vruchten, die het onderwijs afwierp en die
meer zagen in een geleidelijke aanpassing van het onderwijs aan de in de tijd veranderde eisen, dan in een mammoetoperatie als door het voorstel werd beoogd. Precies
zoals dat thans het geval is met het wetsvoorstel inzake de basisvorming dat hier
vandaag aan de orde is en waarvan achtereenvolgende bewindslieden ons ten onrechte
willen doen geloven, dat het onderwijsveld er met ongeduld op zit te wachten'.154
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De rust is sinds de invoering van de Mammoetwet niet meer teruggekeerd, aldus Van
Boven. De eerste examens nieuwe stijl waren nog niet afgenomen of Van Kemenade
kwam in 1974 met de bekende Contourennota.
Duidelijk is echter, zo vindt ook Van Boven, dat het voortgezet onderwijs dient te
veranderen, ingeklemd als dit zit tussen het aselectieve basisonderwijs en het steeds
veeleisender wordende HBO en VWO. Van een kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de verbreding van de algemene vorming is de VVD dan ook een groot voorstander. Wel is deze partij beducht voor de gevaren die dit kan hebben voor de minst
en de meest begaafde leerling, vooral tegen de achtergrond van het krappe budget dat
voor de beoogde kwaliteitsverbetering beschikbaar is. In dit verband uit de VVD zich
in scherpe bewoordingen over de 'verkapte bezuinigingen die met zogenaamde onderwijskundige argumenten worden verhuld', zoals ingeval van de vorming van brede
scholengemeenschappen.155 Ook de effectiviteit van het wetsvoorstel trekt de VVD
sterk in twijfel. Verwezen wordt naar het standpunt van het Nederlands genootschap
van leraren, dat laconiek constateert dat ongeacht de uitslag van het debat het onderwijs, zij het onder de nieuwe benaming basisvorming, gewoon doorgaat. 'Aan effectloze en dus overbodige wetten is geen behoefte', aldus de VVD.156
Ook de bijdrage aan het debat van Jaarsma-Buijserd (PvdA) is interessant, vooral
tegen de achtergrond van de socialistische onderwijs-traditie met de nadruk op de
gelijke-kansen fdosofie. Gesteld wordt: 'dat wij na al die jaren de ongelijkheid in leervermogens en prestaties wel eens als uitgangspunt mogen nemen, in plaats van hardnekkig te blijven streven naar het wegpoetsen van die reële verschillen. Die verschillen
bestaan en wij kunnen de inspanning maar beter richten op pogingen om minder
begaafden en minder kansrijken op te tillen en in deze groepen maximaal te investeren'.157 De maakbaarheidsgedachte van de samenleving, waarbij het onderwijs zo'n
belangrijke functie vervulde, lijkt naar de achtergrond te zijn verdwenen. JaarsmaBuijserd zegt het letterlijk: 'geen ideologie maar zicht op de werkelijkheid anno nu en
de voorzienbare toekomst; flexibliteit omdat wij geleerd hebben dat die toekomst soms
niet voorspelbaar is en in ieder geval maar ten dele door de politiek is te sturen'.158
D'66 uit zich eveneens kritisch over de gehanteerde onderwijsvisie. De visie met
betrekking tot het lager beroepsonderwijs, wordt door deze partij bestempeld als een
'rijkelijk versleten ideologie'. De positie van het lager beroepsonderwijs lijkt immers
'vanwege de voortdurende vraag naar dit type opgeleiden steviger te zijn geworden',
zo wordt gesteld.'59
Ook over de internationale vergelijkingen met onderwijsstelsels in landen als Duitsland, Engeland en Frankrijk is D'66 kritisch; deze zouden 'tendentieus' zijn. Deze stelsels laten eerder zien dat leerlingen al vanaf hun veertiende jaar een beroepsgerichte
scholing kunnen krijgen, een jaar eerder dus dan in het Nederlandse systeem van de
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basisvorming. En juist dat laatste jaar is inhoudelijk van groot belang, oordeelt
D'66.'60
Inhoud en doel
Een essentieel onderdeel van het wetsvoorstel vormt de duur van de basisvorming,
aangeduid als 'verblijfsduur'. Deze is, anders dan de periode van twee jaar welke de
Onderwijsraad adviseerde, bepaald op drie jaar.161 Afwijkingen zijn echter mogelijk;
er is rekening gehouden met de mogelijkheid dat sommige leerlingen meer tijd - vier
jaar - nodig hebben en dat andere de verplichte basisvakken in twee jaar naar behoren
kunnen afronden. De verblijfsduur wordt tot ten hoogste vijfjaar beperkt.
Vooral dit laatste geeft aanleiding tot de nodige kritiek.162 Op de beperkte verblijfsduur wordt in de Eerste Kamer onder meer door D'66 kritiek geuit. Zij ziet
daarin een discriminatie van de zwakste groep, de leerlingen van MAVO/LBO die in
deze optie slechts eenmaal mogen doubleren. Vooral de uitlating van de staatssecretaris, dat een langere verblijfsduur voor de individuele leerling niet in zijn of haar belang
is, wekt verontwaardiging.163 Gesteld wordt: 'Via wetsdwang het welbevinden van
de individuele leerling nastreven, is een zaak waaraan wij geen geloof hechten en die
uitgerekend nu grote gevaren met zich mee brengt. Immers, dat zogenaamde belang
van de individuele leerling is voor de allochtoon die via gezinshereniging in ons land
komt - en dat is een groeiend aantal - geheel anders per situatie. Het oordeel daarover
past de wetgever niet maar moet worden overgelaten aan het oordeel van degenen die
met de leerling bezig zijn'.
Wat de inhoudelijke constructie van de basisvorming betreft komt het wetsvoorstel
in navolging van het rapport van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
met het ei van Columbus. Onder handhaving van de bestaande structuur wordt voor
alle leerlingen (toch) een gezamenlijke basisvorming voorgesteld. Onder basisvorming
wordt in overeenstemming met het advies van de Wetenschappelijke raad voor het
regeringsbeleid verstaan: 'basisvorming in het onderwijs is het geven van een gemeenschappelijke en algemene vorming op intellectueel, cultureel en sociaal gebied, die als
grondslag dient voor een verdere ontwikkeling van de persoonlijkheid, van het zinvol
functioneren als lid van de samenleving en voor een verantwoorde keuze van een
verdere scholing en een beroep'.164 Dit betekent dat na de basisschool gedurende een
periode van gemiddeld drie jaar een pakket van 14 vakken wordt aangeboden. Welke
vakken zijn dat? In artikel 11a, tweede lid, van het wetsvoorstel worden deze opgesomd. Naast de traditionele vakken die tot het standaard pakket behoren, springen
informatiekunde en techniek er als nieuwe vakken uit.
Op het vaste patroon van de voor allen gelijke basisvorming zijn enkele variaties,
differentiaties genoemd, toegestaan. Differentiatie is mogelijk omdat het onderwijs op
twee niveau's wordt aangeboden en een zogenoemde 'vrije ruimte' van 20 % van de
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te besteden tijd beschikbaar is.165 Ook de flexibele verblijfsduur van gemiddeld drie
jaar, dan wel respectievelijk twee dan wel vier jaar, maakt differentiatie mogelijk. Een
bijzondere vorm van differentiatie biedt tenslotte de zogenoemde combinatievariant.
Deze maakt het voor de leerling in het lager beroepsonderwijs al in het derde jaar van
de basisvorming mogelijk een substantieel deel van de tijd te wijden aan de beroepsgerichte vakken.166
In de Tweede Kamer worden met name fundamentele vragen gesteld over de wijze
waarop de keuze van de vakken, die het zogenoemde kerncurriculum vormen, tot stand
is gekomen. Algemeen is de klacht, dat de regering zonder daar een eigen legitimatie
aan te verbinden de keuze uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid heeft overgenomen. Vanuit politiek zeer diverse hoek, zowel van de
kant van het CDA en de SGP als van de PvdA, wordt naar voren gebracht dat het
accent tezeer ligt op de vakken waarbij de cognitief ingestelde leerlingen in het voordeel zijn, een keuze waarbij de LBO-leerlingen, de 'doe' - kinderen, in de verdrukking
komen. Het CDA merkt op: 'De motivatie van de LBO-leerling, die soms ook in het
basisonderwijs al moeilijke ervaringen met de cognitieve vakken heeft opgedaan, zal
door een te cognitieve benadering en leerinhoud in de basisvorming eerder afnemen
dan positief worden ondersteund'.167 In een later stadium van de gedachtenwisseling
zal met name de SGP opnieuw een lans breken voor de cognitief-zwakke leerling. Is
de beoogde niveauverhoging van het onderwijs wel te combineren met het streven naar
meer kansen voor de zwakke leerling: 'komen dan niet juist deze leerlingen in de
knel?'.168 Ook de keuze van de vakken zelf en het aantal uren dat hiervoor staat
krijgt veel aandacht. Is het niet jammer dat het vak maatschappijleer - geïntroduceerd
bij de invoering van de Mammoetwet - uit het verplichte curriculum is verdwenen,
juist nu er voor dit vak heldere doelstellingen zijn geformuleerd, zo vragen de PSP en
de VVD zich hier eensgezind af?169 Verder zijn de reacties over de opname van het
vak techniek positief en wordt het betreurd dat niet ook het vak verzorging in het
verplichte curriculum is opgenomen. Dat voor aardrijkskunde en de moderne talen,
juist in een tijd van internationalisering, minder tijd beschikbaar is gekomen, ondervindt eveneens algemeen kritiek.
Uit de reactie van de bewindslieden op de vragen naar de keuze van de vakken
blijkt dat er van die kant weinig ruimte wordt geboden. Alles blijft zoals het was onder
de mededeling dat de opmerkingen 'op het punt van het vakkenpakket en de tijdstoedeling interessante elementen bevatten'.170 De bezwaren die werden geopperd tegen
het overwegend cognitief karakter van het vakkenpakket worden gepareerd met de
opmerking dat in de eindtermen zowel kennis (van basisstructuren) als vaardigheden
(om te handelen) en inzicht (in de maatschappelijke omgeving) zullen worden getoetst.
Verzorging als apart vak wordt niet wenselijk geacht en maatschappijleer is niet langer
afzonderlijk opgenomen omdat aan de maatschappelijke aspecten in de vakken zélf
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aandacht moet worden geschonken. Tot toevoeging van het vak verzorging aan de in
artikel 11 a, tweede lid, genoemde vakken wordt overigens bij de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op de valreep alsnog besloten.171
Verder voorzien veel kamerleden vooral ten aanzien van de combinatie basisvorming en MAVO en LBO organisatorisch problemen. Welke functie blijft er nog voor
deze scholen nu deze door de duur van 4 jaar van deze opleidingen feitelijk bijna
geheel worden weggedrukt. Door de vragen heen dringt zich een beeld op van een
paradoxale wetgeving waarbij de wens tot herwaardering van beroepsonderwijs voorop
staat, terwijl het belang van een algemene vorming van het basisonderwijs met een
cognitief aspect eveneens beleden wordt.172 De vrees dat de MAVO zijn functie zal
verliezen, blijkt door de bewindslieden niet te worden gedeeld: 'voor een grote groep
leerlingen zal het behalen van een MAVO-diploma meer in de rede liggen'.173 Hetzelfde geldt voor het LBO. Om de zelfstandige functie hiervan te benadrukken wordt
gewezen op het beroepsmatig facet van deze opleiding.
Ingrijpend is ten slotte het voorstel tot invoering van de eindtermen in het basisonderwijs en in de basisvorming. Deze worden omschreven als 'richtlijnen voor scholen
voor de na te streven resultaten van leerlingen'.174 Uit de ter rechtvaardiging van de
invoering van deze eindtermen aangevoerde redenen spreekt de sterke wens tot beheersing van het onderwijs. Opvallend is bijvoorbeeld het argument dat op deze wijze de
inhoud van het basisonderwijs en de basisvorming in het voortgezet onderwijs 'controleerbaar voor het parlement en de samenleving' is.175
In de Tweede Kamer vormt deze kwestie een zeer omstreden punt en dan vooral
het voorstel tot invoering van eindtermen in het basisonderwijs. Staat dit niet op gespannen voet met de doelstelling van de Wet op het basisonderwijs, die er immers uit
bestaat om de leerling 'een zo eigen mogelijke ontwikkeling te laten doormaken en
een eigen eindpunt aan te bieden', zo formuleert het GPV de fundamentele kritiek op
de eindtermen.176 Ook wordt de vraag gesteld wat de functie van de eindtermen nu
eigenlijk is. De betekenis die daaraan in het regeerakkoord werd gegeven, lijkt naar
de achtergrond te zijn verschoven. Daar werd er vanuit gegaan dat deze bedoeld waren
om de kwaliteit van het onderwijs te toetsen - en niet als examenregeling voor de
leerling. Om opnieuw de woorden van het GPV hier aan te halen: 'Gaat het om een
norm voor het onderwijsaanbod of om gewenste leereffecten bij leerlingen?'177 Ook
het CDA wijst op de discrepantie met het regeerakkoord en suggereert hier om misverstand te vermijden in plaats van eindtermen de term 'streefdoelen' te gebruiken, een
suggestie die later door de regering zal worden overgenomen. Bij (tweede) nota van
wijziging wordt met het globaler formuleren van de eindtermen, ook de benaming
veranderd in 'kerndoelen'. De functie van de kerndoelen verandert hiermee evenwel

171

172
173
174
175
176
177

BHTK 24 mei 1991, 84-4639? Langelaan spreekt in dit verband over 'een succesvolle lobby van
het actiecomité "Vak verzorging moet'"; Langelaan, M. 'Hoofd, hart en handen' in Jeugd en
Samenleving, juni/juli 1995
TK 1987-1988, 20381, nr.7, p.54
TK 1987-1988, 20381, nr.8, p.38
TK 1987-1988, 20381, nr.3, p. 10
TK 1987-1988, 20381, nr.3, p. 10
TK 1987-1988, 20381, nr.7. p.53
TK 1987-1988, 20381, nr.7, p.54

