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Ten geleide

Het zesendertigste nummer van het Tijd-
schrift voor Humanistiek heeft een bijzonder
karakter. Het komt voort uit een samenwer-
kingsproject met het Vlaamse humanistisch
ge'inspireerde tijdschrift Ethiek en Maatschap-
pij. Het doel van deze samenwerking is het
bevorderen van de inhoudelijke uitwisseling
en dialoog tussen de humanistische bewe-
ging in Vlaanderen en in Nederland. Met het
oog daarop brengen beide redacties dit jaar
en komend jaar een gezamenlijk 'jaarschrift'
uit rond een actueel thema waarover huma-
nistische denkers, onderzoekers en praktijk-
mensen hun licht laten schijnen.

Het eerste gemeenschappelijke jaarschrift is
gewijd aan het thema 'Onderwijs, levensbe-
schouwing en ethiek'. Het is samengesteld door
een themaredactie bestaande uit Gily Coene en
Jan Verplaetse namens Ethiek en Maatschappij
en Caroline Suransky enWiel Veugelers namens
het Tijdschrift voor Humanistiek.
De redactie van het Tijdschrift voor Humanis-
tiek hoopt dat de lezers van beide tijdschrif-
ten evenzeer geboeid zullen worden door de
overeenkomsten als door de verschillen die
oprijzen uit de bijdragen van de Vlaamse
en de Nederlandse auteurs rond dit actuele
thema.
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Naast het - extra grote - themagedeelte, zijn
in dit nummer ook twee artikelen opgeno-
men over het belang van actief pluralisme.
Het eerste artikel, geschreven door Caroline
Suransky en Henk Manschot, biedt zicht op
een belangrijk onderdeel van het brede ken-
nisprogramma dat door Hivos in gang is
gezet, namelijk het internationale onder-
zoeksprogramma Promoting P/uralism, geco-
ordineerd vanuit het door Hivos ondersteunde
Kosmopolis instituut van de Universiteit voor
Humanistiek. Het tweede artikel, van de hand
van Patrick Loobuyck, biedt zicht op theorie
en praktijk van actief pluralisme binnen het
vrijzinnig humanisme in Vlaanderen. Plura-
lisme kortom op globaal, regionaal en lokaal
niveau als centraal begrip van een eigentijds,
activerend en bezielend humanisme.

Harry Kunneman
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het basisonderwijs, in het voortgezet (secundair)
onderwijs maakt levensbeschouwing deel uit van
diverse vakken, met uitzondering van het bijzon-
der onderwijs op religieuze grondslag.
Tegen deze achtergrond bespreekt Wiel Veugelers
de relatie levensbeschouwing en onderwijs in
Nederland en onderzoekt de vraag hoe docenten
levensbeschouwing en godsdienst in Nederland
uiting geven aan de verhouding en spanningen
tussen de visies van de school, de leerlingen, hun
ouders en de overheid. Veugelers onderscheidt
een viertal modellen die de relatie levensbeschou-
wing en onderwijs uitdrukken, en toetst dit aan
de hand van een kleinschalig empirisch onder-
zoek van de onderwijspraktijk in katholieke en
protestants-christelijke scholen. Het onderzoek
laat zien dat de praktijk in de richting gaat van het
ondersteunen van leerlingen bij hun persoonlijke
identiteitsontwikkeling, dat leerlingen kennis ma-
ken met een diversiteit aan levensbeschouwingen
en dat de school probeert de waardering van de
diversiteit te bevorderen, maar dat de levensbe-
schouwelijke scholen toch blijven werken vanuit
hun eigen levensbeschouwing.
Veugelers geeft aan dat in het algemeen-bijzonder
onderwijs scholen een vergelijkbare levensbe-
schouwelijke keuze voor het humanisme kunnen
maken. Openbare scholen daarentegen worden
geacht vanuit hun neutraliteit geen keuze te ma-
ken, en de leerlingen binnen democratische ver-
houdingen te ondersteunen in hun persoonlijke
zelfgekozen levensbeschouwelijke ontwikkeling.
Eddy Borms belicht de identiteit van het levens-
beschouwelijke vak niet-confessionele zedenleer.
In Vlaanderen bestaat er nog steeds discussie over
de vraag of dit vak de vrijzinnig-humanistische
levensbeschouwing dient te vertegenwoordigen,
dan wel of het een neutraal alternatief is voor de
bestaande godsdienstige vakken. Deze tweeslach-
tigheid toont zich het duidelijkst in het kader van
de opleiding van de leerkrachten niet-confessio-
nele zedenleer. Kort na het Schoolpact van 1958
werd aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent
de afdeling moraalwetenschap ingericht, die on-
der meer zou instaan voor de opleiding van leer-
krachten niet-confessionele zedenleer. Voor de
oprichters van de moraalwetenschap, Leo Apostel
en Jaap Kruithof, diende het vak niet-confessio-
nele zedenleer een uitgesproken neutraal karak-
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ter te hebben en zich te richten tot alle leerlingen,
ongeacht hun particuliere levensbeschouwing of
godsdienstige overtuiging. 'De moraal als weten-
schap is een cursus voor allen' dOOtApostel.(l)Hij
was wel van oordeel dat naast dit vak nog een spe-
cifiek vak vrijzinnige ideologie diende te worden
ingericht voor de niet -gelovigen. (2) Borms betoogt
echter dat het vak niet-confessionele zedenleer in
de praktijk nooit een neutraal karakter heeft ge-
kend, maar van meet af aan in de praktijk een hu-
manistische en vrijzinnige inkleuring kende. Zijn
bijdrage bespreekt verder wat de vrijzinnig-hu-
manistische levensbeschouwing inhoudt en hoe
deze zich vertaalt in de organisatie en de leerplan-
nen van het vak niet-confessionele zedenleer.
Christine van der Mars, Marco Otten en Gun-
dalyn Hemmink onderzoeken het humanistische
gehalte van twee levensbeschouwelijke lesme-
thodes in Nederland. Daaronder verstaan zij de
lesmethoden die bijdragen aan onderwijs of vor-
ming van leerlingen op gebied van zingeving en
identiteitsontwikkeling. Deze vorm van onderwijs
komt niet alleen aan bod in de levensbeschouwe-
lijke vakken, maar ook in algemene vakken. Om
te bepalen in welke mate een lesmethode hu-
manistisch is, beroepen zij zich op het werk van
Nimrod Aloni, die vier tradities onderscheidt in
humanistisch onderwijs: de traditie van Bildung,
de romantische of naturalistische traditie, de exis-
tentialistische en tenslotte de sociaal-kritische tra-
ditie. Opvallend is dat de ene methode meer op het
proces is gericht, en een combinatie laat zien van
de romantische en de existentiële traditie,terwijl
de andere methode meer gericht is op de inhoud
en Bildung combineert met een sociaal-kritische
benadering. De auteurs pleiten voor het verbin-
den van beide invalshoeken.

2. Ethische reflecties op diversiteit
Onderwijs heeft als belangrijke maatschappelijke
opdracht de gelijke kansen in de samenleving te
garanderen en te bevorderen. Dat dit niet nood-
zakelijk wordt gerealiseerd door een strikt gelijke
behandeling voor ieder kind te waarborgen, wordt
allang onderkend. Niettemin werpen zich heel
wat vragen op over de mate waarin rekening moet
en kan worden gehouden met de toenemende le-
vensbeschouwelijke en culturele diversiteit in de
samenleving.
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Een discussie die de laatste tijd nogal oplaait, be-
treft de vraag of creationisme in het onderwijs
moet of mag worden onderwezen. Lobbygroepen
in de Verenigde Staten ijveren al geruime tijd
voor het opnemen van de creationistische visie
in de lessen biologie. Intussen is het debat ook
naar Europa overgewaaid. In 2005 pleitte de
Nederlandse Minister voor Onderwijs Maria van
der Hoeven er nog voor om 'Intelligent Design'
als een alternatief verklaringsmodel naast de evo-
lutieleer van Darwin in het onderwijs aan te bie-
den. In 2007 nam een commissie van de Raad van
Europa een ontwerpresolutie aan die pleit voor
een verbod op het onderwijzen van creationisme
en op het gebruik van creationistisch lesmateriaal
in de wetenschapslessen. De vraag in verband met
creationisme in het onderwijs stelt zich recente-
lijk in Vlaanderen vooral naar aanleiding van de
verspreiding van de islamitische variant van het
creationisme.
Werner De Saeger onderzoekt in zijn bijdrage
de situatie in het Vlaamse onderwijs en komt
tot de conclusie dat gebruik van creationistisch
lesmateriaal, het onderwijzen van creationisme
of Intelligent Design in de lessen biologie niet
expliciet verboden is. De Saeger pleit ervoor dat
een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen
de wetenschappelijke lessen biologie en de gods-
dienstlessen. Volgens De Saeger kan creationisme
alleen in de godsdienstlessen worden besproken
en dienen er ook wettelijke bepalingen te worden
uitgevaardigd die het gebruik van creationistisch
lesmateriaal en het onderwijs van creationisme
verbieden in de wetenschapslessen.
In Nederland wordt al geruime tijd melding ge-
maakt van een toenemende normvervaging en
normoverschrijdingen bij leerlingen. In zijn bij-
drage bespreekt Cees Klaassen het belang van
morele moed van docenten voor het durven aan-
gaan van morele discussies met leerlingen. Hij
baseert zich daarbij op een exploratief onderzoek
in middelbare beroepsopleidingen in regionale
opleidingscentra (ROe) in Nederland. Daaruit
blijkt onder meer dat docenten morele moed een
belangrijk gegeven vinden, zowel bij het hand-
haven van schoolregels als bij het stimuleren van
de waardeontwikkeling, maar dat zij daarbij zel-
den voldoende steun ervaren van collegàs of het
schoolbestuur. Klaassen pleit er dan ook voor
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dat deze morele moed geen individuele zaak zou
blijven, maar zou ondersteund worden door een
doordacht pedagogisch schoolbeleid.
Jan Verplaetse werpt een ethische blik op de
praktijk van het thuisonderwijs in Vlaanderen en
Nederland. De leerplicht in België impliceert geen
schoolplicht en het thuisonderwijs blijkt er recent
aan belang te winnen. In Nederland geldt wel een
schoolplicht, maar hierop worden uitzonderin-
gen op grond van religieuze en levensbeschou-
welijke bezwaren toegestaan. Duidelijke cijfers
zijn niet voorhanden - heel wat thuisonderwijs
verloopt vermoedelijk illegaal. De auteur onder-
zoekt de diverse voor- en tegenargumenten en
concludeert dat tolerantie van het thuisonderwijs
aangewezen is en, in het geval van Nederland,
de wettelijke criteria daartoe dienen te worden
aangepast, zodat thuisonderwijs het recht wordt
van ieder kind. Anderzijds wordt wel een gede-
gen overheidstoezicht op de kwaliteit van dit
thuisonderwijs gevraagd. Hiervoor beroept de
auteur zich op het door Joël Feinberg geformu-
leerde principe dat ieder kind recht heeft op een
open toekomst. Thuisonderwijs mag geen excuus
vormen om kinderen fundamentele wetenschap-
pelijke of maatschappelijke kennis en vorming te
onthouden.
Het artikel 'De pluriforme school en leren; Peda-
gogische overwegingen, van BasLevering, Marieke
Kroneman, Wilna Meijer, Wouter Pols, Caroline
Suransky, Wiel Veugelers en Lennart Vriens is ge-
baseerd op een rapport dat door een groep peda-
gogen is gemaakt op verzoek van de Vereniging
voor Openbaar Onderwijs in Nederland. De
vraag was wat het betekent om op te groeien in
een pluriforme leeromgeving en welke invloed
dit kan hebben op de identiteitsontwikkeling van
leerlingen. In dit artikel concentreren de auteurs
zich op de pedagogisch overwegingen over leren
in de pluriforme school.
In Nederland is veel publieke discussie over de
kwaliteit van onderwijs en vooral over het ge-
bruik van zogenaamde alternatieve les- en onder-
wijsmethodes, ondergebracht onder de noemer
van het 'nieuwe leren'. Bart Koet bespreekt de fi-
losofie van het 'nieuwe leren' in de narratieve pe-
dagogie van Theo Thijssen aan de hand van zijn
boek De Gelukkige Klas. Volgens de auteur is het
zogenaamde nieuwe leren helemaal niet zo nieuw
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en kan vandaag nog heel wat inspiratie worden
ontleend aan enkele van Thijssens boeken.

3. Waarden en diversiteit in de onderwijspraktijk
In het derde deel tenslotte worden enkele con-
crete praktijkvoorbeelden besproken. Alexandra
Bronsveld belicht de praktijk van het vak levens-
kunde dat aan het Luzac Lyceum in Hilversum
wordt gedoceerd. Een dergelijk vak beoogt een
open dialoog met jongeren over sociale, existen-
tiële en levensbeschouwelijke vragen. De auteur
betoogt dat deze benadering van grote waarde is
voor de identiteitsontwikkeling van jongeren en
het bevorderen van hun zelfverantwoordelijkheid.
Luc Heyerick bespreekt de discussie en het re-
cente experiment met betrekking tot thuistaalon-
derwijs in Vlaanderen. Via thuistaalonderwijs be-
oogt men meer gelijke onderwijskansen en meer
positieve identiteitsontwikkeling bij allochtone
leerlingen. Op dit moment wordt hun thuistaal
op school vaak verboden of negatief bejegend.
Heyerick licht de wetenschappelijke basis en de
krachtlijnen van het in enkele Gentse scholen op-
gezette thuistaalproject toe.
Lotte Huijing, werkzaam bij het Try-Out-theater,
bespreekt een bijzondere aanpak van internet-
pesten door middel van interactief theater, geïn-
spireerd op het forumtheater van Auguste Boal.
Toeschouwers (spectators) worden daarbij actieve
acteurs (spectactors) en leren zich op deze manier
in verschillende rollen in te leven.
Tenslotte belicht Anne-Marie van Rooijen hoe zij
als docente aan het Regionaal Opleiding Centrum
(ROe) in Utrecht geconfronteerd wordt met di-
lemmàs in verband met gehoorzaamheid en ver-
antwoordelijkheid aan de kant van leerlingen.
De artikelen in deze gezamenlijke uitgave van het
Vlaamse tijdschrift Ethiek en Maatschappij en het
Nederlandse Tijdschrift voor Humanistiek laten
zien dat zowel in Vlaanderen als in Nederland
de relatie onderwijs, levensbeschoU\ving en
ethiek zeer relevant en in beweging is. Ondanks
veel overeenkomsten in themàs en perspectie-
ven wordt ook duidelijk dat lokale, historische
en sociaal-culturele ontwikkelingen de beleving
van leerkrachten, ouders en leerlingen rond deze
themàs in hoge mate beïnvloeden. Datzelfde geldt
voor de mogelijkheden voor verandering. De bij-
dragen laten ook zien dat er op verschillende ni-
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veaus mogelijkheden zijn voor een humanistisch
perspectief op onderwijs: op het niveau van de
praktijk, van analyses, van initiatieven en van be-
leid. Verdere samenwerking tussen wetenschap-
pers en docenten uit Vlaanderen en Nederland is
niet alleen van belang om meer zicht te krijgen op
mogelijkheden voor humanistische perspectieven
op onderwijs, maar ook om te leren van elkaars
ervaringen met het oog op een bredere humanis-
tisch geïnspireerde educatieve gemeenschap.

Gily Coene is docente Moraalwetenschappen en
Humanistiek aan de Vrije Universiteit Brussel.

Caroline Suransky is portefeuillehouder Onderwijs
in het College van Bestuur en lid van de Educatie
sectie van de Universiteit voor Humanistiek.
Daarnaast is ze adjunct-directeur van het Kosmo-
polis Instituut van de UvH en voorzitter van het
internationale 'Promoting Pluralism' kennispro-
gramma, een initiatief van Kosmopolis en het
Humanistisch Instituut voor Samenwerking met
OntwikkeÎingslanden (HIVOS)

Prof Dr. Jan Verplaetse is moraalfilosoofverbonden
aan Universiteit Gent. Hij doceert er vakken over
argumentatieleer, ethiek en moraalpsychologie.

Wiel Veugelers is als bijzonder hoogleraar educatie
verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek
en als docent en onderzoeker aan het Instituut
voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van
Amsterdam.

Noten

(1) Leo Apostel. Pluralistische grondslagen van de
moraalwetenschap, Gent 1965;heruitgeven in
Ethiek en Maatschappij, Dubbelnummer ter
gelegenheidvan 40jaarMoraalwetenschappen
aan de Gentse Universiteit, zesde jaargang,
nummer 3-4, 2003, 98-144.

(2) Met 'vrijzinnig' wordt in Vlaanderen ongelo-
vig bedoeld, in Nederland verwijst de term
eerder naar een liberale interpretatie van een
geloofsleer.
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Yair Aa: Zonder titel, aquarel, 27 x 35 cm.
(Uit de collectie van kunstuitleen Beeldend Gesproken, Amsterdam 2008.)
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Neutraal en toch divers
Een te moeilijke evenwichtsoefening voor het onderwijs in

Vlaanderen?

Bengt Verbeeck

Diversiteit in de samenleving wordt altijd
weerspiegeld in het onderwijs. De over-
heid wordt echter geacht zich hierbij steeds
neutraal op te stellen. Onderwijs dat wordt
ingericht door de overheid krijgt bijgevolg
de moeilijke taak toebedeeld om een even-
wicht te vinden tussen belangrijke maat-
schappelijke waarden als 'neutraliteit' en
'diversiteit'. In Vlaanderen werd deze taak
de laatste decennia met wisselend succes
uitgevoerd.
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Schooldiversiteit versus overheidsneu-
traliteit?

In België wordt al enkele jaren een - bij tij-
den - heftig debat gevoerd over het al dan
niet verbieden van het dragen van een hoofd-
doek op de openbare scholen. De opvatting die
momenteel de bovenhand lijkt te halen is dat
religieuze of levensbeschouwelijke symbolen
als dusdanig niet thuishoren in het door de
Gemeenschappen gefinancierd onderwijs (het
'Gemeenschapsonderwijs') omdat dit de neu-
traliteitspositie van de overheid in het gedrang
zou brengen. Dezelfde redenering wordt nu
steeds vaker gehanteerd om religieuze symbo-
len eveneens te verbieden in onderwijsinstel-
lingen die door andere openbare besturen zoals
gemeenten, steden en provincies zijn opgericht
(het zogenaamde 'gesubsidieerd officieel onder-
wijs'). Neutraliteit wordt op die wijze langza-
merhand gelijkgeschakeld met een beleid van
'zero-tolerance' ten opzichte van diversiteit.
Met andere woorden, neutraliteit wordt gezien
als een vorm van (structurele) nuldiversiteit.
Een dergelijke evolutie kan om verschillende
redenen - vooral vanuit een juridische invals-
hoek - opmerkelijk worden genoemd.
Het evenwicht tussen diversiteit en neutrali-
teit is al decennialang een centraal thema in de
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Belgische onderwijspolitiek. De grondwettelijk
gewaarborgde vrijheid van onderwijs leidt in
beginsel tot een diversiteit aan scholen: eenie-
der is immers vrij om onderwijs in te richten.
De neutraliteit van de overheid houdt essenti-
eel een onthoudingsplicht in.
Aanvankelijk werd de constitutionele onder-
wijsvrijheid benut om een onderwijsnet dat
steunt op een rooms-katholieke levensbe-
schouwing uit te bouwen. Nog steeds bestaat
het overgrote deel van het (gesubsidieerd) vrij
onderwijs in België uit katholieke onderwijsin-
stellingen. Toch kan en mag het vrij onderwijs
niet worden vereenzelvigd met het katholiek
onderwijs; ook joodse, protestantse, vrijzin-
nige en sinds kort islamitische scholen moeten
tot het vrij onderwijs worden gerekend. Een
bijzondere plaats in het vrij onderwijs wordt
daarnaast ingenomen door de zogenaamde
'kleine onderwijsverstrekkers'; het betreft
onderwijsinstellingen die niet gegrondvest zijn
op een welbepaalde levensbeschouwing maar
wel op een specifieke pedagogische methode
(Freinetscholen, Steineronderwijs).
Onderwijsvrijheid kan weliswaar leiden tot
diversiteit van onderwijs maar daarmee is de
diversiteit in het onderwijs nog niet gewaar-
borgd. Integendeel, algemeen werd aangeno-
men dat de vrijheid om het onderwijs in te
richten naar de eigen levensbeschouwing de
quasi-absolute vrijheid inhield om onder meer
een eigen inschrijvingsbeleid te organiseren.
Het decreet betreffende gelijke onderwijskan-
sen van 28 juni 2002 (GOK-decreet-I) zorgde
op dit vlak voor een belangrijke omwenteling.
(I) Wat het inschrijvingsbeleid betreft, wordt
in Vlaanderen niet langer een onderscheid
gemaakt tussen officiële en vrije onderwijsin-
stellingen; dit betekent dat na de inwerkingtre-
ding van het GOK-decreet-I vrije scholen niet
langer geacht kunnen worden over een ruimer
weigeringsrecht te beschikken. Het decreet
somt een limitatief aantal redenen op die kun-
nen worden ingeroepen om het verzoek tot
inschrijving te weigeren, en die redenen zijn
voor alle scholen dezelfde (Verbeeck 2008,
20-23). Een van de belangrijkste doelstel-
lingen van het GOK-decreet-I is de vorming
van zogenaamde 'concentratiescholen' tegen
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te gaan en bijgevolg kan dit decreet worden
opgevat als een maatregel ter bevordering van
diversiteit in onderwijs.
Het Belgisch Grondwettelijk Hof oordeelde dat
het GOK-decreet-I weliswaar de vrijheid van
onderwijs aan banden legt maar niet schendt
omdat onderwijsinstellingen nog meer dan
voldoende invulling kunnen geven aan een
eigen inschrijvingsbeleid door middel van het
pedagogisch project en het schoolreglement.(2)
Bij de eerste inschrijving moeten de ouders
van de leerling instemmen met het pedago-
gisch project en het desbetreffende school-
reglement. Ingeval geen instemming van de
ouders of de leerling wordt bekomen, kan
de inschrijving niet worden gerealiseerd. Het
pedagogisch project en het schoolreglement
vormen aldus de kern van het beleid dat de
school wil voeren; dit betekent dat uiteindelijk
elkeen die onderwijs inricht en organiseert -
in België wordt hiervoor de term' inrichtende
macht' gehanteerd - zelf verantwoordelijk is
voor de concrete invulling van concepten als
'neutraliteit' en 'diversiteit'.

Historische achtergrond

Het actief onderwijsbeleid van Willem I ten tijde
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
(1815-1830) zorgde voor een dermate grote
tegenreactie in de Zuidelijke Nederlanden dat
de grondwetgever van 1831 aan de onder-
wijsvrijheid een prominente plaats toekende
in de prille Belgische grondwet. Het toenma-
lige artikel 17 van de Grondwet gold als één
van de meest originele onderwijsartikelen van
de negentiende-eeuwse Europese grondwet-
ten (Veny 1988, 574). Onderwijsvrijheid werd
- vooral in katholieke kringen - uitgelegd in
termen van een bevoorrechte positie voor het
particulier initiatief en een subsidiaire rol voor
de Staat (Huisman & Verstegen 1999,358). Dit
standpunt domineerde tot de jaren vijftig van
de vorige eeuw het onderwijsbeleid in België, al
zou dit herhaaldelijk aanleiding geven tot poli-
tieke conflicten.
De beperkte onderwijsrol die aanvankelijk aan
de Staat werd toebedeeld, kwam heel duide-
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lijk naar voren in de negentiende eeuw toen
elke Belgische gemeente ervoor kon kiezen
ofwel een aan de rijksinspectie onderwor-
pen gemeenteschool in te richten, ofwel een
vrije school 'aan te nemen' en te subsidiëren
(Tyssens 1994, 92-93). Met andere woorden,
het gemeentelijk lager onderwijs was in geen
enkel geval bedoeld om levensbeschouwelijk
'neutraal' openbaar onderwijs aan te bieden.
Tijdens de zogenaamde Eerste Schoolstrijd
(1878-1884) zou - vooral vanuit liberale hoek
- worden gepleit voor een secularisering van
het gemeentelijk onderwijs en voor een meer
actieve onderwijsrol voor de centrale overheid.
Na de overweldigende verkiezingsoverwinning
van de katholieke partij in 1884 behield elke
gemeente het recht om zelf te beslissen of het
katholiek leerprogramma dan wel het leerpro-
gramma van de staatsscholen werd overgeno-
men in de gemeentescholen.
Een tweede belangrijkeconfrontatietussen voor-
standers en tegenstanders van overheidsinitia-
tief inzake onderwijs vond plaats in de periode
1954 - 1958. Deze Tweede Schoolstrijd, waarbij
het zwaartepunt vooral in het secundair onder-
wijs lag, zou uiteindelijk resulteren in een door
de drie grote politieke stromingen (katholieken,
liberalen en socialisten) gesloten politiek com-
promis: met name het Schoolpact en de daaruit
voortvloeiende Schoolpactwet van 29 mei 1959
(Pelgrims 1983, 24-25; Tyssens 1994, 98-99).
Het bestaan van verschillende onderwijsnetten
werd bevestigd en om de onderwijsvrijheid te
waarborgen werd het recht op subsidiëring van
het vrij onderwijs erkend; daartegenover stond
dat het vrij onderwijs voortaan onderworpen
zou zijn aan dezelfde regelgeving als het offici-
eel onderwijs en dat in het secundair onderwijs
geen inschrijvingsgelden meer mochten wor-
den gevraagd (Zoontjens 2006, 338-339). Ook
de neutraliteit van het (toenmalige) rijkson-
derwijs werd als een centraal beginsel van het
Schoolpact vastgelegd.
De overheveling van de onderwijsbevoegdhe-
den naar de Gemeenschappen in 1988 bete-
kende niet alleen dat het 'Rijksonderwijs' werd
herdoopt tot 'Gemeenschapsonderwijs' maar
gaf tevens aanleiding tot vastleggen van enkele
belangrijke Schoolpactbeginselen, zoals de neu-
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traliteit van het Gemeenschapsonderwijs, in de
Belgische Grondwet. De verschillen in politieke
en ideologische verhoudingen aan weerskanten
van de taalgrens zorgden ervoor dat om de
schoolvrede te bewaren de nodige garanties
moesten worden vastgelegd op het niveau van
de Grondwet eerder dan op het niveau van een
bij gewone meerderheid te wijzigen wet (Baert
1991,8). Bovendien was - en is nog altijd - de
positie van het gesubsidieerd vrij onderwijs
in Wallonië zwakker dan in Vlaanderen (:t
70% van het onderwijs in Vlaanderen tegen-
over 40 à 50% in Wallonië); de integratie van
de Schoolpactbeginselen in de Grondwet zou
aldus een betere bescherming bieden voor de
positie van het vrij onderwijs in Wallonië.

Levensbeschouwing en neutraliteit in
de Belgische Grondwet

In het kader van het hier belichte thema is het
aangewezen om even stil te staan bij de juri-
dische betekenis die in Vlaanderen op dit
ogenblik wordt gegeven aan klassieke School-
pactbeginselen als met name de 'neutraliteit
van het Gemeenschapsonderwijs' en 'keuze van
levensbeschouwelijk onderricht: Meteen is het
ook belangrijk om aan te stippen dat in tegenstel-
ling tot de Franstalige Gemeenschap de Vlaamse
Gemeenschap vrij snel na het verkrijgen van
onderwijsbevoegdheden werk maakte van het
overdragen van de inrichtende macht van het
Gemeenschapsonderwijs aan een volledig auto-
noom orgaan. (3) Dit betekent dat in Vlaanderen de
minister niet langer het Gemeenschapsonderwijs
organiseert en dus verder op gelijke wijze regel-
gevend optreedt ten aanzien van alle onderwijs-
netten (Gemeenschapsonderwijs, gesubsidieerd
officieel onderwijs en gesubsidieerd vrij onder-
wijs).

Neutraal onderwijs ingericht door de gemeenschap
Artikel 24, ~1, derde lid, van de Belgische
Grondwet luidt letterlijk als volgt: 'De
Gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De
neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied
voor de filosofische, ideologische of godsdienstige
opvattingen van de ouders en de leerlingen'. Een
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concrete omschrijving van het neutraliteitsbe-
grip wordt in de Grondwet niet gegeven; de
Grondwetgever heeft enkel - zoals blijkt uit
het gebruik van de woorden 'onder meer' - een
basisinhoud willen weergeven maar lijkt hier-
mee ook de deur te hebben geopend naar tal-
loze potentiële interpretatieproblemen (Veny
1988,581; De Groof 1989, 90).
De neutraliteitsplicht zoals oorspronkelijk
geformuleerd in het Schoolpact van 1958 en
naderhand uitgewerkt in de neutraliteitsver-
klaring van 8 mei 1963 door de Permanente
Schoolpactcommissie, betreft in essentie een
'negatieve' neutraliteit (Ornelis 2000, 282).
In een onderwijsinstelling van het Gemeen-
schapsonderwijs moet elke leerkracht zich
onthouden van een waardeoordeel ten voor-
dele of ten nadele van bepaalde godsdienstige,
filosofische of ideologische opvattingen. Een
dergelijke benadering van het neutraliteitsbe-
grip vindt bevestiging in de rechtspraak van het
Grondwettelijk Hof. Zo wordt in het arrest nr.
19/98 van 18 februari 1998 gesteld dat: 'De neu-
traliteit die de overheid op filosofisch, ideologisch
en godsdienstig vlak moet betrachten bij zowel
de inrichting van het gemeenschapsonderwijs
als het beleid inzake de subsidiëring van door
anderen ingerichte scholen, verbiedt haar filo-
sofische, ideologische of godsdienstige opvattin-
gen te bevoordelen of op te leggen.' Tezelfdertijd
voegt het Grondwettelijk Hof hieraan toe dat
een dergelijke onthoudingsplicht niet belet dat
de overheid bepaalde waarden, opvattingen en
houdingen als minimumdoelstellingen . voor
het onderwijs vastlegt, op voorwaarde dat deze
waarden en opvattingen niet strijden met enig
beginsel dat voor een democratische samenle-
ving wezenlijk is.(4)

De 'negatieve' neutraliteit van het Gemeen-
schapsonderwijs betekent niet dat een houding
van onverschilligheid moet worden aangeno-
men tegenover alle mogelijke meningsuitin-
gen of opvattingen van leerlingen en/of hun
ouders. Zo bepaalde het Grondwettelijk Hof
dat het naleven van de neutraliteitsverplich-
ting niet kan impliceren dat meningen moe-
ten kunnen worden geuit of dat met meningen
rekening moet worden gehouden die strafbaar
zijn gesteld en die de eer en de goede naam van

14

anderen aantasten en een bedreiging vormen
voor de democratie en aldus die rechten en
vrijheden rechtstreeks bedreigenYJ Met andere
woorden, neutraliteit is niet noodzakelijk op te
vatten als 'waardenvrij'. Dit standpunt wordt
bevestigd in het pedagogisch project van het
Gemeenschapsonderwijs; hierin verklaart de
inrichtende macht onder meer dat het actief
omgaan met diversiteit als een meerwaarde en
als een pijler van het Gemeenschapsonderwijs
moet worden beschouwd.
Aldus is het neutraliteitsbegrip - vanuit juri-
disch oogpunt - in de praktijk geëvolueerd
van een loutere onthoudingsplicht (passieve
neutraliteit) naar een meer positieve bena-
dering van diversiteit (actieve neutraliteit).
Centraal staat hierbij de opvatting dat in het
Gemeenschapsonderwijs mensen van alle over-
tuigingen welkom zijn. Via dit actief pluralisme
- zo wordt vermeld in het pedagogisch project
- beklemtoont het Gemeenschapsonderwijs
dat de mensheid, ondanks alle verschillen, ver-
bonden is door 'gemeenschappelijke waarden
en doelen: Zoals ook blijkt uit de hierboven
aangehaalde arresten van het Grondwettelijk
Hof is een dergelijke 'open' neutraliteit niet
onbegrensd; opvattingen die bijvoorbeeld
rechtstreeks de rechten en vrijheden van de
mens bedreigen, kunnen toch worden uitge-
sloten. Voorzichtigheid is geboden bij het toe-
passen van deze mogelijkheid tot begrenzing.
Bovenstaande rechtspraak mag - mijn inziens
- niet worden geïnterpreteerd als zouden lou-
tere opvattingen of meningsuitingen kunnen
worden geweerd uit openbare onderwijsinstel-
lingen enkel en alleen omdat zij 'controversieel'
of zelfs 'fundamentalistisch' getint zouden zijn.
Een positieve neutraliteitsbenadering veron-
derstelt juist dat ruimte wordt gecreëerd voor
het voeren van constructieve dialogen en voor
een vrije debatcultuur; slechts ingeval de con-
troversiële mening gepaard zou gaan met onbe-
tamelijk gedrag of met een intolerante houding
ten opzichte van andere meningen, kan worden
overgegaan tot een meer repressieve begren-
zing van de 'open' neutraliteit.
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Keuzerecht levensbeschouwelijk onderricht
In tegenstelling tot de inrichtende macht van
het Gemeenschapsonderwijs is het gemeente-
of provinciebestuur dat onderwijs wil inrich-
ten, niet gebonden door eenzelfde strikte neu-
traliteitsverplichting. Wel zijn alle scholen die
ingericht zijn door openbare besturen - dus
ook gemeentescholen en provinciale onder-
wijsinstellingen - verplicht om tot het einde
van de leerplicht de keuze aan te bieden tussen
onderricht in één van de erkende godsdiensten
en de niet-confessionele zedenleer. Dit tweede
Schoolpactbeginsel werd zoals vermeld in 1988
in de Grondwet opgenomen.
Aanvankelijk werd dit keuzerecht zelfs opge-
vat als een absolute keuzeplicht. De mogelijk-
heid om in openbare scholen vrijstelling van
levensbeschouwelijk onderricht te bekomen was
lange tijd uiterst precair en enkel in ministeriële
omzendbrieven terug te vinden. Na het arrest
Sluijs waarin de Raad van State oordeelde dat de
cursus niet-confessionele zedenleer in openbare
onderwijsinstellingen geen residuair karakter
had en dus niet kon worden opgelegd als ver-
plicht vak voor diegenen die niet kozen voor één
van de cursussen van de erkende godsdiensten,
kwam er in 1985 een eerste omzendbrief die een
tijdelijke keuzevrijstelling bevatte.(6)De ministe-
riële omzendbrief had enkel tot doel de nodige
tijd te verlenen om de leerplannen van het vak
niet-confessionele zedenleer aan te passen zodat
dit vak wel degelijk als neutraal en residuair zou
kunnen worden opgevat.
De vrijstellingsmogelijkheid werd in 1988 weer
afgeschaft omdat men vond dat de lessen niet-
confessionele zedenleer een neutrale inhoud
hadden gekregen (Overbeeke 1999, 250-251).
Het Vermeersch-arrest van 10 juli 1990, zorgde
echter voor de nodige druk om de herinvoering
van de vrijstellingen te bewerkstelligen. (7) Een
Jehova-getuige zou, aldus de rechter, terechte
bezwaren kunnen hebben tegen een cursus niet-
confessionele zedenleer. In tegenstelling tot het
arrest Sluijs verbond de Raad van State in het
arrest Vermeersch wel twee duidelijke voor-
waarden aan de overtuiging die aan de vrijstel-
lingsaanvraag moeten ten grondslag liggen.
Onder verwijzing naar artikel 2 Eerste Protocol
EVRM wordt gesteld dat de overtuiging in kwes-
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tie een zekere graad van kracht, ernst, coherentie
en belang moet hebben, en bovendien aan de
overheid kenbaar moet zijn gemaakt. Als reac-
tie op die meer punctuele rechtspraak werd het
vrijstellingsregime opnieuw ingevoerd maar
meteen werd geëist dat de aanvraag tot vrijstel-
ling omstandig zou worden gemotiveerd; in het
Davison-arrest daarentegen aanvaardde Raad
van State een korte bondige motivering waar-
door die vereiste opnieuw werd afgezwakt.(8)
De aanvraagprocedure werd eerst vereenvoudigd
en vervolgens in 1992 werd de beslissingsmacht
over het al dan niet toekennen van een vrijstel-
ling aan het schoolbestuur zelf toegekend. Aan
de inspecteurs van de levensbeschouwelijke vak-
ken werd twee jaar later de bevoegdheid gege-
ven om die vrijstellingsaanvragen in te zien en
te controleren.(9) De rol van de inspectie levens-
beschouwelijke vakken in het vrijstellingsregime
werd zwaar bekritiseerd; die inspectie is in han-
den van de erkende levensbeschouwingen, zodat
men zich de vraag kan stellen in hoeverre zij de
vrijstellingsaanvragen objectief en onpartijdig
kunnen beoordelen (Overbeeke 1999,257-258).
Met de huidige regeling, uitgewerkt in de
omzendbrief van 15 juli 2002, is evenwel reso-
luut voor een andere weg gekozen. (10) Allereerst
kunnen ouders die op basis van hun religieuze of
morele overtuiging bezwaren hebben tegen het
volgen van één van de aangeboden cursussen
godsdienst of niet-confessionele zedenleer op
aanvraag een vrijstelling bekomen. Ingeval de
leerling twaalf jaar of ouder is dan moet de keuze
voor het levensbeschouwelijk onderricht of de
eventuele aanvraag tot vrijstelling in samen-
spraak met de leerling gebeuren. (I 1) Ten tweede,
is het de verantwoordelijkheid van de aanvrager
zelf om ervoor te zorgen dat de betrokken leer-
ling tijdens de lesuren waarvoor de vrijstelling
werd verleend op school opdrachten uitvoert
die aansluiten bij de eigen levensbeschouwing.
Tot slot wordt de klassenraad belast met de taak
om te oordelen of de leerling die een vrijstelling
heeft bekomen, op toereikende wijze kan bewij-
zen dat hij of zij de vrijgekomen lestijden zinvol
heeft besteed aan de studie van de eigen levens-
beschouwing. Hierbij is het niet onbelangrijk om
op te merken dat de klassenraad in geen enkel
geval een inhoudelijke appreciatie kan uitbren-
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gen. Alle informatie omtrent de behandeling
van de keuze en van de vrijstelling wordt door
de schooldirecteur wel ter beschikking gehou-
den van de verificatie en/of de inspectie levens-
beschouwelijke vakken. In geen geval mogen
personeelsleden van de onderwijsinstelling druk
uitoefenen op de leerling om een bepaalde keuze
te maken; evenmin mogen zij zich bemoeien
met de bezigheden van de leerling tijdens de
vrijgestelde uren (Magits & Borms 2003, 224).
Opnieuw lijkt hier voornamelijk de passieve
neutraliteit op te duiken; het is niet duidelijk in
hoeverre - in het kader van actieve neutraliteit
- een officiële onderwijsinstelling verplicht zou
kunnen worden om in specifieke accommoda-
tie te voorzien opdat een vrijgestelde leerling
zich ten volle aan zijn eigen levensbeschouwing
zou kunnen wijden (bijvoorbeeld: het inrichten
van een serene gebedsruimte). Naar alle waar-
schijnlijkheid moet voorgaande vraag nega-
tief worden beantwoord; de overheid noch de
onderwijsinstellingen lijken op dit vlak voor-
stander te zijn van een grotere flexibiliteit. Ter
illustratie kan worden verwezen naar de moei-
zame discussie omtrent de vraag ofhet beleven
van een niet-katholieke feestdag de afwezig-
heid van de leerling op school kan wettigen. Pas
in 2003 heeft de Vlaamse overheid bij besluit
uitdrukkelijk vastgelegd dat 'het beleven van
de feestdagen die inherent zijn aan de door de
Grondwet erkende levensbeschouwelijke over-
tuiging van de leerling' als een geldige reden
voor de eventuele afwezigheid van de leerling
beschouwd. De minister van onderwijs bepaalt
wel - via omzendbrief - welke niet-katholieke
feestdagen hiervoor in aanmerking komen.
Terzijde moet worden opgemerkt dat leer-
krachten, aldus de huidige minister van onder-
wijs in antwoord op een parlementaire vraag,
geen vrijstelling genieten wanneer een werkdag
valt op een dag die voor de eigen levensbe-
schouwing een feestdag is.(12)

Intermezzo: de pluralistische school

Om de hierboven geschetste onderlinge tegen-
stellingen tussen het 'neutraal' officieel onder-
wijs en het confessioneel vrij onderwijs struc-
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tureel te overbruggen werden in de jaren '70 en
'80 enkele pogingen ondernomen om een alter-
natief onderwijsnet, met name het pluralistisch
onderwijs, uit te bouwen. De aanzet hiervoor
werd gegeven in 1975 toen het statuut van de
pluralistische school in de Schoolpactwet werd
ingeschreven (Huisman & Verste gen 1999,
363). Een dergelijke school moest openstaan
voor het geheel van de lokale gemeenschap en
strikt genomen ontstaan uit een lokaal initia-
tief waarbij de overheid al of niet kon worden
betrokken; de school moest worden beheerd
door een orgaan waarin de diversiteit van de
representatieve (levensbeschouwelijke) strek-
kingen vertegenwoordigd zouden zijn en uiter-
aard een opvoedend en pedagogisch project
aannemen dat overeenstemde met de geest van
het pluralistisch onderwijs (Pelgrims 1983, 144-
145; Ornelis 2000, 291). Meer bepaald hield dit
in dat de school werd gegrondvest op actief
intern pluralisme: alle filosofische en levenbe-
schouwelijke strekkingen worden geacht niet
alleen aanwezig te zijn in de school maar ook
- wat betreft hun waarden en zingeving - actief
in het schoolgebeuren te worden geïntegreerd
(Gevaert 1997,75-81).
Het pluralistisch onderwijs zou nooit echt tot
ontplooiing komen in België. Heel even werd
gedacht dat dit concept zou heropleven nadat
in 1983 de (overkoepelende) Raad voor het
Pluralistisch Onderwijs werd geïnstalleerd. De
Raad, bestaande uit een Nederlandstalige en
een Franstalige kamer en beide kamers telkens
samengesteld uit zeven niet-confessionele en
zeven confessionele leden, kreeg de opdracht
initiatieven te nemen om het pluralistisch
onderwijs te bevorderen en de criteria vast te
leggen volgens dewelke scholen als pluralisti-
sche scholen zouden worden erkend.
Uiteindelijk zou de Raad voor het Pluralistisch
Onderwijs evenmin reële belangstelling voor de
'derde weg' kunnen wekken; een van de redenen
was dat het concept van de pluralistische school
'teveel steunde op waarborgen en te weinig op
wederzijds vertrouwen' (Huisman & Verstegen
1999, 363). Slechts twee vrije scholen werden
tussen 1975 en 1997 erkend als pluralistische
school. In Vlaanderen werden de bepalingen
betreffende de 'pluralistische school' dan ook
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opgeheven door het Decreet Basisonderwijs
van 25 februari 1997.
In feite zorgden de geleidelijke verschuiving
van passieve neutraliteit naar actieve neutra-
liteit in het Gemeenschaponderwijs en de laÏ-
cisering van het leerlingen- en leerkrachten-
bestand in het gesubsidieerd vrij onderwijs
ervoor dat er geen werkelijke maatschappe-
lijke nood meer bestond voor een alternatief,
pluralistisch onderwijsnet. Zoals blijkt uit het
- eerder aangehaalde - pedagogisch project
van het Gemeenschapsonderwijs moet het
actief pluralisme nu worden beschouwd als
de centrale spil van het neutraliteitsbeleid in
Gemeenschapsscholen.