168

LEERPLICHT EN RECHT OP ONDERWIJS

niet, zoals de Raad van State vaststelt.178 Het gevaar dat de eindtermen hoe deze ook
geformuleerd worden, gemakkelijk selectieve instrumenten worden, wordt door vrijwel
alle sprekers onderkend.
In reactie op deze vragen brengen de bewindslieden naar voren dat de eindtermen
'geen uitspraak doen over een te behalen niveau door een individuele leerling maar
over het aanbod van onderwijs'.179 Zij zouden zijn bedoeld om meer duidelijkheid
te verkrijgen over de gewenste onderwijsdoelen en een feitelijke basis moeten bieden
voor het vervolgonderwijs. Er is overigens een verschil in werking van de eindtermen
voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, zoals wordt toegelicht. In het
basisonderwijs is geen sprake van een centrale toetsing per individuele leerling, in het
voortgezet onderwijs wél.180 Dit hangt samen met de verschillende functies van de
eindtermen bij deze schoolvormen. In het voortgezet onderwijs hebben de eindtermen
eerder de functie van een examen.181
Grondrechten
Cruciaal is hier vanzelfsprekend de verhouding tussen de eindtermen en de vrijheid van
inrichting van het onderwijs van artikel 23, tweede lid, van de Grondwet, het recht op
de vrijheid van onderwijs van de ouders. Dat deze verhouding gespannen is, wordt
blijkens de memorie van toelichting ook door de regering onder ogen gezien. Het voorstel tot invoering van de eindtermen wordt gerechtvaardigd met een verwijzing naar het
vijfde lid van artikel 23 van de Grondwet, dat bepaalt dat aan het door de overheid
bekostigde onderwijs eisen van deugdelijkheid kunnen worden gesteld. Gesteld wordt:
'Bij deze regeling dient de vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs en vooral
de keuze van de leermiddelen en de aanstelling van onderwijsgevenden te worden
gerespecteerd'.182 Van het delicate karakter van de eindtermen blijkt de regering zich
ondanks dit niettemin terdege bewust. Want, zo wordt gezegd: 'Desalniettemin is,
gegeven het bepaalde in de Grondwet, bij de feitelijke invulling van de eindtermen hier
steeds alertheid geboden'.183
Aan de fundamentele bezwaren tegen de centraal geregelde eindtermen van de
Tweede Kamer blijken de bewindslieden blijkens de memorie van antwoord niet zo
zwaar te tillen. Enige ruimte tot bezinning en mogelijke wijzigingen wordt er in het
antwoord van de bewindslieden niet geboden. De uiteenlopende standpunten die in deze
gevoelige materie door de politieke partijen werden ingenomen, worden gebruikt als
argument om bij het oorspronkelijke voorstel te blijven. De fundamentele opmerkingen
over de relatie tussen de vrijheid van inrichting van onderwijs en het voorschrijven van
eindtermen worden genegeerd door de opmerkingen van het GPV en de PPR tegenover
elkaar te stellen.184 Herhaald wordt wat daarover al eerder in de toelichting bij het
ontwerp werd opgemerkt. Toegevoegd wordt de zinsnede: 'Bij voortduring zal dan ook
een zorgvuldige afweging moeten plaatsvinden ten aanzien van de vraag of een deugde-
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lijkheidseis strikt nodig is en of het stellen ervan wel opweegt tegen de inperking van
de vrijheid van bijzonder onderwijs'. Gezien deze in acht te nemen zorgvuldigheid hoeft
het GPV dan ook niet bang te zijn, dat de eindtermen 'kunnen functioneren als politieke
instrumenten om bepaalde maatschappelijke veranderingen in het onderwijs door te
voeren'.
In de Eerste Kamer is en blijft voor het CDA de vrijheid van onderwijs van artikel
23 van de Grondwet en de invoering van de kerndoelen, zoals de eindtermen nu worden
genoemd, een zeer gevoelig punt. Holdijk (SGP), die ook namens de RPF het woord
voert, blijft ondanks de voor het bijzonder onderwijs in het leven geroepen substitutiemogelijkheid, op het principiële standpunt staan dat de overheid met het stellen van de
kerndoelen een norm stelt die zich niet verdraagt met de grondwettelijk gegarandeerde
vrijheid van onderwijs.185 D'66 stelt de positie van de Vrije Scholen aan de orde. De
substitutiemogelijkheid voor het bijzonder onderwijs wat de kerndoelen betreft geldt
immers niet voor deze type scholen.
De enige die - zij het in indirecte vorm - het recht op vrijheid van onderwijs van
de leerlingen zelf ter sprake brengt is de RPF. Hoe is het in de verplichte basisvorming
gesteld met de keuzevrijheid van onderwijs van de leerling? De RPF constateert dat de
idee van de noodzaak van uitstel van de studie- beroepskeuze in tegenspraak is met de
algemene tendens 'om kinderen op steeds jongere leeftijd te confronteren met verstrekkende zelfstandige beslissingsbevoegdheid'.186
Onderwijs en uitvoering
De verontrusting over de uitvoering van het nieuwe onderwijssysteem neemt, naarmate
de parlementaire gedachtenwisseling vordert, hand over hand toe. Daartegenover stellen
de bewindslieden zich juist op alsof de besluitvorming over de voorstellen al zou zijn
afgerond. Zo wordt bijvoorbeeld de suggestie van de VVD of het geen aanbeveling
verdient om in plaats van de geplande invoering van de basisvorming, die naar eigen
keuze van de scholen gefaseerd zal plaatsvinden tussen 1989 en 1994 eerst een ontwikkelingsfase voor een beperkt aantal scholen in te stellen, afgewezen met het argument
dat dat niet meer aan de orde is. Gesteld wordt: 'Er is nu gekozen voor een ontwikkeling in alle scholen voor voortgezet onderwijs binnen een beperkte periode van tien jaar
op basis van een voor alle scholen geldend wettelijk kader'.187 Met name het CDA
stoort zich aan deze wijze van opereren. Zij halen de zinsnede aan uit de memorie van
antwoord, waarin wordt gesteld dat 'vermindering van het aantal uren voor ons dan ook
niet aan de orde is'. In parlementaire bewoordingen reageren zij hierop met de vraag:
'Is de politieke teneur van deze mededeling dat daarover niet gesproken zou kunnen
worden in gemeen overleg? Dat zou deze leden wel bevreemden'.188 Ook bij de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer wordt het vooruitlopen op de afhandeling van
het wetsvoorstel aan de orde gesteld: 'Zij leidt ertoe dat deze Kamer thans vanuit het
veld voorgehouden wordt dat wij ons de verwerping van het voorstel eigenlijk niet meer
kunnen veroorloven'.189
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In de Eerste Kamer verengt de discussie zich tot de vorming van brede scholengemeenschappen.190 Bij alle fracties heerst grote zorg over de positie van het LBO. De
VVD vraagt zich af of geen lering getrokken moet worden 'uit de verontrustende
teloorgang van het "kleuteronderwijs" door de fusiedwang van kleuter- en lagere
scholen in het kader van de invoering van de wet op het basisonderwijs?'191. Ook
wordt aandacht gevraagd voor de eveneens als gevolg van de fusiedrift onstane bedreiging van de openbare categoriale gymnasia.192
Tot veler verontwaardiging werden bovendien al circulaires verzonden over de
vorming van de brede scholengemeenschappen. Vooral het hanteren van een teldatum
voor de 240-norm voor fusies dan wel opheffing van scholen, die al verstreken is als
de wet kan worden ingevoerd, vindt de hele kamercommissie 'onaannemelijk'.193
Opgemerkt wordt: 'Het is staatsrechtelijk onjuist om bij het opheffingstraject een uitgangsdatum te hanteren die ruimschoots is gepasseerd wanneer de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel zal zijn voltooid. Hier is wel degelijk sprake van
feitelijk terugwerkende kracht', aldus de VVD, een standpunt dat de leden van de
commissie alle gemeen hebben. De bewindslieden kondigen nu dan ook aan - rijkelijk
laat zoals de VVD later zou opmerken - met een novelle te komen, waarin de werking
van de procedure met een schooljaar wordt opgeschoven.194
Het politieke lot van de basisvorming ligt echter in handen van het CDA, wat er
toe geleid heeft dat op alle mogelijke manieren is geprobeerd deze in dit stadium nog
over de streep te trekken. Om dit te bereiken is Wallage alsnog bereid tot meer soepelheid met betrekking tot de opheffingsnorm. Scholen die tenminste 180 leerlingen
hebben en die binnen de directe omgeving - waarbij gedacht wordt aan een straal van
12 kilometer - geen fusiepartner kunnen vinden, komen in aanmerking voor een
ontheffing van de opheffingsnorm voor een periode van vijfjaar, met een mogelijkheid
tot verlenging van deze periode.195 In de woorden van Van Boven: 'Als onderwijsman in hart en nieren constateer ik met enige verbittering dat de discussie inmiddels
dusdanig versmald lijkt, dat alleen nog maar de aan het CDA gedane toezegging
inzake het langer kunnen voortbestaan van sommige onder de 240-norm vallende
scholen en de staatsrechtelijke implicaties daarvan aan de orde zijn'.196
Op het punt van de consensus kan bij het wetsontwerp op de basisvorming van een
dieptepunt worden gesproken. Er lijkt eerder sprake van het tegen elke prijs en met
alle mogelijke middelen afdwingen van concessies. Vanuit het parlement rijst duidelijk
verzet tegen deze wijze van opereren. Zo wordt in de Tweede Kamer in afwijking van
de gangbare wetgevingsprocedure voor het uitbrengen van het eindverslag nog schriftelijk overleg gevoerd met de regering. Aanleiding is een niet dan wel ontoereikende beantwoording van de vragen, een klacht die met name CDA en VVD uiten.197 Vooral
het CDA is gealarmeerd door de antwoorden. In de Eerste Kamer neemt het wantrou-
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wen toe. Op verzoek van het CDA wordt - tegen de gebruikelijke gang van zaken in
- de behandeling van het voorstel in tweede termijn voor een week geschorst. De fractie wil graag nader beraad en daarbij beschikken over de tekst van het betoog van de
bewindsman in eerste termijn.198
En zo wordt dan uiteindelijk een wetsvoorstel aangenomen waar eigenlijk niemand
gelukkig mee is. De behandeling ervan in de Eerste Kamer verdient 'geen schoonheidsprijs', zoals de PvdA zegt m en de aanname is 'een zwarte dag voor het onderwijs', aldus de VVD.200