Diversiteit in onderwijs dankzij of
ondanks het schoolreglement?

De discussie omtrent diversiteit in onderwijs
heeft zich het laatste decennium gekristalli-
seerd rond het dragen van een religieus teken
of symbool - in het bijzonder de islamitische
hoofddoek - door leerlingen en/of leerkrach-
ten in onderwijsinstellingen die door een over-
heidsbestuur zijn ingericht. Al bij aanvang werd
hier benadrukt dat in Vlaanderen het GOK-
Decreet-I zowel officiële als vrije onderwijsin-
stellingen de mogelijkheid ontneemt om toe-
komstige leerlingen te weigeren louter omwille
van het feit dat hij of zij een religieus teken of
symbool zou dragen. Wel is de inrichtende
macht in beginsel vrij om in het schoolregle-
ment bepalingen op te nemen die ertoe kun-
nen leiden dat het dragen van religieuze sym-
bolen in de praktijk wordt verboden. Ouders
of de meerderjarige leerlingen die hiermee niet
instemmen, kunnen geen inschrijving in de
desbetreffende school bekomen. Vanuit juri-
disch oogpunt vindt hier een niet onbelangrijke
verschuiving plaats: indien wordt ingestemd
met het pedagogisch project en het schoolre-
glement maar achteraf blijkt dat de leerling in
kwestie het schoolreglement niet naleeft, is de
cruciale vraag of de reglementaire bepalingen
effectief kunnen worden afgedwongen. Anders
gezegd, kan een leerling door de inrichtende
macht definitief van school worden weggezon-

Humanistiek nr. 36, ge jaargang december 2008

den omwille van het dragen van bijvoorbeeld
een hoofddoek? Mutatis mutandis kan dezelfde
vraag met betrekking tot de leerkrachten wor-
den gesteld: kan het dragen van een hoofddoek
op school een ontslag om dringende redenen
verantwoorden? Beide vragen zijn recent nog-
maals aan bod gekomen in de Belgische recht-
spraak maar een voor iedereen bevredigend
antwoord is tot op heden uitgebleven. Wel
weerspiegelen onderstaande rechterlijke uit-
spraken op treffende wijze de momenteel heer-
sende - juridische - overtuigingen.

Een algemeen hoofddoekenverbod voor leerlingen?
De voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Hasselt - zetelend in kort geding -
wees in 2004 een vordering af die gericht was
tegen een in het schoolreglement van een
Provinciale Handelsschool ingevoerd hoofd-
doekenverbod. Meer bepaald oordeelde de
rechter hierbij dat de school direct noch indi-
rect de federale Antidiscriminatiewet schond
en dat evenmin een beperking aan de gods-
dienstvrijheid, zoals gewaarborgd in artikel 9
EVRM en artikel 19 Belgische Grondwet, werd
opgelegd.

Omwille van de onduidelijke argumentatie werd
de rechterlijke uitspraak meteen sterk bekriti-
seerd in de rechtsleer (Vrielink & Sottiaux 2004,
370-375). Zo stelde de rechter onder meer dat
'godsdienst belijden eerder een vorm van inner-
lijke geloofsovertuiging is; ook andere godsdien-
sten maken het dragen van een uiterlijk kenteken
verplicht, doch eerder om zich als medegelovige
kenbaar te maken aan dezelfde godsdienstge-
meenschap dan om de aandacht te trekken van
een niet-gelovige: Een dergelijk uitgangspunt is
moeilijk verenigbaar met de rechtspraak van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
waarin het Hof uitdrukkelijk stelt dat de publie-
kelijke godsdienstbelijdenis onder de vrijheid
van godsdienst valt; bovendien overschrijdt de
rechter een belangrijke (neutraliteits?)grens
door - impliciet - een oordeel te vellen over het
doel en de functie van de islamitische hoofd-
doek: met name dat de hoofddoek in tegenstel-
ling tot andere religieuze symbolen tot doel heeft
de aandacht van de niet-gelovige te trekken.(13)
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Tevens besliste de rechter dat vier van de zes
leerlingen geen belang meer hadden bij de
vordering omdat zij ondertussen het nieuwe
schoolreglement hadden ondertekend en
dus instemden met de betwiste maatregel.
Hiermee ging de rechter voorbij aan artikel
18 van de Antidiscriminatiewet waarin uit-
drukkelijk wordt gesteld dat de bedingen van
een overeenkomst die strijdig zijn met de
Antidiscriminatiewet nietig zijn. Partijen, in
casu de school en de (ouders van een) leerling,
beschikken weliswaar over een contractuele
vrijheid en bijgevolg kan - in beginsel - door
het ondertekenen van het schoolreglement
afstand worden gedaan van een grondrecht.
Een dergelijke vrijheid betekent niet dat con-
tractsbedingen in strijd met de openbare orde
kunnen worden gesloten; daarenboven is ver-
eist dat de contractuele afstand van een recht
gebeurde 'zonder dwang' en 'op ondubbelzin-
nige wijze: Beide laatste voorwaarden lijken
in de zaak van de Provinciale Handelsschool
onvoldoende aanwezig te zijn zodat de rech-
ter minstens had moeten onderzoeken of de
betrokken meisjes wel geldig konden instem-
men met de vermeende discriminatoire bepa-
lingen van het schoolreglement (Vrielink &
Sottiaux 2004,372).
Tegen bovenstaande rechterlijke uitspraak werd
beroep ingesteld zodat het Antwerpse Hof van
Beroep de kans kreeg zich op 14juni 2005 even-
eens uit te spreken over het hoofddoeken verbod
in de Provinciale handelsschool. Vooraleer zich
uit te spreken over het verbod zelf, oordeelde
het Hof allereerst dat het toepassingsgebied
van de federale Antidiscriminatiewet zich niet
tot het onderwijs uitstrekte omdat het hier een
gemeenschapsaangelegenheid betrof (Foblets
& Velaers 2006, 122-132). Het komt met andere
woorden aan de Vlaamse decreetgever toe om
het discriminatieverbod ten volle te laten door-
werken in particuliere onderwijsrelaties.
De niet-toepasbaarheid van de Antidiscrimi-
natiewet belette het Hof niet om het hoofd-
doekenverbod te toetsen aan de grondrechten
zoals het algemeen discriminatieverbod en de
godsdienstvrijheid. In tegenstelling tot de rech-
ter in eerste aanleg vermeed het Hof enige uit-
spraak over de 'betekenis' van de hoofddoek.
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Het Hof benadrukte 'Dat de vraag of het dra-
gen van een hoofddoek al dan niet een religieuze
verplichting is voor islamieten dan ook niet dien-
stig is voor het rechtsdebat; dat het volstaat dat
de appellanten dit zo ervaren: Verder koos het
Hof voor een uiterst pragmatische benadering
door te stellen dat onder drie voorwaarden een
hoofddoekverbod kan worden toegelaten: 'dat
het ten eerste moet gebaseerd zijn op een alge-
mene regel die voldoende duidelijk en toeganke-
lijk is; dat het ten tweede ofwel een doelstelling
van algemeen belang moet nastreven, ofwel de
bescherming van de rechten van anderen; dat het
verbod ten slotte een maatregel moet zijn die niet
restrictiever is dan nodig om die doelstelling te
bereiken' (Brems 2004, 347).
In dit geval bleek volgens de rechter dat de
invoering van het hoofddoekenverbod in de
Provinciale handelsschool een rechtstreeks
gevolg was van eerdere ordeverstoringen ten-
gevolge van het militant optreden van een
aantal moslimmeisjes die hierbij niet alleen
uitdagend zouden hebben gehandeld tegenover
de leerkrachten maar tevens tegenover andere
moslimmeisjes die er vrijwillig voor kozen geen
hoofddoek te dragen. Een dergelijke functio-
neel-pragmatische benadering waarbij voor de
beoordeling van een verbodsbepaling naar de
concrete omstandigheden van de school en de
schoolomgeving wordt gekeken, vindt overdui-
delijk steun in de rechtsleer (Foblets & Velaers
2006, 130-131). Dit veronderstelt dat wanneer
de omstandigheden daadwerkelijk wijzigen
de verbodsbepaling opnieuw wordt bekeken
en indien zij overbodig is geworden dan ook
wordt opgeheven.
Tot slot sprak het Antwerps Hof van Beroep
zich uit in een allerlaatste overweging over het
concept 'neutraliteit': 'dat de neutraliteit van
het door de Provinciale Handelsschool verstrekte
onderwijs tenslotte dient te worden begrepen als
een eerbied voor de verscheidenheid van levens-
beschouwingen, maar geen vrijgeleide is voor
enig gedrag dat de onderwijsactiviteiten kan
verstoren of de waardigheid of de vrijheid van
andere leden van de schoolgemeenschap zou
aantasten: Juridisch gezien is een dergelijke
rechterlijke slotbeschouwing opmerkelijk te
noemen, te meer daar het hier een provinciale
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onderwijsinstelling betreft die niet gebonden is
aan eenzelfde strenge neutraliteitsplicht.

En de leerkracht met hoofddoek?
Na dit arrest leek de commotie rond de 'isla-
mitische' hoofddoek - in het onderwijs althans
- enigszins te luwen. De algemeen aanvaarde
opvatting was dat het al dan niet toelaten van
religieuze symbolen op school het best werd
overgelaten aan de scholen zelf die - aldus con-
form een vroegere verklaring van de Minister
van Werk, Onderwijs en Vorming (14) - immers
het best waren geplaatst om de 'relevante
omgevingsfactoren en de specifieke aard van
de eigen situatie' in te schatten. Het hoofddoe-
kendebat barstte in 2007 weer in alle hevigheid
los nadat de Raad van State een schorsingsar-
rest velde in een zaak waarbij een basisschool
van het Gemeenschapsonderwijs een lerares
islamitische godsdienst had ontslagen om drin-
gende redenen.(IS) De leerkracht in kwestie had
geweigerd om buiten de klas - in het klaslokaal
waar godsdienst wordt onderwezen mogen
religieuze symbolen wel aanwezig zijn - haar
hoofddoek af te doen. Door de hoofddoek toch
te dragen in de schoolgangen en op de speel-
plaats werd, aldus de schooldirectie, de 'in het
openbaar onderwijs vereiste neutraliteit niet
geëerbiedigd:
De Raad van State stelde vooreerst vast dat het
verbod niet was ingevoerd om reden van welbe-
paalde noden van ordehandhaving en evenmin
in verband stond met veiligheidsvoorschriften
ten behoeve van de leerling of de leerkracht.
Verder konden geen daden van proselitisme,
kwetsend gedrag of indoctrinatie worden toe-
geschreven aan de betrokken leerkracht. Het
verbod om 'religieuze kledij' te dragen lag,
volgens de betrokken schooldirectie, evident
besloten in de neutraliteitsverklaring van het
Gemeenschapsonderwijs. Dit argument werd
echter ondermijnd door het feit dat de betrok-
ken leerkracht wel zonder problemen de hoofd-
doek mocht dragen in een andere scholen groep
van het Gemeenschapsonderwijs. De neutrali-
teitsverklaring kan dus niet worden gezien als
een heldere en toegankelijke regel waaruit de
leerkrachten die de verklaring moeten onderte-
kenen, een verbod op het dragen van een hoofd-
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doek kunnen afleiden. De bevoegdheid om het
concept 'neutraliteit' in die zin in te vullen komt
uitsluitend toe aan de inrichtende macht, zijnde
de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, en
dus niet aan de individuele onderwijsinstel-
ling. De Raad van State schorste de bestreden
beslissing en op 15 mei 2008 werd de beslis-
sing vernietigd wegens het uitblijven van een
verzoek tot voortzetting van de rechtspleging
door de verwerende partij.o6) Uit de recht-
spraak van de Raad van State kan niet worden
afgeleid dat een algemeen hoofddoeken verbod
te allen tijde strijdig zou zijn met het neutrali-
teitsbeginsel van het Gemeenschapsonderwijs,
enkel dat dit in de huidige omstandigheden
wel het geval lijkt te zijn tenzij de Raad van het
Gemeenschapsonderwijs uitdrukkelijk beslist
het concept 'neutraliteit' anders in te vullen.
Tot op heden is het pedagogisch project van het
Gemeenschapsonderwij sonveranderd gebleven
- actief pluralisme wordt gezien als de spil van
het neutraliteitsbeleid; wel heeft de Raad van
het Gemeenschapsonderwijs in een reactie op
bovenstaande rechtspraak haar standpunt ver-
duidelijkt. Ten aanzien van leerlingen vindt de
Raad dat scholen autonoom kunnen beslissen
ofhet dragen van religieuze kentekens toegela-
ten of verboden is. Wat de leerkrachten betreft,
verduidelijkt de Raad dat alleen de leerkrachten
van de levensbeschouwelijke vakken, duidelijke
tekenen van hun levensovertuiging mogen dra-
gen maar buiten de lessen is dit slechts toege-
laten wanneer de leerkracht in kwestie geen
opdrachten uitvoert waarbij aan waarden-,
kennis- of visieoverdracht wordt gedaan. In
essentie blijft het Gemeenschapsonderwijs -
naar mijn persoonlijke mening - hiermee een
dubbelzinnige houding aannemen. Het pro-
bleem blijft dat Gemeenschapsschool zelf geen
algemeen hoofddoekenverbod voor leerlingen
op grond van de neutraliteitsplicht kan invoe-
ren omdat dit onvermijdelijk een invulling van
het neutraliteitsbegrip vergt. Daarnaast is het
standpunt dat wordt ingenomen ten aanzien
van de leerkrachten van levensbeschouwelijke
vakken sterk. gejuridiseerd; religieuze teke-
nen mogen door die leerkrachten buiten hun
eigen klaslokaal worden gedragen maar niet als
zij vervolgens optreden als opvoeder of wan-
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neer zij leidinggevende functies bekleden. In
de praktijk zal dit ongetwijfeld tal van nieuwe
vragen oproepen, bijvoorbeeld of dit betekent
dat toezicht in de refter of de speelplaats zon-
der hoofddoek moet gebeuren en of religieuze
tekens wel of niet mogen worden gedragen
tijdens onder andere schoolfeesten of andere
evenementen waar eventueel extra inzet van de
leerkrachten wordt gevraagd. Dergelijke - eer-
der zuiver formalistische - scheidingslijnen lij-
ken moeilijk verenigbaar te zijn met de veeleer
functioneel-pragmatische benadering die de
bovenhand in de rechtsleer en de rechtspraak
lijkt te halen.

Conclusie

Op het eerste gezicht lijkt het Vlaams onder-
wijs bij het balanceren tussen 'diversiteit' en
'neutraliteit' nog altijd geen rustpunt te hebben
gevonden. Weliswaar werd het neutraliteitsbe-
grip in het Gemeenschapsonderwijs aanzien-
lijk verruimd en werd het recht op vrijstelling
van levensbeschouwelijk onderricht met suc-
ces afgedwongen, toch is een zekere onrust
nooit ver weg. Dit gevoel van onbehagen is het
grootst wanneer het de discussie betreft aan-
gaande religieuze symbolen in openbare scho-
len. Een duidelijk en eensgezind standpunt is
hieromtrent voorlopig uitgebleven. Het zou
verkeerd zijn om te stellen dat in de rechtspraak
ter zake de keuze voor een meer pragmatische
benadering enkel was bedoeld om de confron-
tatie 'diversiteit versus neutraliteit' uit de weg
te gaan. Integendeel, zowel het Antwerpse Hof
van Beroep als de Raad van State hebben in hun
respectievelijke arresten wel degelijk enkele
lichtbakens uitgezet. De Raad legde nadruk op
het feit dat de leerkracht geen proselitisme of
kwetsend gedrag kon worden verweten terwijl
het Hof van Beroep - ten aanzien van de mos-
limmeisjes - wel bewijzen meende te vinden
van provocatie en ordeverstorend gedrag. In
beide gevallen speelt bijgevolg de overweging
mee dat een verbod soms de enige manier zou
kunnen zijn om de diversiteit van het geheel
te waarborgen; hiermee kan tevens aanslui-
ting worden gezocht bij de rechtspraak van het
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Grondwettelijk Hof waarin het Hof oordeelde
dat 'neutraliteit' niet impliceert dat de overheid
niet mag optreden tegenover standpunten die de
democratie bedreigen. Anders gezegd, neutrali-
teit van de onderwijsinstelling is geen vrijgeleide
voor leerlingen en/ofleerkrachten om de diver-
siteit van andere leerlingen en/ofleerkrachten in
het gedrang te brengen. Voorwaarde is wel dat de
bedreiging van de diversiteit reëel en aantoon-
baar is en niet alleen bestaat in hoofde van die-
genen die er evengoed op uit zijn een eigen over-
tuiging aan anderen op te dringen. Misschien is
dit wel één van de belangrijkste rustpunten of
beter gezegd ijkpunten in de discussie rond neu-
traliteit en diversiteit in Vlaanderen.

Dr. Bengt Verbeeck is werkzaam bij de vakgroep
Publiekrecht aan de Universiteit van Gent.

Noten

(1) Decreet van 28 juni 2002 betreffende
gelijke onderwijskansen-I, B.S. 14 sep-
tember 2002 (tweede editie), herhaaldelijk
gewijzigd, vnl. door het Decreet van 15 juli
2005 houdende wijziging van het decreet
van 28 juni 2002 betreffende gelijke
onderwijskansen-I, B.S. 30 augustus 2005
(hierna afgekort tot GOK-decreet-I).

(2) Arbitragehof, nr. 131/2003 van 8 oktober
2003.

(3) Dit was de Autonome Raad voor het
Gemeenschapsonderwijs (ARGO), in
1998 werd de inrichten de macht toe-
gekend aan zowel de Raad voor het
Gemeenschapsonderwijs als de zoge-
naamde scholengroepen.

(4) Arbitragehof nr. 19/98 van 18 februari
1998.

(5) Arbitragehof nr. 45/96 van 12 juli 1996;
aanleiding voor dit arrest was een beroep
tot vernietiging van de Wet van 23 maart
1995 tot bestraffing van het ontkennen,
minimaliseren, rechtvaardigen of goed-
keuren van de genocide die tijdens de
tweede wereldoorlog door het Duitse nati-
onaal-socialistische regime is gepleegd.
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(6) RvS., Sluijs, nr. 25.326 van 14 mei 1985,
T.B.P. 1985,396.

(7) RvS., Vermeersch, nr. 35.442 van 10 juli
1990, T.O.R.B. 1990-91,94.

(8) RvS., Davison, nr. 35.834 van 13 novem-
ber 1991, T.B.P. 1991,628.

(9) Omzendbrief van 1 september 1994,
ONDIVI/9/ AIG/94-95/1.

(10) Omzendbrief ONDIVI/9/AIG/98-99/3
van 1mei 1999; OmzendbriefGD/2002/05
van 15 juli 2002. Zie voor het lager onder-
wijs ook artikel 29 Decreet betreffende het
Basisonderwijs van 25 februari 1997, B.S.
17 april 1997 (zoals gewijzigd door het
Decreet van 5 februari 2003 betreffende
het onderwijs XIV (B.S. 1 juli 2003».

(11) Dit wordt door het Decreet van 5 februari
2003 betreffende het onderwijs XIV (B.S.
1 juli 2003) vastgelegd in artikel 52ter van
het Decreet van 31 juli 1990 betreffende
het onderwijs II (B.S. 18 augustus 1990).

(12) Vraag nr. 91 van 4 november 2007, VI.
Pari. 14 januari 2008.

(13) Vergelijk met E.H.R.M., arrest Sahin t.
Turkije van 29 juni 2004.

(14) Handelingen, Vl. ParI. 21 oktober 2004, 15.
(15) RvS, nr. 175.886 van 18 oktober 2007.
(16) RvS, nr. 182.953 van 15 mei 2008.
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Docenten levensbeschou-
wing en onderwijs
Wiel Veugelers

Jongeren veranderen, de samenleving is
in beweging, levensbeschouwingen zijn in
ontwikkeling en het onderwijs oriënteert
zich op zijn pedagogische taak. Hoe kunnen
docenten godsdienst/levensbeschouwing
hun vak uitoefenen in deze dynamische
omgeving? In het kadervan een exploratieve
studie naar de pedagogisch-didactische
positie van docenten godsdienst/levens-
beschouwing in het voortgezet onderwijs
in Nederland, hebben we literatuur bestu-
deerd en interviews gehouden met docen-
ten en deskundigen (Veugelers 2008). Er is
een conceptueel kader ontwikkeld waarmee
een schets wordt gegeven van de mogelijk-
heden voor docenten godsdienst/levensbe-
schouwing om pedagogisch te handelen in
de veranderende contexten van levensbe-
schouwingen, samenleving, onderwijs en
jongeren zelf.
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Onderwijs tussen ouders, overheid en
levensbeschouwelijke organisaties

Onder levensbeschouwing verstaan we zowelgods-
dienstige als niet-religieuze levensbeschouwingen,
zoals het humanisme. Het Nederlandse onderwijs
kenmerkt zich door een sterke verzuiling. Ongeveer
60% van de scholen voor voortgezet onderwijs is
gebaseerd op een levensbeschouwing (veelal pro-
testants christelijk of katholiek). Daarnaast zijn er
algemeen-bijzondere scholen gebaseerd op peda-
gogische uitgangspunten en openbare scholen die
een verbinding hebben met de lokale overheid. De
openbare scholen moeten alle leerlingen toelaten,
de bijzondere scholen kunnen selecteren. Ook de
bijzondere scholen worden gefinancierd door de
overheid en zij moeten het voorgeschreven natio-
naal curriculum volgen. Voor het vak godsdienst/
levensbeschouwing kunnen deze scholen zelf een
invulling geven aan de inhoud en de pedagogisch-
didactische aanpak. In het vak godsdienst/levens-
beschouwing kan er een interessante, maar ook
ingewikkelde verhouding zijn tussen:

De invulling van de denominatie en de
pedagogische visie door de school;
De culturele en levensbeschouwelijke ken-
merken en visies van de leerlingen en hun
ouders;
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De eisen die de huidige samenleving, mid-
dels de overheid, stelt aan jongeren op het
gebied van het samenleven in de democra-
tische samenleving Nederland.

Er kunnen spanningen zijn tussen de VISIe
van de school en de visie van de overheid, tus-
sen de visie van de school en de visies van de
leerlingen en hun ouders, en tussen de visies
van de leerlingen en de visie van de overheid.
Docenten levensbeschouwing werken in deze
spanningsvelden.
Een centrale vraag betreft de kwestie: van wie is
de school? Van de ouders, van de overheid, van
een bepaalde groep in de 'civil society' zoals een
levensbeschouwelijke groepering? De vrijheid
van onderwijs in het Nederlandse onderwijs-
systeem betekent dat voor het bijzonder onder-
wijs gezocht is naar een positionering waarbij
alle drie de perspectieven een plaats hebben.
Binnen het overheidsbeleid is er ruimte voor
een op levensbeschouwing gebaseerde onder-
wijszuil waar ook de ouders invloed op hebben.
Voor het openbaar onderwijs vormt, in plaats
van de levensbeschouwing, de lokale politiek
als het ware het tussenniveau. Het gaat bij de
vraag van wie de school is om de verhouding
tussen de betrokkenen.

De relatie levensbeschouwing en scholen
Binnen de wettelijke kaders, het voorgeschre-
ven curriculum en de examinering, kunnen
scholen in Nederland keuzes maken hoe ze
het onderwijs aanbieden. Die vrijheid is er met
name voor het vak godsdienst/levensbeschou-
wing. Bijzondere scholen kunnen vanuit hun
levensbeschouwing een eigen inhoudelijke en
pedagogisch-didactische invulling geven aan
het leergebied godsdienst/levensbeschouwing.
Bijzondere scholen kunnen daarin hun eigen
identiteit, ook in relatie tot andere scholen, tot
uitdrukking brengen. Veelal kiezen bijzondere
scholen voor het aan alle leerlingen aanbieden
van het vak godsdienst/levensbeschouwing.
Openbare scholen kunnen leerlingen laten kie-
zen voor vakken op het gebied van godsdienst/
levensbeschouwing. Het betreft dan meestal
een keuze voor humanistisch vormingson-
derwijs (hvo) of godsdienst. Met name in het
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basisonderwijs worden deze keuzevakken aan-
geboden op openbare scholen.
In de onderbouw van het voortgezet onderwijs
kunnen scholen ervoor kiezen om leerstof in
grotere domeinen (leergebieden) aan te bieden.
Levensbeschouwing (of onderdelen daarvan)
kan dan deel uitmaken van het domein 'mens
en maatschappij', maar heeft ook raakvlakken
met andere domeinen als 'kunst en cultuur' en
'mens en natuur'.

Het vak levensbeschouwing in beweging
Uit praktijkgerichte publicaties over het vak
levensbeschouwing blijkt dat het vak sterk in
beweging is. Er worden daarbij vragen gesteld
over de inhoud van het vak, de relatie van het
vak met de denominatie van de school, de
pedagogisch-didactische aanpak van het vak,
de positie van het vak in het curriculum en in
de organisatie van de school, de gewenste com-
petenties van docenten en over de relatie van
levensbeschouwing en de door de overheid
gewenste burgerschapsvorming. Deze discussies
vinden we in het vakblad van de docenten en in
de bladen en op de websites van de organen van
de levensbeschouwelijke onderwijsorganisa-
ties, met name NKSR (Nederlandse Katholieke
SchoolRaad), Besturenraad PC (Protestants-
Christelijk Onderwijs), HVO (Humanistisch
Vormingsonderwijs), en ISBO (Islamitische
Scholen Besturen Organisatie).
Ook wetenschappers die zich verbonden voelen
met een van de denominaties laten zien hoe de
relatie levensbeschouwing en onderwijs kan wor-
den ingevuld: Hermans (2001) geeft een katho-
liek perspectief, Miedema (2004) en Bakker
(2004) een protestants-christelijk perspectief en
Veugelers (2003) een humanistisch perspectief.
In het Kortlopend Onderwijsonderzoek is er
veel aandacht besteed aan de relatie onderwijs
en levensbeschouwing (www.kpcgroep.nl). Ook
internationaal verschijnen veel publicaties over
de relatie onderwijs en levensbeschouwing (vg!.
Veugelers 2008).

Levensbeschouwelijke ontwikkeling en identiteits-
ontwikkeling jongeren
In toenemende mate wordt in wetenschap, beleid
en de onderwijspraktijk de levensbeschouwe-
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lijke ontwikkeling van jongeren gezien als zijnde
sterk verweven met een meer algemene identi-
teitsontwikkeling. Identiteitsontwikkeling is in
die visie hoe mensen in de wereld staan, welke
verbindingen ze aangaan, hoe zij zichzelf zien
en hun relatie met hun omgeving. Identiteit
wordt dan niet beschouwd als een gesloten en
eenduidig geheel, maar als een meerstemmige
identiteit die samengesteld kan zijn uit deels
elkaar schijnbaar tegensprekende identiteiten,
en als een identiteit die in ontwikkeling blijft.
Een dergelijke identiteit heeft een sterke morele
basis en is verbonden met maatschappelijk
functioneren (Haste 2004). Aan een identiteit
kunnen diverse dimensies worden onderschei-
den zoals de levensbeschouwelijke dimensie, de
morele, de sociale, de burgerschapsdimensie.
Deze dimensies zijn onderling verbonden door
onderliggende waarden en komen tot uitdruk-
king in concrete gedragingen (Veugelers 2007).
Morele waarden hebben een sterke verbinding
met levensbeschouwingen (Tirri 2006). De
relatie burgerschapsvorming en levensbeschou-
wing heeft zowel betrekking op levensbeschou-
welijke tradities waarop specifieke invullingen
van burgerschap zijn gebaseerd, als op het
samenleven van diverse levensbeschouwingen
(Oser & Veugel ers 2008).

Vier modellen in de relatie levensbe-
schouwing en onderwijs

Op basis van de theoretische oriëntatie werken
we een viertal modellen uit die meer inzicht
kunnen geven in de relatie levensbeschouwing
en onderwijs, in het bijzonder in het vak gods-
dienstllevensbeschouwing. De vier modellen
benoemen wij als volgt:

1. Opvoeden in een levensbeschouwing
2. Leren over verschillende levensbeschou-

wingen
3. Persoonlijke levensbeschouwelijke ont-

wikkeling binnen levensbeschouwelijke
traditie

4. Persoonlijke levensbeschouwelijke ont-
wikkeling binnen democratisch kader.
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Toelichting op de vier modellen

1. Opvoeden in een levensbeschouwing
De leerling wordt gesocialiseerd binnen een
levensbeschouwing. De leerling maakt kennis
met de traditie, leert de belangrijkste uitgangs-
punten en maakt zich de rituelen eigen. Het
accent ligt op ingroeien in de levensbeschou-
wing. Er is nauwelijks aandacht voor andere
levensbeschouwingen en op de eigen levens-
beschouwelijke traditie vindt weinig kritische
reflectie plaats.

2. Leren over verschillende levensbeschouwingen
De leerling verwerft kennis over belangrijke
levensbeschouwelijke tradities. Het leren is
sterk cognitief gericht en op het kennen en her-
kennen van belangrijke gebeurtenissen, verha-
len en rituelen uit de diverse levensbeschou-
wingen. Het accent ligt op het kennis hebben
van en niet op het geven van een oordeel over
de diverse levensbeschouwingen.

3. Persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling
binnen levensbeschouwelijke traditie
De leerling wordt ondersteund in zijn of
haar eigen levensbeschouwelijke ontwikke-
ling. Erkend wordt dat de leerling zelf keuzes
maakt in dit proces van levensbeschouwelijke
ontwikkeling. De leerling leert over de diverse
levensbeschouwingen, maar vooral over de
levensbeschouwelijke traditie waartoe de
school behoort. In de rituelen, de verhalen en
het kennismaken met gebeurtenissen is zeker
in de dagelijkse praktijk van de school (het ver-
borgen curriculum) de invloed van de eigen
levensbeschouwelijke traditie groot.

4. Persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling
binnen democratisch kader
De school staat formeel gezien neutraal ten
opzichte van de diverse levensbeschouwin-
gen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor
de keuzes die hij of zij maakt in de persoon-
lijke levensbeschouwelijke ontwikkeling. De
school benadert levensbeschouwingen van-
uit een democratische grondhouding met de
nadruk op een verbinding van grondrechten
als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van
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godsdienst en verbod op discriminatie. Het
denken over en handelen vanuit persoonlijke
levensbeschouwingen is gericht op zoeken naar
vreedzaam oplossen van conflicten, respecte-
ren van minderheden en het samen komen tot
overeenstemming in publieke zaken. De school
stimuleert de leerling tot een kritische verge-
lijking van de diverse levensbeschouwingen,
participatie aan een dialoog met anderen over
levensbeschouwingen en over de eigen levens-
beschouwelijke ontwikkeling.

Het e:mpirisch onderzoek

Het onderzoek concentreert zich op leraren. Zij
geven concreet vorm aan het onderwijs, erva-
ren spanningen in het onderwijs en moeten
daar in de praktijk een antwoord op geven.
Deelvragen in dit onderzoek zijn:

1. Hoe geven docenten godsdienst/levens-
beschouwing in het voortgezet onderwijs
in de huidige complexe maatschappelijke
situatie invulling aan hun taak?

2. Welke competenties (kennis, vaardighe-
den en attitudes) zijn hiervoor noodzake-
lijk en hoe oordelen de docenten over hun
bekwaamheid op deze terreinen?

3. Welke competentieontwikkeling verdient
nadere aandacht?

4. Hoe kunnen scholen de inbedding van
het vak godsdienst/levensbeschouwing
versterken zodat docenten godsdienst/
levensbeschouwing beter kunnen functi-
oneren?

Het empirisch onderzoek bestaat uit interviews
met deskundigen en docenten en een panel-
discussie met docenten, in totaal 12 personen.
De docenten geven les aan katholieke en pro-
testant-christelijke scholen. Zowel het vmbo
als havo/vwo zijn vertegenwoordigd. Onder
de docenten zijn mensen met een christelijke,
katholieke en humanistische levensvisie en met
een opleiding tot docent vanuit die visie.
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Wat leert de praktijk?

Leerlingen en levensbeschouwing
De docenten geven aan dat leerlingen zeker
belangstelling hebben voor levensbeschou-
welijke vragen en daarover willen praten.
Leerlingen vragen zich af waarom mensen zich
op een bepaalde manier gedragen en uiten. Zelf
hebben de leerlingen over veel themàs een uit-
gesproken mening. De docenten tekenen daar-
bij aan dat leerlingen vooral meningen willen
geven en veel minder zich willen verdiepen in
levensbeschouwelijke thema's en er met elkaar
over willen nadenken ('het doordenken ont-
breekt', 'minder bereid ergens in te duiken', 'ze
zijn meer monologisch dan dialogisch', etc.).
Leerlingen zijn daarbij wel opener dan vroeger
en ook de verscheidenheid tussen leerlingen is
toegenomen.

'Kinderen zijn mondiger, veel meer in
staat om een eigen mening te geven.
Minder gezagsgetrouw. Ze hebben een
eigen mening en zijn bereid die te verkon-
digen. Minder interesse in geschiedenis,
meer interesse in toekomst, in eigen weg,
zelf ontdekken. Gebondenheid aan groe-
pen is minder, nu flexibeler:
'Leerlingen zeggen makkelijker wat ze
denken op levensbeschouwelijk gebied.
Het verbaast mij hoe makkelijk de kinde-
ren praten Ze praten over God, er is een
openheid. Vijandigheid is verdwenen naar
de religies, het is vanzelfsprekender om er
over te praten. De bereidheid is er:

Oudere en jongere docenten verschillen niet
echt in hun oordeel over hoe leerlingen bezig
zijn met levensbeschouwelijke vragen. Beiden
geven aan dat leerlingen nu mondiger zijn;
dit wil echter niet zeggen dat dit altijd is geba-
seerd op een uitgebreide oriëntatie en dialoog.
Leerlingen hebben vaak al een mening en willen
die graag uiten. De meeste leerlingen hebben
goed door dat er vele verschillende levensbe-
schouwingen zijn. Veel leerlingen zijn volgens
de docenten ook geïnteresseerd in levensbe-
schouwelijke vragen. Docenten geven aan dat
leerlingen het waarderen wanneer docenten
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verhalen vertellen. Leerlingen hebben daaren-
tegen moeite met het bestuderen van teksten.

Het vak godsdienst/levensbeschouwing
De docenten geven aan dat het vak godsdienst/
levensbeschouwing zich ontwikkeld heeft van
het uitdragen van een geloof, via het aandacht
besteden aan verschillende levensbeschouwin-
gen, naar het begeleiden van de leerlingen bij
hun persoonlijke levensbeschouwelijke ontwik-
keling (van model 1 via model 2 naar model 3
en 4). Deze verandering is volgens de docenten
op alle scholen zichtbaar, maar niet alle scholen
bevinden zich in dezelfde fase van ontwikke-
ling. Bovendien is de rol van de eigen levensbe-
schouwing van de school verschillend (verschil
tussen model 3 en 4). Met andere woorden: hoe
sterk is binnen deze aandacht voor verschil-
lende levensbeschouwingen de aandacht voor
de eigen levensbeschouwing van de school?
Ook de mate waarin de leerlingen actief wordt
uitgedaagd om een eigen levensbeschouwe-
lijke ontwikkeling door te maken, verschilt.
De docenten geven aan dat de lessen vaak zeer
betekenisvol zijn voor leerlingen.

'Vanaf de jaren tachtig zijn er allerlei stro-
mingen gekomen over hoe invulling te
geven aan het vak levensbeschouwing.
Recent de klik naar het nieuwe leren met de
nadruk op wat de leerlingen zelf belangrijk
vinden. Dat is nog steeds gaande. De doe-
len zijn veranderd. Het is niet de bedoeling
dat ik de ideeën van de katholieke kerk ver-
kondig, maar eerder dingen weet te plaat-
sen. Kinderen het idee geven dat ze met het
zinperspectief de wereld benaderen. Of de
bisschop of de pastoor dat vindt, dat is niet
relevant. Meer verschuiving van religie naar
identiteitsontwikkeling. Dus de functie van
dialoog is veranderd, van overdracht naar
eigen beheersing van leerlingen. Van over-
dragen van levensbeschouwingen naar het
ontwikkelen van een eigen levensbeschou-
wing:

'De dialoog is een grote verandering,
iedereen is bereid iets van zijn eigen
levensverhaal te vertellen. Als je wilt dat
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ze hun eigen levensbeschouwing ontwik-
kelen, dan hebben de leerlingen iets nodig
om te spiegelen. Via beleving en dialoog is
de leerkracht weer naar voren gekomen:

'Binnen het vakgebied wordt daar over
nagedacht, uitgaan van waardenontwik-
keling, eerst sensitiviteit ontwikkelen voor
levensbeschouwing, dan waarden ontwik-
kelen en dat verbinden met tradities van
levensbeschouwingen. Vanuit daar een
ethische redenering opzetten en daar van-
uit handelen. Levensbeschouwing moet
zo gedefinieerd worden: Het vak waarin
zingeving van mensen, met hoofd, hart en
ziel, centraal staat en op alle scholen gege-
ven kan worden:

Wie bepaalt de inhoud: schoolniveau,
vakvereniging, zuil

Binnen de school is teamvorming in secties
en in grotere eenheden zoals het leerjaar van
invloed op de invulling van het curriculum,
ook voor het vak levensbeschouwing. Die
teams maken leerplannen. Individuele docen-
ten hechten er sterk aan dat zij eigen accenten
kunnen leggen. Op de meeste scholen is die
mogelijkheid er ook.

'De school moet zich verantwoordelijk
voelen voor het leerplan. Als vakdocent
draag je dat uit. Je moet de schoolleiding
erbij betrekken, maar je moet als docent
verantwoording kunnen afleggen. Dat is
jouw werk, op de hoogte blijven van ver-
anderingen en ontwikkelingen binnen
jouw vak. Dat kan de directie niet. Daar
ben jij voor ingehuurd:

De invloed van de zuil is minder groot dan
vroeger. Toch is die zeker in het protestants-
christelijk onderwijs nog wel aanwezig. Maar
het is dan meer een zelfgekozen verzuiling, dan
een van buiten af opgelegde verzuiling. Opval-
lend is dat de verzuiling in de praktijk juist
zichtbaar wordt doordat leerlingen en ouders
het geloof inbrengen.
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'Ik geef les aan verschillende levensbe-
schouwingen, vanuit protestants-chris-
telijke grondslag. De school houdt daar
rekening mee, christelijke waarden wor-
den gecommuniceerd. Leerlingen ver-
wachten dat ook. Zeggen dan: hij praat
niet zoals onze pastoor. Van pc-scholen
wordt dat verwacht, katholieke school
tegenover christelijke schooI:

'Leerlingen met een sterke levensbeschou-
welijke identiteit zijn wel duidelijk aanwe-
zig in de klas. Die zie je in de school nog
niet, maar dat komt wel. Maar dat heb je
onder docenten ook weI:

Pedagogische professionaliteit docent
godsdienst/levensbeschouwing

De docenten geven aan dat hun pedagogische
taak door de veranderde positie van levens-
beschouwingen in de samenleving en in het
onderwijs er niet eenvoudiger op is geworden.
Hun taak is nu wel interessanter dan vroeger.
Het werk vereist kennis van meerdere levens-
beschouwingen, inzicht in persoonlijke levens-
beschouwelijke ontwikkeling en het vraagt om
een grote diversiteit aan kennis en aan didacti-
sche vaardigheden. Inzet van de eigen levens-
beschouwing en de eigen traditie gebeurt niet
meer vanuit een overdrachtsmodel (model 1),
maar vanuit een participatiemodel waarin de
docent een deelnemer is met een vanuit de
school gestimuleerde oriëntatie en met een
duidelijke expertise op het gebied van levens-
beschouwingen en levensbeschouwelijke ont-
wikkeling (model 3 en 4).

'Vooral leerlingen meegeven dat levensbe-
schouwing zingevend is, dat het je verrijkt,
dat het je meer mens maakt. ( ..... ) Ik wil
leerlingen meegeven dat je sterker staat in
je leven als je aan zingeving doet. Als je
leeft met die vragen, hoe dat jou kan ver-
rijken hoe je minder de speelbal bent van
de maatschappij, van de levensbeschou-
wing, de economische modellen:
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'Je moet als docent steeds meer in huis
hebben als je de leerlingen wil meenemen
op je reis langs allerlei dingen. Vroeger
was het makkelijker, je was de autoriteit.
Nu wil je ze vormen, ze dingen aanreiken
waar ze door gevormd worden, niet stu-
rend. Dat moet je op een leuke manier
doen, dat moet je zo kunnen doen dat ze
met je meegaan. Meegaan in het zoeken:

De docenten geven duidelijk aan dat het bege-
leiden van de levensbeschouwelijke identi-
teitsontwikkeling de grenzen van het peda-
gogische kan raken. Enerzijds door aandacht
voor het pastorale in de zin van het invoegen
in een bepaalde levensbeschouwelijke traditie,
anderzijds door een overmatig psychologiseren
waarbij de grenzen van de professionaliteit in
het gedrang kunnen komen.

'Je hebt die heikele grens, van waar zijn
we pastoraat je aan het spelen in de klas en
waar ben ik gewoon ... Ja, en die grens naar
de psychologie, maar vooral die grens
naar dat pastorale. Het is balanceren op
een slap koord; dat geef ik onmiddellijk
toe. Maar je bent wel, en dat moet je nooit
vergeten, een schooI:

'Ik denk dat veel collega's in staat zijn om
bepaalde vakkennis over te dragen. Daar
voelen ze zich ook bij thuis. Maar die per-
soonlijke, gelijkwaardige rol niet. Dat je
aan een leerling kan vragen; waar twijfel
je over, waar voel jij je bij thuis, wat heb je
meegemaakt. Die laatste vaardigheid daar
komt heel wat bij kijken. Dat heeft ook te
maken met de sfeer die in de klas hangt.
Of je in staat bent een bepaalde vertrou-
wensrelatie met de klas op te bouwen,
waardoor leerlingen zich ook kwetsbaar
durven op te stellen zonder dat ze eraan
twijfelen dat wat ze naar voren brengen of
dat ook wel goed terecht komt:

Een punt dat opvallend genoeg in de gesprekken
met docenten weinig aan de orde is gekomen, is
wat genoemd kan worden het beschermen van
het individu in de groep. De begeleiding van
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de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de
leerlingen vindt in het onderwijs vooral plaats
in groepsverband. Het leerproces daarin ken-
merkt zich door dialoog en actieve participatie.
Individuele leerlingen kunnen daarin kwets-
baar raken en het groepsproces daarbij is niet
altijd ondersteunend voor elk individu. Om
dit proces goed te kunnen begeleiden, moet
de docent beschikken over morele sensitiviteit,
het kunnen hanteren van gevoelige groepspro-
cessen en vooral ook weten wanneer bepaalde
onderwerpen beter niet in een gesprek aan de
orde kunnen worden gesteld. Van docenten,
en zeker van docenten godsdienst/levensbe-
schouwingen mag op dit gebied een grote ver-
antwoordelijkheid en deskundigheid worden
verwacht.

Samenwerking met andere vakken, or-
ganisatorische vormgeving en inbed-
ding, taakbelasting

Docenten godsdienstJlevensbeschouwing kij-
ken ambivalent aan tegen samenwerking met
andere vakken. Samenwerking met andere vak-
ken is vanuit de pedagogische taak van het on-
derwijs wenselijk. Ook vanuit de leerling gezien
is samenwerking wenselijk; het voorkomt over-
lap, contradicties en fragmentatie. Van de an-
dere kant zijn de docenten levensbeschouwing
huiverig voor samenwerking omdat ze vrezen
dat de inhoud van hun vak niet meer herken-
baar is of alleen maar in een meer instrumen-
tele zin (in de zin van overdracht van kennis
volgens model 2), en dat hun feitelijke inzet in
het onderwijs afkan nemen.

'Het afgelopen jaar zijn wij in teams gaan
oefenen dat we ook projecten samen doen.
Maar de docenten zijn als de dood om de
dingen die ik in de les doe ook met leer-
lingen te doen:
'Bij vmbo-onderbouw wordt op onze
school met leergebieden gewerkt. Ik ben
er niet tegen om daar aan mee te werken,
maar het is een ongelofelijk gevaar als
je dat doet dat je geen uren meer krijgt,
je vak geschrapt wordt. En dat er geen
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enkele docenten levensbeschouwing meer
komen. En dat je dan uit het boek moet
leren, maar het vak eigenlijk verdwijnt:

De docenten geven steeds weer aan dat de con-
dities voor het vak onvoldoende zijn: de groe-
pen zijn te groot voor een dialogische aanpak
en de lessen duren te kort om rustig met leer-
lingen bezig te zijn. Deze knelpunten gelden
volgens hen voor alle vakken, maar zeker voor
een vak als levensbeschouwing waarin dialoog,
participatie en reflectie wezenlijke elementen
van de pedagogisch-didactische aanpak zijn.

'Ik wil leerlingen ondersteunen in hun
identiteitsontwikkeling, dan moet ik de
tijd hebben, genoeg uren, genoeg contact-
tijd en een kleine groep. Om al die leerlin-
gen te kunnen zien en ze het gevoel geven
dat ze gezien worden. Want dan kun je iets
op het gebied van identiteit. En dan voe-
len zij ook dat ik er ben op het gebied van
identiteit. Zolang ik die ruimte niet heb en
ik vijftig minuten dertig snotneuzen voor
mijn neus heb, kan ik dat niet bieden en
raak ik gefrustreerd. Dan ga ik weg. Dus
niet alleen de capaciteiten, maar ook de
faciliteiten die ik heb. En het kader waar-
binnen ik kan werken. En ik kan nu mijn
werk niet doen:

'Op andere scholen doen ze dat veel beter.
Daar splitsen ze de klassen. Dan heb je
maximaal vijftien. Dat kan dus wel. Ik heb
tachtig minuten en dan begin je gewoon
heel relaxed. Ze zullen allemaal wat
tegen je zeggen. Nu kun je de tijd voor ze
nemen:

Pedagogisch-didactische aanpak

Is het lesgeven bij het vak levensbeschouwing al
intensief, ook de voorbereiding vraagt een gro-
tere flexibiliteit van docenten dan bij de meeste
andere vakken. Inbreng van leerlingen, conti-
nuïteit van leerprocessen en maatschappelijke
actualiteiten verdragen zich slecht met een line-
aire vaste opbouw van een methode. Inhoude-

Humanistiek nr. 36, ge jaargang december 2008



lijk moeten docenten levensbeschouwing veel
afweten van de diverse levensbeschouwingen,
historische ontwikkelingen daarin, diversiteit
binnen levensbeschouwingen, lokale contextu-
alisering van levensbeschouwingen en beteke-
nisvolle ervaringen van jongeren op het gebied
van levensbeschouwingen.

'Een docent moet in de opleiding de
hoofdstromingen hebben gehad, niet al-
leen de dogmatiek maar ook de verhalen
ervan, de historische ontwikkeling van
religies en regionale verschillen. Er wordt
wel wat van je verwacht:
'Een docent moet zijn eigen materiaal ont-
wikkelen samen met anderen. Docenten
moeten kunnen schrijven (materiaal maar
ook creatief) en dat ook durven:

'Dat je iets weet van ethisch leren, waar-
denontwikkeling, religieus leren, levens-
beschouwelijk leren en de verschillen
daartussen:

'Ik vind dat een docent levensbeschou-
wing heel veel kennis moet hebben van
het praktische veld. Heel simpel, wat voor
soort 'goede doelen' zijn er in Nederland.
Waar kun je met je kinderen naar toe om
dat handen en voeten te geven. Je hebt je
beleving in je traditie, maar ook nieuwe
vormen van zingeving:

Methodisch moeten docenten levensbeschou-
wing een breed scala van werkvormen beheer-
sen, variërend van het kunnen vertellen van
verhalen en het uiteenzetten van theorieën tot
aan het kunnen voeren van dialogische groeps-
gesprekken en persoonlijke reflexieve individu-
ele gesprekken. De methodische aanpak moet
een balans zoeken tussen de inhoud van het
vak en de ontwikkelingsfase waarin de leerling
zich bevindt.

'Ontwikkelingspsychologisch, dat je weet
in welke fase leerlingen zitten. Taal en
leefwereld. Je moet weten hoe je hen kunt
bereiken:
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'Verhalen kunnen vertellen, zingeving en
symbolen:

'Het beoordelen van leerlingen. Dus dat
je de opdracht en het doel goed in ogen
houdt. En dat je nadenkt over hoe ga ik
beoordelen?'

'Zowel de rol van moderator, getuige en
expert. Als expert dat als een leerling een
mening geeft, je een kenniskader kunt
geven. Als moderator ben jij de expert
op groepsdynamica, midden in de groep
staan, en als getuige moet je durven te ver-
tellen over jezelf

'Ik heb in het begin heel veel last gehad van
ordeproblemen en dat heb ik niet geleerd
op de universiteit. En die ordeproblemen
komen voort uit een straatcultuur en dat
zijn bijzondere problemen waar je mee te
maken krijgt als docent. Want leerlingen
spreken elkaar aan en schelden elkaar uit.
Je kunt leren om op een bepaalde manier
te luisteren en dat weten te duiden:

'Kwetsbaar durven opstellen en aan leer-
lingen laten zien dat jij het ook niet weet:

'Je moet jezelf vijf jaar geven om het vak te
leren. Je maakt ze allemaal, de fouten. Gun
jezelf dat maar gewoon:

Gezien de specifieke inhoud van het vak en
het werken aan de identiteitsontwikkeling van
jongeren, is een goed contact met de ouders
noodzakelijk. De kwetsbaarheid van de identi-
teitsontwikkeling van jongeren maakt het wen-
selijk dat de docent levensbeschouwing bekend
is met specifieke vormen van psychologische
ondersteuning en zorg. Docenten levensbe-
schouwing worden geacht flexibel en reflexief
te werken vanuit een grote professionele des-
kundigheid. Collegiale ondersteuning binnen
de school en netwerkvorming tussen scholen
kan de individuele docenten helpen in de taak-
uitvoering en professionele ontwikkeling.
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Versterking levensbeschouwelijke ont-
wikkeling

De vierde onderzoeksvraag was: hoe kunnen
scholen de inbedding van het vak levensbe-
schouwing versterken waardoor docenten
levensbeschouwing beter kunnen functio-
neren? De toegenomen complexiteit van de
samenleving en het opgroeien in die samen-
leving, ook op levensbeschouwelijk gebied,
vraagt om een vak levensbeschouwing dat zich
kenmerkt door diversiteit, dialoog, reflexivi-
teit en kennis van levensbeschouwingen van
docenten. Uit de interviews met docenten en
deskundigen komt naar voren dat wanneer
levensbeschouwelijke vorming meer is dan
het overdragen van kennis, dat het juist leer-
lingen wil ondersteunen in de levensbeschou-
welijke identiteitsontwikkeling, dit dan vraagt
om andere structuren:

- Kleinere groepen om meer reflexief en dia-
logisch te kunnen werken;

- Langere lestijden dan vijftig minuten;
- Een afwisseling tussen intensief werken en
meer permanente begeleiding;

- Aandacht voor identiteitsontwikkeling in
het vak godsdienst/levensbeschouwing en in
andere vakken en vormen van begeleiding;

- Een leerlijn voor de sectie, maar wel daar-
binnen ruimte voor actualiteit en aanpassing
aan wensen leerlingen en docent;

- In de school collegiale consultatie tussen
docenten levensbeschouwing;

- Tussen de scholen netwerken van docenten
die elkaar ondersteunen in het leren van erva-
ringen en het ontwikkelen van materialen.

Consequenties modellen voor docenten
levensbeschouwing

Wij kunnen nu op basis van de interviews de
eerder ontwikkelde modellen verder uitwer-
ken. We geven aan wat de relatie tussen levens-
beschouwing en onderwijs betekent voor de
activiteiten van docenten.
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Opvoeden in een levensbeschouwing
In het vak levensbeschouwing reikt de
docent veel kennis en verhalen aan over
de eigen levensbeschouwelijke traditie.
Leerlingen participeren actief in rituelen
in het leergebied levensbeschouwing, in de
school als geheel en binnen de gemeenschap
van de levensbeschouwelijke traditie.
De docent leeft de levensbeschouwing
voor.

Leren over verschillende levensbeschouwingen
In het vak levensbeschouwing is op even-
wichtige en neutrale wijze aandacht voor
de diverse levensbeschouwingen. De
docenten reiken de leerlingen kennis aan
over de diverse levensbeschouwingen.
De docenten organiseren mogelijkheden
voor waarneming en soms participatie aan
rituelen van de diverse levensbeschouwin-
gen.
De docent stelt zich neutraal op ten aanzien
van de diverse levensbeschouwingen maar
toont wel interesse in levensbeschouwin-
gen.

Persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling bin-
nen levensbeschouwelijke traditie

In het vak levensbeschouwing is er aan-
dacht voor de persoonlijke levensbeschou-
welijke ontwikkeling van de leerling.
De docent reikt kennis en verhalen uit
diverse levensbeschouwelijke tradities
aan, waarbij de eigen levensbeschouwe-
lijke traditie van de school speciale aan-
dacht krijgt.
De school laat de leerlingen participeren
in rituelen van de eigen traditie en laat de
leerlingen ook rituelen uit andere tradities
waarnemen.
De docent laat goed zien dat er tussen en
binnen levensbeschouwingen keuzes kun-
nen worden gemaakt.
De docent laat zien hoe hij of zij op een
reflexieve wijze bezig is met de eigen
levensbeschouwing.
De docent spreekt de leerling aan op de
verantwoordelijkheid om zelf ook keuzes
te maken en moreel te funderen.
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De docent laat goed zien waarom de school
vanuit deze specifieke levensbeschouwing
werkt.

Persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling bin-
nen democratisch kader

In het vak levensbeschouwing is er aan-
dacht voor de persoonlijke levensbeschou-
welijke ontwikkeling van de leerling.
De docent reikt kennis en verhalen uit
diverse levensbeschouwelijke tradities aan
en probeert daarbij zo neutraal mogelijk te
zijn.
De school biedt leerlingen mogelijkheden
om rituelen van verschillende levensbe-
schouwingen waar te nemen en zo moge-
lijk te ervaren.
De docent laat goed zien dat er tussen en
binnen levensbeschouwingen keuzes kun-
nen worden gemaakt.
De docent laat zien hoe hij of zij op een
reflexieve wijze bezig is met de eigen
levensbeschouwing.
De docent spreekt de leerling aan op de
verantwoordelijkheid om zelf ook keuzes
te maken en moreel te funderen.
De docent stimuleert de dialoog met en
tussen leerlingen over de persoonlijke
levensbeschouwingen, probeert respect
voor ieders persoonlijke levensbeschou-
wing te ontwikkelen en het praktisch en
betrokken met elkaar leren omgaan vanuit
de persoonlijke levensbeschouwingen.

Discussie: leven tussen modellen

Het werken met de ontwikkelde modellen
versterkt contrasten en maakt verschillende
perspectieven en mogelijkheden duidelijk. De
interviews laten zien dat de ontwikkeling van
het vak levensbeschouwing zich op veel scho-
len voor voortgezet onderwijs bevindt tussen
modellen 3 en 4: tussen 'persoonlijke levens-
beschouwelijke ontwikkeling binnen levensbe-
schouwelijke traditie' en 'levensbeschouwelijke
ontwikkeling binnen democratisch kader'. De
onderscheidende factor is hoe sterk gehecht
wordt aan de eigen levensbeschouwelijke tradi-
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tie van de school en de docenten. Het onder-
steunen van de persoonlijke levensbeschouwe-
lijke ontwikkeling kan variëren van het werken
vanuit de eigen levensbeschouwing van de
school tot aan het ondersteunen van de positio-
nering van elke leerling binnen het brede spec-
trum van levensbeschouwelijke tradities.
Deze gedachtegang suggereert dat er een logi-
sche en noodzakelijke weg is van model 3 naar
model 4: van eigen levensbeschouwing naar
meerdere levensbeschouwingen. De invulling
van levensbeschouwelijke vorming vraagt ech-
ter om inhoudelijke keuzes die gebaseerd zijn
op levensbeschouwelijke en onderwijspolitieke
argumenten:

Vanuit de bijzondere school geredeneerd:
een argument om dicht te blijven bij model
3, 'binnen levensbeschouwelijke traditie:
kan worden ontleend aan de verzuiling
van het Nederlandse onderwijs.

2. Vanuit een pluriforme samenleving gere-
deneerd: een argument om dicht bij model
4 te blijven, 'keuze tussen levensbeschou-
welijke tradities binnen democratisch
kader: kan worden ontleend aan de cul-
turele en levensbeschouwelijke diversiteit
in Nederland en de democratische rechten
van eigen meningsvorming en vrijheid
van godsdienst.

3. Vanuit de samenstelling van schoolpo-
pulatie van de leerlingen (en hun ouders)
geredeneerd:
- hoe groter de diversiteit aan levensbe-
schouwelijke oriëntaties van leerlingen
en ouders, hoe belangrijker model 4
(verschillende levensbeschouwingen)
zou kunnen zijn;

- bij een homogenere levensbeschou-
wing bij leerlingen en ouders, die dan
wel moet overeenkomen met de levens-
beschouwing van de school, kan bear-
gumenteerd worden dat de school dicht
bij model 3 blijft (vanuit eigen levens-
beschouwing).

De onderliggende vraag bij de afweging van
deze argumenten is: van wie is de school? Van
de samenleving, van een specifieke gemeen-
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schap of van de ouders (leerlingen)? Het is een
vraag naar de verhouding tussen samenleving,
specifieke gemeenschap en ouders (leerlingen).

Algemeen bijzonder onderwijs en open-
baar onderwijs

Het vak levensbeschouwing wordt in het voort-
gezet onderwijs voornamelijk gegeven in het
bijzonder onderwijs op religieuze grondslag.
Wij zagen dat het bijzonder onderwijs zieh
veelal bevindt tussen model 3 en 4. Welke rede-
nering kan gevolgd worden voor het algemeen
bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs?
Het algemeen bijzonder onderwijs kan net als
het bijzonder onderwijs op religieuze grond-
slag kiezen voor het dicht blijven bij model 3.
Vanuit een levensbeschouwing, bijvoorbeeld
het humanisme, kunnen jongeren ondersteund
worden in hun levensbeschouwelijke ontwikke-
ling. Vanuit het humanisme als open vorm van
levensbeschouwingen zal er dan veel ruimte
zijn voor andere levensbeschouwingen.
Het openbaar onderwijs wordt geacht aandacht
te besteden aan levensbeschouwingen zonder
daarbij een positie in te nemen. Wel moeten
de scholen zich houden aan het uitdragen van
democratische waarden. Openbare scholen
zouden bij uitstek invulling kunnen geven aan
model 4 'persoonlijke levensbeschouwelijke
ontwikkeling binnen democratisch kader:

Wiel Veugelers is als bijzonder hoogleraar
educatie verbonden aan de Universiteit voor
Humanistiek en als docent en onderzoeker aan
het Instituut voor de Lerarenopleiding van de
Universiteit van Amsterdam.
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Hebben ongelovigen dan toch
een levensbeschouwing?
Het levensbeschouwelijke vak niet-confessionele zedenleer

in Vlaanderen

EddyBorms

Het is voor ongelovigen nooit vanzelfspre-
kend geweest dat zij een eigen levensbe-
schouwing hebben. De kernvraag blijft
altijd dezelfde: hebben ongelovigen een
levensbeschouwing? Zo ja, hoe formuleren
zij die? Leidraad is lange tijd de 'negatieve
vrijheid' geweest, zoals Isaiah Berlin (1958,
~1) die in de politieke filosofie heeft geïntro-
duceerd. We bevrijden ons van elke dwang
en betutteling en vinden het voldoende als
we aangeven wat we niet willen. We hech-
ten terecht veel waarde aan deze vrijheid.
Maar is het niet nodig dat we ook aangeven
wat we wel willen, andere waarden, zoals
gelijkheid of solidariteit? Een aantal onge-
lovigen hebben dit altijd ervaren als een
gevaarlijke bocht.
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Vele discussies tussen ongelovigen hebben te
maken met de eventuele nood aan meer dan
een negatieve vrijheid. Toen men in de jaren
vijftig in Vlaanderen naar Nederlands voor-
beeld het Humanistisch Verbond oprichtte,
waren er de discussies met de vrijdenkersor-
ganisaties. Volstond het niet om antiklerikaal
te zijn? (Tyssens & Witte 1996, hoofdstuk 3).
Toen in de jaren negentig de niet-confessionele
levensbeschouwing naar analogie van een aan-
tal godsdiensten grondwettelijk werd erkend,
waren de reacties dezelfde. Waren wij nu een
kerk? De strijd flakkerde weer op toen de aan-
stelling van leraren niet-confessionele zeden-
leer werd toevertrouwd aan de vrijzinnigen.
Met 'vrijzinnigen' worden in Vlaanderen de
niet-confessionelen of ongelovigen bedoeld.

Neutraliteit
Het officieel onderwijs in België biedt de niet-
confessionele zedenleer als keuzevak aan,
samen met de erkende godsdiensten. De laatste
zijn: katholieke, protestantse, orthodoxe, angli-
caanse, joodse en islamitische godsdienst. Het
officieel onderwijs is grondwettelijk verplicht
om deze keuze aan te bieden (Grondwet, arti-
keI 24, ~ 1).(1) Later zal de Grondwet de morele
diensten erkennen die in het kader van een
'niet -confessionele levensbeschouwing' (artikel
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181, ~ 2) worden aangeboden. Het gaat over
aanstellingen van morele consulenten in hospi-
talen, gevangenissen en andere instellingen. Het
woord 'levensbeschouwing' staat er dan bij. In
de 'Memorie van toelichting' stelt de wetgever
dat het over een bijzondere levensbeschouwing
gaat, waarvan de niet -confessionele zedenleer
een eerste uiting was. Tenslotte wordt de Unie
voor Vrijzinnige Verenigingen in deze materie
de officiële gesprekspartner voor de overheid.
Ondanks deze wettelijke erkenning blijven
sommigen het spook van de neutraliteit naja-
gen als zij het hebben over de niet-confessio-
nele zedenleer. Zo wilde een werkgroep van de
Vlaamse Onderwijsraad enkele jaren geleden
een nieuw levensbeschouwelijk vak introdu-
ceren. De voorzitter van de werkgroep, een
jurist van de Katholieke Universiteit Leuven,
vond dat het nodig was opnieuw een neutraal
levensbeschouwelijk vak aan te biedenY) De
klemtoon lag op 'opnieuw: Nochtans zocht
men hier iets dat volledig nieuw was. Men
wilde een vak dat de leerlingen zou opvangen
die vrijstelling vroegen van het volgen van enig
levensbeschouwelijk vak. Dat kan om levensbe-
schouwelijke redenen en als de leerlingen hun
levensbeschouwing tijdens de vrijgekomen
uren bestuderen. Vooral fundamentalistische
protestanten maken hier gebruik van. Alles bij
elkaar is het aantal vrijstellingen klein. De rede-
nering dat de niet-confessionele zedenleer ooit
zo neutraal was dat zij zowel niet -confessione-
len als confessionelen moest aanspreken, was
vergezocht. We zaten zo terug in de jaren vijftig
van de vorige eeuwen zelfs voor het Schoolpact
(1958).
Het Schoolpact was opgesteld om de school-
strijd tussen confessionelen en niet-confessi-
onelen te beëindigen. De bisschoppen wilden
niet dat er zo'n niet-confessioneel vak zou
komen. Zij begrepen heel goed de betekenis
ervan. In de tekst van het Schoolpact lezen we
dat dit vak verwijst naar een levensbeschou-
wing. De tekst stipuleert wel dat elke vorm van
bekeringsijver uit den boze is en even lijkt het
er misschien op dat volledige neutraliteit wordt
verwacht. Maar deze eis geldt ook voor de lera-
ren godsdienst. De reden is niet dat de leraren
neutraal moeten zijn, waarom zouden er dan

34

nog verschillende vakken bestaan, maar wel
verdraagzaam. Zo geeft het Schoolpact aan dat
deze leraren op een voorzichtige wijze getui-
genis kunnen afleggen van hun overtuiging.
Getuigenis afleggen is een sterke uitdrukking
en geldt ook voor de leraar niet-confessionele
zedenleer. Hij draagt een levensbeschouwing
uit. Maar deze leraren mogen geen beledigende
taal gebruiken als ze over een andere levensbe-
schouwing spreken. Ze mogen geen leerlingen
ronselen, omdat de keuze van de ouders vrij is
en niet mag worden gestuurd. Van de leraren
van andere vakken (zoals biologie of aardrijks-
kunde) verwacht men daarentegen dat ze geen
uitspraken doen over levensbeschouwing, zij
zijn strikt neutraal.
Het Schoolpact creëerde daarmee de ruimte
voor een niet-confessionele moraal. Een die niet
steunt op een godsdienstige basis, waarmee de
richting is aangegeven. Nogmaals, het was in die
tijd voor iedereen duidelijk waarover het ging.
De buitenkerkelijken waren vragende partij. In
1954 werd in verschillende Vlaamse steden een
Bond van Leraren in de Zedenleer-Middelbaar
Onderwijs opgericht. Vier jaar later is er het
Schoolpact. Het vak niet-confessionele zeden-
leer is dan ook voor het officieel lager onderwijs
een feit. Richard Van Cauwelaert, de stuwende
kracht in de Bond, wordt inspecteur. Samen met
zijn collega André Vanhassel richt hij in de jaren
zestig de Oudervereniging voor de Moraal op
(Tyssens &Witte 1996, hoofdstuk 3). Tot op van-
daag is het een vrijzinnig humanistische vereni-
ging. Enkele doelstellingen uit het toenmalige
reglement van die vereniging laten geen twijfel
bestaan over het karakter van de niet-confessi-
onele zedenleer: 'in een gemeenschappelijke actie
allen te verenigen die begaan zijn met de cursus
niet-confessionele moraal, om ondermeer:
- met al de tot haar beschikking staande midde-
len bij te dragen tot een humanistische vorming
van alle buitenkerkelijke mensen'. (3)

De handboeken die de inspecteurs voor het
middelbaar onderwijs schrijven, hebben een
even duidelijk engagement. De auteurs raden
de leraren aan om De Moralist en Het Vrije
Woord te lezen, uitgaven van het Humanistisch
Verbond. Het onderwijsdoel dat ze vooropstel-
len, is de zelfstandigheid van de leerlingen:
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De psychologie heeft ons geleerd dat de
tijd van de klaargemaakte levensbeschou-
wing voorbij is. De moraal streeft er niet
meer naar de leerling een seriekostuum
aan te passen, dat voor iedereen het-
zelfde moet zijn, ongeacht de leeftijd, het
karakter en andere verschillen. De moraal
spreekt van zelfkennis, zelfontplooiing,
zelfverantwoordelijkheid, ziet daarin een
beter opleidingsmiddel dan in het trouw
modelleren naar mijn model, het model.
(Van Cauwelaert, Van Ussel 1960, 5-7)

Vrijzinnigen en levensbeschouwing
Maar met te zeggen dat ik niet gelovig ben,
omschrijf ik mezelf negatief. Dat is ook zo met
niet-confessioneel. In eerste instantie druk-
ken we uit wat we niet zijn, maar wat zijn we
dan wel? Ons afzetten tegen een traditie heeft
blijkbaar zoveel energie gevraagd dat een nega-
tieve omschrijving leek te volstaan.Toen het
Humanistisch Verbond in Nederland en later
in Vlaanderen werd opgericht, was dit het
discussiepunt. Sommigen vrijdenkers vonden
dat het formuleren van een levensbeschou-
wing een brug te ver was. Was dat niet doc-
trinair? Nochtans was het nodig om duidelijk
te maken dat mensen zonder godsdienst geen
mensen zonder moraal zijn. De uitspraak van
Dostojewski dat als God dood is, alles is toe-
gelaten, leefde en leeft nog altijd bij sommigen
(ik vrees zelfs velen). Als we de autonomie van
mensen plaatsen tegenover betutteling, krijgen
we snel antwoorden in de trant van, 'je laat kin-
deren toch ook niet beslissen: Degene die ant-
woordt, beseft dan niet dat hij alle mensen als
kinderen benadert, maar dat terzijde. Meestal
haalt men deze normloosheid aan als het gaat
over waardig sterven of geboortecontrole. Dat
voorstanders van euthanasie of abortus vanuit
waarden en waardering van anderen vertrek-
ken, kunnen sommigen zich niet voorstellen.
Het is de primaire reactie waarbij andere waar-
den als non-waarden worden ervaren.

Positieve noodzaak
Toen een aantal jaren terug Filip Dewinter, een
van de kopstukken van het extreemrechtse
Vlaams Blok, zei dat hij vrijzinnig was (hoe-
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wel zijn partij alleen maar conservatieve
katholieke standpunten verdedigt, tegen abor-
tus, voor het katholiek onderwijs, enzovoort)
was dit een schok voor andere vrijzinnigen.
De noodzaak om zich niet alleen negatief te
omschrijven, maar aan te geven waarvoor
men staat, werd toen door vele vrijzinnigen
aangevoeld. Ze ontdekten de noodzaak om
zich positief te omschrijven als humanist. Het
begrip 'vrijzinnig humanisme' kreeg een duw
in de rug: een humanisme dat de mensenrech-
ten belangrijk vindt. Nochtans was dit al bij
de oprichting van het Humanistisch Verbond
het punt. Na de Tweede Wereldoorlog en de
feiten van de uitroeiingkampen voelden ook
velen de noodzaak van een moraal aan. In de
uitnodiging voor het oprichtingscongres van
het Humanistisch Verbond Nederland in 1946
lezen we:

De ervaringen der laatste jaren heb-
ben ons, voor zover nog nodig was wel
geleerd, hoezeer de crisis in onze dagen
er ook een is van geestelijk karakter. De
noodzaak van bezinning op onze geeste-
lijke grondslagen wordt alom gevoeld en
erkend. Helaas neemt het ongodsdienstig
humanisme ons inziens niet de plaats in
waarop het historisch en principieel aan-
spraak moet maken. De levensbeschou-
wing van de grote massa der onkerkelijken
is veeleer een cultuurloos nihilisme dan
een verantwoord humanisme (Matthijs
1988,25-26).

In België zal men dezelfde toon aanslaan. Van
Cauwelaert (1995) schrijft in een artikel in De
Moralist van januari 1961:

Waar staan we thans met de niet-confessi-
onele moraal? Een groot deel van de vrij-
zinnigen zit nog steeds vast in het amorele
laissez-faire (...) Zij geloven niet aan de
kerkelijke moraal, noch aan de niet-con-
fessionele (...) Volgens hen kan of mag de
Staat niet opvoeden (...) hij is neutraal, dit
is niets (...) Eigenaardig genoeg, hij mag
(...) misdaden straffen.
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Vrij onderzoek
'Het denken mag zich nooit onderwerpen,
noch aan een dogma, noch aan een partij, noch
aan een hartstocht, noch aan een belang, noch
aan een vooroordeel, noch aan om het even
wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want
zich onderwerpen betekent het einde van alle
denken: Deze uitspraak van de wiskundige
Henri Poincaré hangt in heel wat klaslokalen
niet -confessionele zedenleer. Het is zowat de
lijfspreuk van de cursus.
Er is al veel gedebatteerd over de verschillende
delen van die uitspraak, maar een aantal vrij-
zinnigen blijft staren naar de wetenschap als
oplossing. Uiteindelijk zou zij ondubbelzinnig
aanwijzen wat we moeten kiezen. We moe-
ten alleen maar uitkijken naar de meningen
van de deskundigen. Voor wie zo denkt, zal
levensbeschouwing ooit wel moeten verdwij-
nen. Waarden zullen worden herleid tot feiten.
Het vervelende is echter dat wetenschappers
elkaar kunnen tegenspreken. Vooral is het zo
dat een goede beschrijving van een situatie
nog niet aangeeft wat we moeten doen, in het
beste geval alleen maar wat we kunnen doen.
Bertrand Russeli (1925), toch geen voorstan-
der van enig obscurantisme, wijst hier al op.
De ene zal in een oorlogssituatie alleen denken
aan overleven en zeggen dat dit niet anders kan,
gezien de feiten. Een andere zal juist vasthou-
den aan bepaalde waarden. Oskar Schindler is
een mooi voorbeeld. Maar er zijn minder dra-
matische voorbeelden dan oorlog. Als ik alle
feiten van mijn seksualiteit ken en daarmee een
goede beschrijving heb, blijft deze toch onder
het niveau van wat ik beleef in mijn relaties, van
wat ik voel en de keuzen die ik maak.
De uitspraak van Poincaré kunnen we ook
anders lezen, wat hijzelf als wetenschapper
trouwens deed. Wetenschappelijke kennis blijft
dan belangrijk. Ze geeft ons op heel wat ter-
reinen de kennis die we nodig hebben. Ze is
een belangrijk middel in de opbouw van ons
wereldbeeld. Als ik me afvraag waar ik vandaan
kom, zal de evolutietheorie me informeren.
Als ik nadenk over de mens zal het menselijk
genoom me dingen laten zien. Maar vrij onder-
zoek houdt tevens in dat we weten dat feiten
niet eenvoudig zijn. We kunnen niet vergeten
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dat wetenschap een open systeem is of dat er
in menswetenschappen veel discussie bestaat
tussen theorieën of zelfs over de wetenschappe-
lijkheid van deze. Toch zullen we bij ziekte naar
een dokter gaan die zich kan vergissen en niet
naar een tovenaar die zich vergist. De feilbaar-
heid van mensen erkennen, is geen probleem.
Inzien dat een taak moeilijk of onmogelijk is,
is een zaak van gezond verstand. Hetzelfde als
we aanmanen tot voorzichtigheid en overmoed
afwijzen. En als deskundigen kernenergie of
iets anders aanprijzen, kan het geen kwaad na
te gaan of er belangen spelen. De waarde van
wetenschap erkennen, is dus niet meestappen
in een naïef vooruitgangsoptimisme.
Vrij onderzoek is breder bekeken ook de open
houding die we in levensbeschouwelijke kwes-
ties hanteren. In de inleiding van het leerplan
niet -confessionele zedenleer lezen we:

Het leven is een ervaring en vergt voort-
durend leren. We willen ons blijven infor-
meren. We doen dit door rekening te
houden met wetenschappelijke kennis.
Maar niet alle levensvragen zijn eenduidig
wetenschappelijk op te lossen. In nogal
wat levensbeschouwelijke kwesties blij-
ven alternatieve keuzen mogelijk en niet
iedereen vult zijn leven op een zelfde wijze
in. Vrij onderzoek hier als een levenshou-
ding impliceert de bereidheid tot dialoog
met anderen. Dat is willen luisteren naar
anderen, zich kunnen inleven in de situ-
atie van anderen of aan perspectiefwisse-
ling doen. Het kenmerk van een authen-
tieke dialoog is dat we ook onszelf in vraag
kunnen stellen. Een dialoog creëert de vrije
ruimte waarin gezagsargumenten, manipu-
latie en demagogie worden vervangen door
redelijk overleg. Dat impliceert dat elkeen
aan het woord kan komen en opvattingen
slechts op grond van argumenten worden
verworpen. Daarvoor moeten we ook leren
omgaan met tegenspraak.(4)

Vrij onderzoek is daarmee ook een filosofische
houding. Het is geen toeval als leraren wanneer
ze over de methode van hun vak spreken even
vaak de socratische methode als vrij onderzoek
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vermelden. De leraar is geen deskundige in
het leven. Hij heeft niet voor de verschillende
casussen die zich in een leven kunnen voor-
doen het juiste antwoord. Hij beschikt wel over
een onderzoeksmethode. Hij stelt goede vra-
gen. Hij tracht de alternatieven voor een keuze
samen met hun consequenties in kaart te bren-
gen. Hij probeert aan perspectiefwisseling te
doen en de verschillende posities in een situatie
te herkennen.
Deze open houding maakt dat we in de lessen
niet-confessionele zedenleer spreken van een
interne neutraliteit. Leerlingen moeten niet
allemaal uitgesproken vrijzinnig zijn. In de les-
sen zitten er altijd leerlingen die dat niet zijn.
Er zijn leerlingen die tot hun twaalf jaar katho-
lieke godsdienst volgen en dan overschakelen.
Anderen die moslim zijn, maar zich niet thuis
voelen bij de interpretaties van de leraar isla-
mitische godsdienst. Toch verwachten we dat
de leerlingen aanvaarden dat de lesstrategie er
een is van onderzoek en dat ze deelnemen aan
de dialoog. Een positie waarbij men bevraging
uit de weg gaat, kan niet. Vrij onderzoek blijft
de basis. Dat is wat Larock in 1961 als minister
van onderwijs in een omzendbrief schreef over
de neutraliteit van het vak: 'men kan enkel de
waarheid bereiken door niets als zeker te aan-
vaarden zonder gegronde bewijzen' (Borms &
Magits 2004, 221). Terwijl de bisschoppen bij de
discussies die vooraf gingen aan het Schoolpact
stelden dat vrij onderzoek niet kon: 'omdat dit
het bovennatuurlijke verwerpt en niet neu-
traal is' (idem). De bisschoppen en de minister
spraken duidelijk over andere dingen. De bis-
schoppen hadden gelijk: de niet-confessionele
zedenleer en de keuze voor vrij onderzoek op
levensbeschouwelijk vlak is niet neutraal. Maar
de minister had het over de interne neutrali-
teit en de leraar die geen specifieke filosofie
of ideologie kan verdedigen. Een stelling die
de vrijzinnigen en de Raad voor Inspectie en
Begeleiding Zedenleer ook vandaag onder-
schrijven. Het engagement van de leraar is er
een voor vrij onderzoek dat steunt op mense-
lijke ervaring en verstand. De leraar laat ruimte
voor onderzoek, bevraging, twijfel en vermijdt
indoctrinatie. Het maakt niet uit of iemand
agnosticus, atheïst, religieus humanist is of een-
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voudig voor zichzelf nog niet heeft uitgemaakt
wat hij is. En het is zeker niet nodig dat de leer-
lingen de politieke standpunten van de leraar
delen. Het aanvaarden van de mensenrechten
en democratie als uitgangspunten laat immers
variaties en discussies toe. De verwachting
dat de leraar vrijzinnig is, heeft te maken met
methode, zijn humanisme met een keuze voor
mensenrechten.