Nabeschouwing
Inleiding
Hoe valt nu op deze ontwikkeling van het op de achtergrond raken van het vrijheidsperspectief te reflecteren?
Te constateren is dat de voorstellen tot invoering van de basisschool en de basisvorming inhoudelijk sterk leunen op de idealistische onderwijsvisie van de jaren zestig
en zeventig. De voorstellen worden ook met een verwijzing naar dit gedachtengoed
gelegitimeerd. De onderstroom bij de voorstellen wordt echter sterk bepaald door het
op efficiëntie gerichte beleid van de jaren tachtig. Deze onderstroom is in de discussies
een steeds grotere rol gaan spelen en heeft ook de uitwerking in belangrijke mate
bepaald. De uitwerking van dit idealistische gedachtengoed in megaoperaties als de
basisschool en de basisvorming blijkt verrassend goed te passen in het marktgeoriënteerde denken van de jaren tachtig. Belangrijke verbindende factor vormt de uniformeringstendens van het onderwijs. Dit onderwijskundig concept, dat werd ontwikkeld
als concept ter vermindering van ongelijkheid van kansen, blijkt in het marktgeoriënteerde denken zeer bruikbaar.
In het parlement vormt deze spanning tussen het 'oude' ontplooiingsideaal en de
meer zakelijke benadering van het onderwijs tijdens de kabinetten Lubbers een constante factor. De wetsvoorstellen hinken duidelijk op twee gedachten. Door de toenemende druk op de zakelijke component raakt het gelijkheidsstreven, geformaliseerd in
de uniformering van het aangeboden onderwijs, steeds verder los van het daaraan ten
grondslag liggende streven: vermindering van ongelijkheid van kansen. Het blijkt
steeds meer doel op zich te worden, ingegeven door de noodzaak van bezuinigingen.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het bekostigingsargument, dat van Leyenhorst gebruikt om
een leerplicht voor kleuters te onderstrepen en uit de grote megafusies in het voortgezet onderwijs, waarop wordt aangedrongen in het kader van de verplichte basisvorming. De Contourennota lijkt naarde 'rigide' onderwijsopvattingen, waarvan nu sprake
is, een belangrijke brugfunctie te hebben vervuld. Ook daarin gold een planmatige
aanpak van het onderwijs, zij het om geheel andere motieven.
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Ondanks de groeiende twijfels aan de wenselijkheid zowel van de integratie van
het kleuter- en lager onderwijs en de daarbij behorende verlaging van de leerplichtige
leeftijd als van de invoering van een voor allen verplichte basisvorming houdt de
regering aan de plannen strak vast. In de discussies in het parlement naar aanleiding
van het ontwerp Overgangswet wet op het basisonderwijs en het voorstel van Wet op
de basisvorming, komt deze twijfel meermalen naar voren.
Dat de opeenvolgende ministers van Onderwijs en Wetenschappen met deze spanning niet goed raad wisten, blijkt mijns inziens uit de verwijziging naar het autonome
proces van wetgeving. Dit lijkt als argument niet sterk en ook niet bevredigend. Hoewel enige relativering van de mogelijkheden van wetgeving tegen de achtergrond van
de maakbaarheidsgedachte van de samenleving begrijpelijk is, lijkt de verwijzing naar
de onmacht van de wetgever, waarop ter legitimatie nu een beroep wordt gedaan niet
voldoende. Waar blijft in deze visie ruimte voor overwegingen van rechtmatigheid en
vragen naar het belang van de 'eigen rechtssfeer van het individu'? Om van overwegingen van doelmatigheid en uitvoerbaarheid nog maar te zwijgen. In de discussie met
het parlement, dat zich wat dit betreft niet onbetuigd laat, blijkt voor vragen als deze
dan ook weinig ruimte te zijn.
Op dit proces van verzakelijking hebben de politieke partijen, evenmin als bij de
opbouw en uitbouw van de welvaartsstaat, zoals eerder ter sprake kwam, invloed gehad. De wisselende partij-politieke samenstelling van de achtereenvolgende kabinetten
heeft het proces van totstandkoming van de in dit hoofdstuk besproken onderwijswetgeving vrijwel niet beïnvloed. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de totstandkoming
van de Wet op het basisonderwijs; een wet, in de woorden van Abma, 'met een christen-democratisch fundament, waarop een socialistisch bouwwerk werd opgetrokken en
dat [werd] afgewerkt en opgeleverd door een liberale en christen-democratisch bewindsman'.201 'De ideologische ransel' van de verschillende politieke partijen, in de
terminologie van Van Asperen, biedt daarvoor voldoende ruimte.
De wisseling van het ideologisch naar het zakelijk georiënteerde denken weerspiegelt zich ook in de onderwijsvisie van de achtereenvolgende kabinetten. Te constateren
is, dat de in oorsprong individueel getinte begrippen als een 'ononderbroken ontwikkelingsproces', het hoofdmotief voor de invoering van de basisschool, en het uitstel van
beroeps- en studiekeuze dat als motief voor de basisvorming nog steeds hoog scoort,
omgebogen worden tot overheidsdirectieven waaraan een ieder zich te houden heeft.
Veel moeite kost dat niet. De begrippen zijn ook in een onderwijsvisie waarbij als
gevolg van de te leveren bezuinigingen efficiëntie voorop staat verrassend gemakkelijk
in te passen.
Dat hiermee de onderwijsvisie, waarin het individu een centrale plaats innam, sterk
aan betekenis inboet is evident. Als het al doenlijk zou zijn geweest om de onderwijsidealen uit de hoogtijdagen van de welvaartsstaat te verwezenlijken, waaraan door
deskundige instanties zoals de Onderwijsraad en de Wetenschappelijke raad voor het
regeringsbeleid ernstig werd getwijfeld, dan zou dat alleen mogelijk zijn geweest als
daarvoor de geëigende financiële middelen beschikbaar zouden zijn geweest. Nu juist
deze ontbreken en ook aan de uitvoerbaarheid van de idealen gaandeweg meer twijfels
zijn ontstaan, lijkt de aandacht die in het onderwijs als vanouds uitging naar de indivi-
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duele leerling de facto naar de achtergrond te zijn verschoven. Onder de vernis van
de onderwijsaxiomata waarbij individuele ontplooiing voorop staat, vormen thans
efficiëntie en beheersbaarheid de belangrijke trefwoorden in het onderwijs.
Rechtmatigheid en doelmatigheid
De verwijzing naar wetgeving als autonoom proces heeft op de wijze van legitimeren
belangrijke invloed gehad. Zowel bij het Wetsontwerp op het basisonderwijs als bij het
Wetsontwerp op de basisvorming kan van een verantwoording van de plannen nauwelijks worden gesproken. Bij het Wetsontwerp op het basisonderwijs wordt verwezen
naar een vorm van 'communis opinio' welke die benaming maar ten dele lijkt te rechtvaardigen. Gesteld wordt dat de integratie van kleuter- en basisonderwijs is terug te
voeren tot 'de vrijwel algemeen erkende conclusie' dat dit wenselijk is voor de 'optimalisering van het onderwijsleerproces'. Ter adstructie van dit standpunt wordt, en dat
valt als legitimatie bepaald niet als sterk te waarderen, een aantal passages aangehaald
uit adviezen, die destijds werden uitgebracht naar aanleiding van een voorontwerp van
Wet op het basisonderwijs van 1970. Bestaat op zich al bezwaar tegen een verwijzing
naar de voorgeschiedenis van een voorstel als vorm van legitimatie, het fragmentarisch
gebruik dat gemaakt wordt van de naar aanleiding van dit voorontwerp uitgebrachte
adviezen suggereert bovendien een eenstemmigheid, die als legitimatie misleidend is.
Toch sluit het gevoelen zoals dat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel
wordt verwoord vooralsnog goeddeels aan bij de standpunten zoals die in de Tweede
Kamer naar voren komen. De grondgedachte van dit wetsvoorstel van 'het ononderbroken onderwijs- en ontwikkelingsproces' staat niet fundamenteel ter discussie. Tijdens
het kabinet-Van Agt-Wiegel behoudt de onderwijstraditie waarin het vooruitgangsoptimisme zo sterk doorklinkt vooralsnog zijn gelding. Het klassieke rechtmatigheidscriterium, het 'oude' ontplooiingsideaal is duidelijk herkenbaar. De verbetering van de
vormingsmogelijkheden van de achterstandsgroepen als voorheen de werkende jongeren en thans met name 'culturele minderheden' en vrouwen blijft het uitgangspunt.
Een vernieuwing van het basisonderwijs wordt daarbij als fundamenteel beschouwd.
Ook het verouderde karakter van de Lageronderwijswet 1920 speelt bij deze positieve
waardering van de nieuwe basisschool een belangrijke rol. Wel is er vrijwel unaniem
twijfel aan de uitvoerbaarheid van de plannen.
Als het ontwerp van de Overgangswet die technische gevolgen van de invoering
van de nieuwe basisschool regelt, besproken wordt, neemt de onzekerheid over de
nieuwe basisschool toe. Ook het fundamentele uitgangspunt van de basisschool staat
nu aan kritiek bloot. Zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid staan nu ter discussie. Is het wel mogelijk om leerachterstanden te bestrijden door middel van een
vroegtijdige deelname aan leerprocessen? Van wetenschappelijke zijde wordt dit
bestreden en via een adres aan het parlement kenbaar gemaakt. Dit zou zelfs niet wenselijk zijn omdat het eigene van het kleuteronderwijs hiermee ten onrechte ontkend
wordt. Gaandeweg rijzen meer twijfels aan de verdiensten van de nieuwe basisschool
voor de individuele leerling. Ook het rigide leerplichtstelsel voor vijfjarigen ondervindt
in brede kring kritiek. Wordt niet de ouderlijke autonomie disproportioneel aangetast,
zo vraagt het GPV zich bijvoorbeeld af. Waar blijft het fundamentele vrijheidsrecht
van de ouders bij de verlaging van de leerplichtige leeftijd voor kleuters? Aantasting
van dit recht wordt weliswaar formeel gelegitimeerd met een beroep op het recht van
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het kind op onderwijs, maar lijkt in wezen bepaald door overwegingen aan het openbaar belang ontleend. Zijn ouders van kinderen van deze jonge leeftijd immers niet
zelf het best in staat om te beoordelen of een kind al zo ver, dat het de school kan bezoeken, zoals de SGP naar voren brengt?202 De juistheid van deze opvatting lijkt te
worden onderstreept door het gegeven dat op 2% na alle kleuters al naar school gaan.
Bij het Wetsontwerp op de basisvorming wordt ter legitimatie zelfs volstaan met
een verwijzing naar het regeerakkoord van 1986 waarin was afgesproken 'te bevorderen' dat de basisvorming overeenkomstig het rapport van de Wetenschappelijke raad
voor het regeringsbeleid zou worden ingevoerd. Dat deze afspraak valt terug te voeren
op de al geruime tijd bestaande impasse rond de herziening van het voortgezet onderwijs, valt in de eerste plaats uit het door de Tweede Kamer uitgebrachte voorlopig
verslag af te leiden. Zinnig is hier de opmerking van de RPF, dat nu de legitimatie van
het voorstel er kennelijk uit bestaat om deze impasse te doorbreken, een overzicht van
de eerdere mislukte pogingen - Mammoetwet, Contourennota en de Nota Verder na
de basisschool - node wordt gemist. Van Boven (VVD), die zichzelf een onderwijsman in hart en nieren noemt, verklaart de ontstane impasse als een gevolg van de
invoering van de Mammoetwet met 'zijn desastreuze versmalling van de algemene
vorming'. Sindsdien is de rust niet teruggekeerd.
Uit de ter legitimatie aangevoerde argumenten blijkt al meteen van een verschuiving van het perspectief van waaruit de wenselijkheid van een gemeenschappelijke
basisvorming wordt bezien. Het wetsontwerp geeft een sterke reactie te zien op de
individueel getinte onderwijsvisie van de jaren zeventig. Het lijkt niettegenstaande de
oude idealen die er nog in doorspreken, vooral bedoeld om het onderwijs een krachtige
impuls te geven. Het individuele perspectief is naar de achtergrond verschoven. Als
eerste argument wordt thans genoemd 'de verhoging van het onderwijspeil'. De eisen
vanuit de samenleving zouden een vernieuwd onderwijsstelsel noodzakelijk maken.
Het uitstel van beroeps- en studiekeuze ter vermindering van ongelijkheid van kansen
komt op de tweede plaats. De basisvorming, die haar oorsprong had in de gedachte dat
een langduriger gemeenschappelijke vorming zou bijdragen aan het bevorderen van
gelijke kansen, is hiermee uiteindelijk een in de eerste plaats 'marktgerichte' onderwijsvoorziening geworden.
Aan deze ontwikkeling lijkt te hebben bijgedragen dat het onderwijsideaal van de
gelijke kansen inmiddels aan erosie onderhevig is, zo blijkt uit de gewisselde stukken.
De mogelijkheid om via het onderwijs milieuachterstanden te beïnvloeden wordt nu
vrij algemeen in twijfel getrokken, zelfs door de initiator van deze gedachte, de
PvdA.203 De vraag rijst hier zelfs of het verhogen van het kennisniveau, waartoe het
onderhavige wetsvoorstel door de uitbreiding van het aantal verplichte vakken leidt,
juist niet strekt ten nadele van degenen om wie het begonnen is, de sociaal zwakkeren.204 Het vergroten van de aandacht voor schoolse kennis, zal de leerlingen die tot
deze groep behoren en die veelal meer praktisch gericht zijn, eerder ontmoedigen dan
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aanmoedigen. Of om de woorden van SGP-fractie hier aan te halen, komen de LBOleerlingen niet in de problemen bij een basisvorming die sterk is toegespitst op 'cognitief ingestelde leerlingen'? Weliswaar is om hieraan tegemoet te komen voor deze
groep de zogenoemde combivariant in het leven geroepen, die het mogelijk maakt om
al in een eerder stadium met de beroepsopleiding zelf te starten, maar dit betekent een
fundamentele aantasting van een van de meest pregnante uitgangspunten van de basisvorming. Bij de groep immers voor wie deze in de eerste plaats bedoeld is, kan het
moment van studiekeuze al vervroegd worden tot voor de afronding van de basisvorming, die juist voor deze groep de belangrijke functie had om de keuze van studie of
beroep uit te stellen. De praktijk is hier kennelijk sterker dan de leer maar hiermee rijst
wel de vraag of de basisvorming daarmee niet voor een belangrijk deel zijn doel
voorbij schiet.
Ook wat betreft de rechtmatigheid rijzen fundamentele vragen. Nu staat het vrijheidsrecht van de keuze van onderwijs van de ouders centraal. Zeker is dat artikel 23
van de Grondwet voor de christelijke partijen als schild heeft gefuntioneerd tegen de
vergaande overheidsbemoeienis waarvan de basisvorming en voorals de eindtermen,
later einddoelen genoemd, getuigt. Het verzet tegen de kerndoelen laat het CDA echter
varen na de voor het bijzonder onderwijs in het leven geroepen substitutiemogelijkheid. Dat lijkt te betreuren, omdat een discussie over de gerechtvaardigdheid van een
zo vergaande ingreep als de basisvorming nu achterwege bleef. Dat geldt met name
de inperking van het recht van keuze van onderwijs als gevolg van het verplichte
curriculum van de jongeren zelf. Dat dit geen enkel onderwerp van discussie is geweest is opvallend. Er is immers, zoals door de RPF wordt gesteld, wel een algemene
tendens 'om kinderen op steeds jongere leeftijd te confronteren met verstrekkende
beslissingsbevoegdheid' .205
Onderwijsspecifieke doelmatigheid
Het loslaten van het leerstofjaarklassensysteem in de nieuwe basisschool betekent een
breuk met de uitgangspunten van de Leerplichtwet 1900 waarbij sterk werd gehecht
aan klassikaal onderwijs en de disciplinerende werking daarvan. In de plaats daarvan
komt het 'geïndividualiseerd en gedifferentieerd onderwijs'. Deze onderwijsvorm hangt
direct samen met het doel dat de nieuwe basisschool zich stelt: een voor alle leerlingen
ononderbroken ontwikkelingsproces. Of door middel van deze methode van differentiatie dit doel ook werkelijk te verwezenlijken is, is opvallend genoeg een vraag die
alleen door de Onderwijsraad met zoveel woorden is gesteld.
Wel worden door het CDA, de VVD en het GPV bedenkingen geuit ten aanzien
van de formulering van artikel 9 zelf waarin dit ononderbroken ontwikkelingsproces
is voorgeschreven. Houdt dit wel voldoende rekening met het individuele ontwikkelingsniveau en individuele mogelijkheden van de leerlingen, zo vragen zij zich af. De
suggestie wordt hier gewekt, zoals het GPV het uitdrukt, alsof 'het ontwikkelingsproces van de leerlingen een autonoom, van henzelf losstaand gebeuren is', een opmerking die ons bepaalt bij de vraag of het kind in de nieuwe basisschool inderdaad zo
centraal staat als wordt verondersteld. Men gaat er hierbij immers vanuit dat er zonder
meer en altijd sprake is van de mogelijkheid van 'een ononderbroken ontwikkelings-
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proces', een wijze van denken waarmee in wezen voorbij wordt gegaan aan de individuele onmogelijkheden juist van die kinderen, die van de nieuwe school in de eerste
plaats zouden moeten profiteren. De gekozen uitgangspunten sluiten echter zo nauw
aan bij het algemene maatschappelijke klimaat van die tijd, dat sterk wordt gekleurd
door de democratiseringsgedachte en het bijna heilige geloof aan 'de man aan de
basis', dat deze dan amper ter discussie staan.206
In lijn met deze uitgangspunten is ook het aselectieve karakter van de nieuwe
basisschool, bedoeld om de studiekeuze uit te stellen. Het aangeven van een zeker
eindniveau voor het basisonderwijs, acht de minister om die reden niet zinvol, een
interessant argument nu bij de invoering van de basisvorming wel besloten zou worden
tot het stellen van 'eindtermen' in het basisonderwijs.
Dat het kennisaspect sterk op de achtergrond is geraakt, lijkt eveneens een direct
gevolg van de hier gehanteerde onderwijsfilosofie. Dat hier, zoals de VVD constateert
een breuk is ontstaan met de oude onderwijstraditie waarin kennis en inzicht voorop
stonden, wordt door de minister bevestigd. Het streven naar kennis is niet langer doel
op zich maar eerder 'functioneel' bij de verwezenlijking van de andere doelstellingen
van de nieuwe basisschool .
Met de Wet op de basisvorming wordt wat dit betreft een heel andere koers ingezet. Ook binnen het onderwijs zelf is de aanpak meer marktgeoriënteerd geworden.
Hoewel dat uitstel van studie-en beroepskeuze een belangrijk uitgangspunt is van de
basisvorming, lijkt voor de consequentie van dit uitgangspunt, namelijk dat eerst via
een omweg tot deze keuze gekomen wordt, weinig enthousiasme te bestaan. Juist over
deze doorstroommogelijkheden wordt heel vlak gesproken: 'er is niets op tegen dat de
betreffende leerling na drie of vier jaar basisvorming en met zeven vakken op het
hogere niveau afgesloten, alsnog naar het HAVO gaat'.207 Uit de hele teneur van de
gewisselde stukken blijkt dat omwegen niet op prijs worden gesteld.208 Uitstel van
beroeps- studiekeuze wordt dus als uitgangspunt met de mond beleden maar kennelijk
uit efficiency-overwegingen afgewezen. De wens tot efficiency en beheersbaarheid
spreekt ook uit het voorstel tot invoering van 'eindtermen', zowel in het basisonderwijs
als bij de basisvorming.
In deze nieuwe visie is ook een herwaardering te constateren van de cognitieve
vakken, die weer een centrale plaats innemen. Deze worden zelfs zo benadrukt dat
vanuit politiek zeer verschillende hoek de vraag wordt gesteld of het accent dat deze
krijgen niet juist werkt ten nadele van de cognitief-zwakke leerling, voor wie de
verplichte basisvorming in oorsprong bedoeld was.
Het op individuele ontplooiing gericht onderwijsideaal raakt in deze periode op de
achtergrond. Het zoveel mogelijk benutten van het menselijk potentieel krijgt sterk de
overhand.
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Uitvoerbaarheid
Het gebrek aan aandacht voor de uitvoering van de onderwijsmaatregelen is evenals
in de vorige periode opvallend te noemen, een opstelling die zowel regering als parlement betreft. Bij de Wet op de basisschool lijkt dat duidelijk een uitvloeisel van de
optimistische ideologie van de jaren zeventig. Het gebrek aan aandacht voor de naleving lijkt verklaard te kunnen worden door het vertrouwen in de bereidwilligheid van
de onderwijsconsumenten. Ook het vertrouwen in de capaciteit van de onderwijzer is
groot; deze heeft een grote vrijheid bij de feitelijke uitvoering van de wet, waar het
de beoordeling betreft van de vrijstelling en de ontheffing. Bij de discussies naar
aanleiding van het wetsontwerp is wel aandacht voor het gebrek aan financiële middelen om de ambitieuze onderwijsplannen tot uitvoering te brengen. Unaniem bestaat
grote twijfel over de wijze van financiering en de huisvesting. Het aandeel dat ook het
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in de bezuinigingen moet leveren, werpt
hier zijn schaduw vooruit. Dit lijkt mede een verklaring te vormen voor het feit dat de
bezwaren tegen de voorgestelde onderwijsvernieuwing gaandeweg het parlementaire
gedachtenwisselingsproces toenemen. De opmerking van D'66 dat deze vernieuwing
'geen dekmantel mag zijn voor de koude sanering van ons scholenbestand' is in dit
verband typerend.' De twijfel aan de financiële uitvoeringsmogelijkheden zet de hele
vernieuwingsoperatie feitelijk op de helling.
Wat de uitvoering betreft kan de Wet op de basisvorming als een dieptepunt worden beschouwd. Vooruitlopend op de afloop van het wetgevingsproces werden over
de fusieproblematiek al circulaires verzonden. Ook de korte overgangstermijnen in het
wetsvoorstel getuigen van weinig respect voor de 'consument'.
In deze periode ontstaat een breuk in de hantering van het consensusbeginsel. Dit
begrip wordt eenzijdig geïnterpreteerd en lijkt daarom weinig meer op het naoorlogse
consensusbegrip. Terecht wordt door de Werkgroep identiteit kleuteronderwijs op dit
punt kritiek geuit op de stelling van de kant van de regering als zou er een brede
consensus zijn over de nieuwe basisschool. De mening van de direct betrokkenen is
niet gevraagd, zo stelt deze werkgroep. Ook bij de Wet op de basisvorming is er
kritiek op de wijze waarop het consensusbeginsel wordt gehanteerd. Zo uit Van Boven
zijn verontwaardiging over de voorstelling van zaken als zou het onderwijsveld in
afwachting zijn van het nieuwe onderwijsstelsel. In eenzelfde zin als de Werkgroep
identiteit kleuteronderwijs zich uitsprak over de vermeende consensus met betrekking
tot de integratie van kleuter- en lager onderwijs, stelt van Boven dat het in de eerste
plaats gaat om het standpunt van 'sommige onderwijsspecialisten en ambtenaren ten
departemente'. De consensus die hier wordt verondersteld heeft slechts betrekking op
een heel kleine groep.
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Wijziging van de Leerplichtwet 1969
De illusie voorbij
Inleiding
In de laatste te bespreken periode van deze eeuw, de jaren negentig, komen de ontwikkelingen op onderwijsgebied vanuit het centrale vrijheidsperspectief op een dieptepunt. Na bijna honderd jaar na de invoering van de leerplichtregeling vindt in het
stelsel van de regeling een fundamentele perspectiefwisseling plaats. De relatie met het
vrijheidsbegrip wordt losgelaten. Het beginsel dat het recht van het kind tot het volgen
van onderwijs direct is gerelateerd aan de juridische verplichting van de ouders om
hiervoor zorg te dragen, wordt thans doorbroken. De constructie dat de ouders juridisch subject zijn van de leerverplichting wordt gerelativeerd en de leerlingen worden
naast de ouders nu ook zelf als subject van de leerplicht aangemerkt. Naast de ouders
worden zij vanaf de leeftijd van twaalf jaar mede aansprakelijk gesteld voor schoolverzuim. De voorspellende woorden van het kamerlid Koekoek bij de behandeling van
het ontwerp-Leerplichtwet 1968 tot uitbreiding van de leerplicht tot negen jaar worden
hiermee bewaarheid. Het onderwijsrecht wordt formeel getransformeerd in een onderwijsplicht.
Met de bespreking van de recente wijzigingen van de leerplichtregeling wordt dit
onderzoek afgesloten. De wijzigingen vinden hun beslag in het voorstel tot wijziging
van de Leerplichtwet 1969.'
Het voorstel tot wijziging van de leerplichtwet met zijn nadruk op een verscherpte
handhaving vormt duidelijk de resonans van het heersende maatschappelijk en politiek klimaat. Het op efficiëntie gerichte beleid, dat zich in de jaren tachtig aandiende,
zet thans in alle hevigheid door. In lijn met de grote efficiency-operaties van het derde
kabinet-Lubbers (1989-1993) voeren Ritzen en Wallage voor hun departement het
beleid uit. Knippenberg en Van der Ham spreken hier over 'orde op zaken stellen'.2
Het denken in marktgeoriënteerde begrippen, zelfs het woord 'meeropbrengst' valt
hier, is illustratief. Sleutelwoorden zijn thans verhoogde efficiëntie en preventie.3
Deze aanpak wordt nog versterkt door de veranderde visie op jongeren, die dan zijn
intrede doet. Jongeren zouden zelfstandiger en mondiger zijn geworden, een uitgangspunt dat ook wordt gehanteerd bij het Wetsontwerp tot herziening van het kinderstraf(proces)recht, dat in dezelfde periode bij de Tweede Kamer wordt ingediend.4 Of
deze benadering aansluit bij de werkelijkheid van de onderwijspraktijk valt evenwel
sterk te betwijfelen. Het lijkt zeer de vraag of gezien de groep leerlingen waarop het
onderhavige wetsontwerp betrekking heeft, gesproken kan worden van 'mondigheid
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en zelfstandigheid'; een vraag die ook naar aanleiding van het Wetsvoorstel tot herziening van het kinderstraf(proces)recht naar voren werd gebracht. Zo wordt bijvoorbeeld
in het onderwijsverslag van de inspectie over 1994 geconstateerd dat het aantal leerlingen met sociaal-economische problemen lijkt toe te nemen.5 De problemen zijn groot
en het onderwijs lijkt daar onvoldoende op te kunnen reageren. Dit ondanks de hooggestemde verwachtingen rond de invoering van de basisvorming met zijn brede vernieuwing van het onderwijsaanbod. Dit blijkt ontoereikend om de kerndoelen te realiseren, zo wordt in het onderwijsverslag 1994 geconcludeerd. Het aantal leerlingen, dat
zonder diploma de school verlaat is groot. Ook de verontrusting over de constante
groei van het speciaal onderwijs, die ondanks alle inspanningen de laatste veertig jaar
plaatsvond, wordt nu duidelijk ervaren.6 De gevolgen van de prestatiemaatschappij en
de druk die deze uitoefent op het onderwijs worden op verschillende fronten zichtbaar.
De onderwijsmaatregelen van de overheid hebben deze situatie onvoldoende kunnen
beïnvloeden, zoals blijkt.
Het proces van het doen van afstand van verantwoordelijkheid van het individu ten
behoeve van de staat, dat het overheidsbeleid in deze eeuw in toenemende mate kenmerkte, lijkt zijn verzadigingspunt te hebben bereikt. De huiver die men bij de instelling van de leerplicht had voor 'de omzetting van zedelijke en natuurlijke verplichtingen in Staatsplichten' blijkt een belangrijke voorspellende waarde te hebben gehad.
Paradoxaal genoeg wordt het voorstel van de nieuwe leerplichtmaatregel juist gelegitimeerd met een beroep op die verantwoordelijkheid. Bij de 'omzetting' in 'Staatsplichten' is de staat zelf steeds uitdrukkelijker de boventoon gaan voeren, lijkt het. Het
algemeen belang of wat daarvoor door moet gaan is ten opzichte van het individueel
belang een steeds dominantere positie gaan innemen. Deze eenzijdige interpretatie van
het rechtmatigheidsbeginsel komt in de huidige wetswijziging versterkt naar voren.
Disciplinering en criminaliteitspreventie spelen evenals bij de invoering van de leerplicht in 1900 als argumenten ter rechtvaardiging van overheidsbemoeienis opnieuw
een belangrijke rol. Nu echter zonder dat daar begrippen als algemeen welzijn en
autonome rechten van de rechtssubjecten aan verbonden zijn.
De huidige nadruk op de handhavingsaspecten lijkt van de ontwikkeling, waarbij
het rechtmatigheids- en doelmatigheidsgehalte sterk aan betekenis hebben ingeboet, het
ultieme gevolg.

Wijziging van de Leerplichtwet 1969
Inleiding
Het wetsontwerp tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 wordt in november 1992
tijdens de regeerperiode van het kabinet Lubbers III (1989-1994) bij de Tweede Kamer
ingediend.7 De periode wordt beheerst door het ministerschap van Ritzen, die deze
functie ook tijdens het kabinet Paars I (1994-1998) bekleedt. Grond voor indiening
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vormt de grote zorg over 'de omvang en de hardnekkigheid van het verschijnsel
voortijdig schoolverlaten'.8 Genoemd wordt zelfs het getal van één op de drie leerlingen. Als hoofdoorzaak wordt de gebrekkige motivatie van de leerlingen genoemd.
In de notitie 'Een goed voorbereide start', waarin deze problematiek wordt uitgewerkt,
wordt zelfs gesproken over 'een maatschappelijk probleem van de eerste orde'.9 In
deze notitie, die vlak na de indiening van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer
wordt aangeboden, wordt in breder perspectief een aantal maatregelen gepresenteerd,
die aan de oplossing van het probleem van het voortijdig schoolverlaten zou kunnen
bijdragen. Het voorstel tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 is daar één van. De
notitie hanteert als belangrijk uitgangspunt dat iedere leerling die het onderwijs verlaat
dient te beschikken over een zogenoemde 'minimum-startkwalificatie'.10
In de notitie wordt eerst ingegaan op de oorzaken van het probleem. Deze zijn complex: 'Er is sprake van een gestaag verwijderings-/afglijdingsproces waaraan een reeks
van factoren ten grondslag ligt'." Om toch enig zicht te krijgen op het samenstel van
deze factoren wordt een onderscheid gemaakt tussen trek- en duwfactoren. Bij trekfactoren gaat het om de aantrekkingskracht die de maatschappij uitoefent; bij duwfactoren
om het uitstotingsproces uit het onderwijs zelf. Op basis hiervan wordt vervolgens een
drietal categoriën schoolverlaters onderscheiden: de arbeidsmarktgerichte schoolverlaters, de moeilijk lerende schoolverlaters en de moeilijk 'grijpbare' schoolverlaters,
gezien de complexiteit van problemen de meest problematische groep. Het onderscheid
dient ertoe om voor elk van deze groepen de 'oplossingsrichting' te bepalen.
De eerste groep van de arbeidsmarktgerichte schoolverlaters is het meest omvangrijk en wordt als het minst problematisch gezien. Over hen wordt gezegd: 'Erkend
dient te worden dat de wens van de jongeren om te werken een positieve in plaats van
een afkeurenswaardige drijfveer vormt.12 Deze werkmotivatie kan ook voor het onderwijs een positief aanknopingspunt bieden.
Voor de tweede groep van de moeilijk lerende schoolverlaters zijn de aan hen
gestelde onderwijseisen te hoog, zo wordt geconcludeerd. Het gaat hier om de leerlingen die niet kunnen. Voorgesteld wordt om in die gevallen onder meer over te gaan
tot het aanbieden van 'beperktere opleidingstrajecten'.13
De moeilijk 'grijpbare' schoolverlaters, de laatste groep, vormen ondanks de beperkte omvang ervan, het grootste probleem. Het gaat om jongeren uit de sociaaleconomisch lagere milieus. 'Allochtonen, zigeuners en woonwagenbewoners zijn in
deze groep structureel oververtegenwoordigd', zoals de notitie stelt.14 Op deze laatste
groep spitsen de voorgestelde wijzigingen van de leerplichtwet zich toe. Om deze
groep te bereiken wordt een tweetal maatregelen voorgesteld. Dat is in de eerste plaats
het voorstel om het mogelijk te maken om in individuele gevallen een 'alternatief
opleidingstraject' te volgen. Deze mogelijkheid zou open moeten staan voor de meer
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praktisch ingestelde leerling. In de tweede plaats betreft dat het voorstel tot strafrechtelijke aansprakelijkheidsstelling van de leerplichtige jongeren zelf.15
Aan de wijzigingen van de leerplichtwet die direct voortvloeien uit de in de notitie
'Een goed voorbereide start' aangekondigde maatregelen, worden in het Wetsontwerp
tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 nog een aantal andere toegevoegd. Evenals
bij de Leerplichtwet 1969 ligt bij het onderhavige wetsontwerp het accent op de handhaving van de leerplicht. Uitgangspunt bij de nieuwe plannen ter verbetering van de
handhaving vormt de aansluiting bij 'de meest betrokkenen'. Dat wil zeggen dat naast
het voorstel tot aansprakelijkheidsstelling van de leerlingen zelf, ook de scholen in het
voorstel een grotere verantwoordelijkheid krijgen. De verantwoordelijkheid voor het
tegengaan van schoolverzuim wordt thans meer expliciet bij de school gelegd.
Los van de notitie staat ook het voorstel om de leerplicht alleen te verbinden aan
het bereiken van een bepaalde leeftijd en niet tevens aan de meerderjarigheidsverkrijging. Dit voorstel is bedoeld voor allochtone meisjes die door een huwelijk in het
land van herkomst meerderjarig zijn geworden en daarom niet langer leerplichtig zijn.
Het wetsontwerp wordt in de Tweede Kamer op een enkele uitzondering na over de
gehele linie opvallend positief ontvangen. In de woorden van de leden van de VVDfractie: 'Zij constateerden dat dit voorstel in algemene zin op instemming van vele
kanten heeft kunnen rekenen'.16 De bezorgheid over de toename van het ongeoorloofd schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten wordt door iedereen gedeeld en
ook het onvoldoende functioneren van het toezicht op de naleving van de leerplicht
wordt algemeen als probleem ervaren. Het CDA oppert zelfs de mogelijkheid van
verlies van aanspraak op kinderbijslag als sanctiemiddel tegen ouders die verwijtbaar
niet aan hun verplichting op grond van de leerplichtwet voldoen17, een suggestie die
de minister niet zal volgen.18
De reactie van de minister op de door de Tweede Kamer naar voren gebrachte
vragen en opmerkingen voegt weinig toe. In de meeste gevallen wordt volstaan met
een verwijzing naar of een herhaling van wat daarover reeds in de toelichting werd
opgemerkt.
Hoewel de Eerste Kamer aanzienlijk kritischer is wordt ook hier het wetsvoorstel
uiteindelijk zonder stemming aangenomen.19 Zij twijfelt er onder meer aan of het
mogelijk is om 'via regels en sancties de problemen van het onwettig schoolverzuim
op te lossen'.20 Het wetsontwerp doorliep in hoog tempo het parlementaire gedachtenwisselingsproces: de wet trad al in augustus 1994 in werking.21
Overheid en onderwijs
De legitimatie van de voorstellen is summier. Hoofdargument vormt de bezorgheid
over de toename van het ongeoorloofd schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten.
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Dit zijn problemen, die zich aldus de toelichting bij het wetsontwerp, al in de loop van
de jaren tachtig manifesteerden.22 Het betekent dat meer aandacht dient te worden besteed aan het functioneren van het toezicht op de naleving van de leerplicht. Dat
bestrijding van schoolverzuim eveneens wordt gezien als een middel in de strijd tegen
de toenemende jeugdcriminaliteit valt af te leiden uit de verwijzing naar het beleidsplan 'Samenleving en Criminaliteit'. Bestrijding van schoolverzuim wordt in dit verband gezien als een noodzaak 'vanuit het oogpunt van preventie van criminaliteit'.
Onder het kopje 'Doelstelling van het wetsvoorstel' wordt nader ingegaan op de
grondgedachte van het wetsvoorstel, de noodzaak van invoering van 'een stringenter
toezicht' op handhaving van de leerplicht. Invoering hiervan is noodzakelijk in aanvulling op de inspanningen, die al zijn verricht om het aantal van ongeveer 30.000
leerlingen dat jaarlijks de school zonder diploma de school verlaat, te beperken. Bij
die inspanningen moet met name worden gedacht aan de invoering van de basisvorming. Want, zo wordt gesteld: 'Enerzijds is het streven erop gericht om ten behoeve
van iedere jongere een geschikt onderwijsaanbod te scheppen. Anderzijds is er de verplichting dit aanbod te benutten'.23 Het hiermee verband houdende voorstel tot aansprakelijkheidsstelling van de leerlingen wordt gelegitimeerd met een verwijzing naar
de praktijk waarin geregeld zou blijken van gevallen 'waarin leerplichtige jongeren
zich zo ver aan het gezag van hun ouders of verzorgers hebben onttrokken dat van
deze laatsten in rede niet kan worden verwacht dat zij de leerplichtige jongeren ertoe
bewegen naar school te gaan'.24 De leerlingen in kwestie zouden zelf via de mogelijkheden, die met name het nieuwe jeugdstrafrecht biedt, strafrechtelijk aansprakelijk
gesteld moeten worden. Dit zou in het bijzonder van belang zijn tegen de achtergrond
van het beginsel 'dat de jongere zelf in zijn rechten en plichten serieus moet worden
genomen'.25 Uitdrukkelijk wordt hieraan toegevoegd dat het primaat van de verantwoordelijkheid voor geregeld schoolbezoek bij de ouders of verzorgers blijft berusten.
Ook de verplichting tot inschrijving blijft uitsluitend bij hen.
In de Tweede Kamer bestaat over dit voorstel tot aansprakelijkheidsstelling van de
leerplichtige jongeren zelf bij alle partijen - van links tot (groot) rechts - opvallende
eensgezindheid. De PvdA deelt dit uitgangspunt ten volle: 'Jongeren dienen niet alleen
serieus genomen te worden inzake hun rechten maar ook wat betreft hun plichten'.26
Alleen de kleine christelijke partijen, SGP, GPV en RPF geven er blijk van het voorstel op zijn consequenties te hebben doordacht. Wordt er bijvoorbeeld geen spanningsveld gecreëerd, zo vragen deze fracties zich af, nu de inschrijvingsplicht geheel bij de
ouders wordt gelaten, terwijl de leerplicht zelf gedeeld wordt met de jongere? En luidt
dit voorstel niet een nieuwe verhouding in 'tussen overheid en minderjarigen op het
punt van rechten en plichten' en heeft dit geen consequenties 'voor de verhouding
tussen ouders/verzorgers en kinderen', zoals de SGP met name vraagt.27 Het GPV
betwijfelt ten zeerste of de betrokken leerlingen wel door strafrechtelijke maatregelen
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tot ander gedrag zijn aan te zetten. Het strafrecht dient hier echter, aldus de minister, 'een dienende sociale functie' te hebben.29
Het voorstel om de leerplicht niet langer mede aan de minderjarigheid te koppelen
maar alleen aan de leeftijd is van geheel andere orde en dat komt ook in de legitimatie
tot uitdrukking. Voor dit voorstel, dat ertoe dient om getrouwde meisjes van allochtone
herkomst onder de werking van de leerplichtwet te brengen, worden emancipatorische
overwegingen aangevoerd. Dat dit voorstel leidt tot een doorbreking van het stelsel van
de leerplichtwet wordt slechts gememoreerd. Ook de verplichting tot inschrijving komt
op grond daarvan immers in plaats van bij ouders of verzorgers nu geheel bij de leerplichtige meerderjarige zelf te berusten.30
In de Tweede Kamer staan ook tegenover dit voorstel de meeste fracties positief.
Wél wordt van verschillende kanten gevraagd om hoeveel meisjes het gaat. Principiële
bedenkingen hebben opnieuw alleen de kleine christelijke partijen. Zo trekt bijvoorbeeld de SGP zowel de 'wenselijkheid' als het 'nut' van deze maatregel in twijfel. Gesteld wordt: 'Deze leden achtten ingrijpen van de overheid in deze situatie te ver gaan.
De zelfstandige maatschappelijke positie van het huwelijk zou hierdoor worden miskend. Zij achtten stimulerend optreden in deze situatie meer aangewezen dan wettelijke
verplichtingen en sancties'.31 Het GPV en de RPF zijn om vergelijkbare redenen
tegen het voorstel gekant. De RPF informeert met het oog op de doelmatigheid van
de maatregel naar de motivatie van de betrokken meisjes.32
De reactie van regeringswege op de vragen naar de verbinding tussen leerplicht en
leeftijd is summier. Over de aantallen meisjes die onder deze maatregel zouden gaan
vallen blijken geen harde cijfers te zijn. Volgens de informatie van de gemeenten zou
het gaan 'om een relatief kleine groep allochtone meisjes'.33 Het voorstel wordt nogmaals toegelicht met een beroep op het emancipatiebeleid van de regering, waarbij dit
voorstel 'uitstekend aansluit'. Het is in het 'eigen belang' van deze groep dat hier een
verplichting wordt gesteld. Zij kunnen zich hierop immers beroepen 'tegenover degenen die hen thuis zouden willen houden'.34
Illustratief voor de opstelling van de Tweede Kamer is dat naar aanleiding van de
dicussie over de aan de leeftijd gekoppelde leerplicht een meerderheid zelfs te kennen
geeft verder te willen gaan dan de regering voorstelt. CDA, VVD en D'66 geven alle
aan er een voorstander van te zijn de leerplicht niet langer aan leeftijd te binden maar
mede aan het behalen van een 'minimum startkwalificatie'.35 Op dit voorstel reageren
de bewindslieden afwijzend. Dit zou leiden 'tot een aanzienlijke algemene verlenging
van de leerplicht, aangezien de bedoelde kwalificatie door velen pas op 19- of 20jarige leeftijd kan worden behaald'. En dat wordt, gezien de problemen met het oog
op de naleving daarvan, niet wenselijk geacht. Er zou eerder gekeken moeten worden
naar andere middelen dan een leerplicht om deze kwalificatienorm te concretiseren.
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Gewezen wordt op de op 29 maart aan de Tweede Kamer aangeboden nota 'Blijven
leren'. Bovendien zou voor 'de wenselijkheid en mogelijkheid van zo'n verplichting'
een brede consensus noodzakelijk zijn.36
Inhoud en doel
Aan welke onderwijsdoelen wordt bij deze wijzigingen van de leerplicht nu voornamelijk gedacht? Wal wil men bereiken en hoe? Voorbereiding op de arbeidsmarkt
blijkt opnieuw het hoofdbestanddeel te zijn geworden van het scholingsideaal, zeker
waar het de groep van de 'drop-outs' betreft. In termen van onderwijsbeleid wordt
gesproken over 'scholing van werkzoekenden gericht op arbeidsinpassing'.37 Schooluitval en de als gevolg daarvan dreigende werkloosheid vormen bij dit beleid dominante factoren. Gesteld wordt: 'Niettegenstaande de maatregelen gericht op vergroting van
de capaciteit van scholen om een op individuele leerlingen toegesneden onderwijsaanbod te realiseren, moet er van worden uitgegaan dat dit gegeven vooralsnog niet geheel
zal verdwijnen'. Speciaal voor de groep van de 'drop-outs' wordt daarom voorgesteld
om een nieuwe vorm van vervangende leerplicht mogelijk te maken. Uitdrukkelijk
wordt gesteld dat deze niet bedoeld is voor jongeren, die niet willen, die ongemotiveerd zijn of die ontevreden zijn met het bezochte schooltype, maar voor jongeren die
niet kunnen, 'jongeren wier problemen binnen het volledig dagonderwijs niet zijn op
te lossen'. Leerlingen die in aanmerking komen moeten ten minste de leeftijd van 14
jaar bereikt hebben. Het dient hier om een 'vangnet' te gaan. De school en de ouders
dienen hier als eerst verantwoordelijken in nauwe samenspraak op te treden. De ouders/verzorgers zouden het verzoek hiertoe moeten indienen en de school zou een
brugfunctie dienen te vervullen naar de instelling, waar de jongere ter vervulling van
de vervangende leerplicht wordt ingeschreven. De school zou met name een bijdrage
moeten leveren aan het door de instelling op te stellen begeleidingsprogramma.38
Burgemeesters en Wethouders beslissen over de goedkeuring van de aanvraag en het
daarbij behorende begeleidingsprogramma.
Dat dit voorstel van een vervangende leerplicht bij alle fracties in de Tweede
Kamer grote weerstand ontmoet, lijkt niet verwonderlijk. Hiermee wordt immers de
bijl aan de wortel van de vigerende leerplicht gelegd. Bestaat niet het gevaar, zoals het
CDA naar voren brengt, dat deze mogelijkheid te snel 'als een vluchtweg' wordt
gebruikt 'voor een steeds grotere groep, waarbij vervolgens ook weer uitval zal ontstaan' .39 Ook bij de uitwerking van dit voorstel worden de nodige vragen gesteld. Zo
vraagt de PvdA wie moeten bepalen of een jongere moet worden voorgedragen voor
de vervangende leerplicht en aan de hand van welke criteria dat dient te geschieden.
De VVD plaatst het voorstel tegen de achtergrond van de nieuwe basisvorming waarin
met de combivariant en de doorstroomvariant al mogelijkheden zijn geschapen om
meer tegemoet te komen aan de wensen van de meer praktisch ingestelde leerlingen
en bestempelt de mogelijkheid van een vervangende leerplicht als 'een zwaktebod'.40