Het humanisme een versleten jas?
De kritieken op een negentiende-eeuws huma-
nisme zijn in de leerplannen van 2001 verwerkt.
Er is altijd wel nadruk gelegd op het onder-
scheid tussen autonomie en egoïsme. Vanaf het
ontstaan van het vak was er een pleidooi tegen
de morele onverschilligheid, de afwezigheid
van empathie en het ontbreken van solidariteit.
Autonomie betekent dat we de autonomie in
het algemeen, dus ook die van anderen, waar-
devol vinden. Autonomie is niet hetzelfde als
koppigheid. Ze betekent evenmin dat we zou-
den denken alles te weten en geen oog meer
hebben voor de eigen beperkingen. Autonome
mensen kunnen best vinden dat ze van elkaar
veel te leren hebben en op basis van gesprek-
ken en het wikken en wegen van alternatieven
een keuze maken. Autonomie als waarde heb-
ben, betekent tenslotte dat we een democrati-
sche samenleving prefereren. Het leerplan niet-
confessionele zedenleer dat is opgebouwd in
vijf procesdoelen, verwerkt dit allemaal in de
eerste drie:
1. Vrij en zelfstandig leren denken en hande-

len om te komen tot een zo groot moge-
lijke persoonlijke autonomie.

2. Moreel leren denken, wat inhoudt dat de
studenten leren ingaan tegen de onver-
schilligheid en betrokkenheid leren ont-
wikkelen.

3. De waarde leren inzien van het humanise-
ren van de samenleving, in een poging een
humane wereld op te bouwen.

Nieuw is dat er in de leerplannen aandacht is
voor kritiek op een antropocentrische of etno-
centrische ingesteldheid. Inzien dat de mens
niet het centrum van het heelal is, was sinds
Galileï een aanval op de godsdienst. De aarde
die niet het middelpunt is van het heelal, de
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mens die een dier is en resultaat van evolutie,
is voor seculiere humanisten geen probleem.
Maar de feilbaarheid van de mens, de noodzaak
om voorzichtig om te springen met techniek,
de kwetsbaarheid van de natuur, zijn zaken die
in deze tijd actueel zijn geworden. Het leerplan
verwerkt dit in de twee laatste procesdoelen:
1. Verantwoordelijkheid leren opnemen

tegenover de huidige en de toekomstige
generaties.

2. Het oefenen van de zingeving en leren
inzien dat de individuele mens nooit de
enige zindrager is.

Met deze vijf procesdoelen is de niet-confessio-
nele zedenleer omschreven. Het is een herken-
bare levensbeschouwing met specifieke premis-
sen en keuzen voor welbepaalde waarden. Er is
een continuïteit terug te vinden in het vak. Er
zijn vaste bakens die voor een deel de erfenis
van de Verlichting zijn. De actualisering heeft
de grote lijnen niet uitgewist, maar gezorgd
voor verfijning. We denken genuanceerder over
wetenschap, vooruitgang en de mogelijkheden
van de mens.
Pas nadat we zijn gaan aanvaarden dat we een
specifieke levensbeschouwing hebben, zijn we
onze relatie met andere levensbeschouwingen
anders gaan bekijken. Zolang seculiere huma-
nisten denken dat ze de woordvoerders zijn van
de wetenschap, een wetenschap die zij voorstel-
len als eenduidig en rechtlijnig, verkeren zij in
de waan de waarheid in pacht te hebben. Een
waarheid die algemeen is, zodat zij in de waan
verkeren dat ze geen levensbeschouwing heb-
ben. Waarom zou de waarheid ook maar een
millimeter wijken? Toch zeker niet voor de
godsdiensten die irrationeel zijn en met de tijd
zullen verdwijnen? Deze fundamentalistische
houding komt nog voor, maar ze maakt stilaan,
zo hoop ik althans, plaats voor een houding die
bescheidener is.

Verdraagzaam samenleven: pluralisme
We merken dat in de scholen de leraren van
de verschillende levensbeschouwelijke vak-
ken goed overeenkomen. Als er een con-
fliet is, dan is dat eerder door een verschil in
karakter, zoals dat overal voorkomt. Leraren
werken dikwijls samen rond een project, ze
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bekijken dezelfde film of zitten samen in een
vakgroep levensbeschouwelijke vakken. Ook
op het niveau van de inspectie is er samen-
werking. Vertegenwoordigers van de inspectie
van de levensbeschouwingen komen geregeld
samen in de Commissie Levensbeschouwelijke
Vakken. (5) De erkende instanties en vereniging
die de leraren en inspecteurs aanstellen komen
ook samen. Er is een nascholingsinstituut dat
voor de leraren van alle levensbeschouwingen
studiedagen organiseert.
Het voorstel om een neutraal vak 'levensbe-
schouwelijke oriëntatie' naast de bestaande
levensbeschouwelijke vakken in te voeren vond
bij niemand van deze vertegenwoordigers van
de levensbeschouwingen gehoor. Ze hebben
ernstige twijfels over de mogelijkheden om
een neutraal levensbeschouwelijke vak in te
richten (Borms & Magits 2004; Van Stiphout
2004). Wie zou dat geven? Wie zou de curricula
schrijven? Was de overheid van plan een eigen
levensbeschouwing uit te schrijven? Had zij er
een? En hoe zat het dan met de scheiding van
kerk en staat?
De voorstanders van 'levensbeschouwelijke
oriëntatie' lijken te dromen van een neutrale
samenleving, waaruit de levensbeschouwin-
gen zijn verdwenen. Het maakt dat hun pro-
ject tegenstrijdig is. Een neutrale samenleving
is iets anders dan een neutrale overheid. Wie
het eerste wil, hoopt dat mensen alsmaar min-
der met levensbeschouwing bezig zullen zijn.
Levensbeschouwingen zouden enkel voor con-'
flieten zorgen. Conflieten die te wijten zijn aan
onderlinge concurrentie en onverdraagzaam-
heid. Maar de levensbeschouwelijke vakken
in het officiële onderwijs tonen het tegendeel.
Waarom zou een levenbeschouwelijke identiteit
een probleem zijn? Niet het wegmoffelen van
levensbeschouwingen blijkt een oplossing te
zijn, maar wel het erkennen van de vrijheid om
een levensbeschouwing te beleven. De overheid
bewijst haar neutraliteit wanneer zij dit plura-
lisme via gelijkberechtiging mogelijk maakt. Ze
wijkt daarmee af van de lekenstaat naar Frans
model. Maar het is alleen zo dat de kramp-
achtige houding rond levensbeschouwingen
eindelijk kan verdwijnen. Krampachtig zoals
zij die allergisch zijn voor al wat met levens-
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beschouwing te maken heeft. Of krampachtig
zoals zij die zich niet erkend weten. Vroeger
waren het de vrijzinnigen die geweerd werden
en nu zijn het de moslimjongeren van wie men
de keuze als een probleem ervaart. Zo wanneer
Mieke Van Hecke, de directeur-generaal van
het Vlaams katholieke onderwijs, zegt dat er
geen moslim scholen mogen bestaan, maar wel
katholieke. Dialoog en wederzijds vertrouwen
is alleen mogelijk als we erkennen dat mensen
een levensbeschouwelijke identiteit hebben
en we dit geen probleem vinden. We moeten
beseffen dat de neutraliteit van de overheid niet
in het gedrang komt als ze ruimte laat voor ver-
schillende levensbeschouwingen. Maar dat ze
zo haar neutraliteit kan bewijzen en een reëel
pluralisme mogelijk maakt.

De onderwijsspiegel
Toen de Vlaamse onderwijsinspectie naging hoe
het met de gelijke onderwijskansen is gesteld,
leverde de inspectie levensbeschouwelijke vakken
haar bijdrage. Daartoe werden enquêteformulie-
ren opgesteld voor de leerlingen, de leraren en de
directeurs. Publicatie volgde in De onderwijsspiegel,
een jaarlijks verslag van de onderwijsinspectie voor
de minister van onderwijs, als derde deel met de
titel 'Opvoeden en onderwijzen tot tolerantie:(6)De
vraag was in welke mate de levensbeschouwelijke
vakken bijdragen tot een open houding tegenover
andere culturen en levensbeschouwingen. De stel-
ling was dat in deze vakken de leerlingen kunnen
.leren constructief om te gaan met zowel identiteit
als pluraliteit. Uitgangspunt was dat een leerling
pas respect kan opbrengen voor andere levens-
beschouwingen als hij ervaart dat zijn levensbe-
schouwing wordt gerespecteerd. Pas als we een
eigen identiteit kunnen opbouwen, kunnen we
positief omgaan met anderen: 'Het leren kennen
en respecteren van "de ander" komt uitdrukkelijk
naar voren binnen de levensbeschouwelijke vak-
ken. We kunnen de ander pas tegemoet treden als
we weten wie we zelf zijn. Alleen alswe bewust zijn
van onze eigen levensbeschouwing en ons daarin
verdiepen, kunnen we op een vruchtbare manier
met de ander in dialoog treden: (Onderwijsspiegel,
139). De enquêtes richten zich op twee polen: iden-
titeit en pluraliteit. Het gaat over het gevoel erkend
te zijn, het belang van de levensbeschouwing en het
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onderricht daarin, maar ook over samenwerken,
contacten met de anderen en kennis van andere
levensbeschouwingen. Zo vinden de leraren nage-
noeg unaniem dat zij hun identiteit moeten kun-
nen behouden, maar zij willen ook samenwerken
met anderen. Wie denkt dat levensbeschouwing
voor leerlingen in deze postmoderne tijd minder
belangrijk is,wordt verrast door de antwoorden op
deze stelling: 'werken aan een eigen levensbeschou-
wing vind ik belangrijk in het kader van de multi-
culturele samenleving: In het secundair onderwijs
antwoordden gemiddeld 80% van 1277 leerlingen
positief.

Actief pluralisme: dialoog in plaats van neutraliteit
De dialoog organiseren tussen verschillende
levensbeschouwingen ligt in ieder geval dich-
ter bij de maatschappelijke realiteit, dan te
blijven zoeken naar het ene neutrale vak dat in
de plaats komt van alle levensbeschouwelijke
vakken. Dat laatste is eerder ingegeven door
een hysterische reactie op verschillen. Een
levensbeschouwing is geen zaak van neutrale
kennis. Een levensbeschouwing bekijken we
niet van buitenaf, maar ervaren we als een deel
van onszelf. Zo liggen de gevoeligheden anders
als iemand zegt dat we een taalfout ofwiskun-
defout maken, dan wanneer iemand zegt dat
we een verkeerde levensbeschouwing hebben.
En wat als een leraar een neutraal levensbe-
schouwelijk vak geeft, zal zij dan doen alsof hij
zelf 'niets' is? En als hij het 'objectief' zou aan-
pakken, gelijkt hij dan niet op een antropo-
loog die het heeft over 'vreemde' gewoonten,
in elk geval gewoonten waarmee zij zelf niets
te maken heeft? En is dat objectief?
Actief pluralisme kan niet betekenen dat we
een nieuwe monoloog installeren. Verschillen
erkennen is het begin van een oprecht plura-
lisme. Nieuw is het besef dat dit niet hoeft te
resulteren in een particularisme van in zichzelf
opgesloten groepen, maar de basis legt voor dia-
loog. Het zijn de leraren die deze dialoog organi-
seren. Het Koninklijk Atheneum Antwerpen is
een goed voorbeeld. Naast onderwijs in levens-
beschouwelijke vakken organiseren daar de
leraren ook projecten voor alle leerlingen. Deze
aanpak is uit noodzaak geboren. Na de aansla-
gen van 11 september was de sfeer gespannen, er
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moest worden gewerkt aan conflictbeheersing.
De leraren levensbeschouwing waren degenen
die in staat bleken om een ontmoetingsplaats te
creëren. Wel te verstaan: een ontmoetingsplaats
tussen verschillende levensbeschouwingen. De
leraren werden zelfs ingeschakeld als de lera-
ren van algemene vakken een probleem had-
den, zoals rond het vak biologie. Deze vorm van
actief pluralisme beantwoordt volkomen aan
de stelling dat alleen als elkeen een eigen plaats
krijgt, zonder er telkens voor te moeten vechten,
de vrije dialoog met anderen haalbaar is.
Hopelijk leren ook volwassen om de verschil-
len niet steeds te dramatiseren, maar ermee
om te gaan. Verschillen sluiten niet uit dat we
gemeenschappelijke belangen hebben, zoals
het in stand houden van deze ruimte van vrije
dialoog. Gezamenlijk bouwen aan een samen-
leving vereist niet dat we de verschillen uitgom-
men, dat zou niets meer te maken hebben met
een vrije, democratische samenleving.

Noten

(1) http://www.arbitrage.be/nl/basisteksten/
basisteksten-8rondwet.html

(2) http://www.vlor.be/bestanden/ documen-
ten/ar-advOl0.pdf

(3) http://www.vsad.be/archief! organisaties/
body _OVM.htm

(4) http://www.ribz.be/Dynamische%20Ieer-
plannen/secundair /PD F/Inleiding. pdf

(5) http://www.onderwijsinspectie.be/LBV /
thema/ clbv.htm

(6) http://www.onderwijsinspectie.be/onder-
wijsspiegel! jaar _04_05 .htm
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Een hum.anistisch perspec-
tief op levensbeschouwelij-
ke lesm.ethoden
Gundalyn Hemmink, Christine van der Mars en Marco Otten

Veel afgestudeerden aan de lerarenoplei-
ding HVO en levensbeschouwing geven
het vak levensbeschouwing in het voortge-
zet onderwijs. Deze docenten moeten een
keuze maken voor een bepaalde lesmethode
of moeten werken met de methode die de
school hanteert. Wij hebben zelf leservaring
met het vak levensbeschouwing en kennen
de methode als houvast en tegelijkertijd als
keurslijf. In dit artikel gaan we op explora-
tieve wijze aan de slag met de vraag naar
het 'humanistische gehalte' van twee spe-
cifieke lesmethoden. Het onderzoeken van
deze levensbeschouwelijke lesmethoden
op hun 'humanistische gehalte' kan ertoe
bijdragen dat docenten bewuster ermee
kunnen werken. Ter illustratie passen we
deze criteria ook toe.
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Levensbeschouwelijke lesmethoden

Levensbeschouwelijke lesmethoden worden
gebruikt door leraren humanistisch vormings-
onderwijs (HVO) in het basisonderwijs - waar
HVO al meer dan 35 jaar wordt gegeven - en
leraren HVO in het voortgezet en hoger onder-
wijs die vooral levensbeschouwing of ethiek
geven. Onder levensbeschouwelijk onderwijs
verstaan wij het onderwijs dat primair gericht
is op de persoonlijke zingeving en identiteits-
ontwikkeling van leerlingen. Onder deze defi-
nitie vallen vakken en leergebieden als Gees-
telijke stromingen, Levensbeschouwing, HVO,
Godsdienst, Catechese, Burgerschapsvorming
in het primair onderwijs. Maar ook vakken en
leergebieden zoals Levensbeschouwing, Gods-
dienst, HVO, Sociale Vaardigheden, Leefstijl,
FEL (Filosofie, Ethiek en Levensbeschouwing),
Ethiek, en Burgerschapsvorming in het voort-
gezet en hoger onderwijs.
Levensbeschouwelijke lesmethoden zijn dus
lesmethoden die gebruikt worden in onder-
wijs of vorming op het gebied van zingeving
en identiteitsontwikkeling van leerlingen. Les-
methoden, in de klassieke zin, bestaan uit een
tekstboek met informatie en een werkboek met
opdrachten en vragen voor de leerlingen en een
docentenhandleiding met extra achtergrondin-
formatie voor de docenten. In dit artikel willen
we levensbeschouwelijke lesmethoden echter
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breder zien. Er zijn tal van materialen ontwik-
keld, zoals video's, cd's, dvd's en cd-roms, die
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
onderwijs gericht op zingeving en identiteits-
ontwikkeling van leerlingen. Deze leermidde-
len worden naar eigen inzicht door docenten
geïntegreerd in hun lespraktijk en faciliteren
het leren en de vorming. Wanneer we in dit
artikel over levensbeschouwelijke lesmethoden
schrijven, doelen we dus op al het materiaal dat
primair gericht is op zingeving en identiteits-
ontwikkeling van leerlingen.

Een humanistisch perspectief

In de inleiding stelden we de vraag welke cri-
teria gebruikt kunnen worden om het huma-
nistische gehalte van levensbeschouwelijke
lesmethoden te duiden. Ten eerste zou je de
inhoudelijke aandacht voor zingeving en iden-
titeitsontwikkeling van deze methoden an sich
al humanistisch kunnen noemen. Wellicht is de
wijze waarop zingeving en humanisering aan
leerlingen wordt aangereikt het criterium om te
bepalen of de methode humanistisch is of niet.
Die wijze kan getoetst worden aan verschil-
lende bronnen die iets zeggen over wat wel
of niet humanistisch is. Voor het ontwikke-
len van criteria om het humanistische gehalte
van levensbeschouwelijke lesmethoden aan
te geven maken we gebruik van het werk van
Nimrod Aloni. Nimrod Aloni is hoogleraar
Filosofie van de Educatie op het Hakibbutzim
College of Education in Tel Aviv en is coördi-
nator van het 'Network for the Advancement
of Humanistic Education'.
In zijn boek 'Enhancing Humanity' onder-
scheidt Aloni vier filosofische tradities die
gezien kunnen worden als fundamenten van
humanistische educatie. Aloni stelt overigens
nadrukkelijk dat gezocht moet worden naar
een combinatie van deze vier tradities.
De eerste traditie is die van Bildung, waarbij
gestreefd wordt naar de intellectuele en cultu-
rele ontwikkeling van leerlingen. Het is de tra-
ditie van overdragen van belangrijke tradities
en het ontwikkelen van hogere vormen van
menselijkheid.

42

De tweede is de romantisch, naturalistische
traditie, waarbij de leerling wordt gestimu-
leerd om authentiek te zijn en te ontdekken
wat hij/zij werkelijk wil en wie hij/zij werkelijk
is. In deze traditie gaat men uit van de veron-
derstelling dat het goede van nature al in de
mens aanwezig is.
De derde traditie is de existentialistische tra-
ditie waarbij er vanuit gegaan wordt dat de
mens, nadat hij op deze wereld is verschenen
eerst slechts existeert, maar zich vervolgens
door middel van zijn eigen daden definieert.
De mens geeft zichzelf dus vorm. Daarom
wordt de leerling gestimuleerd eigen keuzes in
het leven te maken en deze te beargumente-
ren.
De vierde traditie kan getypeerd worden als
sociaal-kritisch. Leerlingen worden attent
gemaakt op bestaande systemen die onder-
drukkend kunnen zijn voor de ontplooiing
van individuen. Binnen deze traditie wordt
gewerkt aan bewustwording en empower-
ment.

Uit deze tradities destilleren we vier criteria
waarmee levensbeschouwelijke lesmethoden
geanalyseerd kunnen worden:
1. Is de levensbeschouwelijke lesmethode

gericht op Bildung? Beoogt de levensbe-
schouwelijke lesmethode de leerling meer
kennis en inzicht te geven op het gebied
van zingeving, identiteitsontwikkeling en
belangrijke culturele tradities?

2. Stimuleert de levensbeschouwelijke les-
methode de leerling op zoek te gaan naar
zijn/haar authentieke zelf en een eigen
levensverhaal te ontwikkelen?

3. Stimuleert de levensbeschouwelijke les-
methode de leerling in zijn/haar leven
keuzes te maken op het gebied van zin-
geving en identiteitsontwikkeling en deze
ook te beargumenteren?

4. Stimuleert de levensbeschouwelijke lesme-
thode de leerling zich kritisch te verhouden
ten opzichte van bestaande maatschappe-
lijke structuren die een belemmering kun-
nen vormen op het gebied van zingeving
en identiteitsontwikkeling?
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In de volgende paragraaf analyseren we twee
veelgebruikte lesmethoden met behulp van
deze criteria.

Twee levensbeschouwelijke lesmetho-
den onder de loep

We nemen twee levensbeschouwelijke lesme-
thoden met behulp van bovenstaande criteria
onder de loep. Ons doel is te illustreren hoe je
met behulp van de criteria levensbeschouwelijke
methoden kunt beoordelen, zodat bij de keuze
voor een bepaalde levensbeschouwelijke lesme-
thode docenten het humanistische gehalte van
een bepaalde lesmethode kunnen beoordelen.
We analyseren de volgende twee lesmethoden:

Wijs worden (Van de Laar 2008)(1)
Deze lesmethode voor het vak levensbeschou-
wing en filosofie is dit jaar verschenen bij
uitgeverij Damon en bestaat uit drie delen,
waarvan er nu twee op de markt zijn en het
derde eind 2008 uitgebracht wordt. Alle drie
de delen hebben zowel een tekstboek als een
werkboek. De methode is met name bedoeld
voor de onderbouw van de havo, maar kan ook
ingezet worden op het vmbo-t. De drie delen
vormen samen een afgerond geheel, dat in de
basisvorming gebruikt kan worden. Met deze
methode wil Damon voldoen aan de grote
vraag naar een filosofische benadering van
levensbeschouwing en burgerschapsvorming.

Labyrint (Van Dijk e.a. 2006)(2)
Deze lesmethode voor het vak levensbeschou-
wing is uitgegeven door Nijgh Versluys en is
geschikt voor de onderbouw van de havo en
het vwo. Per leerjaar is er een pakketje met
daarin drie katernen die in een multomap
gedaan kunnen worden en een cd-rom. De
katernen bevatten zowel teksten als vragen en
opdrachten en fungeren in die zin als tekst-
boek en werkboek in één.

We hebben ons bij beide lesmethoden gecon-
centreerd op het eerste leerjaar. Op scholen
waar een vak als levensbeschouwing wordt
gegeven, is dat meestal in het curriculum van
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het eerste leerjaar opgenomen. Daarnaast kij-
ken we globaal naar de daaropvolgende delen
van de betreffende methoden.
We zullen nu bespreken hoe beide lesmetho-
den op de vier criteria scoren en waarin dat tot
uitdrukking komt.

Criterium I

Is de levensbeschouwelijke lesmethode gericht
op Bildung? Beoogt de levensbeschouwelijke
lesmethode de leerling meer kennis en inzicht te
geven op het gebied van zingeving, identiteits-
ontwikkeling en belangrijke culturele tradities?

Wijs worden
De methode besteedt in het eerste deel geen
aandacht aan grote voorbeeldfiguren uit de
menselijke geschiedenis. Wel komen belang-
rijke culturele tradities aan bod. Zo worden
in het laatste hoofdstuk van deel één de drie
monotheïstische godsdiensten: christendom,
Jodendom en islam behandeld. In deel twee
komen de levensbeschouwingen humanisme,
boeddhisme en hindoeïsme aan bod. In deel
één verwerven leerlingen kennis over verschil-
lende mensbeelden.
Ook hoofdstuk drie van deel één - waarin de
hoofdwaarden in de Nederlandse maatschappij:
vrijheid, gelijkheid, democratie en tolerantie uit-
gebreid aan bod komen - draagt bij aan Bildung.
In het tekstboek worden deze hoofdwaarden uit-
gelegd, waarna de leerling in het werkboek met
behulp van oefeningen hier meer over leert. Een
voorbeeld van een dergelijke oefening is:

In het leerboek heb je gelezen: 'Demo-
cratie houdt niet in dat iedereen evenveel
macht heeft, dat is in de politiek niet zo,
ook niet op school of thuis:
Wie heeft in de politiek de meeste macht
en wie de minste?
A) Een lid van de gemeenteraad
B) De minister-president
C) Een willekeurig inwoner van Neder-

land
D) Een lid van de tweede kamer. (Van de

Laar 2008, 40)
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In deze methode komt Bildung naar voren
doordat leerlingen kennis verwerven over de
hoofdwaarden in de Nederlandse samenle-
ving, over verschillende mensbeelden en de zes
belangrijke levensbeschouwelijke stromingen.
Labyrint
In Labyrint is er minder sprake van Bildung.
Er wordt gewerkt vanuit themàs zoals goed en
kwaad, samenleven, je thuis voelen, waarbij
de eigen opvattingen van leerlingen geëxplo-
reerd worden en leerlingen gestimuleerd wor-
den om levensbeschouwelijke vaardigheden te
verwerven. Wel wordt de leerling in elk katern
uitgenodigd om zijn of haar eigen opvattingen
te vergelijken met die van andere mensen uit
verschillende tradities, ook wel waardegemeen-
schappen genoemd. Op deze manier verwer-
ven leerlingen toch nog een beetje kennis over
andere waardegemeenschappen. Interessant
is dat niet alleen godsdienstige tradities, zoals
moslims, katholieken, protestanten, hindoes,
et cetera, in deze methode worden gezien als
waardegemeenschappen, maar ook niet-gods-
dienstige gemeenschappen, zoals een sportclub,
een vrienden groep, een klas of een school (Van
Dijk 2006, 31).
Telkens wordt in hoofdstuk vier het verband
gelegd tussen het desbetreffende thema en
andere waardegemeenschappen. Zo gaat katern
twee over het thema 'je thuis voelen: In hoofd-
stuk vier van dit katern wordt ingegaan op wat
'je thuis voelen' voor mensen uit verschillende
waardegemeenschappen betekent. Bepaalde
feesten en maaltijden van verschillende tra-
dities komen aan bod. Een voorbeeld van een
oefening is:

Bekijk de afbeelding hierboven. Bespreek
met de klas welke tradities afgebeeld zijn
en bij welke waardegemeenschap deze tra-
dities thuis horen. (idem, 31)

Criterium. 2

Stimuleert de levensbeschouwelijke lesmethode
de leerling op zoek te gaan naar zijn / haar
authentieke zelf en een eigen levensverhaal te
ontwikkelen?
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Wijs worden
Deze methode stimuleert leerlingen vrijwel
niet op zoek te gaan naar hun authentieke zelf
of een eigen levensverhaal te ontwikkelen. De
methode is met name gericht op het leren van
vaardigheden: denken, communiceren, argu-
menteren, filosoferen etc. Deze vaardigheden
kunnen leerlingen wellicht goed gebruiken in
hun zoektocht naar hun authentieke zelf. Ze
worden door deze methode echter niet direct
uitgenodigd om hun authentieke zelf te ont-
dekken of een eigen levensverhaal te ontwikke-
len. Ook in het tweede deel is aandacht voor het
biografische verhaal van de leerling afwezig.

Labyrint
In deze methode is veel aandacht voor het
persoonlijke levensverhaal van leerlingen. Of
het nu over levensbeschouwingen, tradities,
verhalen, goed en kwaad of over manieren
van samenleven gaat: telkens zijn persoonlijke
ervaringen van leerlingen het uitgangspunt.
In katern één krijgen leerlingen bijvoorbeeld
de opdracht om een voorwerp van thuis mee
te nemen naar school en in kleine groepjes te
vertellen waarom dat voorwerp zo belangrijk
voor hen is. Op die manier delen ze een stukje
van hun eigen levensverhaal met klasgenoten
en worden ze zichzelf bewuster van wat zij wel
of niet belangrijk vinden in hun leven.

Criterium. 3

Stimuleert de levensbeschouwelijke lesmethode
de leerling in zijn/haar leven keuzes te maken
op het gebied van zingeving en identiteitsont-
wikkeling en deze ook te beargumenteren?

Wijs worden
Weinig, deel één van deze methode is met name
gericht op het leren filosoferen, argumenteren,
en communiceren van kennis en levensvragen.
Leerlingen leren de vaardigheden om zelf na
te denken, goed te communiceren en te argu-
menteren, maar worden in de opdrachten en de
vragen niet echt gestimuleerd om eigen keuzes
te maken en te beargumenteren. Daarvoor zijn
de vragen te veel gericht op het toepassen van
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de geleerde kennis. In deel twee wordt iets meer
ruimte gegeven voor de eigen meningsvorming,
maar de nadruk blijft liggen op (reproductie
van) kennis.

Labyrint
Deze methode is beter in het leren van leerlin-
gen om eigen keuzes te maken op het gebied
van zingeving en het leven in het algemeen. Elk
katern is opgebouwd volgens een stappenplan
waarin leerlingen in stap drie hun eigen waar-
den of hun eigen levensbeschouwing formule-
ren en deze vervolgens in stap vier vergelijken
met die van anderen.
Zo worden de leerlingen in katern drie over
het thema 'samenleven' uitgenodigd eerst met
elkaar in gesprek te gaan over wat zij een goede
manier van samenleven vinden waarna ze hun
ideeën hierover vergelijken met de ideeën van
twee woongemeenschappen (idem, 29).

Criterium 4

Stimuleert de levensbeschouwelijke lesme-
thode de leerling zich kritisch te verhouden
ten opzichte van bestaande maatschappelijke
structuren die een belemmering kunnen vor-
men op het gebied van zingeving en identiteits-
ontwikkeling?

Wijs worden
Deze methode blinkt hierin uit. In het hoofd-
stuk over hoofdwaarden in de Nederlandse
maatschappij leren leerlingen over verschil-
lende vormen van onderdrukking, over macht,
democratie en (on)gelijkheid en hoe deze zaken
in dagelijkse situaties naar voren komen. Ook
in het tweede deel wordt een sociaal-kritische
houding bij leerlingen gestimuleerd. Zo wordt
bijvoorbeeld in het hoofdstuk over samenle-
ven ruim aandacht besteed aan het fenomeen
'dikke-ik:

Labyrint
Deze methode besteedt geen aandacht aan dit
criterium. De inhoudsopgaven van de katernen
voor het tweede en derde leerjaar suggereren
dat ook hierin weinig tot niets gedaan wordt
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om leerlingen kritisch te laten kijken naar
bestaande maatschappelijke structuren die een
belemmering kunnen vormen op het gebied
van zingeving en humanisering.

Het humanistische gehalte van de les-
methoden Wijs worden en Labyrint

Op grond van deze globale vergelijking tussen
bovenstaande lesmethoden kunnen we constate-
ren dat beide lesmethoden op verschillende cri-
teria uitblinken. De methode Wijs worden leert
leerlingen de vaardigheden om zelf na te denken,
te argumenteren, te communiceren, kennis te
beoordelen en te filosoferen. Hiermee draagt ze
bij aan de intellectuele kennis en dus de Bildung
van leerlingen. Helaas daagt deze methode leer-
lingen maar beperkt uit om eigen keuzes te maken
op het gebied van zingeving, op zoek te gaan naar
hun authentieke zelf en een eigen levensverhaal te
ontwikkelen. Wel maakt de methode Wijs worden
leerlingen bewust van zaken als macht, onder-
drukking, democratie en leert ze deze zaken te
herkennen in alledaagse situaties. De methode
Wijs worden scoort dus op criterium 1 en 4 hoog,
en op criterium 2 en 3 laag.
De methode Labyrint laat precies het tegenover-
gestelde beeld zien. Deze methode stimuleert
leerlingen juist sterk om te onderzoeken en te
verwoorden wat ze zelf belangrijk vinden in
het leven, welke waarden ze aanhangen, welke
levensbeschouwing ze hebben en wat de conse-
quenties van de door hen gemaakte keuzes zijn.
Er wordt in deze methode echter relatief weinig
aan Bildung gedaan. Leerlingen krijgen wel ken-
nis aangereikt over wat een levensbeschouwing
is, wat waarden zijn et cetera, maar deze kennis
is vrij summier. Ook ontbreekt het 'kritisch leren
kijken naar bestaande maatschappelijke structu-
ren die een belemmering kunnen vormen op het
gebied van zingeving' volledig in deze methode.
De methode Labyrint scoort dus op criterium 2,
'ontdekken van het authentieke zelf en het ont-
wikkelen van het eigen levensverhaal: en op crite-
rium 3, 'eigen keuzes maken en beargumenteren'
hoog en op criterium 1en 4 laag.
Wij zijn van mening dat het op grond van boven-
staande vergelijking weinig zinvol is om één van
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beide methoden als het meest 'humanistisch' te
bestempelen. Beide lesmethoden scoren immers
op twee criteria hoog en op twee criteria laag.
Gezien het feit dat ze op verschillende criteria hoog
dan wel laag scoorden, zouden beiden lesmetho-
den elkaar uitstekend kunnen aanvullen.
In de praktijk is het echter niet gebruikelijk en ook
financieel niet haalbaar om leerlingen twee lesme-
thoden aan te laten schaffen. Omdat alle vier de
door Aloni omschreven tradities wel waarde-
vol zijn voor humanistisch levensbeschouwelijk
onderwijs, zouden we het een gemiste kans vin-
den als er in het onderwijs, mede door het gebruik
van een bepaalde methode, structureel (te) weinig
aandacht wordt besteed aan één of meer van de
vier tradities. We nodigen docenten levensbe-
schouwing dan ook uit om de door hen gebruikte
lesmethode met behulp van bovenstaande op
Aloni geïnspireerde criteria te analyseren. Indien
blijkt dat een bepaalde traditie heel weinig of zelfs
niet aan bod komt in de gebruikte lesmethode,
kunt u elementen uit deze traditie(s) in aanvul-
lend of extra lesmateriaal opnemen.
Deze paragraaf waarin we met behulp van de op
Aloni geïnspireerde criteria twee levensbeschou-
welijke lesmethoden onderzocht hebben, kan de
indruk wekken dat het humanistische gehalte
van levensbeschouwelijk onderwijs met name
afhangt van de gebruikte lesmethode. Hoewel
een lesmethode wel degelijk een stempel drukt
op het onderwijs, willen we benadrukken dat een
docent een specifieke invulling kan geven aan een
methode.

De rol van de docent/begeleider

.In onze opvatting is de rol van de docent in onder-
wijs en opvoeding cruciaal. Hij/zij is ons inziens
in staat om een 'niet-humanistische' methode
op een humanistisch verantwoorde wijze aan te
bieden en is tevens in staat om een 'humanisti-
sche' methode uitermate 'on-humanistisch' aan
te bieden. Van een humanistisch georiënteerde
docent wordt verwacht dat hij zich laat inspi-
reren door het humanistische gedachtegoed en
dat dit tot uitdrukking komt in zijn houding en
optreden. Er wordt daarbij ook verwacht dat hij,
evenals leerlingen, in toenemende mate in staat

46

is gestalte te geven aan zijn levensovertuiging en
deze ook kan expliciteren en beargumenteren.
Een belangrijk doel in humanistische educatie is
de levensbeschouwelijke vorming en de identi-
teitsontwikkeling van leerlingen. Hierbij speelt de
relatie tussen docent en leerling een belangrijke
rol. Deze relatie zou gekenmerkt moeten worden
door gelijkwaardigheid, veiligheid, duidelijkheid
en vertrouwen. Het is de taak van de docent om
een dusdanig veilig en vertrouwd klassenklimaat
te creëren, dat leerlingen de ruimte voelen om
zich uit te spreken en met elkaar en de docent
in dialoog te gaan over levensbeschouwelijke
zaken.
Omdat het 'in dialoog zijn met elkaar' een
belangrijk element is van humanistische levens-
beschouwelijke vorming, wordt er tijdens de
lessen beroep gedaan op de communicatievaar-
digheden van zowel de leerlingen als de docent.
Van de docent wordt verwacht dat hij het gesprek
begeleidt en verdiept. Hij zal leerlingen uitnodi-
gen om stelling te nemen, hun mening te beargu-
menteren en die eventueel na verder onderzoek te
herzien of te verwerpen. Vaardigheden als: goed
luisteren, doorvragen, samenvatten en erkennen
zijn hierbij van essentieel belang.
Een andere vraag is in welke mate humanisme
expliciet in de lessen aandacht dient te krijgen.
Is humanistische educatie met name gebaseerd
op methodische uitgangspunten van het huma-
nisme of is humanistische educatie ook een
inhoud waarbij opvattingen over of van (het)
humanisme aan bod dienen te komen? Het
dilemma lijkt ons dat het ontbreken van expli-
ciete inhoudelijke aandacht voor humanisme de
legitimatie van het vak kan ondermijnen, maar
dat expliciete aandacht studenten eventueel kan
afschrikken als zijnde een soort humanistische
catechisatie.