36
37
38
39
40

T K 1992-1993, 22900, nr. 5. p. 14/15
T K 1992-1993, nr. 3, p. 7
T K 1992-1993, 22900, nr. 3. p. 9
T K 1992-1993, 22900, nr. 4, p. 14
Tk 1992-1993, 22900, nr. 4, p. 15

186

LEERPLICHT EN RECHT OP ONDERWIJS

Zij kan het daarbij niet nalaten te wijzen op hun standpunt daarover bij de bespreking
van het wetsontwerp op de basisvorming. Al vanaf het begin van het voortgezet onderwijs zou er voor deze groep van kwetsbare leerlingen de mogelijkheid moeten zijn van
het volgen van aangepaste programma's, zo brengt de VVD in herinnering. Echter:
'De meerderheid van de Kamer heeft dat verworpen'.41 D'66 en de SGP constateren
beide dat de mogelijkheid van de vervangende leerplicht gemakkelijk in strijd kan
komen met de eis van een 'minimale startkwalificatie' die juist als uitgangspunt zou
moeten dienen. Het GPV uit de vrees dat scholen bij 'probleemjongeren' van de
geboden mogelijkheid misschien te gemakkelijk gebruik maken.42
Bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer gaat de meerderheid alsnog
met dit voorstel accoord, zij het dat wel een aanpassing wordt geëist om een meer
strikte toepassing te kunnen garanderen. Een daartoe door CDA en PvdA ingediend
amendement, dat tijdens de parlementaire behandeling nog een aantal keren wordt
gewijzigd, wordt met algemene stemmen aangenomen.43
Grondrechten
Is bij deze fundamentele doorbraak in de constructie van de leerplicht de vraag naar
de rechtmatigheid van de maatregel nog geplaatst in de sfeer van het grondrechtendebat? Is de vraag naar de betekenis van het leerrecht bij de 'directe werking' van de
leerplicht nog aan de orde geweest? Vast te stellen is dat de aandacht voor vragen als
deze summier is. Het voorstel om leerlingen direct onder de leerplicht te brengen
wordt slechts marginaal in het rechtenparcours geplaatst. Het wordt in verband gebracht met het beginsel dat 'de jongere in zijn rechten en plichten serieus moet worden
genomen', een argumentatie die voor Schutte (GPV) aanleiding is om de vraag aan de
orde te stellen op welke rechten nu eigenlijk wordt gedoeld. In het wetsontwerp is
immers alleen sprake van plichten als uitwerking van dit beginsel, zo stelt hij.44 Maar
ook deze vraag leidt niet tot een meer principieel debat. De principiële vraag naar de
verhouding tussen leerrecht en leerplicht lijkt voor de minister niet te spelen: leerrecht
en leerplicht zijn in zijn visie 'min of meer complementair'.45 Dat blijkt ook later als
de minister dit punt nog eens toelicht bij de mondelinge behandeling in de Tweede
Kamer. Gesteld wordt: 'het wordt hier vanzelfsprekend geacht... dat de keuze van het
individu, de leerling of de ouder, niet doorslaggevend kan zijn wanneer deze zou uitgaan naar het niet deelnemen aan onderwijs. De leerplicht is wereldwijd geaccepteerd
vanuit de opvatting dat het om een toekomstige generatie gaat die je moet beschermen
tegen wellicht andere opvattingen van ouders en in elk geval van zichzelf ,46 Evenals
bij de verlaging van de leerplicht naar kleuters worden in deze optiek recht en plicht
gemakkelijk vereenzelvigd. De leerplicht lijkt ook hier in de eerste plaats te worden
opgevat als een administratieve maatregel ten behoeve van de overheid en het leerrecht
te overschaduwen. Het is immers de vraag of het recht van de leerling ook werkelijk
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gediend is met een verplichting. En deze vraag komt hier niet aan de orde, niet bij de
minister maar ook niet bij het parlement.
Ook het voorstel tot uitbreiding van de leerplicht voor getrouwde allochtone meisjes is in het rechtendebat moeilijk te plaatsen. De 'plicht' geldt in dit geval zelfs in
sterkere mate nu ook de verplichting tot inschrijving bij de meisjes zelf komt te berusten. Dat aan deze wijziging zo weinig aandacht is geschonken lijkt zich mede te laten
verklaren door de macht van het getal.
Onderwijs en uitvoering
Onder dit kopje valt een tweetal maatregelen te rangschikken, die beide een striktere
toepassing van de leerplicht beogen.
In de eerste plaats is dat het voorstel tot aanscherping van de vrijstellingsgrond
'andere gewichtige omstandigheden' van artikel 11. Dit voorstel wordt toegelicht met
een verwijzing naar de sinds de inwerkingtreding van de Leerplichtwet gewijzigde
maatschappelijke omstandigheden. Genoemd worden de 'gewijzigde gewoonten met
betrekking tot de gezinsvakantie en het toenemend aantal allochtonen dat zich in
Nederland vestigt'.47 Het beroep op dit artikel om buiten de schoolvakantie vakantie
op te nemen, wil men beperken en uniformeren. Dit is in het wijzigingsvoorstel nog
slechts mogelijk indien de 'specifieke aard van het beroep' van de ouders het niet
toelaat dat men binnen de schoolvacantie op vacantie gaat. Een beroep op deze vrijstellingsgrond is niet langer mogelijk ingeval van een tweede (winter) vacantie of bij
een langdurig verblijf van allochtone leerlingen in het land van herkomst. Voor de
eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar kan zonder meer geen verlof worden
verleend. Dit voorstel tot uniformering van het vakantieverlof wordt door de Tweede
Kamer overwegend kritisch ontvangen. Er wordt vanuit politiek zeer verschillende
hoek op gewezen dat hierover in veel gemeenten goed werkbare afspraken zijn gemaakt. Staat dit niet 'op gespannen voet met de eigen verantwoordelijkheid van de
gemeente', zo vraagt de RPF bijvoorbeeld.48
In de tweede plaats betreft dit het voorstel om voor het toezicht op de naleving
meer aan te sluiten bij de direct betrokkenen. Voorgesteld wordt om scholen een
grotere vrijheid te geven met betrekking tot de melding van schoolverzuim. Niet ieder
geval van schoolverzuim hoeft aan de gemeente te worden gemeld, zoals de Leerplichtwet 1969 voorschrijft. Want, zo wordt gesteld: 'Het is doelmatiger als de taak
van de leerplichtambtenaar zich toespitst op leerlingen van wie het schoolverzuim
achtergronden blijkt te hebben die niet door de school kunnen worden afgehandeld'.
Dat betekent dat gekozen wordt voor een meldingsplicht ingeval van een verzuim van
drie achtereenvolgende dagen dan wel van verzuim van meer dan 1/8 deel van de lesof praktijktijd binnen een periode van vier achtereenvolgende lesweken.49 Anderzijds
is de school verplicht in het schoolwerkplan de maatregelen aan te geven die worden
genomen ter voorkoming van schoolverzuim.
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In het kader van een verbeterde naleving wordt ook aandacht gevraagd voor de
positie van de leerplichtambtenaar.50 Deze zou in veel gemeenten te weinig steun
vinden bij de uitoefening van zijn taken. Of er veel zal gaan veranderen, blijft echter
de vraag. De Tweede Kamer is er gezien haar reactie niet gerust op.51