Tot slot

In dit artikel hebben we een antwoord gegeven
op de vraag aan welke criteria levensbeschou-
welijke lesmethoden dienen te voldoen om het
predicaat 'humanistisch' te verwerven. Levens-
beschouwelijke lesmethoden hebben we gede-
finieerd als 'al het materiaal dat primair gericht
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is op zingeving en identiteitsontwikkeling van
leerlingen: Voor het ontwikkelen van criteria
om het humanistische gehalte van levensbe-
schouwelijke lesmethoden te bepalen maakten
we gebruik van het werk van Aloni. Met behulp
van de vier tradities die Aloni in de humanis-
tische educatie onderscheidt, hebben we vier
vragen geformuleerd waarmee we levensbe-
schouwelijke lesmethoden kunnen analyseren
op hun humanistische gehalte. We namen twee
levensbeschouwelijke lesmethoden, Labyrint en
Wijs worden, onder de loep. Deze lesmethoden
verschilden aanzienlijk. Labyrint legt de nadruk
op het ontdekken van het authentieke zelf, het
ontwikkelen van een eigen levensverhaal, en op
het maken van eigen keuzes en beargumente-
ren. Wijs worden legt de nadruk op Bildung en
op een sociaal-kritische ontwikkeling.
We hielden een pleidooi om elke levensbe-
schouwelijke lesmethode met behulp van de
op Aloni geïnspireerde criteria te analyseren
en eventuele hiaten in de methode aan te vul-
len met extra of aanvullend lesmateriaal. Ver-
volgens hebben we kort stil gestaan bij de rol
van de docent. Een uitstekende humanistische
levensbeschouwelijke lesmethode biedt immers
nog geen garantie op goed humanistisch levens-
beschouwelijk onderwijs. Een lesmethode is
altijd een instrument in handen van de docent.
De manier waarop een docent een lesmethode
inzet, kan deze methode, en ook het humanisti-
sche karakter ervan, 'maken' of 'kraken'.
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Creationism.e in het
secundair onderwijs
Werner De Saeger

Reeds meerdere jaren woedt in het buiten-
land een vurig ideologisch debat over de
vraag of het creationisme al dan niet onder-
wezen moet worden in de lessen biologie.
Sinds de zomer van 2007 leeft dit debat ook
in België. In dit artikel verdedigt de auteur
het huidige evenwicht tussen enerzijds het
onderwijs van de evolutietheorie in de les-
sen biologie, en anderzijds het godsdienst-
onderwijs, in de Vlaamse secundaire scho-
len. Alleen op deze wijze, zo wordt betoogd,
kunnen leerlingen op kritische wijze en zon-
der indoctrinatie hun eerste stappen in de
wetenschapsbeoefening zetten.
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Sinds mensenheugnis, en gedurende vrijwel alle
periodes in de geschiedenis, stelt de mens zich
vragen over zowel zijn eigen oorsprong als die
van de aarde. Godsdiensten hebben getracht
een plausibele antwoorden te geven. Ze introdu-
ceerden het concept van het opperwezen, de ene
God die het begin is van alles, het universum,
inclusief de aarde en de mensheid. Het geloof in
deze éne creërende God ligt aan de basis van de
drie monotheïstische religies: Jodendom, Islam
en Christendom. Eeuwenlang was dit de visie
die niet, of uitermate zelden, op ernstige wijze in
twijfel getrokken werd. (I)
Het was in de negentiende eeuw dat er van-
uit een andere, niet-religieuze, invalshoek zou
gekeken worden naar de oorsprong der aarde
en mensheid. Een Britse wetenschapper, Charles
Darwin (1809-1882), publiceerde op 29 novem-
ber 1859 een werk met als titel On the Origin
of Species hy Means of Natural Selection, or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle
for Life. Deze publicatie was revolutionair en
bracht de idee naar voren dat organismen evolu-
eren, dat de biologische kenmerken van levende
wezens wijzigen na verloop van tijd, en dat er een
mechanisme van natuurlijke selectie bestaat. Dit
mechanisme houdt in dat organismen die zich
aanpassen meer kans maken om te overleven en
dat derhalve het best aangepaste organisme uit-
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eindelijk de bovenhand zal nemen in de bevol-
king ('survival of the fittest').
Dit druiste ernstig in tegen de toenmalige kennis
en heersende gedachtegang in Europa, die voor-
namelijk christelijk geïnspireerd was. Het duurde
dan ook decennia, tot in de twintigste eeuw, voor-
aleer de evolutietheorie die Darwin poneerde,
geaccepteerd werd. Toch werd Darwin's evolutie-
theorie niet door iedereen aanvaard, en zo ont-
stond er vanaf dat moment een tweekamp die tot
de dag van vandaag voortduurt: aan de ene kant
zij die de evolutietheorie ondersteunen, of aan-
vaarden, en menen dat de nieuwe leer een einde
kan maken aan de vage godsdienstige verklarin-
gen die tot dan toe wijdverspreid waren, en aan de
andere kant zij die menen dat de leer van Darwin
moet tegengesproken worden, niet in het minst
om de christelijk-theologische visie te vrijwaren,
doch ook om de onjuistheden en feitelijke tekort-
komingen van de evolutieleer aan te tonen.

Begripsbepaling van het creationisme

Creationisme vertegenwoordigt de opvatting dat
het leven ontstaan is door een bijzondere schep-
pingsdaad, en niet als een geleidelijk en evolutief
proces. Daarmee is het dus een tegenhanger van
de evolutietheorie. Men kan de evolutietheorie
als wetenschappelijk definiëren omwille van het
feit dat wetenschap als doel heeft om objectieve
kennis voort te brengen die empirisch waar-
neembaar is. Het objectieve karakter van een
stellingname betekent dat een onafhankelijke
observator ze kan verifiëren. Deze verificatie
steunt op verschillende elementen: scepticisme,
rationaliteit, logica en controle via systematische
methodologie. Creationisme echter kent ver-
schillende vormen, en allen zijn ze gekenmerkt
door doctrinaire elementen die niet de traditi-
onele wetenschappelijke methodologie volgen.
Jacques Arnould schreef hierover dat weten-
schap een kwestie is van rationeel denken, van
hypothese en observatie, van theorie en test,
in tegenstelling tot geloof (Arnould 2007,272).
Recentelijk zijn er verschillende stromingen
ontstaan binnen de creationistische leer en
wordt er onderscheid gemaakt tussen verschil-
lende varianten, naargelang de interpretatie of
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visie die de creationist verdedigt. Zo verdedigt
het jongeaardecreationisme de visie dat de cre-
atie van de aarde en mensheid plaatsvond tijdens
een periode van 6 dagen die elk 24 uur duurden,
enkele millennia geleden. Dit sluit aan bij een
strikt letterlijke interpretatie van de Bijbelse tekst
in het boek Genesis, en is in rechtstreeks conflict
met de huidige wetenschappelijke opvattingen.
Een tweede vorm is het oudeaardecreationisme,
dat minder berust op een letterlijke lezing van
de Heilige Schrift en de schepping interpreteert
als een proces dat miljoenen jaren duurde. Deze
stroming is op zijn beurt onderverdeeld in een
eerste theorie die stelt dat de Bijbelse schep-
pingsdagen elk miljoenen jaren duurden, en dus
niet slechts 24 uren, en in een tweede theorie die
verklaart dat de dagen wél slechts 24 uren bevat-
ten maar dat er tussen de verschillende schep-
pingsdagen pauzes waren die elk miljoenen jaren
geduurd hebben. Deze laatste theorie meent
hiermee een uitleg voor de moderne bevindin-
gen in de geologie, paleontologie en kosmologie
te geven. Voorts is er het progressieve creatio-
nisme dat stelt dat God de sturende verwekker
is die ingrijpt in het leven en universum. Van de
drie varianten komt deze theorie het dichtst in
de buurt van de leer van Darwin.
Sinds begin jaren negentig van de twintigste
eeuw is er tenslotte een stroming die 'Intelligent
Design' heet. Deze leer bepleit een meer alge-
mene kijk op het scheppingsproces en stelt dat
bepaalde karakteristieken van het heelal en het
leven het werk zijn van een 'intelligente ontwer-
per; zonder zich uit te laten over de aard van de
ontwerpende intelligentie. Omdat Intelligent
Design zich niet uitlaat over de aard van de ont-
werpende intelligentie, willen de aanhangers niet
dat hun visie ondergebracht wordt onder het cre-
ationisme, hoewel 'ontwerp' duidelijk impliceert
dat er sprake is van creatie. De opvattingen van
Intelligent Design worden in wetenschappelijke
kring verworpen. Er is een vrij brede, zij het
niet unanieme, consensus dat Intelligent Design
gelijkstaat met pseudowetenschapY) Een pseu-
dowetenschap is een 'valse' wetenschap die een
aantal essentiële criteria van de standaardweten-
schappelijke methodologie niet respecteert en
daarom niet dezelfde kwaliteit heeft als weten-
schap.(3)
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Reacties op de creationistische visie

Eind vorige eeuw ontvlamde dan de erg geme-
diatiseerde discussie over het al dan niet onder-
wijzen van de evolutietheorie in de secundaire
scholen. Dit debat vindt wereldwijd plaats, maar
vooral in de Verenigde Staten. Lobbygroepen en
stichtingen ijveren om de creationistische leer te
onderwijzen in de lessen biologie in het secun-
dair onderwijs. In 2005 volgde er een ophefma-
kende juridische uitspraak in Pennsylvania.(4)
Ouders van schoolgaande kinderen vervolgden
het lokale schoolbestuur omdat de inhoud van
de lessen biologie gewijzigd werd en aan het
creationisme een spreekgestoelte gegeven werd.
Rechter John Jones oordeelde dat, hoewel de
Darwinistische theorie niet perfect is, creatio-
nisme en Intelligent Design onlosmakelijk met
elkaar en met een religieuze achtergrond ver-
bonden zijn en ongeschikt zijn om in de lessen
gebruikt te worden omdat ze niet wetenschap-
pelijk te verantwoorden zijn. In zijn conclusie
maakt rechter Jones duidelijk dat het onderwij-
zen van creationisme en/of Intelligent Design
indruist tegen de grondwettelijke scheiding van
Kerk en Staat en verbood het lokale school-
district deze theorieën te gebruiken, er verwij-
zing naar te maken of op enige andere manier
afbreuk te doen aan de evolutieleer van Darwin.
Het debat woedt echter voort en stopte dus niet
met deze uitspraak.
Ook op Europees niveau is het debat doorge-
drongen. In het comité van cultuur, wetenschap
en onderwijs van de Raad van Europa werd op
31 mei 2007 een uitgebreid rapport goedgekeurd
dat een ontwerpresolutie inhield die pleit voor
een verbod op het onderwijzen van creationisme
en op het gebruik van creationistisch lesmateri-
aal. Deze ontwerpresolutie werd besproken in de
plenaire zitting van de Parlementaire Assemblée
op 25 juni 2007 waar ze echter met 63 tegen
56 stemmen opnieuw verwezen werd naar het
comité wegens gebrek aan gegrondheid. EVP/
CD-fractievoorzitter en Belgisch politicus Luc
Van den Brande stelde dat het rapport oneven-
wichtig en eenzijdig was. Politicus en wiskunde-
professor Guy Lengagne die het rapport schreef
verborg zijn verbaasdheid en ontgoocheling niet
door te stellen dat dit een terugkeer naar een
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middeleeuwse mentaliteit inhield. Uiteindelijk
werd het rapport later in 2007 toch goedge-
keurd, maar zonder echte consensus. Het is dui-
delijk dat ook in Europa een ideologische oorlog
gevoerd wordt met betrekking tot het al dan niet
onderwijzen van het creationisme.

Het huidige evenwicht in het Vlaamse
onderwijs

De situatie in Vlaanderen is complex. België
kent een grondwettelijk gewaarborgde vrijheid
om onderwijs naar goeddunken te organise-
ren.(S)Dat betekent dat eender wie, particulier
of rechtspersoon, een school mag oprichten en
er onderwijs mag verstrekken, zonder hiervoor
specifieke vergunningen te moeten aanvragen.
Maar gesubsidieerde onderwijsinstellingen die
door de Vlaamse Gemeenschap erkende diplo-
màs wensen af te leveren dienen te voldoen aan
bepaalde eisen, waaronder voor het algemeen
secundair onderwijs de eindtermen: dit zijn een
stel basisvereisten waaraan het onderwijs moet
voldoen, een geheel van drempels die absoluut
gehaald moeten worden om een minimum aan
kwaliteit te verzekeren.(6) Hierin staan drie ver-
wijzingen naar het onderwijs van de evolutie
in de lessen biologie: 'de leerlingen kunnen aan-
wijzingen voor biologische evolutie formuleren,
uitleggen hoe, volgens hedendaagse opvattingen
over evolutie, nieuwe soorten ontstaan en de bio-
logische evolutie van de mens toelichten:(?)Deze
vermeldingen zijn vaag, en verbieden noch het
gebruik van creationistisch lesmateriaal, noch
het onderwijzen van creationisme of Intelligent
Design. Het geeft schooldirecties en leerkrach-
ten de vrijheid om naar eigen inzicht en ervaring
te kiezen met welk studiemateriaal ze werken en
welke theorie ze de leerlingen aanbieden.
In Vlaanderen heeft de katholieke gemeenschap
in het verleden uitgebreid gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om actief de onderwijs-
markt te bespelen. Het was in vele gevallen een
noodzakelijke aanvulling op de infrastructurele
voorzieningen die de Staat zelf niet kon of wou
organiseren. Het katholieke schoolnet is nog
steeds populair in Vlaanderen, vaak niet zozeer
omwille van de christelijke achtergrond doch
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wel omwille van de voortlevende perceptie van
een zekere traditie en een degelijk onderwijs-
niveau. De katholieke invloedssfeer uitte zich
vroeger voornamelijk door enerzijds de aanwe-
zigheid van talrijke religieuzen als leerkrachten,
een feitelijkheid die nu zo goed als verdwenen
is, en anderzijds de religieuze symboliek zoals
kruisbeelden in de leslokalen en kapellen ofker-
ken in of aan de onderwijsinstelling.
Uiteraard wordt in de lessen godsdienst in het
katholieke onderwijs de katholieke leer onder-
wezen. Zonder dat er expliciet sprake is van cre-
ationisme, wordt in die lessen de scheppingsleer
aan leerlingen bijgebracht. Deze lessen gods-
dienst behandelen het scheppingsverhaal zoals
dat in de Bijbel te lezen is. Een beperkte vorm
van bijbelstudie voor jongeren als het ware, aan
een ritme van twee uurtjes per week. Het even-
wicht tussen de lessen biologie waarin een wijd-
verspreide kritisch-wetenschappelijk visie naar
voor gebracht wordt en de lessen godsdienst
waarin bijbelse verhalen gelezen en bestudeerd
worden, is een compromis dat erg goed werkt.
In die laatste lessen maken de leerlingen kennis
met een godsdienstige levensbeschouwing die
hen toelaat om de complexe wereld om hen heen
goed te begrijpen en op een open en tolerante
manier in de huidige samenleving te kunnen
functioneren. Anderzijds bieden de biologieles-
sen waarin evolutieleer onderwezen wordt de
jongeren een gedegen wetenschappelijke basis.
Ze maken kennis met de kritische benadering
die een conditio sine qua non is voor weten-
schap.
Op dit evenwicht kwam tot kortelings geen
gefundeerde kritiek. Ouders die wensen dat hun
kinderen niet blootgesteld worden aan katho-
liek godsdienstonderwijs kunnen kiezen voor
levensbeschouwelijk neutraal onderwijs dat
door de staat zelf georganiseerd wordt. Ze kie-
zen ginds voor niet-confessionele zedenleer of
voor levensbeschouwelijk onderwijs door één
van de erkende godsdiensten. Zo komt ieder
optimaal aan zijn trekken. Vermeldenswaard is
nog dat er een klein aantal scholen rechtstreeks
georganiseerd worden door andere godsdien-
stige gemeenschappen dan de katholieke Kerk.
Zo zijn Joodse scholen erg populair in de Joodse
wijk in Antwerpen.
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Argumenten uit creationistische hoek

Het oplevende creationisme zorgde voor kritiek
op het huidige onderwijs van de evolutietheorie.
Echter, zonder veel fundament. De argumenten
zijn ofwel ruimschoots onvoldoende om een
wijziging in het onderwijsprogramma te ver-
antwoorden, ofwel intellectueel niet integer. Je
hoort drie oproepen uit creationistische hoek:
(l) de vraag om de evolutietheorie volledig te
vervangen door het creationisme, (2) de keuze-
vrijheid tussen evolutieleer en creationisme, (3)
de mogelijkheid tot vrijstelling van die lessen
biologie waarin de evolutietheorie behandeld
wordt.
De aanhangers van de eerste oproep stellen dat
de theorie van Darwin niet voor de volle 100
procent perfect is. Zij werpen op, tot op zekere
hoogte terecht, dat wetenschap evolueert en ver-
andert. In tegenstelling tot de visie die aan de
basis ligt van het creationisme. Dit bewijst nog
niet dat het creationisme het bij het rechte eind
heeft. Immers, de mening dat men een weten-
schappelijke leer niet moet onderwijzen omdat
hij nog niet perfect is, is geen argument. Net
haar voortdurende evolutie zorgt dat wetenschap
vooruitgang maakt en dat nieuwe ontdekkin-
gen gemaakt worden. De methodologie van het
poneren van een theorie, het experimenteren en
de herhaaldelijke verificatie van de aangebrachte
elementen leidt ertoe dat steeds complexere ken-
nis verworven kan worden en een diepergaand
begrip van de ons omringende wereld mogelijk
wordt. Dat wetenschappelijke theorieën leemtes
vertonen of bevatten, is dan ook niet schadelijk,
maar juist een teken van sterkte. Millennialange
overlevering bewijst de juistheid van een theo-
rie niet. Integendeel, het is precies omdat men
niet aanvaardt dat de leer aangevochten wordt
dat zijn bewijswaarde op wetenschappelijk vlak
quasi nihil is. Dat men godsdienstige geschrif-
ten in overeenstemming met wetenschap kan
interpreteren of dat bijbelteksten voor vele gelo-
vigen een levensgids vormen, verhindert niet dat
men zulke visie beter niet in de lessen biologie
onderwijst. Jongeren hebben het recht om op
objectieve, pluralistische wijze onderwezen te
worden en om een gedegen inleiding te krijgen
in de wereldwijd toegepaste wetenschappelijke
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methode. Dit voedt hun scherpzinnigheid en
kritisch denken.
De tweede oproep behelst een keuzevrijheid
tussen evolutieleer en creationisme. Dit is de
wens om naast evolutietheorie ook de creatio-
nistische scheppingsdoctrine in de lessen bio-
logie te onderrichten. Hierbij vertrekt men van
de stelling dat het creationisme héél misschien
wel eens waar zou kunnen zijn. We schuiven die
leer beter niet opzij. Tegenstanders argumente-
ren dat die keuzevrijheid onzinnig is. Men moet
dan duizend-en-één theoriën onderwijzen die
geen enkele wetenschappelijke relevantie heb-
ben, simpelweg omdat een bepaalde groep indi-
viduen de mening toegedaan is dat die theorie,
hoe excentriek of onlogisch ze ook moge zijn,
toch wel eens de juiste zou kunnen zijn. Om aan
te tonen hoe onhoudbaar dit argument is, heb-
ben enkele creatieve geesten een aantal alterna-
tieve levensbeschouwingen gecreëerd, waarvan
de meest gekende het Flying Spaghetti Monster is.
Kan men het creationisme onderwijzen omdat
het misschien toch de ware theorie over mens en
universum is, dan moet men om het even wat
onderwijzen.
Ten derde is er mogelijkheid om vrijstelling te
genieten. Zo worden studenten niet verplicht de
lessen over de evolutietheorie te volgen. Ik meen
dat dit de studenten in kwestie een nadeel berok-
kent. In deze lessen kunnen zij genieten van kri-
tisch en objectief onderwijs dat hun ertoe aan-
zet met een open attitude na te denken over de
aangehaalde theorieën. Een opleiding richt zich
immers niet enkel tot het verwerven van feiten-
kennis, maar leert leerlingen ook een bepaalde
werkwijze aan. Deze methodologie opzijschui-
ven door een vrijstelling te geven voor lessen die
controversiële onderwerpen behandelen houdt
een te verregaande lankmoedigheid in. Het
betekent dat men leerlingen hun kansen op ont-
wikkeling ontneemt, zowel inzake wetenschap-
pelijke kennis, als inzake kritisch denken.

Opportuniteit voor een verregaand re-
lativism.e?

Moeten we dit debat niet in een breder maat-
schappelijk kader plaatsen? Men kan zich immers
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de vraag stellen in hoeverre bepaalde bevolkings-
groepen hun eigen onderwijs mogen organiseren
en curriculum kunnen bepalen, dit zonder over-
heidsinmenging via wettelijk bepaalde eindter-
men. Het gaat hierbij dan vooral om religiegevoe-
lige vakken, zoals biologie of godsdienstles maar
ook geschiedenis, esthetica en wijsbegeerte. John
Rawls schreef over de limieten van de aanvaar-
ding van intolerantie in zijn A 1heory of lustice.
Een maatschappij kan slechts écht tolerant zijn
als ze intolerante burgers in haar midden ook
zal aanvaarden. Deze aanvaarding kan echter
slechts zover gaan zolang zij geen bedreiging
vormt voor de samenleving (Rawis 1971). En dat
is nu net wat met het onderwijzen van het crea-
tionisme op het spel staat. Het rechtsrelativisme
dat aan de grondslag ligt van die vergaande
tolerantie botst met de basisbeginselen van de
westerse democratie. Die tolerante houding is in
strijd met de nog steeds niet volledige scheiding
van Kerk en Staat in België, met verscheidene
internationale mensenrechtenverdragen, en met
de grondslagen van de liberale samenleving die
gekenmerkt wordt door een zo neutraal moge-
lijke staat. De Leidse academicus Paul Cliteur
stelt hieromtrent dat de multiculturele en multi-
religieuze samenleving, die Nederland en België
de facto zijn, een neutrale staat vereist. (8) De staat
dient boven de groepen te staan, als een soort
arbiter. Neutraliteit, aldus Cliteur, impliceert
helemaal geen atheïsme en staat ook niet nega-
tief ten aanzien van religie. Een neutrale over-
heid staat open voor alle gezindten, zowel gelo-
vigen als ongelovigen.
Welnu, het huidige staats model, dat voorziet in
en toeziet op een onderwijs de naam waardig,
kan niet toestaan dat dogmatische invloeden, die
dankzij de godsdienstvrijheid in een privé-sfeer
en tot op zekere hoogte in collectieve entiteiten
naar believen gesmaakt kunnen worden, erkende
onderwijsinstellingen binnendringen in lessen
die losstaan van het godsdienstonderwijs. In het
oorspronkelijke rapport van de Raad van Europa
betreffende de gevaren van het creationisme in
het onderwijs heeft men de problematiek dui-
delijk verwoord: het ontkennen van de evolu-
tietheorie zal zonder twijfel ernstige gevolgen
hebben voor de verdere ontwikkeling van onze
samenleving. Dit onder meer door op te wer-
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pen of men zich kan inbeelden dat vooruitgang
geboekt kan worden in verregaand medisch
onderzoek naar complexe pathologieën als de
evolutieleer ontkend wordt.(9) En verder door
zich af te vragen hoe men zich bewust wordt
van de verminderende biodiversiteit op onze
planeet of van klimaatverandering, als de ach-
terliggende mechanismen van de evolutie niet
begrepen worden? Begrippen en inzichten uit
de evolutieleer zijn essentieel voor wetenschap-
pelijk en technologisch onderzoek. Denk maar
aan de groei van resistente bacteriën of aan de
gevolgen van excessief gebruik van pesticiden
die voor mutaties zorgt bij schadelijke insecten.
Darwin's leer onder het stoflaten verdwijnen is
een grove fout die de samenleving veel schade
berokkent.

Voortdurende waakzaamheid en wette-
lijke aanpassingen

Het evenwicht dat we nu in het Vlaams onder-
wijs kennen tussen de wetenschappelijke lessen
biologie en de godsdienstlessen moet bekrach-
tigd worden door wettelijke bepalingen die het
gebruik van creationistisch lesmateriaal en het
onderwijs van creationisme verbieden in de
wetenschapslessen. Alleen zo kunnen leerlingen
op kritische wijze en zonder indoctrinatie hun
eerste stappen in de wetenschapsbeoefening zet-
ten. Onze politici hebben hier een belangrijke
verantwoordelijkheid. Voortdurende waakzaam-
heid is aan te bevelen, want indien de overheid
niet de noodzakelijke maatregelen neemt, zullen
lobbygroepen en activistische bewegingen niet
aarzelen om hun doelstellingen door te drukken.

Werner De Saeger is student in de LL.M. Encyclo-
pedie en Filosofievan het Recht aan de Universiteit
Leiden en in de Rechten aan de Vrije Universiteit
Brussel.

Noten

(1) Een aantal ideeën die in de richting van de
evolutietheorie gingen werden reeds eer-
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der geformuleerd door ondermeer Griekse
filosofen in de oudheid.

(2) http://www.ncseweb.org/resources/arti-
clesf 8408 _statem ents_fro m_sci en tifi c
and_12_19 _2002.asp

(3) http://ppw.kuleuven.be/FL/pseudowet.htm
(4) Tammy Kitzmiller vs Dover Area School

District
(5) Artikel 24 Grondwet
(6) Besluit van de Vlaamse Regering van 23

juni 2000 tot vaststelling van de eindter-
men van de tweede en de derde graad van
het gewoon secundair onderwijs, Belgisch
Staatsblad, 29 november 2000.
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Gevraagd: Morele m.oed
van docenten
Cees Klaassen

Om de morele ontwikkeling van leerlingen
te stimuleren en een goed pedagogisch
schoolklimaat te creëren wordt in de alle-
daagse onderwijspraktijk een groot beroep
gedaan op de normatieve of pedagogische
professionaliteit van de docent. In dit arti-
kel wordt stilgestaan bij de morele moed
die docenten moeten opbrengen om de
persoonlijkheidsontwikkeling van de leer-
lingen in brede zin te stimuleren en een
ondersteunend schoolklimaat te realiseren.
Alvorens daarop nader in te gaan is het nut-
tig om eerst even de aandacht te richten op
het begrip 'moed' en de specificatie 'morele
moed'. Daarna wordt aan de hand van een
recent onderzoek duidelijk gemaakt hoe een
aantal docenten en andere experts denken
over morele moed en hoe dit verschijnsel
leeft in de school.
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Internationaal vergelijkend onderzoek toont
aan dat er tussen afzonderlijke landen behoor-
lijke verschillen bestaan in de onderwijspres-
taties. Voor landen als Nederland, die er naar
streven om snel een echte kennissamenleving
te worden, is het van belang het onderwijs op te
stuwen in de vaart der volken. Verbetering van
de onderwijskwaliteit staat hoog op de agenda.
Het feit dat aanstaande leraren in sterke mate
tekortschieten qua taal en rekenen en dat veel
studenten in HBO en WO niet kunnen ontle-
den of niet weten wat enkelvoud of meervoud
is, blijkt voor velen een reden tot zorg. Toch is
het te hopen dat de terechte aandacht voor de
kwaliteitsverbetering niet zal gaan doorschie-
ten naar een hernieuwde 'back to basics' bena-
dering. Immers de samenleving en de school
kennen immers ook nog andere zorgen. Wie
de krant open slaat wordt al gauw geconfron-
teerd met het morele gedrag van jongeren en
met multiculturele kwesties. Ook binnen de
school heeft men met deze zorgen te maken.
Morele kwesties en onacceptabel gedrag liggen
vrijwel dagelijks op het bordje van docenten.
Veel leerlingen lijken in moreel opzicht enigs-
zins de weg kwijt te zijn geraakt. Alom wordt
geklaagd over normvervaging en toename van
normoverschrijdend gedrag. Het aanleren en
ontwikkelen van morele waarden en normen in
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de school als gemeenschap wordt daarom vaak
gezien als een belangrijk opvoedingsdoel van
de school (Klaassen 1996). Een opvoedingsdoel
dat in de ogen van veel docenten overigens er
mede toe bijdraagt dat leerprocessen beter ver-
lopen. Om de morele ontwikkeling van leer-
lingen te stimuleren en een goed pedagogisch
schoolklimaat te creëren wordt in de alledaagse
onderwijspraktijk een groot beroep gedaan op
de normatieve of pedagogische professionaliteit
van de docent. In dit artikel wordt stilgestaan
bij de morele moed die docenten moeten op-
brengen om de persoonlijkheidsontwikkeling
van de leerlingen in brede zin te stimuleren en
zo'n ondersteunend schoolklimaat te realiseren.
Dit gebeurt aan de hand van een recent onder-
zoek waarin docenten en andere experts duide-
lijk maken hoe zij denken over morele moed en
hoe dit verschijnsel leeft in de school.

Morele en fysieke moed

Moed lijkt wel een universele waarde te zijn die
in iedere cultuur aanwezig is en gewaardeerd
wordt. Bij moed gaat het om een mentale in-
stelling waarbij men onbevreesd, standvastig
en geharnast de gevaren te lijf gaat die men op
zijn weg tegenkomt. Men is niet laf en men laat
zich niet intimideren. Men bezit de durf om de
moeilijkheden te onderkennen en de koe bij de
horens te pakken. Een moedig persoon vlucht
ook niet. Integendeel, een moedig persoon is
bereid om grote risico's aan te gaan, zonder roe-
keloos te zijn. Opvallend is dat moed niet altijd
en in iedere situatie gevraagd wordt. Pas als het
echt moeilijk wordt en de gevaren op de loer
liggen, dan is moed gevraagd. Kenmerkend
voor moedig gedrag is ook dat men niet zwicht
voor populariteit en dat men standvastig is.
In vroeger tijden werd moed (met name hel-
denmoed) erg belangrijk gevonden. In mu-
sea kan men vele schildertaferelen aantreffen
waarin moed een hoofdrol speelt. Talrijk zijn
de literaire beschrijvingen van heroïsche daden
van allerlei krijgslieden. Zij gingen het gevaar
te lijf en kregen daardoor achteraf de eer en er-
kenning die hen toekwam. Heldendom lag dan
in het verschiet. Bekend zijn de klassieke sagen
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en verhalen van het Oude Griekenland waar
moed en het moedig gedrag van bijvoorbeeld
Odysseus voortdurend naar voren treden.
Maar denk ook eens aan de middeleeuwse rid-
der die moedig zijn geliefde verdedigde. Ook in
kinderboeken treft men dikwijls vele moedige
of dappere helden aan. Bekend zijn eveneens
de verhalen over de even moedige als trotse in-
dianen in Noord- en Zuid-Amerika. Moed en
durf zijn ook belangrijke terugkerende thema's
in oorlogsfilms of ze nu geromantiseerd of fel
realistisch zijn. Ook in televisieverslagen van
actuele oorlogen en militaire acties komt het
fenomeen moed herhaaldelijk naar voren.
Fysieke moed heeft te maken met het willen
en durven aangaan van fysieke uitdagingen.
In veel van de bovenbedoelde schetsen wordt
moed voorgesteld als een karaktertrek van een
heldhaftige persoon. Als karaktertrek verwijst
moed naar het feit dat men de angst voor de
confrontatie met pijn of tegenslag gemakkelij-
ker aanvaardt. Van oudsher wordt moed in de
filosofie beschouwd als een opmerkelijke deugd.
Veelal wordt verwezen naar uiteenzettingen
van Griekse filosofen als Aristoteles en Plato en
de vroeg-christelijke denkers als Augustinus en
Thomas van Acquino. In de godsdienstleer van
de Rooms-Katholieke kerk wordt moed gezien
als een van de vier 'Kardinale deugden: Deze
vier klassieke deugden zijn: Voorzichtigheid,
Rechtvaardigheid, Gematigdheid (of sober-
heid) en Moed (ook wel genoemd 'sterkte').
Moed wordt bovendien gezien als een van de
zeven gaven van de Heilige Geest. Morele moed
heeft te maken met het durven presenteren en
het 'vechten' voor de eigen principes. De term
morele moed komt dan ook herhaaldelijk naar
voren naar aanleiding van bijvoorbeeld het
durven ingrijpen bij zinloos geweld. Denk aan
de naam van Meindert Tjoelker. Ook komt
de notie van morele moed naar voren in be-
schouwingen over de bescherming van Joodse
landgenoten tijdens de tweede wereldoorlog.
Andere voorbeelden van morele moed worden
verbonden met het optreden van Martin Luther
King en van Rosa Park die zich verzette tegen
rassendiscriminatie in het openbaar vervoer in
het zuiden van de Verenigde Staten. Een van
de weinige recente theologen waarnaar ver-
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wezen wordt in verband met morele moed is
Bonhoeffer. De laatste jaren wordt de term mo-
rele moed ook wel geassocieerd met de zoge-
naamde 'klokkenluiders' of'whistleblowers' die
bekend geworden zijn omdat zij de durf had-
den om bepaalde misstanden in de publiciteit
te brengen of het lef hadden om verborgen il-
legale praktijken voor het voetlicht te brengen.
Over het algemeen is er betrekkelijk weinig
diepgaande literatuur over het verschijnsel
moed, laat staan morele moed. Een belangrijke
uitzondering vormt het werk van Aristoteles.
Deze Griekse filosoof heeft zich in zijn denken
laten inspireren door het heldhaftige optreden
in oorlogen en gevechtssituaties. De Griekse
filosoof Aristoteles sprak in de vierde eeuw
vóór Christus al over morele moed. Zijn werk
is een van de belangrijkste bronnen voor het re-
ferentiekader dat nodig is voor de analyse van
de morele moed van docenten. Lafheid en roe-
keloosheid zijn volgens Aristoteles beide tegen-
gesteld aan moed. Zij vormen samen een soort
continuüm. Lafheid staat aan de ene kant van
het spectrum, roekeloosheid of overmoed aan
de andere kant. Voor Aristoteles is lafheid een
ondeugd evenals roekeloosheid. Lafheid is een
tekort aan moed. Roekeloosheid, een teveel aan
moed, is evenzeer een ondeugd. Het is natuur-
lijk niet de bedoeling om 'als een olifant door
de porseleinkast' te gaan. Bij roekeloosheid of
overmoed gaat men zonder voldoende het ei-
gen verstand te gebruiken, zonder meer op het
gevaar af. Dat is dus iets heel anders dan het
zoeken van de gouden middenweg. Toch is dat
zoeken naar het juiste midden, zeker niet slechts
een kwestie van zorgvuldig meten of rekenen.
In de Ethica Nicomacheia beschrijft Aristoteles
de moed van een soldaat. Hij gebruikt de sol-
daat als voorbeeld van de deugd van de moed.
Een echte soldaat is niet roekeloos, maar ook
niet laf. Een dappere soldaat tracht de gul-
den middenweg te bewandelen. Moed wordt
tot morele moed als zij is verbonden met een
houding van betrokkenheid op het welzijn van
de ander. Door die betrokkenheid op de an-
der wordt die moed tot meer dan een sociaal
wenselijke eigenschap, tot een morele deugd.
Morele moed heeft betrekking op het handelen
in situaties waarin iemand schaamte, schandaal
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of ontmoediging te wachten staat of ten deel
zal vallen wanneer men zich niet moedig ge-
draagt. Een belangrijk kenmerk van Aristoteles'
ethische benadering van moed is de 'redelijke
aard' ervan. Daarmee wordt bedoeld dat 'de
prudentie' - de vooruitziendheid, en daarmee
de rede een hoofdrol speelt in het beoordelen
van situaties. Het is niet eenvoudig om de juis-
te middenweg te kiezen, zo maakt Aristoteles
goed duidelijk. Een redelijk persoon heeft het
vermogen om incidentele situaties goed te be-
oordelen. Alleen de mens die over de 'intellec-
tuele deugd' van de bezonnenheid beschikt kan
volgens Aristoteles ook moreel deugdzaam zijn.
De prudente mens weet het juiste standpunt te
kiezen tussen onbezonnen uitersten. Het is niet
goed op voorhand aan te geven wat dat midden
is, wél is inzichtelijk wat een te weinig en een
teveel is, en via die weg kom je vanzelf bij het
midden uit. Ten tweede is de juiste maat mede
afhankelijk van de omstandigheden. Hierbij
moet gedacht worden aan plaats en tijd. Maar
ook moet je hierbij denken aan wie er worden
geholpen (Van Tongeren 2004).

In tegenstelling tot fysieke moed heeft morele
moed niet betrekking op het onder ogen zien
van fysieke uitdagingen die het lichaam zouden
kunnen schaden. Bij morele moed gaat het om
mentale uitdagingen die iemands reputatie, of
iemands emotionele welzijn, integriteit of zelf-
beeld zouden kunnen aantasten. Het betreft
uitdagingen die gelegen zijn in het morele do-
mein. Deze uitdagingen hebben te maken met
onze belangrijkste morele waarden. Waarden
zijn principes die het leven van mensen vorm-
geven. Waarden kunnen betrekking hebben op
verschillende domeinen, zoals het terrein van
de politiek (met haar gezaghebbende verde-
ling van macht) ofhet terrein van de economie
(met de verdeling van verschillende soorten
goederen). Zo kennen we bijvoorbeeld ook
esthetische waarden naast morele waarden.
Morele waarden zijn de waarden die verwijzen
naar goed en slecht, juist en onjuist handelen
en de daarmee gepaard gaande bedoelingen
c.q. effecten. Het morele domein waarop deze
waarden betrekking hebben, is gebaseerd op
een conceptie van 'het goede leven' als rich-
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tinggevend concept voor moreel verantwoord
handelen. Morele moed verwijst met andere
woorden naar moed die gericht is op het do-
mein van goed en kwaad, op het domein van
juist en onjuist handelen met als ijkpunten een
conceptie van het goede leven en het welzijn
van de ander en zichzelf. Bij morele moed gaat
het erom dat men bereid en in staat is om in het
openbaar de eigen principes hoog te houden.
Het uiting geven aan het eigen morele oordeel
vraagt bewuste inspanning en vereist moed.
Wanneer men aangesproken wordt op de eigen
moraliteit dan wordt van een moedig persoon
verlangd, dat deze de eigen waarden en normen
ook naar voren brengt. Deze mentale instelling,
deze standvastigheid en bereidheid om naar
buiten te treden en de uitdagingen aan te gaan,
vormen de kern van morele moed.