Nabeschouwing
Van de oude idealen wordt in de jaren negentig afscheid genomen. De hardhandigheid
waarmee wordt afgerekend met leerlingen die dank zij en ondanks de zegeningen van
de welvaartsstaat het tempo niet kunnen bijhouden is typerend. De onderwijsideologie, waarbij het denken in gelijke kansen centraal stond, heeft afgedaan. Dit heeft in
de terminologie van Van Ewijk plaatsgemaakt voor 'het aansluitingsdenken'.52 De
ruimte die jongeren wordt gegund, wordt thans bepaald door de 'arbeidsmarkt- en
inkomenspolitiek'.51 Deze omslag in het denken over jongeren heeft volgens Van
Ewijk in korte tijd plaatsgevonden. Hij stelt: 'Het begrip jongeren, tien jaar daarvoor
nog geassocieerd met voorhoede van verandering, krijgt nu de associatie problematisch
en voorhoede van bezuinigingen'.54 Behalve met de veranderde economische omstandigheden, brengt Van Ewijk de veranderde visie op jeugdigen ook in verband met de
'bliksememancipatie' die jongeren in de jaren zestig en zeventig hebben doorgemaakt.
Deze zou lang niet door iedereen worden gedragen en 'moest haast wel leiden tot een
reactie' .55
De teloorgang van de tijdens de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat gekoesterde
onderwijsidealen, die in de jaren negentig ten volle zichtbaar wordt, heeft tot gevolg
dat de greep van de overheid op het onderwijs steeds knellender wordt. De voedingsbodem daarvoor lijkt te zijn ontstaan in de voorgaande periode. Hoewel in naam het
onderwijsideaal van de 'individuele ontplooiing' toen nog werd gehuldigd, kwam de
directieve opstelling van de overheid ook toen al duidelijk tot uitdrukking. Efficiëntie
en beheersbaarheid van het onderwijssysteem bleken in wezen in belangrijke mate de
richting waarin het onderwijs zich ontwikkelde te bepalen. Van beheersbaarheid naar
beheersing blijkt slechts een kleine stap.
De wijze waarop de overheid de principiële wijzigingen van de leerplichtwet
legitimeert, is minimaal. Deze worden zonder veel omhaal gepresenteerd en kunnen
vervolgens rekenen op een opvallend grote mate van instemming. Wat de rechtmatigheid van het voorstel betreft is vast te stellen dat wat eerder werd gepresenteerd als
een recht nu onverbloemd als plicht wordt voorgesteld. In het rechtendebat worden de
accenten eenzijdig gelegd op een leerplicht en is van een leerrecht vrijwel geen sprake.
De accenten zijn al verschoven naar de plichten van de jeugdigen zonder dat de rech-
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ten kans hebben gehad zich te ontwikkelen, zoals het GPV stelt. Ook de uitbreiding
van de leerplicht naar gehuwde allochtone meisjes is van deze toenemende greep van
de overheid op het onderwijs een voorbeeld, duidelijk verwoord door de SGP die van
mening is dat 'ingrijpen van de overheid in deze situatie te ver gaat'.56
Maar ook doelmatigheid van de regeling staat ter discussie. Vast te stellen is dat
het 'failliet' van de gelijke kansen filosofie vooral als een boemerang is terug geslagen
op de groep, die er in de eerste plaats van had moeten profiteren. Waar de Onderwijsraad al in zijn advies op de Contourennota in abstracto op had gewezen, wordt nu door
de onderwijspraktijk bewaarheid. Het gebruik van onderwijs als verdeelsleutel bij de
toedeling van maatschappelijke kansen, heeft, zoals ook De Vries meer recent heeft
aangetoond, de posities verscherpt. Kinderen uit meer ontwikkelde milieu's zijn per
definitie in het voordeel omdat zij over een betere startpositie beschikken om van het
geboden onderwijs te kunnen profiteren.57 De noodzaak van de invoering van de
nieuwe vorm van vervangende leerplicht is van dit gebrek aan doelmatigheid van de
maatregelen een duidelijk bewijs. Dat de Tweede Kamer slechts na herhaalde amendering met dit voorstel accoord is gegaan met dit voorstel is goed te begrijpen.
Zelfs kan worden geconstateerd dat het gelijke kansen denken een averechts effect
heeft gehad. Waar jongeren immers de kansen werden geboden, is het in deze dominante wijze van denken ook aan hen om deze vervolgens te benutten en wordt het achterwege laten daarvan al gauw als verwijtbaar beschouwd. Zo stelt de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid in dit verband bijvoorbeeld vast dat als gevolg
van deze ontwikkeling: 'het niet-succesvol-zijn of falen op de eerste plaats als een
persoonlijke tekortkoming wordt gezien, met als onvermijdelijk gevolg een marginalisering van de relatief kansarmen'.58
Ook over de uitvoerbaarheid van het voorstel om jongeren zelf aan te spreken op
schoolverzuim bestaat ernstige twijfel. De geluiden vanuit het Openbaar Ministerie
over de mogelijkheden, die het strafrecht te bieden heeft met betrekking tot notoire
spijbelaars, zijn weinig hoopvol.59
De consensus in het parlement ten aanzien van de voorstellen is weliswaar groot,
maar dat lijkt hier geen goed teken. Zonder noemenswaardige discussie worden de
voorstellen, die een breuk betekenen met het systeem van het leerplichtstelsel vrijwel
kamerbreed ondersteund. Het opvallend gebrek aan kritische noties bij dit voorstel
wordt door Barth als volgt verwoord: 'Wie had gedacht dat de Kamer deze week plenair een principiële en doordachte discussie zou aangaan over dit omstreden plan, dat
de kwetsbaarheid van kinderen van twaalf jaar ontkent, kwam bedrogen uit. Op een
wankele basis aan gegevens ging een meerderheid zonder veel omhaal accoord'.60
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Samenvatting en conclusies
In deze studie stond de vraag centraal naar de wijze waarop het vrijheidsperspectief
in de leerplicht- en daarmee verband houdende onderwijswetgeving door de tijd heen
is gewaardeerd. Bezien we de oogst van een eeuw leerplicht- en onderwijswetgeving,
dan is te constateren dat dit vrijheidsperspectief steeds groter geweld is aangedaan. Dit
heeft ertoe geleid dat de bemoeienis van de overheid op dit terrein zijn spankracht
voor een belangrijk deel heeft verloren. Het recht op onderwijs heeft als gevolg hiervan sterk aan betekenis ingeboet. De leerplicht die de overheid aanvankelijk instelde
om het recht op onderwijs te kunnen verwezenlijken, heeft na het tijdsbestek van bijna
een eeuw een kritisch omslagpunt bereikt. Te constateren is dat, juist voor de groep
van de meest kwetsbare leerlingen, waarvoor de leerplicht oorspronkelijk was bedoeld,
het onderwijsrecht sterk op de achtergrond is geraakt.
Het onderzoek dat in deze studie werd verricht naar de legitimatie van de over deze
periode genomen maatregelen, maakt een aantal patronen zichtbaar dat tot een verheldering kan leiden van het proces, dat tot deze uitkomst heeft geleid. De historische
analyse van de onderzochte wetgeving op basis van de gehanteerde toetsingscriteria,
de rechtmatigheid, doelmatigheid en uitvoerbaarheid, laat belangrijke accentverschuivingen zien in de waardering van deze criteria. De verschuiving betreft niet alleen de
waardering van de criteria in onderlinge samenhang, maar ook de interpretatie van de
criteria zelf. Met name het rechtmatigheidsbeginsel is door de tijd heen belangrijk van
inhoud veranderd.
De veranderde waardering van het vrijheidsbeginsel is aan de hand van deze verschuiving goed te illustreren. Het terugtreden van het vrijheidsbeginsel blijkt te verlopen langs de lijn, zoals die ook in de volgorde van de besproken toetsingscriteria
besloten ligt. In grote lijnen kan worden gesteld, dat het vrijheidsperspectief eerst bij
de rechtmatigheidsoverwegingen op de achtergrond raakte, vervolgens bij de doelmatigheidsoverwegingen en met de jongste maatregel van strafbaarstelling van jongeren, die niet aan de leerplicht voldoen, ook ten aanzien van de uitvoering.
Het proces begint met de aanvaarding van de Kinderwet van Van Houten (1874) en
de Leerplichtwet 1900. Hiermee wordt de principiële vraag naar de gerechtvaardigdheid van staatsingrijpen beslist. Centraal staat de vraag naar het interventiecriterium,
dat hierbij dient te worden gehanteerd. De vraag spitst zich erop toe hoe het begrip
verwaarlozing dient te worden opgevat. Moet daartoe ook het onvoldoende zorgdragen
voor de geestelijke ontwikkeling van het kind worden gerekend? In dat geval heeft de
overheid het recht en zelfs de plicht om als beschermer van de rechten van het kind
de ouderlijke autonomie aan te tasten en de ouders te verplichten om voor het nodige
onderwijs voor hun kinderen zorg te dragen. Geconstateerd kan worden dat over de
rechtsgrond voor staatsinterventie op het terrein van de leerplicht- en aanverwante
onderwijswetgeving zelden meer zo fundamenteel van gedachten is gewisseld als bij
de discussies over de wenselijkheid van invoering van de leerplicht rond de eeuwwisseling. Hoewel bij deze discussies ook het maatschappelijk belang van een disciplineringsfunctie van de leerplicht een grote rol speelt, kan worden gesteld dat het
individuele recht op onderwijs van kinderen met een sociale en veelal ook intellectuele
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achterstand de hoofdtoon vormde. De eisen, die aan het onderwijs worden gesteld, zijn
bescheiden. Het aanleren van regelmaat en discipline, belangrijke sociale vaardigheden
voor die tijd, wordt belangrijker gevonden dan kennisoverdracht. Het meest omstreden
punt is het algemene karakter van de leerplichtregeling. Als gevolg hiervan worden
ook de 'meergegoeden' getroffen, voor wie de regeling onnodig is. Het argument dat
deze daarvan weinig zullen merken, omdat zij reeds vrijwillig aan de leerplicht voldoen, moet aan dit bezwaar tegemoet komen.
Bij de verlengingen van de leerplicht in de periode van de wederopbouw en de uitbouw van de welvaarsstaat verschuift het accent bij de legitimatie vrijwel uitsluitend
in de richting van doelmatigheidsoverwegingen. De disciplineringsfunctie van de leerplicht en meer in het algemeen de vanuit de maatschappij aan het onderwijs te stellen
eisen, gaan gaandeweg een steeds grotere rol spelen. De Tweede Wereldoorlog oefent
op deze ontwikkeling een belangrijke invloed uit. In de legitimatie van de na-oorlogse
voorstellen tot verlenging van de leerplicht, in 1946 eerst tot acht en in het ontwerp
Leerplichtwet 1968 vervolgens tot negen jaar, neemt het maatschappelijk belang een
dominante plaats in. Als criterium voor overheidsbemoeienis blijft 'verwaarlozing'
beslissend, zij het dat de interpretatie van het begrip sterk is meegegroeid met de eisen
van de tijd. In de discussies speelt het vrijwel geen rol van betekenis meer. De verbetering van de positie van de sociaal- en intellectueel zwakke leerlingen blijft de centrale plaats innemen.
Alleen bij de 'schipperskinderen' staat men voor een dilemma. Moet voor deze
groep de vrijstellingsgrond voor de leerplicht vervallen? Een leerplicht betekent in dit
geval immers dat de kinderen aan wal moeten worden geplaatst en dat de ouderlijke
macht ook feitelijk wordt aangetast. De principiële argumenten, die werden gewisseld
bij de discussie over de invoering van de leerplicht, keren in dit debat terug. Wat moet
in dit geval de overhand hebben? Het recht van de ouders op onaantastbaarheid van
het gezin of het recht van het kind op onderwijs? Interesssant om vast te stellen is dat
ter legitimatie van dit voorstel voor het eerst een beroep wordt gedaan op het gelijkheidsbeginsel, zij het in zeer beperkte zin. Het gaat hier om de gelijkstelling van
schipperskinderen met de kinderen aan de wal, de zogenoemde walkinderen.
Van strijdigheid met het vrijheidsperspectief is echter geen sprake: er wordt vanuit
gegaan dat het individueel belang in het maatschappelijk belang geheel opgaat. Rechtmatigheid en doelmatigheid van de voorgestelde verlengingen van de leerplicht gaan
hier hand in hand.
Centraal in de discussie staat de uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregelen.
Algemeen is men van mening dat de maatregelen pas kunnen worden ingevoerd als
de noodzakelijke onderwijsvoorzieningen beschikbaar zijn. De voorzieningen moeten
aansluiten bij de groep van weinig begaafde leerlingen, die als gevolg van de leerplichtuitbreidingen tot schoolbezoek worden verplicht. De consensus over de te nemen
maatregelen is groot en deze wordt als een belangrijke bron van legitimatie beschouwd. Geheel in aansluiting hierop wordt de naleving gezien als een punt van
maatschappelijke zorg en niet van strafrechtelijke handhaving.
Een uitzondering op deze ontwikkeling vormt het Wetsvoorstel op het voortgezet
onderwijs (Mammoetwet), dat in 1958 bij het parlement werd ingediend. Bij dit wetsvoorstel is voor het eerst sprake van een andere interpretatie van het rechtmatigheids-
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beginsel. De rechtsgrond voor overheidsbemoeienis met het onderwijs wordt in dit
wetsvoorstel aanzienlijk uitgebreid. In plaats van het tegengaan van verwaarlozing,
doet nu de zorg voor het algemeen welzijn als criterium voor staatsingrijpen zijn
intrede. Een voorstel tot een algehele herziening van het stelsel van voortgezet onderwijs is het gevolg. Uniformering en centralisering vormen belangrijke sleutelbegrippen
bij deze stelselherziening.
De verruiming van het rechtmatigheidsbeginsel ondervindt veel kritiek. Deze kritiek
snijdt hout. Zij betreft niet alleen de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van keuze
van het onderwijs, maar ook de onderwijs-inhoudelijke mérites van het wetsvoorstel.
Van een onderwijskundige vernieuwing, waarbij de individuele leerling meer op hem
of haar toegesneden kansen zou krijgen, is eigenlijk geen sprake. Noch aan de minder
begaafden, noch aan de ontwikkeling van speciale begaafdheden wordt veel aandacht
besteed, zo wordt gesteld. Het wetsvoorstel beantwoordt dus niet aan zijn eigen doelstelling, namelijk dat de individuele leerling gebaat zou zijn bij uniformiteit, die meer
kansen op gelijkheid zou moeten bieden. De spanning tussen uniformiteit en het belang
van de individuele leerling bij diversiteit wordt in de discussies naar aanleiding van
het ontwerp Mammoetwet goed zichtbaar.
Evenals bij het ontwerp Leerplichtwet 1898 roept ook bij dit wetsvoorstel vooral
het algemene karakter daarvan veel weerstand op. Nu worden echter niet alleen de
'mingegoeden' door de maatregelen getroffen maar ook de 'meergegoeden'. Het hele
onderwijs wordt in een keurslijf geperst, zoals bij de behandeling van het wetsvoorstel
wordt gezegd. Overtuigde voorstanders heeft het wetsvoorstel niet. Van een consensus
is niet langer sprake.
In de periode van de jaren zestig en zeventig vinden ontwikkelingen plaats, die belangrijke invloed zullen uitoefenen op de latere, meer recente onderwijsmaatregelen.
De visie op de taak van de staat verandert ingrijpend. De welvaartsstaat is op zijn
hoogtepunt en als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat de staat de taak heeft en
over de mogelijkheden beschikt om de welvaart binnen ieders bereik te brengen. De
wenselijkheid van een eigen rechtssfeer wordt als zodanig niet gevoeld. Van enige
kritische distantie ten opzichte van de bevoegdheid en het bereik van de staat is geen
sprake meer. Het rechtmatigheidscriterium voor overheidsbemoeienis ondergaat onder
invloed daarvan een fundamentele wijziging. Het interventiecriterium wordt nu gedefinieerd in termen van rechtvaardigheid en wat rechtvaardig is, is: 'ieder zoveel mogelijk
kansen te bieden om zich naar aanleg en ambitie ten volle te ontplooien'. Ook het
doelmatigheidsbegrip wordt anders gehanteerd. Het gaat niet zozeer om de vraag of
de voorstellen haalbaar zijn, maar of er behoefte aan bestaat. In het vooruitgangsoptimisme van die tijd leeft de veronderstelling dat het menselijk tekort, in dit geval een
tekort aan begaafdheid of gebrek aan interesse, kan worden opgeheven door middel
van geschikt onderwijs. Ondanks de verruiming, die het rechtmatigheids- en het doelmatigheidscriterium ondergaan vallen beide begrippen in deze visie harmonisch samen.
Dit wordt ook weerspiegeld in de specifieke onderwijs-doelstellingen. De klassieke
functies van onderwijs, individuele ontplooiing en maatschappelijke voorbereiding,
vallen eveneens samen. De consensus is groot.
Als 'klassieke' achterstandsgroep worden in deze periode van welvaart en voldoende werkgelegenheid de werkende jongeren beschouwd. Zij staan algemeen symbool