De moed van docenten

Over het verschijnsel morele moed van docen-
ten is tot op heden volgens de aanwezige bron-
nen niet veel expliciet nagedacht of geschreven.
Toch wordt van docenten vandaag de dag ook
veel moed gevraagd. Daarbij gaat het niet al-
leen om morele moed, maar in een aantal ver-
velende en soms ernstige gevallen ook om fy-
sieke moed.
In de sfeer van het onderwijs heeft moed
meestal betrekking op angst, onzekerheid en
intimidatie, hoewel situaties van geweld en
gevaar in de school ook steeds meer voorko-
men. In dat soort gevallen wordt van docen-
ten niet alleen morele moed, maar zelfs ook
fysieke moed vereist. De agressie op scholen
voor voortgezet onderwijs kan soms zeer ex-
treem zijn zoals verschillende Amerikaanse
'high school shootings' hebben laten zien, maar
ook het schooldrama in het Duitse Erfurth en
de moord op de Nederlandse docent Hans van
Wieren. Het aantal meldingen van seksueel
misbruik, fysiek en psychisch geweld op school
is bijvoorbeeld in Nederland in de jaren 2005
en 2006 meer dan verdrievoudigd. Scholen,
leerlingen en ouders hebben in het schooljaar
2005-2006 ruim 1400 klachten ingediend bij de
vertrouwensinspecteurs. Klachten over fysiek
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geweld namen volgens de onderwijsinspectie
in 2006 met bijna 40 procent toe, tot 443 inci-
denten. Van seksueel misbruik werd 168 keer
melding gemaakt, een toename van 13 procent.
In 252 gevallen deden de slachtoffers aangifte.
Dat leidde tot 35 veroordelingen, 54 ontslagen
en 45 verwijderingen van een leerling. Het zal
duidelijk zijn dat dit veranderende geweldskli-
maat op scholen met name ook de docenten
parten speelt. Er wordt in dit soort fysieke ge-
weldsituaties een groot beroep gedaan op hun
morele overwicht en pedagogische competen-
ties. Ook al treden docenten hierover niet graag
naar buiten, 'zij zitten er wel mee' zoals een van
de docenten in het hierna te beschrijven onder-
zoek ons duidelijk maakte.
In de algemene begripsbepaling van morele
moed ligt sterk het accent op het vanuit ethische
motieven durven in te gaan tegen de gevestigde
opvattingen. Met name op het politieke en hu-
manitaire terrein wordt 'morele moed' vaak zo
opgevat en is het ook nauw verbonden met het
begrip 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. In dit
verband wordt morele moed vaak geassocieelrd
met bekende namen als Henri David Thoreau,
Mahatma Gandhi, Martin Luther. King, Vádav
Havèl en Nelson Mandéla. Het tegen gevestigde
opvattingen ingaan met humanitaire argumen-
ten vindt op klas- en schoolniveau vaak plaats
in situaties waarin morele dilemmàs bespro-
ken worden en verschillende waarden in het
geding zijn. Dikwijls wordt daarbij een 'critical
incident' als uitgangspunt genomen een peda-
gogisch lastige en moreel moeilijke situatie die
zich in de klas of in de school heeft voorgedaan.
Dit is bijvoorbeeld het geval als een leerling een
discriminerende opmerking heeft gemaakt naar
een andere leerling of wanneer een bepaalde
leerling publiekelijk erg voor schut gezet wordt
of anderszins krenkend behandeld wordt. Van
docenten wordt dan vaak de nodige morele
moed en pedagogische inspanning gevraagd.
Sommige docenten kunnen of willen die moed
dan vaak niet opbrengen. Dit kan leiden tot
een duurzame ontwrichting van het klasse- of
schoolklimaat. In de praktijk betekent dit vaak
een toename van de ordeproblemen en van
persoonlijke leerling-problemen, die in veel ge-
vallen leiden tot een sterke aantasting van de
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effectieve leertijd. Daarom is het ook raadzaam
om zich te beraden op deze praktijkproblemen
in verband met de blikvernauwing van de 'back
to basics' benadering waarop wij in de inleiding
van dit artikel gewezen hebben. Kwaliteit van
onderwijs vergt ook morele moed van docenten
als onderdeel van hun normatieve of pedagogi-
sche professionaliteit. Het aangaan van de be-
doelde pedagogisch relevante, morele dilemma
discussies kan gezien worden als een belangrijk
aspect van morele moed van docenten.
Verschillende onderwijskundig en pedagogisch
georiënteerde auteurs (vgl. Fallona 2000) bena-
drukken ook de moed of dapperheid die nodig
is om als docent in moeilijke en tegendraadse
omstandigheden toch, los van eigenbelang, een
eigen praktisch oordeel te vellen over zaken die
moreel wenselijk zijn. Hier betreft het de mo-
rele moed die van docenten gevraagd wordt
om in de alledaagse schoolpraxis concrete be-
slissingen te nemen in kwesties met een morele
lading.
In de spaarzame onderwijskundige en peda-
gogische verhandelingen op dit gebied kun-
nen echter ook een aantal andere elementen
van morele moed van docenten onderkend
worden. Een van die elementen is dat docen-
ten ook bereid moeten zijn en de 'durf' moeten
hebben om als een 'moreel voorbeeld' te willen
fungeren voor de leerlingen. Uit eerdere kwali-
tatieve onderzoeken die wij hebben uitgevoerd
naar de pedagogische opvattingen onder do-
cententen in het voortgezet onderwijs kwam
onder andere naar voren, dat sommige docen-
ten, waaronder een aantal uit de 'sixties genera-
tion; vonden dat zij zich niet met moraliseren
moesten bezighouden, want dit werd concreet
als paternalistisch opgevat en als moralistisch
gedoe gediskwalificeerd. Het 'durven' naar vo-
ren te brengen van ethische kwesties of morele
standpunten door docenten, als een bewuste
en bedoelde pedagogische interventie in de al-
ledaagse schoolpraxis is volgens ons ook een
belangrijk en nader te onderzoeken aspect van
morele moed.

De volharding
Maar in het pedagogisch denken over morele
moed van docenten komt ook nog een ander as-
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pect van morele moed naar voren, namelijk het
aspect van de volharding, het stugge volhouden
om bepaalde resultaten bij leerlingen te berei-
ken. Veel docenten en ook ouders zal dit erg be-
kend voorkomen. Het gaat dan om de moed en
de kracht om dagelijks 'door te zetten en door
te gaan' om de leerlingen of de kinderen zover
te krijgen dat zij datgene wat zij moeten leren
eindelijk 'te pakken hebben', dat zij een vaardig-
heid of een begrip eindelijk 'in de vingers krij-
gen: Het gaat om de moed om stug door te gaan
ook al weet je niet wat het uiteindelijk resultaat
zal zijn (Buzelli & Johnston 2002). Ook David
Hansen gaat in meerdere van zijn kwalitatieve
studies in feite dikwijls in op morele moed. In
een deel van zijn werk besteedt hij veel aan-
dacht aan het feit dat docenten voortdurend be-
slissingen nemen die morele gevolgen hebben
voor de leerlingen (Hansen 200l). In een ander
deel van zijn werk komt ook de volharding en
de 'Ausdauer' weer sterk naar voren. Bedoeld is
het dag in dag uit continue en steevast blijven
nastreven van lange termijn doelen in de ont-
wikkeling van kinderen en jongeren.

Onderzoek naar morele moed van do-
centen

Tot zover een aantal opvattingen en omstandig-
heden die betrekking hebben op morele moed
van docenten. Hieronder wordt nader ingegaan
op de vraag hoe wij getracht hebben nader greep
te krijgen op het fenomeen morele moed aan
de hand van 'the teachers' voice'. Om meer in-
zicht te krijgen in morele moed bij docenten is
een eerste exploratief en kwalitatief onderzoek
uitgevoerd onder docenten en andere experts
in de Roe sector over een aantal aspecten dat
te maken heeft met morele moed van docen-
ten in hun dagelijkse professionele bezigheden.
Via een aantal interviews en paneldiscussies is
getracht docenten en andere experts te laten re-
flecteren over morele moed op de werkplaats.
In dit geval is dat zowel de k1assensituatie als de
school als geheel. De morele rol van de docent
komt naar voren in diverse interactiesituaties.
Het belangrijkste is waarschijnlijk het optre-
den naar de leerlingen toe. Maar ook de inter-
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actie met ouders is van belang, evenals morele
moedsituaties in het contact met collegàs en
'last but not least' met de schoolleiding. Bij de
laatstgenoemde interacties gaat het vaak om de
ethische kanten van de eigen organisatie.
In dit oriënterende onderzoek is nagegaan of
docenten morele discussies met leerlingen dur-
ven aan te gaan en hoe de school daarop van
invloed is. Achtergrond van dit onderzoek is de
gedachte dat docenten bereid en in staat zou-
den moeten zijn om in moreel relevante situa-
ties nader in te gaan op waarden vraagstukken
en leerlingen aan te spreken op de spelregels
van het goede maatschappelijke verkeer. In to-
taal hebben in deze eerste oriënterende studie
26 personen deelgenomen die werkzaam zijn
in het protestants/christelijk onderwijs dat dit
onderzoek heeft aangevraagd. Bij de selectie
van te interviewen deskundigen en de samen-
stelling van de panels is mede gekeken naar de
aanwezigheid van kennis en ervaring op het ge-
bied van denominatieve, ethische en levensbe-
schouwelijke vraagstukken bij de geselecteerde
gespreksdeelnemers Door middel van de hier-
voor geschetste werkwijze is de beschikking
gekregen over een groot aantal uitspraken over
aspecten van het verschijnsel morele moed in
de onderwijspraktijk. De bedoeling was om een
eerste inkijk te krijgen in 'mogelijke' aanwezige
opvattingen over en relevante aspecten van dit
nieuwe onderzoeksthema. Deze diversiteit aan
opvattingen en praktijken kan relevant zijn
voor te maken beleid en voor verder represen-
tatief onderzoek op dit gebied.
In de interviews en panelgesprekken is allereerst
aandacht besteed aan het belang dat docenten
hechten aan morele moed. Vervolgens is er na-
gegaan of het wat dit betreft verschil uitmaakt
of het gaat over waardenvorming in de klas
of over regelhandhaving in de school. Daarna
wordt de aandacht gericht op het pedagogisch
handelen in de klas en de school. Interessant
zijn ook de motieven die docenten naar voren
brengen om al dan niet morele moed ten toon
te spreiden. Tenslotte wordt aandacht besteed
aan de relatie tussen morele moed en verant-
woordelijkheid.
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Onderzoek: Morele moed gevraagd

Over de betekenis van morele moed hebben
verschillende deelnemers duidelijke opvattin-
gen: 'Ik versta onder morele moed dat je ergens
voor staat en dat je daar ten opzichte van leer-
lingen en collega's voor uit durft te komen'. Een
andere deelnemer aan de gesprekken geeft een
meer uitvoerige omschrijving: 'Het woord mo-
rele moed houdt in dat je voor je eigen normen
en waarden durft op te komen en dat je voor de
klas laat zien waar het nou voor jou gevoel om
gaat. Er zit nog een andere laag in, alleen laten
weten waar je voor staat is slechts een deel van
het verhaal. Moed laat zien dat je dapper bent en
lef hebt. Je loopt een risico. Als je zegt dat je rood
een mooie kleur vindt is dat een mening maar
dan loop je nog geen risico. Je moet het ook aan
de orde äurven' te stellen'.
Tevens werd naar voren gebracht dat men de pe-
dagogische opdracht van de school en de peda-
gogische taak van de leerkracht niet eenvoudig
vond. Men ervaart dat men te weinig aan het
pedagogische toekomt. Er is te weinig onderlin-
ge pedagogische reflectie. Het onderwijs schiet
hierin tekort: 'Wij zijn als het ware de pedagogiek
vergeten en praten te veel over de onderwijskun-
dige technologie'. Door meerdere docenten werd
dit standpunt onderschreven: 'We praten in het
onderwijs veel over procedures maar weinig over
de pedagogische betrekking'. Uit dit citaat komt
duidelijk naar voren dat het bij de pedagogische
opdracht van belang is de leerling als subject se-
rieus te nemen en betrokken te zijn bij de leer-
ling als persoon in plaats van alleen als onder-
wijsconsument of -onderwijsproduct.

Morele moed, regels en waarden
Een van de paneldeelnemers vroeg zich af 'af
morele moed betrekking heeft op het niveau van
de regels op school of op het niveau van de waar-
den?'. Theoretisch gezien is dit een belangrijke
vraag. Zij zag op het niveau van de regels ei-
genlijk niet zoveel problemen. Daar was niet
zoveel morele moed voor nodig. Een andere
deelnemer aan het betreffende panelgesprek
was het daar totaal niet mee eens en verklaarde
'dat er legio situaties zijn waarin de afdwinging
van of het attenderen van leerlingen op morele
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regels wel degelijk tot problemen kan leiden'. In
een van de andere panel gesprekken werd deze
vraag of het niveau van de regels of normen ook
morele moed van de docent vereist, ook uitvoe-
rig besproken. Als voorbeeld werd de situatie
beschreven waarbij een leerling een discrimine-
rende opmerking tegenover een medeleerlinge
maakt. Discriminatie is bij de wet verboden en
wordt ook in het schoolreglement genoemd als
een norm die niet mag worden overtreden. Om
leerlingen dan toch goed terecht te wijzen, daar
is morele moed voor nodig zo wordt opgemerkt.
Het handhaven van de regels vraagt volgens een
aantal docenten dus wel degelijk morele moed.
'Wie zwijgt stemt toe. We gaan steeds verder met
wat we toelaten en normaal moeten vinden'. Dat
het wijzen op de regels van de school morele
moed vereist, komt ook duidelijk naar voren in
die gevallen waarin een docent beseft dat in-
grijpen erg moeilijk is. Een docente: 'Ik ken echt
heel veel situaties waarin ik niet heb ingegrepen,
ook al werd ik gedekt door de regels. Ik neem het
risico niet. Ik weet namelijk niet wat voor een
hel er losbreekt als ik er iets van zeg. Ook al zijn
de regels duidelijk'. Belangrijk in dit verband is
het verschil tussen de formele door de school
vastgestelde regels en de vele informele regels
(normen). In een van de panels is men het er
over eens dat morele moed vooral ook nodig
is wanneer het gaat om het handhaven van de
ongeschreven regels. Pas bij de ongeschreven
regels wordt het echt moeilijk: 'Dan is dapper-
heid vereist'.

Pedagogischmoeilijke situaties
In de alledaagse klas- en schoolpraktijk krijgen
docenten te maken met situaties waarbij stu-
denten bepaalde dingen zeggen of doen waar-
bij morele waarden in het geding zijn. Deze
moreel kritische situaties kunnen een belang-
rijke rol spelen in de morele vorming van de
leerlingen (Maas, S., C. Klaassen & E. Denessen
2006). Voorwaarde is echter wel dat de docent
op deze situaties ingaat en de moed heeft om
de leerlingen aan de hand daarvan iets te leren
over waarden. Om wat voor een soort van si-
tuaties gaat het dan wanneer morele moed in
het spel is? Een docent: 'Het kan niet gaan om
eenvoudig voor je waarden uit te komen in sim-
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pele kwesties: Dat is geen kunst'. Er is sprake
van een moedsituatie wanneer men ook een
risico loopt en men dapper moet zijn, aldus een
docent. 'Waar ik spanning voel om mijn mond
open te doen dat is wanneer een leerling letter-
lijk in mijn ruimte zit, wanneer die mij in mijn
ziel raakt'. De persoonlijke waarden en morele
opvattingen van docenten spelen met andere
woorden een grote rol, uiteraard in combinatie
met hun professionele waarden en opvattingen.
Maar ook de betrokkenheid van docenten is
belangrijk. Hierbij gaat het om de bereidheid
om hun nek uit te steken en bewust en bedoeld
op te treden. 'Morele moed vraagt van docenten
dat zij niet gemakzuchtig zijn', zo valt meerdere
malen te horen in de panelgesprekken. Soms is
het gemakkelijk om niet te reageren op ieder
'critical incident' dat zich in de klas of op school
voordoet. 'Leerlingen hebben vragen en om die
te beantwoorden heb je moed nodig, maar ook
de wil en de tijd. Vragen van leerlingen worden
vaak niet beantwoord'.

Morelemoed en pedagogisch handelen
Docenten laten zich in hun dagelijkse onder-
wijspraktijk vooral leiden door hun uit eigen
ervaring opgebouwde kennis. De kennis en op-
vattingen van docenten kunnen elementen van-
uit de wetenschap bevatten, maar het is vooral
de situatie van de klas en de school die bepaalt
in welke mate hij of zij bepaalde (wetenschappe-
lijke) kennis integreert in reeds bestaande ken-
nis. Kennis en opvattingen van docenten zijn
dan ook niet alleen persoonsgebonden, maar
ook sterk beïnvloed door de schoolse context
en de daarin opgedane ervaringen (Klaassen,
Beijaard & Kelchtermans 1999). Docenten ont-
wikkelen niet alleen subjectieve onderwijsthe-
orieën waarin hun persoonlijke praktijkerva-
ringen en reflecties over leren en onderwijzen
neergeslagen zijn. Zij ontwikkelen ook subjec-
tieve pedagogische praktijktheorieën (Klaassen
2002). Uit kwalitatieve onderzoeken zoals deze
komen fragmenten naar voren van dergelijke
eigen opvattingensystemen: Een van de panel-
leden bracht naar voren dat je bij leerlingen
verschillende groepen tegenkomt met ieder een
eigen moraal: 'De eerste groep gaat uit van de
stelling: 'niks is meer belangrijk'; de tweede groep
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die ervan uitgaat äat alles kan en alles mag' en
een derde groep bestaande uit jongeren met ex-
treme meningen 'waar je niet bij kunt komen ei-
genlijk: De relatie met morele moed ziet deze
docent als volgt: 'Het getuigt van morele moed
om deze groepen leerlingen duidelijk te maken
dat ze voor elkaar een voorbeeldfunctie vervul-
len, zowel in positieve als in negatieve zin'.

'Ik wil geen morelemoed tonen'
Er zijn docenten die geen morele moed tonen
uit gemakzucht, maar er zijn ook docenten
die duidelijk geen morele moed 'willen' ver-
tonen. Ook deze categorie is interessant om
te bevragen naar hun motieven. Een van de
deelnemende docenten beantwoordt de vraag,
waarom docenten bij morele kwesties ook wel
terughoudend zijn ten aanzien van de leerlin-
gen, als volgt: veel collega's willen leerlingen
niet terechtwijzen 'omdat zij de goede relatie
met de leerlingen niet op het spel willen zetten.
Het is voor docenten natuurlijk en nodig dat zij
graag aardig gevonden willen worden'. Deze do-
centen brengen daarom de morele moed niet
op om leerlingen terecht te wijzen. Een van de
motieven om moraliseren te vermijden is dat
men bang is om als zedenpreker over te ko-
men en het contact met de leerlingen daardoor
verslechterd wordt. Volgens een panellid zijn
er best wel veel docenten die zich niet willen
inlaten met morele kwesties. Dat heeft ook te
maken met de tijdsgeest van de achterliggende
decennia. Het hangt ook een beetje af van de
leeftijd van de docent, van het cohort waarin
men zit: 'Mensen met een hogere leeftijd denken
dat moraal iets van de paus is'.
Een van de andere ondervraagde docenten
geeft aan dat hij er niet van houdt om leerlin-
gen terecht te wijzen en dat hij wat dit betreft
waarschijnlijk weinig morele moed vertoont.
Hij geeft aan dat hij wel in andere opzichten
de leerlingen moreel wil vormen en dat hij
wel aandacht besteedt aan andere contactsi-
tuaties die ook belangrijk zijn voor de morele
vorming van de leerlingen. Het voortdurend
terecht wijzen van de leerlingen ligt hem niet
zo: 'De leerlingen mogen al zo weinig en de do-
centen menen vaak dat ze wel alles mogen zoals
eten op de gang, of tijdens een gesprek met hun
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handen in de zakken staan'. Desondanks leg-
gen veel docenten opvallend veel nadruk op
deze voorbeeldfunctie. Veel voorbeelden van
een positieve beïnvloeding werden tijdens deze
oriënterende gesprekken overigens niet gege-
ven. Wel gaf een van de paneldeelnemers een
duidelijke illustratie van een 'negatieve' variant:
'Zo is er een schoolfeest geweest waarbij docenten
aan het drinken waren en voor een leuke avond
voor zichzelf gezorgd hebben, terwijl er binnen
een chaos ontstond. Een andere docent geeft
een duidelijke visie op de voorbeeldfunctie:
'Als je de leerling serieus neemt gaat de student
de docent ook serieus nemen. Geen preek want
dat heeft mijn zoon mij wel afgeleerd'. Docenten
moeten in hun persoon en handelen een voor-
beeld zijn voor de leerlingen, daarover zijn de
gesprekspartners het in het algemeen wel eens.
Opmerkelijk is ook een ander motief dat do-
centen aangeven om geen morele moed te to-
nen naar de leerlingen toe en de discussie niet
aan te gaan. Een aantal docenten geeft aan dat
zij het eigenlijk erg moeilijk vinden om naar
leerlingen toe morele moed op te brengen. Zo
wijzen zij bijvoorbeeld op het volgende: 'Het is
moeilijk om de grens tussen goed en slecht aan
te geven'. Wat op het eerste gezicht gemakzucht
lijkt, kan dus ook te maken hebben met de
moeilijkheidsgraad van morele opvoeding van
leerlingen: 'Soms is het moeilijk, dus dan begin
ik er ook maar niet aan'. Een van de redenen
waarom men het moeilijk vindt is: 1e moet
voortdurend je referentiepunt bepalen'. Vooral
morele discussies met leerlingen vindt men in-
tellectueel inspannend er moet een hoop bijko-
men om mijn standpunt te motiveren'.
Een andere docent merkt op dat het helemaal
geen zin heeft om leerlingen op moreel ge-
bied terecht te wijzen äit is onbegonnen werk'.
Docenten die deze overtuiging hebben plaat-
sen in feite vraagtekens bij de effectiviteit van
morele terechtwijzingen: 'Dit is water naar de
zee dragen'. Opmerkelijk in verband met het
'onbegonnen werk' standpunt is de volgende
uitspraak: 'na 9.00 tot 14.00 uur is het iemand
anders zijn probleem'.
Het ten toon spreiden van morele moed door
docenten wordt ook ingeperkt door praktische
overwegingen. Een motief van ogenschijnlijk
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meer praktische aard om geen morele moed te
manifesteren is het volgende: 'Mensen op hun
gedrag aanspreken is een dagtaak'. Naast dit
tijdsargument speelt ook de kwestie van het
meer leerstofgericht of meer leerling-gericht
zijn van docenten als motief mee: 'Docenten
voelen zich niet verantwoordelijk omdat ze niet
de pedagogische achtergrond hebben, maar wel
de kennis van het eigen vak. Hierdoor hebben zei
niets met de leerlingen waardoor de interesse in
het corrigeren van het gedrag niet aanwezig is'.
Ook angst en intimidatie spelen een rol. Zo
wordt er in een van de focusgroepen melding
gemaakt van het incident waarbij van een do-
cent zijn telefoon gestolen is, die in zijn auto
lag. Deze auto was geparkeerd op het schoolter-
rein. Een andere docent heeft dit voorval zien
gebeuren, maar durfde het niet te melden. De
telefoon werd gestolen door studenten van de
eigen school. Een voorbeeld en een reactie uit
de schoolpraktijk van alledag: 'Uit algemeen be-
grip zou je dit als docent binnen de school horen
te melden. Maar wanneer zeg je hier iets over?
Wellicht heeft de bestolen docent in kwestie wel
een meningsverschil gehad met die stelende stu-
denten. Angst is ook een grote factor'.
Voor een aantal docenten staat het buiten kijf
dat het belangrijk is om morele moed te to-
nen bij het corrigeren van leerlingen: 'als je
dat taalgebruik van hen normaal vindt, als dit
al opschuift, wat schuift er dan nog meer op in
de rest van het gedrag. Wat is dan de volgende
stap?'. Een andere docent:'Ik zie een steeds gro-
tere groep aan leerlingen die op het gebied van
normen en waarden de weg kwijt zijn en dan
moet ik nog wel eens me nek uitsteken met wat ik
denk'. Deze docenten zeggen dat zij niet weten
of zij dit soort dingen bij de jongeren kunnen
veranderen, maar zij rekenen het toch nadruk-
kelijk tot hun taak om dit soort dingen even te
stoppen en de leerlingen te corrigeren.: Je moet
ze aan de goede kant van de lijn houden, ook al
vinden zij het een grapje'. Om leerlingen te cor-
rigeren en moreel te vormen, daarvoor moet
men volgens de ondervraagde docenten wel in
algemene zin voor gemotiveerd zijn. Dat is niet
bij iedereen het geval. Zo vroeg een van de pa-
nelleden zich af: 'Waarom zou ik het doen?'.
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Tot slot

Zowel bij het handhaven van schoolregels als bij
het stimuleren van de waardeontwikkeling door
de docent is volgens vrijwel alle in dit onderzoek
geïnterviewde experts en paneldeelnemers morele
moed vereist. De ondervraagde docenten probe-
ren, naar eigen zeggen, de pedagogische opdracht
'met vallen en opstaan' waar te maken. Men voelt
zich daarbij dikwijls op zichzelf teruggeworpen.
Het is een kwestie van 'bowling alone: zo moet
ook hier geconstateerd worden. Docenten moe-
ten voortdurend beslissingen nemen die morele
gevolgen hebben, maar zij voelen zich te weinig
gesteund door een gezamenlijk pedagogisch
schoolbeleid en door het ontbreken van gedeel-
de morele principes. Volgens de ondervraagde
docenten moet daarbij vooral het teamverband
ondersteuning leveren. Een deel van de gespreks-
partners verlangt een zekere aansturing en on-
dersteuning vanuit het beleidsniveau. Maar dit
betekent in hun visie vooral ook dat er naar hen
'geluisterd' moet worden, vanwege het belang van
de ervaringen op de werkvloer. Scholen doen er
goed aan docenten op dit gebied te ondersteunen.
Daar waar door een toenemende moeilijke werk-
sfeer en uitingen van grof geweld, intimidatie, en
heftige emotionele uitingen, morele moed vereist
is van docenten, moet deze ondersteund worden
door de schoolcultuur en door de schoolleiding
in het kader van een systematisch en doordacht
pedagogisch schoolbeleid. Daardoor kan voorko-
men worden dat het ten toon spreiden van mo-
rele moed door een docent slechts een individuele
aangelegenheid blijft.

Dr. Klaassen is socioloog en als universitair hoofd-
docent verbonden aan de sectie onderwijs en edu-
catie van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
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Als m.en zich op school niet
thuis voelt
Thuisonderwijs in Vlaanderen en Nederland ethisch

getoetst

Jan Verplaetse

InVlaanderen en Nederland groeit de belang-
stelling voor thuisonderwijs. Maar terwijl
Vlaanderen dittoelaat, houdt Nederland vast
aan de schoolplicht. In deze bijdrage wordt
betoogd dat thuisonderwijs een waardevol
alternatief voor schoolonderwijs kan zijn.
Thuisonderwijs hoeft in principe niet te bot-
sen met het recht van het kind op een open
toekomst (Feinberg). Niettemin houdt thuis-
onderwijs ook gevaren in. Inspectie en toe-
zicht zijn noodzakelijk. Het recht op een open
toekomst bepaalt de minimumvoorwaarden
van toelaatbaar thuisonderwijs.
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In haar memoires herinnert Pauline de Broglie,
zus van de Nobelprijswinnaar en natuurkundige
Louis de Broglie, zich een opvallende hiaat in
het thuisonderwijs dat ze als telg uit een hoog-
adellijk Frans geslacht tijdens de Belle Epoque
genoot (Pange 1962). Van deze hiaat wordt ze
zich pijnlijk bewust wanneer ze als puber haar
vader, de hertog de Broglie, vergezelde op een
bezoekje aan een plattelandschool die hij opge-
richt had in de buurt van één van zijn kaste-
len. De onderwijzer die de school leidde is zo
onbeleefd om de 14-jarige Pauline voor een
volle klas te confronteren met een eenvoudige
rekenopgave die hij op het bord schreef. Terwijl
de plattelandskinderen de oplossing snel bere-
kenden, wist ze nauwelijks wat ze zag. Cijfers
kon ze lezen en thuisbrengen, maar die eigen-
aardige symbolen tussen de cijfers had ze nog
nooit gezien. Vol schaamte liet ze het antwoord
over aan de klas. Als Pauline 's avonds bij haar
moeder wordt geroepen, verwacht ze een flinke
uitbrander. Haar onwetendheid, die weliswaar
aan haar privé-leraar was te wijten, zou bestraft
worden. Echter, in plaats van een uitbrander
feliciteert haar moeder haar. Ze was vereerd dat
haar dochter geen kennis had van rekenkunde.
Rekenen behoorde niet tot de opvoeding van
aristocratische dames. Dit was iets voor boek-
houders en ambtenaars, niet voor adellijke juf-
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fen die ingewijd werden in de kunst van het
converseren. Taal en literatuur vormden het
curriculum van dames uit de hoogste adel-
lijke kringen, niet wiskunde en wetenschap-
pen. Deze dames hoorden hun talen en hun
schrijvers te kennen om gesprekken in salons
te animeren. Haar rekenkundige onwetendheid
onderstreepte haar aparte sociale status, haar
afstand tot het gewone volk.
Decennia later, wanneer Pauline haar memoi-
res schrijft, heeft ze een andere mening over het
privé-onderwijs dat ze als kind genoot. Ze is
niet langer fier over haar onwetendheid, maar
veroordeelt de wereldvreemdheid van haar
ouders. De wereld was intussen ontzettend ver-
anderd. Ook de situatie van haar familie was
dat. De Eerste Wereldoorlog decimeerde het
familiekapitaal waardoor de adellijke familie
vrijwel bankroet ging. Pauline bleef deze neer-
gang bespaard. Voor dit noodlottige moment
trouwde ze met de graaf Jean de Pange waar-
door ze haar bevoorrechte positie behield. Ze
moest nooit op zoek gaan naar een inkomen.
Maar het kon ook heel anders uitgedraaid
zijn. Hoe zou een vrouw die niet kon rekenen
werk vinden in een moderne economie waarin
wetenschap en wiskunde onontbeerlijk zijn?
Hadden haar ouders niet de plicht om Pauline
voor te bereiden op een leven buiten het aristo-
cratische milieu? Haar vaardigheden en kennis
bij te brengen die nuttig waren voor een onaf-
hankelijk leven, voor het overleven in een snel
veranderende wereld? In welke mate was het
ethisch verwerpelijk om haar thuisonderwijs
te beperken tot een voorbereiding op een leven
dat haar ouders zelfleefden? Dit leven kon plots
ophouden te bestaan.
Deze vragen borrelen opnieuw op in de discus-
sie over thuisonderwijs. Zowel in Vlaanderen
als in Nederland merk je een groeiende inte-
resse voor niet-schoolgebonden onderwijs. Er
zijn steeds meer ouders die hun kinderen zelf
onderrichten of beroep doen op privé-leraars
om hun kroost thuis onderwijs te verschaf-
fen. Vergeleken met het schoolse onderricht is
deze tendens marginaal, maar niettemin reëel.
Parallel aan deze stijging merk je een sterke
bezorgdheid over de gevaren van dit thuis-
onderwijs. Krijgen deze jongeren wel degelijk
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onderwijs en van welke kwaliteit? Leidt thuis-
onderwijs niet tot sociaal isolement? In hoe-
verre worden deze jongeren niet gekneed naar
de soms excentrieke levensopvattingen van hun
ouders? Zowel in Vlaanderen als in Nederland
hoor je kritische stemmen. In Nederland vroeg
de Staatssecretaris van Onderwijs Sharon
Dijksma dit voorjaar om een onderzoek naar
de kwaliteit van het thuisonderwijs. In deze
bijdrage geef ik allereerst een overzicht van
dit fenomeen in Vlaanderen en Nederland.
Vervolgens bespreek ik enkele bezorgdheden
waarna ik het thuisonderwijs toets aan ethi-
sche beginselen waarmee het in strijd kan zijn.
Ik kom tot de conclusie dat thuisonderwijs op
zich, ethisch gezien, niet afkeurenswaardig is,
maar dat controle van overheidswege onont-
beerlijk is.

Thuisonderwijs in Vlaanderen en Ne-
derland(l)

Het gebeurt niet zo vaak dat Vlaanderen iets
toelaat dat Nederland verbiedt. Thuisonderwijs
is zulk een voorbeeld. In België bestaat er geen
schoolplicht, maar alleen leerplicht. Jongeren
hebben vanaf zes tot achttien jaar recht op
onderwijs. Dit hoeft echter niet op school te
gebeuren, wat ouders de vrijheid geeft om
hun kinderen thuisonderwijs te verschaffen.
In Vlaanderen maakten tijdens het schooljaar
2006-2007 circa zeshondervijftig kinderen
gebruik van deze optie. Tweehonderdvijftig kin-
deren genieten dit op het niveau van het lagere
of basisonderwijs, dit wil zeggen tussen hun
zesde en twaalfde jaar, en vierhonderd jonge-
ren volgen dit op het niveau van het secundaire
onderwijs, tussen hun twaalfde en achttiende
jaar. De stijgende interesse voor thuisonder-
wijs is onmiskenbaar. Tijdens het schooljaar
2000-2001 waren er slechts honderdtachtig.
Op zeven jaar tijd is het aantal thuisonderwe-
zen jongeren meer dan verdrievoudigd. Een
sluitende verklaring voor deze toename is er
niet, maar waarschijnlijk is die deels te ver-
klaren door de grotere media-aandacht en de
mond-tot-mondreclame tussen geïnteresseerde
ouders.
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De grootste participatie van thuisonderwezen
jongeren vind je bij negen- en tienjarigen voor
het basisonderwijs en bij zestien- en zeven-
tienjarige voor het secundaire onderwijs. Bijna
de helft van de thuisonderwezen jongeren op
secundair onderwijsniveau is zestien of zeven-
tien jaar. Dus, hoe ouder het kind of de jongere,
hoe vaker dat thuisonderwijs voorkomt. Deze
ongelijke verdeling wijst erop dat thuisonder-
wijs in veel gevallen geen volgehouden keuze
vanaf het eerste leerplicht jaar is, maar veelal
volgt na enkele jaren schoolonderricht. Wat is
hiervoor de verklaring? De ouders of de per-
sonen die toezicht hebben op de leerplichtige
kinderen sturen jaarlijks een 'verklaring van
huisonderwijs' naar de onderwijsadministratie.
Na ontvangst krijgen de opvoeders een vragen-
lijst toegestuurd die peilt naar de organisatie
van het thuisonderwijs, maar die ook vragen
bevat over de achterliggende motieven en de
ervaringen met dit soort onderwijs. Op manier
krijg je een beeld van de verscheidenheid aan
redenen waarom Vlaamse ouders thuison-
derwijs verschaffen. Opvallend is hoe weinig
ouders omwille van strikt ideologische of reli-
gieuze redenen kiezen voor thuisonderwijs.
Slechts een verwaarloosbare minderheid gaf dit
motief op. De allerbelangrijkste reden voor het
organiseren van thuisonderwijs zijn negatieve
ervaringen met school: schoolmoeheid, laag
welbevinden in school of gebrek aan aange-
paste zorg en begeleiding. Dit toont dat ouders
en jongeren niet omwille van zuivere principi-
ele redenen kiezen voor thuisonderwijs, maar
deze beslissing nemen nadat is gebleken dat
schoolonderwijs niet langer een optie was. Hun
keuze is veeleer negatief. Er restte hen geen
andere mogelijkheid dan het onderwijs in eigen
handen te nemen. Het is zeker juist dat veel
ouders een breder aanbod willen geven dan
dat op school, dat velen overtuigd zijn van de
meerwaarde van thuisonderwijs en voorkeur
geven aan een eigen opvoedingssysteem - ook
deze motieven scoren hoog - maar je hebt niet-
temin de indruk dat deze redenen zich ontwik-
kelden nadat was gebleken hoe onhoudbaar
het schoolonderricht was voor hun kinderen.
Door het falen van onderwijs op school leerden
ouders de voordelen van thuisonderwijs inzien.
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Uit de motieven en de oververtegenwoordiging
van oudere kinderen en jongeren volgt dus dat
de keuze voor thuisonderwijs zeker niet geno-
men werd zonder kennis over het bestaande
schoolse onderwijssysteem, maar er precies
kwam na negatieve ervaringen met die geor-
ganiseerde vorm van onderwijsverstrekking.
Uiteraard zijn er nog andere motieven. Er zijn
kinderen die kampen met een medisch pro-
bleem of een handicap waardoor naar school
gaan uitgesloten is. Er zijn kinderen die hun
ouders vergezellen op buitenlandse reizen of op
werkzaamheden in het buitenland. Er zijn ten
slotte nog jongeren die een veeleisende sport-
en muziekcarrière moeilijk kunnen combine-
ren met naar school gaan. Maar deze klassieke
redenen verklaren de spectaculaire toename
van thuisonderwijs in Vlaanderen niet. Die
toename moet je op het conto schrijven van
kinderen en jongeren die kennelijk niet aarden
in een schoolse leeromgeving.
Het contrast met de situatie in Nederland is
groot. Nederland kent sinds 1969 een school-
plichtwet die thuisonderwijs verbiedt. Een
meerderheid van de Tweede Kamer achtte des-
tijds thuisonderwijs in strijd met het belang
van de opvoeding van het kind. Uitzonderingen
worden weliswaar toegestaan als de ouders
'tegen de richting van het onderwijs op alle
binnen redelijke afstand van de woning gelegen
scholen overwegende bedenki'ngen hebben:
Met 'bedenkingen' wordt bedoeld dat ouders op
vlak van religie oflevensovertuiging problemen
hebben met de scholen in hun onmiddellijke
buurt. Onder 'redelijke afstand' verstaat men
een straal van twintig kilometer. Elk jaar moeten
de ouders voor 1juli een omstandige verklaring
aan de leerplichtambtenaar van hun gemeente
overmaken waarin ze die bedenkingen uiten.
De bedenkingen mogen niet gericht zijn tegen
de schoolplicht zelf, de onderwijsvorm of de
wettelijke inrichting van het onderwijs, maar
dienen gebaseerd te zijn op de levensbeschou-
wing van de omliggende scholen. Bovendien
hebben de ouders een plicht tot consequent
handelen. Was het kind al ingeschreven in één
van de scholen waartegen later bezwaren rijzen,
dan wordt de aanvraag afgewezen. Als het gezin
niet verhuist, moeten ouders dus voor de vijfde
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verjaardag van hun kind - de leerplicht begint
in Nederland vanaf vijf jaar - het gemeente-
bestuur inlichten over hun richtingsbezwaren.
De laatste jaren fluctueerde het aantal vrijge-
stelden. In 1995-1996 kregen 172 kinderen een
vrijstelling, vier jaar later (1999-2000) waren
dat er slechts 104, terwijl dit recentelijk toe-
nam tot 170 in 2006-2007. Vermoed wordt dat
nogal wat ouders thuisonderwijs aanbieden
zonder vrijstelling. Ze voldoen niet aan de wet-
telijke voorwaarden, hebben principiële bezwa-
ren tegen de schoolplichtwet of zien af van de
jaarlijkse administratieve rompslomp. In 2000
schreven leerplichtambtenaren 178 processen-
verbaal uit tegen ouders die hun kind zonder
vrijstelling thuis hielden. Hoeveel ouders hun
kinderen 'op illegale wijze' thuisonderwijs
verschaffen is niet bekend. De Nederlandse
Vereniging voor Thuis Onderwijs (NVVTO)
schat het aantal kinderen dat thuis onderwijs
krijgt op vier- à vijfhonderd. Veel gezinnen zit-
ten namelijk nog in een juridische procedure,
sommige gezinnen worden gedoogd en andere
gezinnen geven 'ondergronds' thuisonderwijs.
Die laatste riskeren een jaarlijkse boete van een
paar duizend euro. Anderen verhuizen naar
landen waar thuisonderwijs wel is toegestaan,
zoals België.
Gezien de wet een religieus of levensbeschou-
welijk bezwaar vereist, zijn alleen filosofi-
sche motieven bekend. Volgens de Landelijke
Vereniging van Leerplichtambtenaren zijn het
vooral Zevendedagadventisten of leden van het
katholieke Michaëlsgenootschap die vrijstel-
ling genieten. Ook zijn er aanhangers van het
mystieke christendom of ouders die zichzelf
orthodox gereformeerd noemen. Maar meer
volledige gegevens over de achtergronden van
de vrijstellingvragers zijn er niet. Tot op van-
daag bestaat er geen toezicht op of inspectie
van het thuisonderwijs. Strikt juridisch geno-
men zijn de ouders niet verplicht om onderwijs
te verschaffen. Zowel de voormalige Minister
van Onderwijs Maria Van Der Hoeven als de
huidige Staatssecretaris van Onderwijs Sharon
Dijksma planden wettelijke initiatieven om de
kwaliteit van het vrijgestelde thuisonderwijs
te controleren en te bewaken. Precies in dit
kader moet je het hoger vermelde onderzoek
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van Dijksma plaatsen. Helaas zijn de resul-
taten nog niet bekend. Algemeen wordt wel
verwacht dat er geen politieke meerderheid is
om de al beperkte mogelijkheid tot vrijstelling
uit te breiden, dit tot grote onvrede van allerlei
belangenorganisaties en een handvol pedago-
gen en onderwijsjuristen die al decennia lang
wijzen op de vooroordelen rond, de voordelen
van en de strijdigheid van een verbod op thuis-
onderwijs met mensenrechterlijke verdragen
(EVRM).