194

LEERPLICHT EN RECHT OP ONDERWIJS

voor de groep, die onvoldoende van de mogelijkheden van de welvaartsstaat heeft
kunnen profiteren. De voorstellen, die worden ontwikkeld in de eerste Nota inzake
onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren (1970) moeten hierin
verandering brengen. De leerplicht zou op termijn uitgebreid moeten worden tot het
achttiende jaar. Een eerste aanzet vormt het voorstel tot invoering van een partiële
leerplicht voor vijftienjarigen. Deze vorm van leerplicht wordt geconstrueerd in de
vorm van een 'klassiek' onderwijsrecht, in dit geval geldend te maken tegenover de
werkgever. De werkgever krijgt de verplichting ervoor zorg te dragen dat de jonge
werknemer in de gelegenheid wordt gesteld van zijn recht op onderwijs gebruik te
maken. Of de werkende jongere ook zelf deze plicht als een recht opvat is een vraag,
die op dat moment weinig relevant lijkt. Hadden de werkende jongeren, verenigd in
het 'werkende jongeren overleg', niet zelf aangegeven dat een verplichting hier het
meest op zijn plaats zou zijn? Op het niet naleven van de partiële leerplicht staat geen
sanctie.
Als gevolg van de oliecrisis (1973) treedt echter in de ontwikkeling van de welvaartsstaat een ernstige breuk in. De doelmatigheid van de maatregelen, die toch al
problematischer was dan verwacht - de animo voor deelname aan de partiële leerplicht
valt tegen - komt verder onder druk te staan. De visie op de taak van de staat blijft
evenwel dezelfde en wordt onder invloed van het politiek credo van het kabinet Den
Uyl zelfs nog uitgebreid. De tegenvallende effecten van de maatregel zijn mede een
aanleiding om tot het treffen van meer fundamentele maatregelen over te gaan. Het
liberaal georiënteerde rechtmatigheidscriterium, dat ieder ter ontplooiing zoveel mogelijk kansen moet worden geboden, maakt plaats voor het socialistisch getinte criterium
dat ieder gelijke kansen dient te krijgen. Rechtmatigheid wordt vereenzelvigd met
gelijkheid. Rechtmatigheid en doelmatigheid gaan nu uit elkaar lopen. Ook de inhoud
van beide begrippen verandert van betekenis.
Een hoogtepunt in deze ontwikkeling vormt de presentatie van de voorstellen in de
Nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel (1975). Het samenhangend geheel
van onderwijsvoorzieningen, dat in deze nota wordt geschetst, moet aan de gelijke
kansen-filosofie nadere uitwerking geven. Als maatregelen worden voorgesteld de
vorming van een 'funderende onderwijsfase' voor 4-12 jarigen en de instelling van een
brede algemene basisvorming voor alle 12-16jarigen in de zogenoemde middenschool.
Bij kansarme groepen wordt nu behalve aan het kind uit een arbeidersmilieu ook
gedacht aan allochtone kinderen en aan meisjes. Opnieuw vormt het voorstel tot een
algemene herziening van het onderwijsbestel inzet van het debat.
Met het voorstel tot invoering van het in de Contourennota (CN) gebezigde rechtmatigheidscriterium vindt er in het tot dan toe gehanteerde vrijheidsbegrip een ingrijpende perspectiefwisseling plaats. Onderwijs wordt in deze visie niet bezien vanuit de
focus van het individu en zijn plaats in de maatschappij, maar wordt in de eerste plaats
opgevat als middel tot sociale verandering. Dit betekent een breuk met de voorgaande
periode, die van de opbouw en de uitbouw van de welvaartsstaat. Weliswaar werd toen
het primaat gelegd bij de maatschappij maar werd er vanuit gegaan dat het individu
hier mede wel bij zou varen. Om hier het commentaar van de Onderwijsraad aan te
halen: 'De CN handelt niet - zo mag feitelijk worden vastgesteld - over het onderwijs
om zichzelfs wil met alle betrekkelijkheden van dien, maar zij ziet het onderwijs van
begin tot eind als belangrijk middel bij de verwezenlijking van een maatschappelijk
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doel, te weten de vernieuwing van de maatschappij naar het ideaal van een grotere
gelijkwaardigheid'. Door het gelijkheidsstreven op deze wijze te formaliseren verliest
het zijn oorspronkelijke betekenis ten dienste van de mens. Artikel 1 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens formuleert deze verbinding tussen het gelijkheidsbeginsel en de idee van de mens in zijn mens zijn als volgt: 'alle mensen worden
vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren'...
Maar ook de doelmatigheid van de voorstellen is discutabel. Het valt zeer te betwijfelen of door middel van het onderwijs de maatschappelijke gelaagdheid doorbroken
kan worden, zoals door de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid naar voren
wordt gebracht. Uit onderzoek zou zelfs gebleken zijn dat de sociale mobiliteit afneemt
als de deelname aan het onderwijs algemener wordt, aldus de raad. Zelfs bestaat het
gevaar, waarop met name de Onderwijsraad wijst, dat het tegenovergestelde effect zal
optreden. Bij een algemeen hoger opleidingsniveau zullen naar te verwachten valt
selectiemechanismen in werking gaan treden, die meer gericht zijn op persoonlijke
kwaliteiten als begaafheid, creativiteit en karakter. Daarvan zullen in het algemeen
vooral de kinderen profiteren die van huis uit over de nodige culturele bagage beschikken. Zo bezien schept een formele gelijkstelling slechts een illusie van gelijkheid en
versluiert vooral de ongelijkheid.
De onderwijskundige doelstellingen van de nota zijn bij nadere beschouwing evenmin weinig overtuigend. De klassieke onderwijsfuncties van individuele ontplooiing
en voorbereiding op de maatschappij worden verdrongen door de onderwijskundige
visie, die besloten ligt in het credo van een rechtvaardige verdeling van kennis, macht
en inkomen. De nadruk ligt op de combinatie van onderwij sdesiderata als 'individuele
ontplooiing', 'mondigheid' en 'weerbaarheid'. De waarschuwing van de Onderwijsraad
is indringend: 'waar blijven bij begrippen als mondigheid en maatschappelijke weerbaarheid elementen als solidariteit, groepsgebondenheid en een begrip als de "dienende
mens".' De retorische vraag of 'in het door de CN voorgestane onderwijs (niet) een
confrontatie-mentaliteit (wordt) aangekweekt, zulks tot schade van de tolerantie en het
algemene leefklimaat hier te lande?', blijkt een belangrijke voorspellende waarde te
hebben gehad. Ook bekritiseert de raad de eenzijdige onderwijsvisie die uit de Contourennota spreekt: de utilitaire benadering overheerst als gevolg waarvan 'het deel krijgen aan een lange culturele traditie en de vorming van het individu als zelfstandig
denkend en kritisch wezen' in het gedrang komt.
De uitvoerbaarheid van de maatregelen en het consensusbeginsel sneuvelen eveneens in de strijd voor het gelijkheidsideaal.
Hoewel de plannen uit de Contourennota als zodanig geen doorgang vinden, hebben
deze de latere ontwikkelingen ingrijpend beïnvloed. De ontwikkeling, die in de jaren
tachtig plaatsvindt met de invoering van de Wet op het basisonderwijs en de Wet op
de basisvorming sluit op de in deze nota vervatte plannen nauw aan. Een funderende
onderwijsfase voor 4 - 12-jarigen respectievelijk een brede algemene voortgezette
vorming in het vervolgonderwijs vinden in deze wetgeving alsnog hun beslag. Beide
ingrijpende onderwijsoperaties worden uitgevoerd, ondanks het wegvallen van de
ideële en financiële basis daarvan. Hoe valt dat te verklaren?
Als belangrijke factor valt te wijzen op de met deze algehele herziening van zowel
het basis- als het voortgezet onderwijs nauw verbonden verdergaande uniformering.
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Uniformering, ingezet als onderwijskundig concept ter bevordering van de gelijkheid
van kansen, blijkt goed inpasbaar in het marktgeoriënteerde denken van de jaren tachtig. Tussen de planmatige benadering van de Contourennota en het no-nonsense en op
efficiëntie gerichte onderwijsbeleid van de achtereenvolgende kabinetten Lubbers,
blijkt het verschil slechts gradueel. In beide visies staat beheersing van het onderwijs
centraal. In de socialistische onderwijsfilosofie was dat om ideële redenen, in de
marktgeoriënteerde benadering is dat om financiële redenen.
Werd de indiening van het voorstel van Wet op het basisonderwijs gelegitimeerd
met een beroep op het 'traditionele' ontplooiingsideaal, als gevolg van het teruglopend
economisch tij komt tijdens het parlementaire gedachtenwisselingsproces het accent
steeds meer te liggen op een door de bezuinigingen gedirigeerde onderwijspolitiek.
Pregnant komt dit naar voren bij de leerplichtverlaging voor kleuters en de opheffing
van de kleuterschool. Ontstaan en verdedigd vanuit het ideaal van het streven naar een
ononderbroken ontwikkelingsproces - gesproken wordt zelfs over de optimalisering
van het leerproces, gaan vooral financiële en organisatorische overwegingen een rol
spelen bij de verdediging van het nieuwe onderwijsconcept. Het bestrijden van achterstandsituaties, op dat moment de situaties waarin 'allochtone minderheden' en vrouwen
verkeren, wordt het belangrijkste interventiecriterium. In het laatste stadium van de
behandeling wordt zelfs de bekostiging van het onderwijs als belangrijk argument voor
de leerplicht aangevoerd. Ingeval van een leerplicht zou op grond van internationale
verdragen ten opzichte van de overheid sterkere aanspraken geldend gemaakt kunnen
worden.
Ondanks de steeds grotere twijfels ten aanzien van de doelmatigheid en in het
verlengde daarvan ook ten aanzien van de rechtmatigheid van de leerplichtverlaging
en de integratie van kleuter- en lageronderwijs, wordt aan de noodzaak van invoering
van de nieuwe basisschool strikt vastgehouden. De bezwaren tegen de nieuwe maatregeel zijn intussen vrij algemeen en ook fundamenteel. Zwaarwegend argument is het
gegeven dat op 2 % na, alle vijfjarigen al naar school gaan. Het is daarbij bovendien
de vraag of die groep van 2 % door een leerplicht ook werkelijk tot schoolbezoek kan
worden aangezet. Zelfs wordt nu in wetenschappelijke kringen ook de vooronderstelling in twijfel getrokken dat het mogelijk zou zijn milieuachterstanden te bestrijden
door middel van vroegtijdige onderwijsdeelname.
Opvallend is dat op de rechtsgrond voor de leerplichtverlaging alleen door de
rechts-christelijke partijen kritiek wordt geuit. Aan de vrijheid en verantwoordelijkheid
van de ouders wordt te weinig gewicht toegekend, vinden zij. Kunnen de ouders niet
het best zelf beoordelen of hun kind al zover is dat het met vrucht de school kan
bezoeken? In hun visie vormen het recht op onaantastbaarheid van het gezin en een
adekwaat gebruik van het recht op onderwijs eikaars complement. Fundamenteel is
ook de kritiek van senator Vis (D'66). Met de leerplichtverlaging en de integratie van
kleuter- en lageronderwijs legt de overheid een bepaalde onderwijsvisie dwingend op.
De 'natuurlijke ontwikkelingsmethode' verschuift naar de achtergrond en de stimuleringsopvatting komt centraal te staan. Vis verklaart dit tegen de achtergrond van het
'groepsdenken', dat opnieuw een belangrijke rol zou zijn gaan spelen. Terecht stelt hij
hier de vraag waarom een meerderheid zo intolerant moet optreden ten opzichte van
de minderheid.
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Ook de uitvoering van de nieuwe wet staat, gezien de sombere financiële perspectieven onder grote spanning. De vermeende consensus, waarop tenslotte ter legitimatie
een ultiem beroep wordt gedaan, blijkt een zeer eenzijdige. Gezien alle kritiek kan
immers moeilijk worden volgehouden dat de nieuwe wet berust op onderwijskundige
opvattingen die 'nagenoeg algemeen aanvaard zijn', zoals van regeringswege wordt
gesteld.
Ook bij het Wetsvoorstel op de basisvorming blijken per saldo zakelijke overwegingen te hebben overheerst. Weliswaar vormt het gelijkheidsbeginsel onderdeel van
het interventie-instrumentarium, maar dit wordt gecombineerd met het neutrale argument van de noodzaak van 'een verhoging van het peil van het jeugdonderwijs'.
Bovendien wordt het beginsel bescheidener geformuleerd en komt het op de tweede
plaats. Gesproken wordt over een vermindering van ongelijkheid van kansen. Belangrijk instrument daarbij vormt de introductie van een voor allen gelijkelijk verplicht
basis-vakkenpakket in het voortgezet onderwijs. In navolging van het advies van de
Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid wordt de bestaande onderwijsstructuur
gehandhaafd. Een verbreding van de algemene vorming voor iedereen blijft hét middel
tot correctie van milieu-invloeden bij de school- en beroepskeuze: uniformering als
onderwijskundig concept ter bevordering van gelijkheid van kansen. De teneur van de
Mammoetwet wordt hiermee voortgezet en evenals bij de behandeling van het ontwerp-Mammoetwet wordt ook nu kritiek geuit op het algemene karakter van de regeling en de daarmee gepaard gaande uniformeringstendens. Opnieuw wordt gewezen
op de gevaren, die dit kan hebben voor de minst en de meest begaafde leerling.
Is dit gevaar op zich al reëel, de effecten van deze benadering worden versterkt
door de nadruk op een zo groot mogelijke efficiëntie van het onderwijs. Deze doelstelling, uitgedrukt in de 'verhoging van het peil van het jeugdonderwijs' vormt ook
de tweede poot, waarop het wetsvoorstel stoelt. Deze combinatie van gelijkheid en
efficiëntie leidt ertoe dat uniformering als onderwijskundig concept steeds verder los
raakt van het ideaal waaruit het geboren is: het bieden van gelijke kansen aan iedereen.
Per saldo verschuift in deze benadering de individuele leerling naar het tweede plan.
In het wetsvoorstel blijkt dit bijvoorbeeld uit de beperkte duur van het verblijf in de
basisvorming, die is gesteld op vijf jaar. Terecht wordt naar aanleiding hiervan de
vraag aan de orde gesteld of dit niet discriminerend is juist voor de zwakste groep, de
leerlingen van MAVO/LBO die in deze optie slechts eenmaal mogen doubleren. Ook
de vorming van brede scholengemeenschappen, die vanuit onderwijskundige argumenten wordt bepleit, doet vanuit individueel perspectief de nodige twijfels rijzen. Worden
hiermee niet onder het mom van onderwijskundige argumenten verkapte bezuinigingen
doorgevoerd, zoals de VVD bijvoorbeeld stelt?
Geconstateerd kan worden dat het wetsvoorstel slechts in beperkte mate rechtmatig
en doelmatig is. De erosie die deze qualificaties in de voorgaande periode hebben
ondergaan zet zich door in de wijze waarop met de begrippen wordt geschermd. Want
welke betekenis moet worden gehecht aan het begrip doelmatigheid bij de basisvorming? Is deze wel te zien als een doelmatig instrument in de strijd tegen de hoge
uitval- en studiestakingscijfers, welke als een belangrijk doel van de basisvorming
wordt gepresenteerd? Dit valt zeer te betwijfelen gezien de grote nadruk die in de
basisvorming wordt gelegd op de cognitieve vakken, die het risico op uitval eerder
zullen verhogen. Ook de visie op de noodzaak van verandering in de positie van de
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leerling in het beroepsonderwijs lijkt weinig doelmatig. De vraag naar dit type opgeleiden is immers stijgende, zoals door D'66 bijvoorbeeld wordt opgemerkt. Maar ook
een begrip als rechtmatigheid verliest aan betekenis en krijgt niet de aandacht die het
verdient. De spanning tussen de van overheidswege te stellen eindtermen/kerndoelen
en de vrijheid van keuze van onderwijs van artikel 23 van de Grondwet vormt voor
de regering geen wezenlijk punt van debat.
Dat de argumenten voor deze ingrijpende onderwijsvoorstellen weinig overtuigend
zijn, lijkt ook de regering te beseffen. De visie op de taak van de staat wordt sterk
gerelativeerd. De voorstellen worden gepresenteerd als de uitkomst van een autonoom
proces, waarop de wetgever vrijwel geen invloed zou hebben kunnen uitoefenen.
Wat hiervan zij, vast staat wel dat de totstandkoming zowel van de basisschool als
van de basisvorming meer dan ooit bepaald is door politieke factoren. Dit blijkt met
name uit de discussie in de laatste fase van de parlementaire gedachtenwisseling over
het Wetsvoorstel op de basisvorming. Op de afhandeling van het wetsvoorstel blijkt
in dat stadium al te zijn vooruit gelopen. Het wordt voorgesteld alsof wijziging of
uitstel van de voorstellen niet meer aan de orde zou zijn; de basisvorming moet en zal
er komen.
Vervolgens blijkt het slechts een kleine stap van de aan ieder gelijkelijk ter beschikking gestelde mogelijkheden naar de verplichting om van die mogelijkheden
gebruik te maken. Leerlingen zijn in deze visie niet langer onvoldoende begaafd maar
verwijtbaar incompetent. Waren zij bovendien niet mondiger en weerderbaarder geworden? De formalisering van het gelijkheidsbeginsel in een geüniformeerd onderwijsstelsel, dat de ontvangers van onderwijs had moeten dienen, ontaardt hiermee in een
dictaat, dat tegen hen werkt.
De laatste stap in dit proces vormen de maatregelen, die in de jaren negentig worden
getroffen om tot een betere naleving van de leerplicht te komen. Om het schoolverzuim tegen te gaan wordt het voorstel gedaan om behalve de ouders ook de leerlingen
zelf aansprakelijk te stellen. Het voorstel wordt uitgewerkt in het wetsontwerp tot
wijziging van de leerplichtwet 1969 (1992).
Deze druk aan het eind van de keten op de handhavingsaspecten lijkt het ultieme
gevolg van een ontwikkeling, waarin rechtmatigheids- en doelmatigheidsoverwegingen
steeds verder zijn geërodeerd.
Dat juist de meest kwetsbare groep, voor wie de leerplicht in de eerste plaats
bedoeld was, van deze ontwikkeling de dupe is geworden, is een pijnlijke paradox. De
duur van de leerplicht en met name een daaraan verbonden systeem als de verplichte
basisvorming heeft erin geresulteerd dat juist voor de groep voor wie de leerplicht was
bedoeld en die er het meest behoefte aan had, het recht op onderwijs op de achtergrond is geraakt. Wil dit recht verwezenlijkt kunnen worden dan moet de leerling in
het onderwijs tot zijn recht kunnen komen. En dat betekent dat bij de inrichting van
het onderwijs niet voorbij gegaan kan worden aan de mogelijkheden tot ontwikkeling
van degenen die het onderwijs ontvangen. Artikel 29, eerste lid, onder a, van het
Verdrag inzake de Rechten van het Kind spreekt in dit verband over 'de zo volledig
mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke
vermogens van het kind'.
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Het creëren van de juiste voorwaarden is hierbij een eerste vereiste. Verplichtingen
kunnen het recht op onderwijs maar tot op zekere hoogte dienen en zijn contraproductief als deze niet in harmonie zijn met de vermogens van de ontvangers van onderwijs en met de voorzieningen die de staat daartoe in het leven roept.
Om hier met de woorden van Berlin te eindigen: 'We can only do what we are
able to, but that at least we have to do, against all oppression.' Dit is van toepassing
voor de individuele mens, maar sterker nog voor de overheid. Reikt deze te ver, dan
is zij niet meer in staat om aan haar eerste opdracht te voldoen, dat wil zeggen het
leveren van een bijdrage aan de verwezenlijking van de fundamentele rechten. Het
recht op onderwijs is hier essentieel. Het is niet alleen een fundamenteel vrijheidsrecht
als zodanig, maar het opent ook de weg voor de verwezenlijking van andere fundamentele rechten en de fundamentele rechten van anderen.