De bezorgdheden

Thuisonderwijs is een delicaat maatschappelijk
onderwerp dat ouders polariseert (Lombaert
2005). Ouders die voor thuisonderwijs kiezen
hebben dikwijls te maken met een negatieve
houding van ouders die dit niet doen. Men
heeft het moeilijk om te begrijpen wat ouders
drijft om alle kosten van begeleiding en lesma-
teriaal zelf te dragen. Wie bovendien niet kiest
voor professionele studiebegeleiding, moet vaak
zijn baan opgeven om zijn kinderen zelf les te
geven. Wie al deze inspanningen doet, terwijl
het schoolonderwijs - zeker in Vlaanderen -
toch een uitstekende reputatie geniet, is toch
een beetje gek, niet? Willen zij zich van andere
ouders onderscheiden? Voelen zij zich betere
ouders? Of hebben ze een verborgen agenda?
Er is weinig begrip voor die andere manier van
opvoeden.
Ook deskundigen argwanen thuisonderwijs.
Vooreerst is er het gevaar dat leerplichtige
kinderen helemaal geen onderwijs krijgen
of onderwijs van een gebrekkige kwaliteit.
Thuisonderwijs is dan een dekmantel voor
onwillige of onkundige ouders, schoolmoeë
of spijbelende jongeren, of zelfs voor kinder-
arbeid. Die vrees is niet uit de lucht gegrepen.
Uit cijfers van het Vlaamse Ministerie van
Onderwijs blijkt dat slechts 50% van de thuis-
onderwezen jongeren ingeschreven staat bij
de centrale examencommissie die na geslaagd
examen een getuigschrift uitreikt dat toegang
verleent tot voortgezet of hoger onderwijs.
40% behaalt een gedeeltelijk of volledig getuig-
schrift. Dit zijn opvallend lage cijfers. Maar
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hieruit kan je niet concluderen dat de kwaliteit
van het thuisonderwijs ondermaats is. Of, dat
thuisonderwijs een manier zou zijn om aan de
leerplicht te ontsnappen. We hebben al gezien
dat thuisonderwijs in veel gevallen volgt na een
mislukt schooltraject. Het is dus goed mogelijk
dat het afstudeerpercentage bij volgehouden
schoolonderwijs nog lager zou liggen dan bij
opgestart thuisonderwijs. Thuisonderwijs kan
voor schoolmoeë jongeren of kinderen met
faalangst net een oplossing zijn. Maar tegelijk
kun je argumenteren dat je beter wat doet aan
de schoolsituatie en de persoonlijke problemen
van deze jongeren zodat ze op de schoolbanken
blijven.
Ten tweede loert het gevaar van 'levensbe-
schouwelijke slaafsheid' (Callan 1997). De
kinderen worden gekneed naar de soms excen-
trieke opvattingen van de ouders. Die ouders
willen hun kinderen afschermen van (denk-
beeldige of overdreven) kwaadaardige invloe-
den van buitenaf en volledige controle houden
over de opvoeding van hun kinderen. Ze willen
dat hun kinderen hun denkbeelden en levens-
wijze overnemen en vrezen dat een meer open
opvoeding die ambitie tenietdoet. Op school
wordt men immers geconfronteerd met over-
tuigingen en praktijken die haaks staan op de
levensbeschouwing van de ouders. In naam
van het ouderlijke opvoedingsrecht kiest men
voor een geïsoleerd bestaan. Ook dit gevaar is
niet denkbeeldig. Voorstanders van thuison-
derwijs beklemtonen vaak het voorkomen van
geweld, pestgedrag, drugs, alcohol, groepsdruk
of zelfs seksuele losbandigheid op scholen.
Zo verwierp een thuisonderwijzende ouder
schoolonderwijs omdat 'een leraar wel homo-
seksueel kan zijn, of samenwonen. Voor je het
weet is het Sodom en Gomorra op school: In
Vlaanderen koos de politica Alexandra Coolen
(Vlaams Belang) voor thuisonderwijs om haar
kinderen te 'beschermen' tegen seksuele voor-
lichting op school. Ze weigerde overigens de
'verklaring voor huisonderwijs' te onderteke-
nen daar die een clausule bevat uit het 'mar-
xistische' Kinderrechtenverdrag (1993) dat de
staat als pedagogische hoofdverantwoorde-
lijke zou beschouwen en niet de ouders. Die
denkbeelden zijn bedenkelijk, maar gelukkig
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vrij marginaal. In Vlaanderen kiezen ouders
niet voor thuisonderwijs om hun kinderen te
indoctrineren met een gedachtegoed dat pro-
blematisch is in een democratische samenle-
ving, maar vooral om het recht op leren van
hun kinderen verder te zetten nadat is gebleken
dat de schoolomgeving een nefaste invloed had.
Mogelijks ligt dit anders in Nederland waar
je van oudsher meer orthodoxe kerkgemeen-
schappen en 'zwartkousenkerken hebt die zich
altijd al heftig verzetten tegen moderne ten-
densen en toenemende staatsinterventie in de
opvoeding. Ook nieuwe religieuze bewegingen,
zoals het Holisme of Wicca, rukken er op. Ook
zij beschouwen thuisonderwijs als het middel
bij uitstek om hun kinderen hun filosofie bij te
brengen en trachtten een vrijstelling te verkrij-
gen op grond van het richtingsbezwaar.
Een derde gevaar is het gebrek aan sociaal
contact. Thuisonderwezen kinderen hebben
immers minder contact met leeftijdsgenoten,
missen ervaringen die andere kinderen wel
hebben en kunnen in een sociaal isolement
terecht te komen. Ouders en jongeren die voor
thuisonderwijs kiezen geven zelf toe dat 'het
gebrek aan contact met leeftijdsgenoten' een
nadeel is, soms wordt zelfs van 'eenzaamheid
en sociale isolatie' gesproken. Vlaamse politici
stemden in 2003 in met een wettelijk kader voor
het toezicht op thuisonderwijs nadat was geble-
ken dat 'de overheid af en toe signalen krijgt
via politie, jeugdrechtbanken en inspectie dat
een - uiteraard zeer beperkt - aantal gevallen
van huisonderwijs waarschijnlijk de dekmantel
vormen voor kinderverwaarlozing of ook van
overbescherming die leidt tot een sociale handi-
cap: Het gebrek aan sociaal contact is een vaak
gehoord bezwaar. Thuisonderwijzende ouders
zijn zich hiervan goed bewust en ondernemen
dikwijls extra inspanningen om de sociale ont-
wikkeling van hun kinderen te stimuleren. Ze
sturen hen naar jeugdbewegingen, sportclubs,
muziekklassen en buurtfeest jes waardoor ze
toch de gelegenheid hebben om vriendschap-
pelijke banden aan te knopen met leeftijds-
genoten (Lombaert 2005). Terug moeten we
erop wijzen dat in Vlaanderen zelden vanaf
het eerste leerplicht jaar wordt gekozen voor
thuisonderwijs. De meeste jongeren hebben
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al enkele jaren schoolonderwijs achter de rug
tijdens welke ze hun sociale vaardigheden en
contacten ontwikkelden. Voor velen vormde
dit sociale contact op school overigens geen
troef, maar net een probleem. De klas sloot hen
uit, ze werden gepest, ze konden niet aarden in
het schoolsysteem of niet wennen aan de kud-
degeest. Sociaal contact kan ook een hel zijn.
Niettemin wordt algemeen aangenomen dat
geregeld contact met niet -gezinsleden en leef-
tijdsgenoten een essentiële voorwaarde is voor
een gezonde sociale en emotionele ontwik-
keling. De school is de evidente plek voor dit
sociale contact. Hoeveel mensen houden geen
levenslange vrienden over aan hun school-
tijd? Hoeveel volwassenen vertellen niet graag
anekdotes over hun schoolavonturen? Hoeveel
jongeren zien hun schooltijd niet als nieuwe
levensfase, die gepaard gaat met andere contac-
ten, ideeën en levenswijzen? Wie dit jongeren
ontneemt, zet veel op het spel.

Thuisonderwijs getoetst

Opvoeding en onderwijs zijn een compromis tus-
sen drie belanghebbende partijen (Henley 1978;
Reich 2002). Er zijn de ouders die het recht heb-
ben om hun levenswijze en -beschouwing door te
geven aan hun nageslacht. Ouders mogen keuzes
voor hun kinderen maken die in overeenstem-
ming zijn met hun filosofische en ethische opvat-
tingen. Ze bezitten de vrijheid om hun kroost
te kneden naar hun idealen. Om hun levensstijl
voort te zetten mogen ze gehoorzaamheid en
volgzaamheid eisen van hun kinderen. Ouders
hebben een opvoedingsrecht en de vrijheid om
deze opvoeding zelf in te vullen. Maar kinde-
ren hebben ook hun rechten. Niet alleen zijn er
de elementaire mensenrechten, zoals fysieke en
mentale integriteit, ook geniet het kind het recht
op ontplooiing van zijn persoonlijkheid, talen-
ten en geestelijke en lichamelijke vermogens.
Opvoeders hebben de plicht om kinderen voor te
bereiden op een leven als volwassene waarin die
ontplooide talenten en vermogens respect genie-
ten en autonomie verzekeren. Door onderwijs
kan het kind later op eigen benen staan en welbe-
vinden putten uit zijn talenten en vermogens. Ten

70

slotte is er de samenleving zelf die vereist dat kin-
deren later participeren aan tal van economische,
sociale en politieke activiteiten. Vervalt die parti-
cipatie, dan vallen welvaart, gemeenschapsleven
en democratie weg.Willen we die behouden, dan
is de ontwikkeling van cognitieve, emotionele en
sociale vaardigheden vanaf prille leeftijd noodza-
kelijk. Ook de samenleving stelt dus eisen aan het
onderwijs van kinderen. Ze bemoeit zich open-
lijk met de opvoeding van haar onderdanen.
Deze belangen, rechten en plichten harmoniëren
lang niet altijd. De belangen van de samenleving
kunnen botsen met de rechten van de ouders,
wanneer blijkt dat die opteren voor een volstrekt
wereldvreemde opvoeding. De rechten van het
kind kunnen conflicteren met die van de ouders,
wanneer blijkt dat zij onderwijs voorzien dat
helemaal geen latere autonomie verzekert of toe-
komstig welbevinden geheel uitsluit. Bovendien
is het niet steeds duidelijk hoe ver die rechten en
plichten reiken. Zoals onmiddellijk zal blijken,
kan men bepaalde rechten en plichten minimaal
of maximaal interpreteren. Niettemin biedt deze
driehoeksverhouding tussen ouders, kind en
samenleving ons een kader om het thuisonder-
wijs ethisch te toetsen.
Thuisonderwijs lijkt me geen automatische
bedreiging voor een harmonische balans tussen
die drie rechthebbende partijen. De motieven
om het te organiseren zijn uiterst divers en de
meeste redenen schijnen me allerminst laakbaar.
Thuisonderwijs wordt verschaft als een laatste
redplank, uit onvrede met bepaalde negatieve
aspecten van het schoolonderwijs, uit principieel
bezwaar tegen de levensbeschouwing op omlig-
gende scholen, of gewoon omwille van praktische
of medische redenen. Voor al deze redenen kan
men begrip opbrengen. De overgrote meerder-
heid van thuisonderwijzende ouders neemt hun
opdracht ook bijzonder ernstig. Tussen 2003 en
2006 voerde de Vlaamse onderwijsinspectie huis-
controles uit. Het thuisonderwijs voldeed niet bij
tien kinderen op het basisniveau, twee onder hen
kregen tijdens hetzelfde jaar een tweede nega-
tieve beoordeling. Op het secundaire niveau kre-
gen vijfentwintig leerlingen voor de eerste keer,
en zes leerlingen een tweede keer een negatieve
beoordeling. Na twee negatieve beoordelingen
tijdens hetzelfde jaar verliest men het recht op
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thuisonderwijs. Slechts twee dossiers werden tij-
dens die periode uiteindelijk voor verder gevolg
doorgestuurd naar de procureur. Het is juist dat
de controles vooral 'risicogezinnen' viseren die
op voorhand geselecteerd worden. Het blijkt in
de praktijk onmogelijk om alle gezinnen te con-
troleren, wat natuurlijk een onvolledig beeld
geeft. Toch heeft de inspectie in Vlaanderen de
algemene indruk dat mistoestanden bitter weinig
voorkomen.
Wat niet is, kan natuurlijk nog komen. Bovendien
zijn de normen waaraan het thuisonderwijs moet
voldoen in Vlaanderen erg algemeen geformu-
leerd, waardoor alleen de meest flagrante inbreu-
ken opvallen. De inspectie kan slechts vaststellen
dat het thuisonderwijs niet aan minimumeisen
voldoet, wanneer daarover geen twijfel bestaat,
dit wil zeggen wanneer 'ieder redelijk denkend
mens op basis van een afweging van één en
ander tot dezelfde conclusie zou komen: Het
thuisonderricht moet weliswaar gericht zijn op
een zo volledig mogelijke ontplooiing van de
persoonlijkheid, talenten en geestelijke en licha-
melijke vermogens van het kind, zo bepaalt de
'verklaring van huisonderwijs' verwijzend naar
artikel 29 van het Kinderrechtenverdrag, maar
het is niet duidelijk wat onder 'een zo volledig
mogelijke ontplooiing' moet begrepen worden.
De inspectie is vragende partij om hierover meer
duidelijkheid te verschaffen, zodat men de ouders
beter kan inlichten over wat er precies van hen
verwacht wordt en waarom het thuisonderwijs
in sommige gevallen niet voldoet. Het is vanzelf-
sprekend dat geen of totaal gebrekkig onderwijs,
thuisonderwijs dat het kind eerder psychisch
verwart dan bijschoolt of dat het kind volkomen
sociaal isoleert, niet door de beugel kan. Maar
deze ondergrens kan je bezwaarlijk gelijkstellen
aan een opvoeding die gericht is op 'een zo vol-
ledig mogelijke ontplooiing van het kind:

Het recht op een open toekomst

Laten we de ondergrens dus wat meer optrek-
ken. Het opvoedingsrecht van het kind kan je
immers minimaal of maximaal invullen. In
de jaren '80 gaf de Amerikaanse moraalfilo-
soof Joel Feinberg het een erg brede invulling:
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elk kind heeft het recht op een open toekomst.
Feinberg stelde dat ouders de plicht hebben om
ervoor te zorgen dat hun kind over een zo breed
mogelijke handelingscompetentie beschikt.
Het kind moet zo veel mogelijk opties hebben
die het later naar eigen goeddunken kan invul-
len. Ouders moeten hiervoor de voorwaarden
scheppen, natuurlijk rekening houdend met
de mate dat die competenties haalbaar zijn.
Centraal in dit beginsel staat de idee dat het
leven van ouder en kind grondig kan verschil-
len. Een boerenzoon wil ingenieur worden,
een christenkind wil zich bekeren tot de Islam,
een kind uit een homofobe familie moet later
bekennen dat hij of zij homoseksueel is. Ouders
hebben de toekomst van hun kinderen niet in
handen en dienen zich in hun opvoeding op
een mogelijke ommezwaai voor te bereiden.
Opvoeding tot een zo breed mogelijke hande-
lingscompetentie verzekert ouders er nu van
dat hun kind later die andere keuze kan maken
en aansluiting vindt bij het leven dat het wil lei-
den. Onzekerheid en zorg verplichten ouders
om het kind een veelheid aan vaardigheden en
competenties bij te brengen (of het hiertoe te
stimuleren) waarvan het later kan profiteren en
te kiezen voor onderwijs dat een ticket geeft tot
een brede waaier aan beroepskeuzes en levens-
stijlen. Je wilt immers niet dat je kind tegen zijn
zin jouw levenspad moet kiezen omdat het de
competenties niet bezit voor het pad van zijn
keuze. Je wilt ook niet dat het bij gebrek aan die
competenties geen welbevinden kan vinden op
dat andere pad. Het valt gemakkelijk in te zien
dat het rekenkundeloze onderwijs van Pauline
de Broglie dit recht op een open toekomst
schond, net als iedere vorm van thuisonderwijs
dat de hoofdbedoeling heeft om de levensfilo-
sofie van het gezin of de kleine gemeenschap
door te geven of kinderen te boetseren naar het
ideaal van de ouders. Dit thuisonderwijs ver-
trekt van de foutieve vooronderstelling dat het
kind later altijd de wegen van zijn ouders volgt.
Het komt de overheid, aldus Feinberg, toe om
die schending van het recht op een open toe-
komst van het kind te sanctioneren. De over-
heid moet dan als parens patriae ingrijpen.
Het principe van Feinberg is niet zonder kri-
tiek. Vanzelfsprekend wordt het niet aanvaard
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door ouders die maximale ruimte opeisen voor
het ouderlijke opvoedingsrecht. Zij dulden
geen maatschappelijke interventie en beschou-
wen elke vorm van thuisonderwijsinspectie als
een ongehoorde inmenging in de privé-sfeer.
Zij ontkennen de maatschappelijke dimensie
van opvoeding, en bijgevolg de geldigheid van
het drieledige denkkader dat nochtans op een
brede consensus steunt. Maar zelfs onder ethici
die deze driehoeksverhouding aanvaarden,
stuit het principe op scepsis (Mills 2003). Zo
betogen zij onder meer dat opties zelden geslo-
ten zijn, ook al was de opvoeding niet bepaald
gericht op een maximale ontplooiing. Pauline
de Broglie leerde later toch rekenen en elemen-
taire wiskunde. De wielrenner Floyd Landis ont-
trok zich aan de Amish-gemeenschap waarin
hij opgroeide. Hij werd zelfs dopingzondaar.
Nochtans is dit tegenargument maar half waar.
Vaak is switchen en inhalen mogelijk, maar het
heropenen van opties die afgesloten waren kost
erg veel moeite. Dit bovendien op een leeftijd
waar je jouw energie het liefst in andere dingen
steekt. De keuze van je ouders kan je later zuur
opbreken. Alleen uitzonderingen kunnen het
verleden van zich afzetten.
Een ander bezwaar is dat dit principe leidt tot
postmodern shoppen tussen levensbeschou-
wingen ('lts january, this must be hinduism'),
maar ook tussen vaardigheden, studierichtin-
gen en hobby's. Van alles wordt geproefd, maar
niets wordt echt gesmaakt. Sommigen brengen
de toenemende stress onder kinderen omwille
een overvolle agenda in verband met dit begin-
sel (Rosenfeld, Wise & Coles 2001). Ook dit
lijkt me onjuist. Je kunt een brede handelings-
competentie garanderen zonder je kind met
alle competenties te confronteren, laat staan het
hiertoe te introduceren (Lotz 2006). Voor een
open toekomst is niet zozeer het beoefenen van
de competenties van belang, maar wat men in
Vlaanderen zo mooi noemt 'de bagage'. Je kind
hoeft geen tien muziekinstrumenten bespe-
len, maar het is meegenomen als het notenleer
beheerst, geen vier talen vloeiend spreken maar
grammatica begrijpen (waarvoor klassieke
talen nog altijd een uitstekend middel zijn),
geen tientallen sporten uitgeprobeerd hebben,
maar over een goede fysieke conditie en enige

72

lenigheid beschikken, geen school lopen met
een eindeloze stoet vakjes en modules maar
met een curriculum dat het toelaat verder te
studeren. Die brede handelingscompetentie
kan je ook perfect realiseren door selectie van
één sport, één muziekinstrument of één studie-
richting. Selectie is niet tegengesteld aan een
open toekomst. Hetzelfde geldt voor de levens-
beschouwing die je aanbiedt aan je kind. Er is
niets verkeerd aan om je kind onder te dom-
pelen in jouw religie of ideologie. Schroom
lijkt me misplaatst en rondrit jes naar levensbe-
schouwelijke kerken waar je als ouder eigenlijk
niets moet van hebben, lijken me volkomen
hypocriet. Maar ook hier dien je te denken aan
'de bagage: Je levensbeschouwelijke ijver mag
nooit zo groot worden dat het jouw kind zijn
bagage voor een heel ander leven ontneemt.
De lezer heeft wellicht gemerkt dat ik sym-
pathiek sta tegenover Feinbergs recht op een
open toekomst. Dit principe geeft een precie-
zere invulling aan de plicht van ouders om hun
kinderen voor te bereiden op het leven van vol-
wassene. Het vraagt aan ouders om hun opvoe-
ding en onderwijs af te stemmen op de moge-
lijkheid dat het kind later kiest voor een totaal
ander leven. Die mogelijkheid brengt met zich
mee dat je het kind best stimuleert tot een zo
breed mogelijke handelingscompetentie. Het
verzekert het kind van kennis en vaardigheden
die hij in die andere levenspaden kan benutten.
Zonder die bagage zal je kind minder vrij zijn
en tast je het zijn toekomstig welbevinden aan.
Is thuisonderwijs, algemeen genomen, dan in
strijd met dit recht op een open toekomst? Ik
geloof het niet. Tussen ideaal thuisonderwijs en
ideaal schoolonderwijs bestaat er wellicht geen
verschil. Beide zijn gericht op de zo volledig
mogelijk ontplooiing van het kind en bijge-
volg conform het recht op een open toekomst.
Maar ideaal onderwijs is natuurlijk een utopie.
We moeten genoegen nemen met het reëel
bestaande. Het actuele schoolonderwijs bezit
een organisatie waar niet iedereen zich thuis
voelt. Het kampt met problemen, zoals grote
klassen, mastodontscholen, competitiedrang,
die het begrijpelijk maken dat sommige jon-
geren voor één of meerdere jaren het liever op
eigen houtje proberen. Welke ondersteuning
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allerlei pedagogische diensten ook leveren, ik
kan me best voorstellen dat thuisonderwijs voor
sommigen een goede oplossing is. Faalangst,
groepsdruk, pestgedrag, onvrijheid kunnen zo
verlammend werken dat schoolonderwijs niet
meer de juiste keuze is. Ook schoollopen kan
de open toekomst van jongeren bedreigen. Om
die reden geloof ik dat thuisonderwijs een ver-
dedigbare optie kan zijn.
Niettemin blijft thuisonderwijs gevoeliger
voor wantoestanden. Inspectie en toezicht
zijn daarom niet alleen noodzakelijk, maar
mogen gerust wat strengere eisen stellen dan
wat 'ieder redelijk mens' onbetamelijk vindt.
Feinbergs recht op een open toekomst kan
hierbij opnieuw als maatstaf fungeren. Zo is
het ontoelaatbaar dat ouders thuisonderwijs
zouden vernauwen tot levensbeschouwelijke
opvoeding. Wanneer bijvoorbeeld zou blij-
ken dat ze de bijbel of de koran als handboek
gebruiken. Ook is het laakbaar dat ouders
hun kinderen niet inschrijven voor van over-
heidswege georganiseerde examens die toe-
gang geven tot voortgezet onderwijs. Ouders
zijn verplicht om hun kinderen hierop voor
te bereiden. Het halen van een getuigschrift
vormt immers een essentieel element van de
bagage voor een ander leven. Zelfs wanneer
ouders dit principieel verwerpen, kan de over-
heid die inschrijving en voorbereiding opleg-
gen. Uiteraard kan men niet eisen dat thuison-
derwezen jongeren hierin ook zullen slagen.
Desondanks moet het thuisonderwijs gericht
zijn op deelname aan voortgezet onderwijs.
Als blijkt dat ouders die doelstelling niet ter
harte nemen, kan men hen het recht op thuis-
onderwijs ontzeggen. Die maatregel kan men
ook treffen als ze de competentie missen om
die doelstelling te halen. Ook het kind of de
jongere draagt een verantwoordelijkheid. Als
blijkt dat het kind niet de maturiteit heeft om
zelfstandig te werken, om een eigen leerplan
te ontwikkelen of als het de discipline mist om
dat leerplan te volgen, moet de inspectie ingrij-
pen. Samenvattend gesteld: van zodra duide-
lijk is dat het kind meer kans op succes heeft
bij het volgen van schoolonderwijs, moet men
van thuisonderwijs afzien. Elke meerwaarde
die thuisonderwijs misschien heeft voor
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ouders en kinderen ('ik heb nu pas mijn kin-
deren leren kennen') is ondergeschikt aan die
kans op deelname aan voortgezet onderwijs.
Ten slotte is het niet onredelijk om te eisen
dat kinderen die thuisonderwijs genieten, vol-
doende sociaal contact blijven houden met
leeftijdsgenoten die niet tot hun familiekring
behoren. Inspectie heeft het recht om ouders
hierop aan te spreken, voorstellen te doen en
dit facet in hun evaluatie op te nemen.

Besluit

In principe heeft ieder kind recht op thuis-
onderwijs. De Nederlandse beperking van
het recht op thuisonderwijs tot richtingsbe-
zwaar lijkt me ethisch gezien niet houdbaar.
Een uitbreiding van de gronden waarop
thuisonderwijs kan geschieden, of zelfs een
algemeen recht op thuisonderwijs, lijkt me
wenselijk. Maar de uitoefening van dit recht
is afhankelijk van het vrijwaren van een open
toekomst voor het kind. In onze samenleving
vormt onderwijs de sleutel tot zowat alles. Het
bepaalt het beroep, het welbevinden, de sta-
tus, de cultuur, de vriendenkring, de levens-
stijl van mensen. Of we dit nu graag hebben
of niet: onderwijs deelt mensen in. Niet alleen
volgens intelligentie en diploma, maar ook in
gelukkig of ongelukkig, rijk of arm, gezond
of ongezond. Onderwijs is voor hedendaagse
mensen wat grondbezit was voor de adel of
kapitaal voor de bourgeois ondernemer.
Met dit machtige middel ga je verstandig
en behoedzaam om. De samenleving neemt
allerlei maatregelen om iedereen gelijke
onderwijskansen te bieden. We trachten taal-
achterstand bij allochtone kinderen zo snel
mogelijk weg te werken. We zoeken uit hoe
we concentratiescholen kunnen vermijden.
Door meer inclusief onderwijs willen we af
van de segregatie tussen gewoon en speciaal
onderwijs. Dit allemaal vanuit de wetenschap
dat onderwijs zo essentieel is. Desondanks
voelt niet iedereen zich op school thuis. Om
uiteenlopende redenen neemt een stijgende
groep ouders en jongeren het onderwijs in
eigen handen. Thuisonderwijs kan een waar-
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devol alternatief betekenen, maar houdt ook
gevaren in. Omdat onderwijs zo essentieel
is, komt het de overheid toe om toezicht te
houden op die alternatieve onderwijsvorm.
Uit vrees voor inbreuken tegen het ouderlijke
opvoedingsrecht of inmenging in de privé-
sfeer, kent men in Vlaanderen een zekere
schroom om duidelijke eisen te stellen. Die
schroom is misplaatst. Onderwijs en opvoe-
ding zijn een voortdurende afweging van de
belangen van ouders, samenleving en het
kind. Door zich te beperken tot flagrant mis-
bruik, merkt men meer verborgen inbreuken
op het recht op een open toekomst voor het
kind niet op. Elk kind heeft het recht op een
ander leven dan dat van de ouders en heeft
recht op de voorwaarden die dit andere leven
mogelijk maken. Aangezien (voortgezet)
onderwijs zonder meer de belangrijkste voor-
waarde is voor een open toekomst, moet de
overheid de slaagkansen van het kind nauw-
keurig bewaken. Het ouderlijke opvoedings-
recht reikt niet zover dat het toekomst van
het kind kan beperken. Integendeel, vanuit
de wetenschap dat samenleving en nageslacht
aan verandering onderhevig zijn, legt dit recht
zich beperkingen op.

Prof dr. Jan Verplaetse is docent moraalfilosofie
aan de Universiteit Gent. Hij is verbonden aan
de vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van
het Recht. jan. verplaetse@ugent.be.

Noten

(1) Het cijfermateriaal voor thuisonderwijs
in Vlaanderen is gebaseerd op het rap-
port Wie is er niet als de schoolbel rinkelt,
evaluatie 2005-2006 van het Ministerie
van Onderwijs en Vorming en het arti-
kel Studeren zonder school van Eline
Vanuytrecht dat verscheen in Knack, 30
april 2008. Het cijfermateriaal voor thuis-
onderwijs in Nederland is gebaseerd op
diverse krantenartikels verschenen in
NRC-Handelsblad tussen 2000 en 2008.
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Theo Thijssen als narratief
pedagoog
Over de mythe van het 'Nieuwe Leren'

BartJ. Koet

In de pers, in de politiek, in de huiskamer
wordt er veel geklaagd over de school van
nu. De ene keer gaat het over de invoering
van het competentiegericht onderwijs op
het MBO, de andere keer over het rekenni-
veau van de gemiddelde PABO-student, en
iedereen die maar iets weet van onderwijs-
land kan dit aanvullen met tientallen voor-
beelden en meestal zijn het klaagzangen in
G mineur. In onderwijsland is ook het zoge-
naamde 'nieuwe leren' veel besproken.
In dit artikel onderzoek ik in hoeverre het
nieuwe leren werkelijk zo nieuw is. Dat doe
ik aan de hand van een concreet voorbeeld
en wel door in te gaan op een boek van de
grote pedagoog, volksschrijver, socialis-
tisch politicus, maar bovenal schoolmees-
ter Theo Thijssen.(11
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De commissie Dijsselbloem stelt in haar rap-
port 'Tijd voor onderwijs' dat de overheid haar
kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit van
onderwijs, de afgelopen jaren ernstig verwaar-
loosd heeft (Dijsselbloem 2008, 129). Ook de
wetenschappelijke onderbouwing van de effec-
tiviteit van sommige 'nieuwe leren' -methoden
ontbreekt (idem, 130). De commissie roept op
om kritischer om te gaan met didactische ver-
nieuwingen. Zij wijst erop dat samenwerking
met de wetenschap een waarborg kan zijn voor
zorgvuldigheid.
In dat kader is het rapport van twee hoogle-
raren over de parlementaire besluitvorming
interessant (Mentink & Zoontjes 2008). In
de inleiding ervan citeren de schrijvers met
instemming Diane Ravitch, een Amerikaanse
onderwijshistorica. Zij onderzocht waarom
vanuit het centrale gezag ingezette hervormin-
gen van het onderwijssysteem in de u.s. goed-
deels mislukt zijn. Zij stelt dat elke vernieuwing
die uitgaat van een ideologie moet worden ver-
meden. De schrijvers citeren dan vervolgens:
'Het Amerikaanse onderwijs wordt niet geholpen
met wondermiddelen en passies, maar wel met
meer aandacht voor fundamentele waarheden
die de toets der tijd hebben doorstaan. Zo luidt
een fundamentele waarheid dat kinderen goed
opgeleide leraren nodig hebben die over een ruim
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scala van leermethoden beschikken en die bereid
zijn om verschillende leerstrategieën te gebrui-
ken, afhankelijk van wat het beste resultaat heeft
bij de kinderen' (Ravitch 2000, 453; geciteerd bij
Mentink & Zoontjes, 7-8).
Nu is deze bewering vrij retorisch, alleen al door
de stellige verzekering dat het gaat over funda-
mentele waarheden. Zowel over het woord 'fun-
damenteel' als over het woord 'waarheid' zou
meer te zeggen zijn. Maar in dit artikel beperk
ik me slechts tot een onderdeel van genoemde
stelling. Ravitch stelt dat onderwijs gebaat is bij
waarheden die de toets der tijd hebben door-
staan (in haar Engelse tekst: 'time-tested').
In onderwijsland is het zogenaamde 'nieuwe
leren' veel besproken. Een van de meer ver-
gaande pretenties van het 'Nieuwe Leren' (wel-
licht daarom soms met hoofdletters) is dat het
'nieuw' is. Is het dan nog wel te redden volgens
het criterium van Ravitch? In dit artikel onder-
zoek ik in hoeverre het nieuwe leren werkelijk
zo nieuw is (vgl. Blok e.a. 2006, 7). Dat wil ik
doen aan de hand van een concreet voorbeeld
en wel door in te gaan op een boek van de grote
pedagoog, volksschrijver, socialistisch politicus,
maar bovenal schoolmeester Theo Thijssen.
Deze schrijver heeft op vele manieren bijgedra-
gen aan het onderwijs in Nederland. Ik denk
dat zijn meest blijvende verdienste te vinden
is in zijn boeken. Die zijn te typeren als nar-
ratieve pedagogie. Ik bespreek in dit verband
slechts één van zijn boeken en wel De gelukkige
klas. Dit boek werd in 2007 door de Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse
Boek (SCPB) in een enorme oplage verspreid
ten behoeve van de tweede editie van Nederland
Leest. Ik zal kort ingaan op leven en werk van
Theo Thijssen en vervolgens zijn narratieve
pedagogiek naast een aantal elementen van de
theorieën van het nieuwe leren leggen.

Theo Thijssen
Bij mij roepen de boeken van Theo Thijssen
(geboren op 16 juni 1879 in Amsterdam en daar
overleden op 23 december 1943) veel op. Alleen
alom persoonlijke redenen houd ik veel van zijn
werk. Zijn Amsterdamse decor is gelijk aan dat
van mijn familie. Zijn grootvader en vader waren
evenals mijn grootvader en overgrootvader
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schoenmakers. Net als Theo Thijssen behoorde
de familie van mijn grootvader tot de eerste
socialisten. Eén van mijn familietradities (of is
het één van de familiemythes?) zegt dat mijn
overgrootvader in de leer was bij zijn grootva-
der. Ik lees en herlees Thijssens laatste boek In de
ochtend van het leven (1941) als een beschrijving
van de jeugd van mijn eigen grootvader.
Zijn beroemdste boek, Kees de Jongen (1923),
is op magische wijze ook nu nog in staat om
jongens en meisjes te inspireren tot die fantas-
tische kinderdromen. Thijssen weet in dat boek
op onnavolgbare wijze de dromen op te roepen
van een jongen die belangrijk wil zijn, die op wil
vallen, kortom van een jongen die zijn dromen
de vrije loop laat. De ouders van hoofdpersoon
Kees Bakels hebben een schoenmakerszaak
in de Jordaan. De vader wordt ziek en sterft.
Door die dood en de daarmee samenhangende
armoede raakt zijn jongensleventje flink in de
war. Dankzij zijn fantasieën lukt het Kees zijn
eigen waardigheid te bewaren.
Net als zijn succesboek Kees de Jongen (wat een
fantastische titel trouwens) heeft Thijssen De
gelukkige klas als een feuilleton geschreven voor
een vakbondsblad School en Huis waarvan hij
bezoldigd redacteur was; bedoeld om ouders te
interesseren voor het werk van de onderwijs-
bond. In 1923 begon Thijssen in School en Huis
een nieuw vervolgverhaal Schoolland met als
onderwerp het dagboek van een meester Staal.
Dit verhaal kreeg in hetzelfde blad een vervolg
met Schoolland IJ. De afleveringen werden
gebundeld in twee boeken: Schoolland (Bussum,
1925) en De gelukkige klas (Bussum, 1926). Het
boek Kees de Jongen lijkt tijdloos te zijn. In de
jaren zeventig werd er een succesvolle toneel-
productie van gemaakt, en slechts een paar jaren
geleden werd het verfilmd. Misschien was Kees
de Jongen te bekend om opnieuw gelanceerd te
worden. En wellicht daarom gaf de bibliotheek
in 2007 De gelukkige klas weg.
Hoofdpersoon is meester Staal, een onderwij-
zer op een arme school in Amsterdam. Omdat
toen het geven van Frans op de lagere school
nog praktijk was (en dat is gebleven tot ver in de
jaren zestig) gaat Staal 'blokken' voor zijn akte
Frans. Zijn vrouw hoopt dat hij met die akte een
baan kan krijgen op een betere school. Dan kan
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hij dus 'honderd pop' meer verdienen. Maar
meester Staal is niet zo'n streber. Eigenlijk vindt
hij zijn vrouw wat nuffig. Zij kijkt neer op zijn
armlastige en vieze kinderen. Maar zelf laat
hij in zijn dagboek zien dat hij van zijn zootje
houdt. Zijn liefde heeft iets van een nauwelijks
getolereerd overspel. Thijssen laat Staal heel
duidelijk kiezen voor de armeluis kinderen.
Dat is de manier waarop hij zijn socialistische
overtuiging laat doorschemeren.
Als een soort tegenwicht tegen het harde blok-
ken voor het Frans onder leiding van een privé-
leraar met de niet bepaald profetische naam
De Wilde schrijft Staal een dagboek over zijn
eigen klas. Daarin schetst hij niet alleen de lot-
gevallen daarvan, maar mijmert hij ook over
zijn eigen rol. Hij schrijft stiekem, wanneer zijn
ambitieuze vrouw denkt dat hij Franse woord-
jes aan het leren is.
Barend Wels, Thijssens eerste boek (1908), was
reeds sterk autobiografisch. Dat geldt ook voor
De gelukkige klas. Thijssen laat Staal vertellen
over het reilen en zeilen van zijn klas, maar het
ligt voor de hand dat het dagboek van Staal
voor Thijssen zelf een uitlaatklep is.
Staal blaast stoom af over de idioterie van de
inspectie. Zo heeft de inspecteur bedacht dat de
onderwijzers wekelijks verslag moeten doen van
hun lesprogrammàs en dat de leerlingen beur-
telings moeten werken in een voorbeeldschrift.
De een doet de rekenles, de volgende de taalles,
enzovoort. Zo kan de inspecteur zien wat er op
de scholen gebeurt. Een interessant voorbeeld
van bureaucratie, ook nog voor docenten in
2010. De collegàs mopperen ('allemaal meer
werk'), de kinderen zijn boos. Omdat in het
schrift geschreven moet worden met pen, en ze
hun rekenwerk altijd op een lei maken, kunnen
ze minder opdrachten maken. Staal begint heel
precies en krijgt dan als enige onderwijzer een
compliment van de inspecteur. Na een tijdje
raakt hij het voorbeeldschrift kwijt, maar dat
merkt hij pas weken later. Hij verdenkt de klas
van sabotage en vindt dat eigenlijk wel prima.
Uit zijn dagboek blijkt hoezeer Staal in inter-
actie is met zijn leerlingen. Die willen graag
weten wanneer hij jarig is. Vooral de meisjes
blijven doorvragen. Hij wil ze wel trakteren,
maar wat is dan het beste? Uiteindelijk trakteert
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hij hen met een extra mooie les: ze mogen alle-
maal mee naar Artis. De families van de meeste
kinderen zijn te arm voor een bezoek aan de
dierentuin. Zelfs zijn keurige vrouw doet een
duit in een zakje, door een schattig tasje met
snoep te maken voor de arme leerlingen.
Het schrijven is een reflectie op Staals functi-
oneren als leraar en op de relatie met zijn klas.
Hij noemt het 'peinzen over zijn vak' (Thijssen
2007,29). Hij denkt na over de rol van de enke-
ling. Hij heeft de leerling Fok als een soort klas-
senassistent benoemt. Staal ziet met plezier hoe
deze Fok groeit. Fok is geen hoogvlieger, maar
dankzij zijn baantje wordt hij medeverantwoor-
delijk voor het reilen en zeilen van de klas. Staal
weet zeker dat daardoor Fok een betere toe-
komst krijgt. Telkens weer verhaalt Staal, hoe
Fok situaties in de klas goed inschat en daar-
door mede vorm geeft. Staal stopt met zijn dag-
boekreflecties wanneer hij na een bezoek aan de
doodzieke Louis al schrijvend tot de conclusie
komt hoe breekbaar het menselijk bestaan toch
is. Hij relativeert zijn eigen zorgen en zegt dat
hij eigenlijk maar één ding weet en dat is dat hij
en zijn klas een gelukkige klas behoren te zijn
(idem, 198). In een epiloog wordt in een brief
van een collega aan een andere collega verteld
dat meester Staal gestorven is (idem, 199-202).