Summary and conclusions
The central issue of this study is how the fundamental principle of freedom, enshrined
in the Universal Declaration on Human Rights and in constitutional law, has been
treated in the legislation of compulsory education and associated legislation in the
course of time.
A century of legislation concerning compulsory education and related topics forces
one to conclude that fundamental rights of freedom have been increasingly violated.
The State's interference in this area has resulted in a significant loss of its authority
and effectiveness. The right to education has consequently been undermined. Compulsory education legislation, initiated by the government to 'enforce' this right to education, has reached a critical turning point after a century's passage. Particularly for the
group of most vulnerable pupils, for whom compulsory education was originally
intended, the right of education has been overshadowed.
The research in this study into the justification of the measures taken over this
period reveals a number of factors contributing to the process which has led to this
outcome. The historical analysis of the legislation here examined, based on the applied
criteria of legitimacy, appropriateness and practicality, reveals important shifts in the
interpretation of these criteria.
The shifts involved not only interpreting the criteria in relation to each other but
also interpreting the criteria themselves. Especially the content of the concept of
legitimacy has changed significantly over time.
The changed interpretation of the freedom concept illustrates this shift well. The
waning of the concept of freedom seems to follow the order of the above-mentioned
criteria. Broadly speaking, it can be said that the freedom perspective is displaced
firstly by considerations of legitimacy, then by issues of appropriateness, and with the
most recent measure of penalisation of truant youths, also in relation to practicality.
The process begins with the Children's Act of Van Houten (1874) and the Compulsory
Education Act (1900). Here the principal question of the lawfulness of state intervention was decided. The central issue was which criterion would be applied for intervention. The crux of the issue was the interpretation of the concept 'neglect'. Should this
include insufficient care for the mental development of the child? In that case does the
state have the right and the duty as the protector of the rights of the child to interfere
with the autonomy of the parents, and to require the parents to provide for the necessary education of their children. It can be concluded that there has seldom been such
fundamental discussion on the legal grounds for state intervention in the area of legislation concerning compulsory education and related legislation, as in the parliamentary
debates around the turn of the century. Although in these debates the social importance
of compulsory education as a tool of discipline played a significant role, it can also
be argued that the individual right of education for children with social and often
mental disability was the key factor. The demands made on education were modest.
The learning of discipline and regularity, important social skills for the time, was
considered more important than the transmission of knowledge. The most controversial
point was the universal application of the compulsory education legislation, affecting
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both the socially deprived, for whom the legislation was primarily designed, and the
'well-to-do', for whom the legislation was unnecessary. While some argued that the
latter would not practically be affected, since they already voluntarily met the regulations, others objected on principle to state intervention where it was not needed.
With the extension of compulsory education in the period of postwar reconstruction
and the expansion of the welfare state, the emphasis in governmental justification for
the legislation shifts almost exclusively in the direction of considerations of appropriateness. Compulsory education as a tool of discipline, and more general social requirements demanded of education, begin to play a greater role. World War Two exercises an important influence on these developments. In the justification of the post-war
proposals for the extension of compulsory education, firstly in 1946 to eight years, and
in the Bill for Compulsory Education 1968, to nine years, social interests play a dominant role. 'Neglect' remains a deciding criterion for state intervention, albeit that the
interpretation of this concept has clearly developed with the demands of the time. In
parliament, 'neglect' as criterion is no longer debated, but is simply accepted. The
improvement of the position of the socially and intellectually weak pupils remains
central.
The conflict with the freedom perspective is not at stake: it is assumed that individual interest is fully compatible with social interest. The legitimacy and appropriateness of the proposed legislation go hand in hand here.
The practicality of the proposals are now central to the debate. One is generally
of the opinion that the measures can only be applied when the necessary and suitable
educational resources are made available. Such extended education needs to be tailored
to the group of less-gifted pupils who as a result of the legislated extension of compulsory education are obliged to attend school. The general consensus concerning the
measures to be taken is seen as an important source of justification. Consequently the
application of these measures is seen as a point of social concern and not of punitive
action.
An exception to this development is the Bill for Secondary Education, introduced
to parliament in 1958. This bill for the first time introduces another interpretation of
the principle of legitimacy. The legal ground for state intervention concerning education is considerably extended in this bill. Instead of a countermeasure for 'neglect',
concern for the general well-being is now introduced as criterion for state intervention.
A proposal for a general review of the system of higher education follows. Uniformity
and centralisation form important key concepts in this system review.
In the 60's and the 70's developments take place that have an important influence on
later education legislation. The vision of the state's role changes radically. The welfare
state is at its peak and it is assumed that the state has the task and the capacity to
bring welfare within everyone's reach. The desirability of the individual's own sphere
is as such not felt. There is a total absence of any critical questioning of the competence and scope of the state. The legitimacy criterion for state intervention thus undergoes a fundamental change. It is now defined in terms of justice; and what is just, is:
'giving everyone maximum opportunity to realise their personal plans and ambitions'.
The concept of appropriateness is also applied in a different way. The question is not
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so much if the proposals are appropriate, but if they are desired. The contemporary
optimistic climate concerning human progress promotes the assumption that human
shortcoming, in this case a shortage of natural talent and lack of motivation, can be
compensated for by appropriate education. Despite this broadening of the criterion for
legitimacy and appropriateness, both these concepts harmonise within the welfare
vision of the state. This is also reflected in the specific objectives of education. The
classic functions of education, individual development and social preparation, also go
hand in hand. There is a general consensus.
Following the oil crisis (1973) there is a serious disruption of the development of
the welfare state. The appropriateness of the measures, which is actually more problematic than expected - enthusiasm for participating in the partial compulsory education
is low - comes under further pressure. The vision of the state's role remains the same
and, under the influence of the political creed of the Den Uyl cabinet, is even expanded. The negative effects of the measures prepare the way for even more fundamental
changes. The liberal-orientated criterion of legitimacy, that everyone be given maximum chance for personal development, gives way to the socialistically-tinted criterion
that everyone would receive equal chances. Legitimacy becomes identified with equality. Legitimacy and appropriateness now begin to separate. The content of both concepts also changes in meaning.
A highpoint in this development is the presentation of the proposals in the Contouren Memorandum of a future educational system (1975). With the proposed adoption
of the legitimacy criterion used in this memorandum, a radical change of perspective
occurs in the principle of freedom applied thus far. In this view, education is not seen
from the focus of the individual and his/her place in society, but in the first place is
viewed as a means of social change. This means a disruption with the previous period
of construction and expansion of the welfare state, when indeed the emphasis was laid
on society but it was assumed that this was also for the good of the individual. But the
appropriateness of the proposals is also dubious. As argued by the Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid, it is even doubtful if the social strata can be changed
through education. Research shows that social mobility decreases as participation in
general education increases, according to the Raad. There is even the danger, as
indicated by the Board of Education, that the opposite effect can happen. At a generally higher education level a selection mechanism can be expected to come into play
that is more directed at personal qualities of talent, creativity and character. This will
tend to benefit those children whose home background already equips them with the
necessary social and life skills. Formal egalitarianism would thus appear to be mainly
a facade of equality, masking an actual situation of inequality.
The Board of Education also issued an urgent warning concerning the content
matter of education, asking: 'where are such concepts as solidarity, belonging or
'servanthood', alongside those of emancipation and social assertiveness?' Their question as to 'if the sort of education proposed by the Contouren Memorandum would
encourage a confrontation mentality, to the detriment of tolerance and the general
social climate' appears to have accurately foreseen later possible developments. The
board also criticises the one-sided education vision of the Contouren Memorandum:
the utilitarian approach dominates, with the result that 'participation in a long cultural
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tradition and development of the individual as an independent-thinking and critical
being' is squeezed out.
The practicality of the measures and the consensus principle both become casualties
in the battle for the ideal of equality.
Although the plans of the Contouren Memorandum as such do not proceed, these
greatly influence later events. Developments that occur in the 80's with the introduction of the Primary Education Law (basisonderwijs) and the Intermediate Education
Law (basisvorming) closely follow the plans of this memorandum. A basic education
phase for 4-12 year olds and a broad, general, early secondary education, are given
place in this legislation. Both of these radical operations are carried out despite the
loss of the ideal and financial basis. How can this be accounted for?
An important factor is clearly the far-reaching standardisation that closely accompanied the general revision of both elementary and secondary education. Uniformity,
applied as an educational concept for promoting equal opportunity, appears to fit well
in the market- orientated thinking of the 80's.
The tone of the Bill for Secondary Education is here continued and, just as with
the process around this bill in 1958, criticism is also expressed about the general
character of the regulation and the related tendency towards uniformity. Once again
the dangers this can have for both the least and most talented pupils are pointed out.
Even though this danger is real, the effects of this approach are reinforced through
the emphasis on the greatest possible efficiency in education. These objectives, expressed in the 'raising of the standard of youth education' form the second leg on
which the proposed law stands. This combination of equality and efficiency leads to
uniformity, as an educational concept, being further cast adrift from the ideal out of
which it was born: equal opportunity for all. This approach relegates the individual
pupil to a secondary role.
Further it seems just a small step from ensuring equal opportunities for all to imposing the obligation to use these opportunities. In this vision pupils are no longer 'insufficiently gifted' but are at fault for being incompetent. After all, had they not become
more 'emancipated and socially assertive'? Instead of serving the needs of the recipients of education, the formalisation of the principle of equality in a uniform educational system degenerates here into a dictate that works against them.
The last steps in this process are the measures taken in the 90's to reach at a better
compliance with the compulsory education legislation. In order to counter truancy
more effectively it is proposed that not only parents but also pupils are held responsible. The proposal is elaborated in the amendment Compulsory Education Act 1969
(1992).
This pressure for better compliance at the end of the chain (legitimacy-appropriateness-practicality) appears to be the ultimate result of a development in which considerations of legitimacy and appropriateness have been continually eroded.
The fact that the very group for whom compulsory education was meant in the first
place - the most vulnerable pupils - has become the victim of this development, is a
painful paradox. The length of the mandatory schooling, and especially the related
obligatory intermediate education, has resulted in the right of education being oversha-
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dowed for the very group for whom this right was intended and who needed it the
most. For this right to be exercised, it is necessary for the pupil to be able to realise
his/her full potential. And that means that the educational system should not ignore the
possibilities for the development of those who receive the education. Article 29, first
paragraph, under a, of the Convention on the Rights of the Child, speaks in this regard
about 'the fullest possible development of the personality, talents, and mental and
physical abilities of the child.'
The creation of the right conditions is hereby a primary requirement. Obligations
can only serve the right of education to a certain level and are counterproductive if
these are not in harmony with the abilities of the recipients of education and with the
resources provided by the state.
As Berlin says: 'We can only do what we are able to, but that at least we have to
do, against all oppression.' This applies for the individual human being but even more
for the state. When the state reaches too far it is not able any more to fulfil its primary
task, that is to say, to guarantee people fundamental rights. The right to education is
essential here. It is not only a fundamental right of freedom as such; it is the
springboard for the realisation of the other fundamental rights and of the fundamental
rights of others.
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Vall een recht op onderwijs Ie rijmen mei de leerplicht: In de onderliggende sludie wordl onderzoent hoe de relatie lussen deze grootheden vanal
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argumenten.
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is een pijnlijke paradox.
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