De gelukkige klas als 'spiegelverhaal'
voor het 'nieuwe leren'

Al lezend in De gelukkige klas, vraag ik me af of
veel lezers deze mijmeringen van een onderwij-
zer uit het begin van de vorige eeuw nog kunnen
boeien. Uit de context kunnen we opmaken dat
het overlijden van Staal in 1907 of 1908 geplaatst
kan worden. Dat betekent dat het verhaal zich
een eeuw geleden afspeelde. En voor een gedeelte
is dat te merken. De kinderen schrijven nog op
leitjes. Hoe moet je dat je voorstellen? Door dit
detail en vele andere kan het boek tamelijk geda-
teerd overkomen.
Alhoewel Theo Thijssen met Kees de Jongen een
volksschrijver bleek te zijn, was hij natuurlijk
eerst en vooral een onderwijsman, en dat is op
iedere bladzijde van het boek nog te merken.
Want al is het boek in bepaalde opzichten geda-
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teerd, ik denk dat het op een magische wijze in
staat kan zijn onderwijsmensen van nu aan te
spreken op hun liefde voor het lesgeven. Maar
meer nog dan dat kan het lezen van dit boek (en
van de andere boeken van Thijssen) helpen na te
denken over wat wezenlijk is in het onderwijs.
Waar en hoe leren kinderen? Waar en wanneer
en hoe onderwijst de docent? Wat is de relatie
tussen de leerling en de leraar? Is leren iets wat in
een coachingproces gebeurt? Vormt een klas als
groep een eigen factor in het leerproces? Mag je
kinderen iets leren wat ze niet begrijpen?
Deze vragen komen in De gelukkige klas allemaal
aan de orde. Maar Theo Thijssen bedrijft een heel
eigen vorm van pedagogiek en wel een van het
narratieve soort. Veel van zijn werk is bedoeld als
bijdrage aan pedagogische tijdschriften. Je kunt
je voorstellen dat de toenmalige lezers misschien
wel meer geleerd hebben van de feuilleton van
Thijssen, dan van de pedagogische artikelen.
Deze pedagogie bedient zich van een verhaal
om inzichten en dilemma's duidelijk te maken.
In een verhaal is het makkelijker om de verschil-
lende kanten van een probleem aan de orde te
stellen. Dit type pedagogie kan men al vinden in
de klassieke oudheid. Plato vertelt over Socrates
en laat zien hoe deze in zijn ontmoetingen zijn
leer ontvouwt. Sartre verwoordde zijn filosofie
ook in toneelstukken ('lenfer, c' est les autres' in:
Huis cios). Het ligt voor de hand, dat een verhaal
heel andere reacties oproept dan een wetenschap-
pelijke theorie of een studieboek. In de sociale
wetenschappen en in de geesteswetenschappen is
er een toenemende belangstelling voor narrativi-
teit (Abma 2002, 3; vergelijk Nussbaum 1990 en
De Gaay Fortman 2008). En bijzonder hoogleraar
kennisdynamica Paul Wouters meent dat de hele
wetenschap om verhalen draait (Wouters 2008).
Veel van wat Thijssen bespreekt, zal ook te vin-
den zijn bij zijn tijdgenoten Maria Montesorri
of Kees Boeke (voor de laatste, vgl. Blok e.a.,
2006, 6). Bij Thijssen worden echter geen peda-
gogische inzichten verkocht, hij verhaalt over de
dilemma's die hij als docent tegenkomt. En dat
levert nu net een genuanceerdheid op die slechts
moeizaam te vinden is in veel theorieën. In zijn
boeken maakt Thijssen zijn lezers deelgenoot
van zijn pedagogische avonturen en problemen.
Alhoewel minister Plasterk verschillende malen
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Thijssen en De gelukkige klas genoemd heeft
als een voorbeeld voor huidige docenten, is er,
zover ik weet, nog niet uitgebreid geschreven
over op de manier waarop dit boek nog zou kun-
nen inspireren. Zou het mogelijk zijn om de mij-
meringen van Meester Staal te leggen naast de
opvattingen van het zogenaamde nieuwe leren?
Ik wil hier een beperkte poging wagen.
In het begin van de negentiger jaren van de vorige
eeuw werd het nieuwe leren vooral gebruikt bij
de invoering van het studiehuis in de bovenbouw
van Havo en Vwo. Later werd het de term om
allerlei vernieuwingsinitiatieven in het onder-
wijs te typeren, ook in het basisonderwijs (zie
bijvoorbeeld Blok, e.a., 2006). Het zogenaamde
'nieuwe leren' wordt vaak gecontrasteerd met het
klassieke. Opvallend genoeg lijken officiële stuk-
ken van het ministerie de term 'het nieuwe leren'
te mijden. Bovendien is het een aanduiding die
vrijwel beperkt blijft tot het Nederlandse taalge-
bied.
Er is vrij veel literatuur over 'het nieuwe leren'
en wie landelijke dagbladen als Trouw, De
Volkskrant en de NRC leest zal geregeld stuiten
op artikelen over dat zogenaamde nieuwe leren.
In dit artikel gaat het echter niet om de zoveelste
kritische bespreking of om een laatste pleidooi
ervoor, maar wil ik de polemiek negeren door
een aantal grondprincipes van het nieuwe leren
naast de narratieve pedagogiek van Thijssen te
leggen.
Als uitgangspunt voor een beschrijving van het
nieuwe leren neem ik de evenwichtige studie
De Belofte van het nieuwe leren van Rob Kayzel
(2004). Deze studie heeft als voordeel dat Kayzel
niet alleen een samenvatting geeft van de opvat-
tingen van de aanhangers van het constructi-
visme, maar dat hij ook poogt enigszins te ver-
klaren, hoe het zo populair kon worden. Hij laat
iets van de ideologische wortels zien. Veellitera-
tuur over het nieuwe leren is te zeer geschreven
als reclame. Zo komt in de als een catechismus
geordende vragen van het KPC, de vraag voor
tot wie je je als school kunt wenden wanneer je
het nieuwe leren in de praktijk wilt brengen. Tot
het KPC natuurlijk, en soortgelijke innovatieve
adviesbureaus (Kok 2005, vraag 30).
Kayzel geeft een lijst van contrasterende begrip-
pen, die samen een tegenstelling oproepen tus-
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sen het zogenaamde Oude en 'Nieuwe Leren'
(2004,2). Die lijst ziet er als volgt uit:

Als je deze lijst bekijkt, dan lijkt het vrij een-
voudig. 'Het Nieuwe Leren' is de toekomst en het
oude leren moet zo snel mogelijk verdwijnen.
Sommige voorstanders van het nieuwe leren
leken dat te propaganderen, maar in onderwijs-
land wordt de soep uiteindelijk nooit zo heet
gegeten als die wordt opgediend.
Allereerst worden tegenstellingen altijd zwart-
wit geschetst, maar er blijken in de praktijk vaak
allerlei grijze tussenvlakken te bestaan. Zo komt
het dat meer genuanceerde opvattingen laten
zien dat in het klassieke leren al vaak gewerkt
werd met kindgericht leren. Wie neust in de
geschiedenis van het leren zal zien dat allerlei
elementen van het zogenaamde 'nieuwe leren' al
voorkomen bij grote leraren uit het verleden. De
Leidse hoogleraar Ineke Sluiter gaf colleges over
Socrates als exponent van het nieuwe leren. En
de Duitse godsdienstpedagoog en IeT-expert
Martin Sander-Gaiser heeft laten zien hoezeer
Luther voor het leren uitging van spelen (vgl.
Sander-Gaiser 1996).
Vanwege de zekere mate van ongenuanceerd-
heid, maar ook vanwege de naam vallen de the-
orieën van het nieuwe leren voor een gedeelte te
typeren als een mythe. Van Dale karakteriseert
'mythè onder andere als een als juist aanvaarde,
maar ongefundeerde voorstelling omtrent een
zaak, persoon of toedracht. Zo kan een mythe
geheel of ten dele onjuist zijn, is een mythe vaak
verhalend en veelal vleiend.
In de kern van de mythe zit veel wijsheid, maar in

Het Oude Leren
klassiek
objectieve kennis
overdracht, transmissie
aanbodgestuurd
passief
traditioneel
memoriseren
vakgericht, versnipperd
individueel leren
docentgericht
schools
abstract, inert

'het Nieuwe Leren'.
modern
subjectieve interpretatie
zelfstandig, constructie
vraaggestuurd
actief
professioneel
construeren, discussiëren
realistisch, geïntegreerd
samenwerkend leren
studentgericht
authentiek
in context, realistisch

de vormgeving wordt vooral naar voren gebracht
hoe goed de eigen zaak is. Een van de duidelijk-
ste aspecten van het mythisch karakter van het
nieuwe leren is de naam. Niet voor niets gebrui-
ken wasmiddelen vaak de term een 'nieuwe for-
mule: Alleen al het woordje 'nieuw' suggereert
toverkracht. Voor alle duidelijkheid wil ik wel
stellen dat het mythisch karakter niet perse nega-
tief is. Reeds in het Grieks had het woord muthos
verschillende betekenissen. Die betekenissen zijn
al een spiegel van de latere dilemmàs aangaande
het woord mythe (Liddell e.a. 1953, 1151).
Het woord 'mythe' heeft een sterk appellerend
karakter. Het is wat mij betreft even belangrijk
dat we mythes koesteren als dat we ze gedeel-
telijk ontmaskeren. Zowel het koesteren als het
ontmaskeren van de mythe van het nieuwe leren
wil ik doen door een beperkt aantal elementen
van het bovenstaande lijstje naast de narratieve
pedagogie van Theo Thijssen te leggen.
Natuurlijk vinden we bij Thijssen niet dezelfde
categorieën als in bovenstaand lijstje. Thijssen
gebruikt wel hier en daar typeringen, maar
zijn pedagogiek blijkt vooral uit zijn verhalen.
Eigenlijk zijn het casestudies van honderd jaar
oud.
Allerlei elementen van het bovenstaande lijstje
komen in het boek De gelukkige klas voor en wel
in situaties die Staal beschrijft of in de mijmerin-
gen die hij produceert.
Een voorbeeld hiervan is het bovengenoemde
uitstapje naar Artis. Alhoewel de inspectie Staal
dwingt in het keurslijf van wat in de theorie van
het nieuwe leren vakgericht leren heet, probeert
Staal te ontsnappen. Steeds weer merkt hij op, dat
hij blij is dat de inspectie niet meekijkt. Wanneer
hij heeft aangekondigd dat ze naar Artis gaan,
begint Staal zijn rooster te negeren (idem, 135).
Het is misschien niet helemaal geïntegreerd
leren, maar het is duidelijk realistisch en niet
bepaald schools.
In het bovengenoemde schematische lijstje wordt
gesteld dat het oude leren vaak gekenmerkt
wordt door een min of meer passieve houding
van de leerling, terwijl het nieuwe leren de stu-
denten actief maakt. Wanneer je in het dagboek
van meester Staal leest, dan ervaar je steeds weer
hoe de leerlingen initiatieven nemen, waarop
Staal reageert. Die ziet vaak hoe individuen in de
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klas het heft in handen nemen. Hij merkt op, hoe
ze met elkaar de doodzieke Louis van Rijn gaan
respecteren. Hij was Lowietje, maar wordt Louis,
juist vanwege zijn intelligente doorzettingsver-
mogen (idem, 75).
Toch gaat Staal verder dan de constatering dat de
individuele leerling actief is. In zijn verhaal wordt
de klas een actief levend wezen. In een van zijn
mijmeringen constateert Staal dat zijn relatie tot
de klas iets weg heeft, van wat hem aan een weder-
zijdse flirt doet denken (idem, 126). Hij meent te
kunnen voelen dat een kind niet namens zich zelf
spreekt: 'jij spreekt námens het hele stel, zelf zeg
je niets eigenlijk, door jou spreekt de klas' (idem,
126; vgl. 176).
In het bovenstaande rijtje van tegenstellingen
vinden we het contrast tussen objectieve ken-
nis en subjectieve interpretatie. Het lijkt mij dat
in De gelukkige klas een passage te vinden is die
een heel eigen licht kan werpen op deze tegen-
stelling. Staal worstelt daar met het aanleren
van grammaticale regels. Hij kiest ervoor om
de kinderen een regel automatisch te leren en
de 'begrijpelijkheid' (zijn woord) te laten liggen
(idem, 49 ev.). De methode die hij volgt bij het
oplossen van het probleem oogt wellicht heel erg
ouderwets. Thijssen suggereert dat hij het niet
doet op de gangbare manier van 1908, maar dat
het juist erg 1870 is. Toch is de manier waarop
hij 1870 verkoopt, nog best 2010. De hele worste-
ling is namelijk met zoveel invoelingsvermogen
geschreven, dat het weer een hoogstandje van
narratieve pedagogiek is.
In het door Kayzel gereconstrueerde schema van
tegenstellingen tussen het oude en nieuwe leren
staat 'schools' tegenover 'authentieK. Het lijkt
mij dat wanneer het laatste woord valt in heden-
daagse pedagogische discussies het vaak bijna
synoniem is met realistisch. Het betekent dan
zoiets als 'echt' voorkomend in de praktijk.
Maar meester Staal laat zien hoe authentiek en
schools soms samenvallen. Wanneer de zieke-
lijke Louis van Rijn verlamd raakt en dus niet
meer naar school kan gaan, wordt Staal opstan-
dig en boos. Hij heeft dat kind achtervolgd met
schoolse belachelijkheid. Het zieke kind moest
van hem tiendelige breuken leren. Waarom al die
wezenloze 'geleerdigheden'? Hij gaat op bezoek
bij Louis, die letterlijk lam ligt onder een vieze
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paardendeken. En dan neemt de zieke het heft
in handen. Waarom heeft de meester zijn lei niet
meegenomen? Louis wil sommetjes maken. Staal
noteert: 'De school blijft het kind ook op zijn bed
omringen - niet door onze schoolmeesterachtige
doelmatigheid, maar doordat Louis van Rijn zelf
het zo wil' (idem, 174).
Het is opvallend dat wanneer Thijssen in zijn
autobiografische boek zijn eigen onderwijzers
evalueert, hij constateert dat hun onderwijs in
hoofdzaak in orde was, doordat het zo op maat
was (1962, 67-68, cursief van Thijssen zelf).
In de pedagogiek kunnen we nauwelijks zeg-
gen dat een van de allereerste voorwaarden voor
goed opvoeden de liefde is: de liefde voor het vak,
maar vooral voor de kinderen die voor je zitten.
Als narratieve pedagoog durft Thijssen in het
verhaal van Staal telkens weer impliciet en zelfs
expliciet te spreken over de liefde van de onder-
wijzer voor zijn klas.
Een van zijn retorische trucs daarbij is de rivaliteit
die hij ervaart tussen zijn vrouwen de kinderen
van zijn klas. De manier waarop Theo Thijssen
expliciet spreekt over de liefde van Staal voor zijn
klas is bijzonder. Natuurlijk zou het gevaarlijk zijn,
wanneer Staal van zichzelf zou zeggen dat het bij
zijn lesgeven vooral gaat om de liefde. Wanneer je
dat over jezelf zegt, gelooft geen hond dat.
In de allerlaatste alinea van het boek constateert
Kraak, een oude collega, na het lezen van het
dagboek van Staal:
'Staal was een uitverkorene. Want hij wist toen al
wat ik nu pas begin in te zien: Er is op de wereld
maar één ding werkelijk, en dat is de liefde. Hij
had gelijk, de rest is nonsens' (idem, 198).
Wat in de normale pedagogiek natuurlijk niet
kan, doet Theo Thijssen wel in zijn narratieve
pedagogiek. Hij geeft 'de liefde' het laatste woord.
De rest is nonsens.

Waarin is het 'nieuwe leren' wel nieuw?
Het nieuwe leren appelleert in zijn naam aan
de mythes van Utopia. Alleen wat 'nieuw' is zal
ons redden. Juist in dat wervend geloof ligt de
kracht van mythes. Maar daar ligt ook de zwakte.
Terecht wordt er vaak op gewezen dat veel van
wat beweerd wordt over het nieuwe leren niet
steunt op wetenschappelijk geverifieerd onder-
zoek (vgl. Van der Werf 2005, 10 en Blok e.a.,
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2006, VI). Te vaak worden tegenstellingen tus-
sen het oude en nieuwe leren neergezet in zwart-
wit tegenstellingen. Oud is afgedaan en nieuw is
de toekomst (Blok e.a. 2006, 5). Mensen die De
gelukkige klas lezen, of nog beter: mensen die dit
boek samen lezen, komen er al snel achter dat veel
in het nieuwe leren niet echt nieuw is.
Hoe anders was leren toen men nog niet kon
schrijven. Mensen leerden toen alle kennis en
wijsheid uit hun hoofd. Met het schrift kwamen
er wel een paar geschreven bronnen, maar ook
toen nog leerden mensen hele teksten uit hun
hoofd. Hoezeer de uitvinding van het schrift
iets nieuws bracht, verhaalt Plato in Phaedrus,
274c-275b. Socrates vertelt daar het verhaal hoe
de god Theuth rekenen, geometrie, astronomie,
dammen, dobbelen en bovenal het schrift uit-
vond. In een gesprek met Thamus, de koning
van Opper-Egypte pocht Theuth dat schrijven
de Egyptenaren verstandiger zal maken. Thamus
gaat echter tegen de god in en beweert dat door
het schrijven juist de ziel van het leren zal verdwij-
nen. De mensen zullen niet meer vertrouwen op
hun eigen geheugen, maar ze zullen het middel
om zich iets te herinneren buiten hun zelf gaan
zoeken, in vreemde lettertekens. Hier blijkt dat
parate kennis gezien werd als ziel van het leren.
De kunst van het geheugen bleef lang van groot
belang (Yates 1988). Door de boekdrukkunst
werd het mogelijk om iets meer mensen te leren
lezen en schrijven.
Wat in onze tijd werkelijk helemaal nieuw is, is de
oprukkende internetcultuur. Het is het gebruik
van de computer en van het internet waar het
nieuwe leren het meest nieuw is. Het is alleen in
dit verband dat in stukken van de overheid de
term 'het nieuwe leren valt (Blok e.a. 2006, 16,
25-26). Digitaal leren brengt grote veranderin-
gen met zich mee. Maar het verhaal van Socrates
zou hierbij wel een waarschuwing kunnen zijn.
Het internet kan een uitbreiding van onze kennis
zijn, maar het kan, wanneer het niet zorgvuldig
gebruikt wordt, juist leiden tot steeds minder ken-
nis en vaardigheden. Iedere docent die worstelt
met het knip- en plakwerk van sommige studen-
ten zal dat beamen. De kunst wordt nu het orde-
nen van de enorme rijstebrij. Nog belangrijker
wordt het leren stellen van goede zoekvragen.
Iedere school heeft tegenwoordig een eigen
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bibliotheek of mediatheek. Thijssen beschrijft als
een grote stap voorwaarts dat zijn klas een echte
bibliotheek van maar liefst veertig boeken rijk
wordt. Niet alleen in De gelukkige klas maar ook
in Kees de Jongen gaan vaders de bibliotheekboe-
ken van hun kinderen lezen. Toen zij op school
waren, hadden ze immers geen bibliotheekje. Nu
is elke school via het World Wide Web verbonden
met ontelbare lettertekens over de hele wereld.
IeT brengt een andere wereld met zich mee, en
dus een andere manier van leren, van omgaan
met kennis en omgaan met elkaar.
Er zijn enkele plaatsen in dit boek en in de andere
boeken van Thijssen waar ik bijna fysiek onwel
wordt van dingen die vroeger in de klas zonder
schaamte voorkwamen. Het meest sprekende
detail is voor mij de enorme sigarenwalm die
opstijgt uit al zijn boeken. Gehuld in die blauwe
walm ploetert de hoofdpersoon in Barend Wels
zich door zijn examenstof. En in zijn latere boe-
ken steken tevreden onderwijzers telkens weer
sigaren op in het klaslokaal. Zelfs de gymnastie-
kleraar paft vrolijk tijdens de les.
Tenslotte wil ik hier op een element in het boek
van Thijssen wijzen dat ons te denken kan geven.
In het huidige onderwijs is de blikrichting van
docenten vaak vooral gericht naar de individu-
ele leerling. Thijssen laat zien dat het de moeite
waard is om soms de mythe van een gelukkige
klas nog voor ogen te houden. Ondanks de klas-
sikale structuur - waar Thijssen trouwens heilig
in geloofde - is Staal op een zeer speelse manier
kindgericht.

Conclusie

Thijssens' boek is een spiegel voor hen die nu
discussiëren over het leren. Juist omdat het geen
theorie is, maar omdat het verhaalt, kunnen wij er
inspiratie aan ontlenen. We kunnen de verschil-
len zien en de overeenkomsten voelen. Omdat hij
narratieve pedagogiek bedrijft, kan Thijssen niet
alleen op het verstand inpraten, maar kan hij zich
veroorloven telkens gevoelens op te roepen. In
plaats van de soms wel heel erg zwartwitte theo-
rieën van het Nieuwe en Oude leren, is het boek
van Theo Thijssen een uitnodiging en een kans.
Mensen van de eenentwintigste eeuw kunnen
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door kennis te maken met een onderwijswereld
van meer dan een eeuw geleden zichzelf herken-
nen en zich verbazen. Het is verfrissend om in
het oude leren het altijd nieuwe te zoeken en om
van het 'nieuwe leren' te zien hoe 'time-tested' het
soms al is. Verhalen als De gelukkige klas kunnen
de pedagogiek verrijken en helpen de polemiek
over het nieuwe leren enigszins te overstijgen.

Dr. Bart f. Koet doceert aan Hogeschool Leiden en
de Universiteit van Tilburg. Dit artikel dankt voor
een gedeelte zijn ontstaan aan zijn relatie met de
projectgroep 'onderwijsvernieuwing' van cluster
educatie van de Hogeschool Leiden.

Noten

(1) Ik draag dit artikel op aan mijn docent
klassieke talen van het Petrus Canisius
College te Alkmaar, drs. Jan Martens. Hij
zal door dit artikel wellicht met schrik
constateren dat hij toen al deed aan het
nieuwe leren en nog anarchistischer was
dan hij al dacht.
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De pluriform.e school en
leren
Pedagogische overwegingen

Marieke Kroneman, Bas Levering, Wilna Meijer, Wouter Pols, Caroline Suransky,
Wiel Veugelers en Lennart Vriens

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)
bepleit dat alle leerlingen naar dezelfde
school gaan en dat pluriformiteit positief
wordt gewaardeerd, de VOO spreekt van
'School'. De VOO vroeg aan de pedagoog
Dr. Bas Levering een commissie samen te
stellen die zich zou buigen over twee vra-
genclusters: 1. Wordt het kind later een
betere burger als het van jongs af aan met
andere culturen en godsdiensten in aanra-
king komt? Draagt het ervaren van in plaats
van leren over de ander bij tot een min of
meer vanzelfsprekend accepteren en res-
pecteren van een ander? 2. Wanneer je als
volwassenen in het algemeen en in het bij-
zonder in casu het (goede) voorbeeld geeft
aan een kind, wordt dat dan overgenomen
en geïnternaliseerd? Of anders gezegd: is
de onderwijssegregatie, waarmee een kind
in de schoolloopbaan te maken krijgt, con-
traproductief voor integratie?
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Een commissie bestaande uit leden die actief
zijn op theoretisch pedagogisch terrein, boog
zich over deze vragen. In dit artikel gaan we in
op de belangrijkste pedagogische overwegingen
van de auteurs. De uiteindelijke tekst werd niet
door alle deelnemers tot op de letter gedeeld,
maar is als geheel de uitkomst van discussies
die een grote mate van consensus brachten. (I) In
zekere zin vormde het proces dat de commis-
sie doormaakte een levend bewijs van wat zij
verwacht werden te onderbouwen: intensieve
interactie maakt diversiteit leefbaar.

Voorbeeldfunctie van de school

In Nederland gold in de discussie over het
opgroeien in een multiculturele samenleving
lange tijd dat de confrontatie met andere cultu-
ren voor jonge kinderen verwarrend zou zijn.
De koninklijke weg was het eerst verwerven
van een stevige (mono)culturele identiteit. Pas
daarna zou vanuit een stevige identiteit integra-
tie mogelijk zijn. Dit beeld paste heel goed bij
de feitelijke ontwikkeling die Nederland heeft
doorgemaakt. Er was inderdaad sprake van een
gescheiden ontwikkeling binnen de zuilen, die
tot in de tweede helft van de twintigste eeuw de
emancipatie van de verschillende groepen niet

Humanistiek nr. 36, ge jaargang december 2008



in de weg stond, maar juist mogelijk maakte.
Na die tijd echter zette de secularisatie stevig in.
Overigens bleef juist in het onderwijs de verzui-
ling als organisatiestructuur tot op de dag van
vandaag herkenbaar. Er werd gesproken van
het 'inhoudelijk leeglopen' van de zuilen omdat
de secularisatie onverminderd doorging. De
komst van migranten heeft in bepaalde zin een
streep door deze rekening gehaald. De oude
oplossing van 'eerst gescheiden en dan samen'
blijkt gebrekkig te werken in het samenleven
van groepen die meer van elkaar verschillen
dan in de oorspronkelijke zuilen.
Docenten zijn een voorbeeld voor leerlingen.
Ze laten zien hoe zij met mensen omgaan, hoe
zij daarbij redeneren. In alle facetten van het
pedagogisch handelen, het curriculum en de
omgang tussen leerkrachten en leerlingen komt
tot uitdrukking wat leerkrachten belangrijk
vinden. Ook de school als geheel stelt een voor-
beeld: door de schoolcultuur, de samenstel-
ling van de leerlingenpopulatie en het docen-
tenteam. In hoeverre vertegenwoordigen zij
de diversiteit die in de samenleving aanwezig
is? De Nederlandse vrijheid van schoolkeuze
bevordert diversiteit tussen scholen, maar ver-
mindert tegelijkertijd de diversiteit in scholen.
Kinderen groeien in schoolverband vaak op
in een relatief homogene groep die slechts een
deel van de samenleving vertegenwoordigt.
Leerlingen raken in school niet op een vanzelf-
sprekende manier vertrouwd met verschillen
in leefwijzen en opvattingen. In het voortgezet
onderwijs wordt dit gescheiden opgroeien nog
eens versterkt door de scheiding tussen school-
typen.
Sociologen als Durkheim en Brint laten zien
dat de schoolcultuur van grote invloed is op
de socialisatie van jongeren, volgens hen meer
nog dan de meer expliciete morele vorming.
Het is dan ook niet voor niets dat er een lange
traditie is van pleidooien voor meer democrati-
sche vormen van onderwijs. Onderwijs waarbij
leerlingen participeren en waarin ze democra-
tie ervaren. Uit onderzoek blijkt echter ook dat
het niet eenvoudig is om de verhoudingen in
scholen democratischer te maken. Aanpassing,
controle, toetsing, monitoring, reguleren sterk
het dagelijks leven van leerlingen. De alom
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aanwezige teneur van controle wordt vaak door
leerlingen ervaren als wantrouwen. Wanneer
leerlingen de kans krijgen om aan te geven
welk model zij graag zien, dan pleiten zij voor
meer respect, openheid, oprechtheid en ver-
trouwen in de leerling. Eigenlijk pleiten zij voor
de andere kant van dezelfde medaille: regels en
discipline dienen hand in hand te gaan met ver-
trouwen en respect. Want leefbaarheid én een
beter leerklimaat zijn juist te creëren door het
samen als gemeenschap besluiten over en strikt
vasthouden aan een code van schoolregels zoals
niet schelden of stoer doen, elkaar laten uitpra-
ten en dergelijke.
Wanneer we de redenering vervolgen dan
wordt duidelijk dat het niet alleen de school is
die leerlingen tot model dient. Ook de samen-
leving is een moreel voorbeeld en laat zien hoe
mensen met elkaar omgaan, hoe individuen
en bepaalde groepen worden gewaardeerd en
hoe conflicten worden opgelost. Bij de voor-
beeldfunctie gaat het niet op de eerste plaats
over kennis en vaardigheden. Het gaat om het
gedrag dat wordt getoond en de waarden die
daarin tot uitdrukking worden gebracht. Als
het om de modelfunctie van leerkracht, school
en samenleving gaat dan moet die modelfunctie
worden versterkt waarbij waarden als democra-
tie, pluriformiteit, rechtvaardigheid en betrok-
kenheid tot uitdrukking komen. Een land dat
opvoeding tot kritisch en democratisch burger
serieus neemt, moet dat ook tot uitdrukking
brengen in zijn pedagogische instellingen.
Vanuit verschillende gezichtspunten valt er veel
te zeggen voor pluriform onderwijs. Maar voor
we verder gaan met het schetsen van een toe-
komstig kader, staan we stil bij het schoolkeu-
zeproces van ouders, bij wat er onder diversiteit
moet worden verstaan en hoe die diversiteit
voor kinderen behapbaar kan zijn.

Hetschoolkeuzeproces

In Nederland kennen we niet alleen wat betreft
stichting, richting en inrichting vrijheid van
onderwijs, maar er is ook vrije keuze voor
onderwijs. Die vrijheid van keuze heeft het
proces van 'wederzijdse aanpassing' (de school
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past zich aan de ouders aan, de ouders ook
aan de school) versterkt. Dat proces zien we
ook in de ons omringende landen. Een open
samenleving roept - bijna vanzelf - dat proces
op. In Frankrijk bestaat in principe geen vrije
schoolkeuze (althans niet voor ouders die hun
kinderen naar de kosteloze openbare school
willen sturen). Maar omdat ook in Frankrijk
het bovengenoemde proces zich afspeelt, pro-
beren ouders op allerlei manieren de regelin-
gen te ontduiken. Ouders verhuizen naar wij-
ken met 'betere' scholen of nemen een postbus
in zo'n wijk. Het is opvallend dat in een aantal
landen waar men vrije schoolkeuze kent een
tegengestelde beweging te zien is. Zo hebben
scholen voor voortgezet onderwijs in Londen
de plicht leerlingen van verschillende presta-
tieniveaus (met name hogere) op te nemen.
In sommige gemeenten in ons land kent men
zogenaamde dubbele wachtlijsten. Daarbij
wordt de dynamiek van de 'wederzijdse aan-
passing' enigszins afgeremd. De dynamiek is
op zichzelf positief. Ze hoort bij het midden-
veld. De overheid moet die niet te veel wil-
len reguleren en dient slechts grenzen aan te
geven (en voor het onderwijs ook eisen, met
name wat betreft de doelen en inhouden en
het opleidingsniveau van de leraren). Maar de
school kan haar werk pas goed doen als haar
leerlingenpopulatie niet te heterogeen is. De
school moet een brug slaan tussen de privé-
wereld en de openbare ruimte om haar doelen
te kunnen bereiken (inleiden in de cultuur).
Daarvoor zal de school zich aan haar doel-
groep moeten aanpassen, zonder haar doelen
aan te passen. Hoe heterogener de groep, hoe
moeilijker dat wordt. De school is een levens-
vorm, geen instrument. Punt blijft wel dat de
school kinderen op een pluriforme samenle-
ving dient voor te bereiden.

Diversiteit en veiligheid

Of de school nu een homogene of een meer
heterogene bevolking heeft, de school als door-
geefluik van bindende waarden die geldig zijn
voor de staat en/of geloofsrichting, bestaat niet
meer. Daarvoor in de plaats is er een steeds gro-
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tere diversiteit en dynamiek gekomen van naast
en met elkaar interacterende culturen. In die
dynamiek ontwikkelen mensen hun identiteit.
Niet alleen tussen (groepen) mensen en cultu-
ren zijn er verschillen. Ook in ieder mens zelf
ontwikkelen zich verschillende aspecten van
identiteit die gelijktijdig uitdrukking geven aan
dat wat iemand specifiek kenmerkt. Iemand kan
zich tegelijkertijd Europeaan voelen, maar ook
Nederlander of Utrechter, gelovig zijn of niet,
gezond zijn of ziek, hoog opgeleid of voortijdig
schoolverlater, homo- of heteroseksueel en ga
zo maar door.
Sen stelt enerzijds dat identiteiten robuust
meervoudig zijn en dat verschillende kenmer-
ken en aspecten van identiteit elkaar niet in de
weg hoeven te zitten. Anderzijds leren men-
sen prioriteiten stellen bij het bepalen van die
aspecten van hun identiteit waaraan zij "meer
belang hechten dan aan andere. Deze priori-
tering, waarin zin gegeven wordt aan de eigen
identiteit, is niet een sociaal geïsoleerd indivi-
dueel proces, de historisch- maatschappelijke
context speelt daarbij ook een grote rol. Bij
identiteitsontwikkeling staan behalve persoon-
lijke zingevingprocessen ook altijd represen-
taties van bijvoorbeeld etniciteit, nationaliteit,
levensbeschouwing, sociale klasse en gender
centraal. Deze representaties kunnen worden
beschouwd als het resultaat van maatschappe-
lijke strijd om betekenissen en de sociale rela-
ties waarin die betekenissen tot stand komen.
Context doet er toe.
Regelmatig dringt één bepaald identiteitsaspect
zich dominant op in een samenleving, waar-
door mensen primair gereduceerd worden tot
dit bepaalde aspect van hun identiteit. Dan zijn
ze ineens alleen nog maar allochtoon of autoch-
toon, moslim of christen. Dan ontstaat er een
'wij' en 'zij' concept van diversiteit. Als je kijkt
naar het publieke debat over hoofddoekjes of
handen schudden lijkt Nederland een dergelijk
gereduceerde identiteit steeds meer te omar-
men. Maar we doen kinderen op school en in
de maatschappij tekort met een reductie tot
een dergelijk enkelvoudig identiteitsaspect. In
plaats daarvan dienen we te ondersteunen dat
kinderen hun loyaliteiten en verwantschappen
op school een plaats kunnen geven. Alleen al
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als oefening voor de deelname aan een demo-
cratische rechtsstaat, is die erkenning en onder-
steuning van levensbelang.
Met in het achterhoofd de valkuil van een wij-
zij concept van diversiteit moet er ook worden
stilgestaan bij de veiligheid van de 'eigen groep'
en de behoefte van kinderen aan veiligheid in
school. Als scholen actieve pluriformiteit gaan
uitdragen en kinderen leren om hun overtui-
gingen als iets particuliers te gaan zien, kun je
je afvragen of zo'n school kinderen nog vol-
doende veiligheid biedt. Kinderen van jongs af
aan diversiteit laten meemaken is goed, maar
opvoeders moeten ook oog hebben voor de
mate van diversiteit die kinderen aankunnen.
De school kan niet alle diversiteit naar bin-
nenhalen. De houding ten opzichte van diver-
siteit en de reële situatie in school moeten bei-
den óptimaal zijn om het doel, het faciliteren
van een meervoudige identiteit en een goede
onderlinge verstandhouding tussen de vormen
van diversiteit, te bereiken. De openbare school
heeft het voordeel dat de pluriformiteit van de
samenleving in theorie en praktijk beter verte-
genwoordigd is dan in de bijzondere school.
Er zit een belangrijk pedagogisch probleem in
de vraag hoeveel pluriformiteit gunstig is voor
kinderen. Kinderen moeten in hun ontdek-
king van de wereld begeleid worden en hebben
een veilige wereld en grenzen nodig om zich te
ontwikkelen. Als de verscheidenheid te groot
is valt te overwegen om procedures te beden-
ken die de pluriformiteit voor kinderen en hun
ouders hanteerbaar houden.
De openbare school zal een goed begrip moe-
ten ontwikkelen van de introductie in verschil-
lende levensbeschouwingen in relatie tot de
overtuigingen van ouders over wat voor hun
kind van waarde is.

Nieuw perspectief

Voor de pluriforme school zijn er obstakels te
nemen: een eenzijdig en statisch beeld van het
begrip identiteit, de school als doorgeefluik van
waarden en het verschil tussen de diversiteit die
goed is voor de samenleving en de diversiteit
die goed is voor een kind. Zoals beloofd volgt
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nu een nieuw perspectief om de oplossing van
deze problemen naderbij te brengen.
Op de eerste plaats pleiten we een 'relatieve
autonomie' voor de school, waarbij de school
beschouwd moet worden als een eigen levens-
vorm; een overgangsgebied tussen gezin en
samenleving waar leerlingen nog geen posi-
tie hoeven te kiezen en waar hun mondigheid
wordt bevorderd. Op de tweede plaats zien we
pluriformiteit als een aanzet tot leren. Ten derde
analyseren we de wijze waarop er onderscheid
tussen scholen wordt gemaakt. Ten vierde
bepleiten we de narratieve opvatting over iden-
titeit en bestrijden daarmee het gebruikelijke
statische en reductionistische beeld dat over
'identiteit' bestaat.Ten slotte formuleren we
enkele uitgangspunten voor de eisen die aan de
professionaliteit van de leerkracht moeten wor-
den gesteld.

De relatieve autonomie van de school
Deze klassiek pedagogische uitdrukking ver-
wijst naar de eigen maatschappelijke plaats
en de pedagogische betekenis van de school.
De school dient zich van die eigen positie en
verantwoordelijkheid bewust te zijn. Het gaat
er om de kritische distantie te benutten die
inherent is aan de positie van de school op de
grens van 'privé en openbaar', tussen gezin en
samenleving.
Velen in Nederland beschouwen de school als
het verlengde van thuis. Ouders kiezen voor
een school die aansluit bij hun eigen cultuur en
religie en bij de opvoeding die zij hun kinde-
ren thuis geven. Vanuit dat perspectief wordt
de school beoordeeld op de aansluiting bij het
'primaire opvoedingsmilieu' van de leerlingen.
Als onderwijs zich geheel daarop zou instellen,
zou het een door de vraag van ouders als con-
sumenten gestuurd marktaanbod worden, in
plaats van een instelling met een eigen peda-
gogische betekenis en doelstelling. Daartoe
behoort dat de school de leerlingen juist een
bredere blik moet verschaffen; de horizon ten
opzichte van thuis moet worden verruimd.
De school wordt vaak gezien als voorportaal
van de samenleving. De school kan dan tot
instrument verworden om maatschappelijke
doelstellingen te realiseren, bijvoorbeeld eco-
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nomisch of politiek. Bij maatschappelijke mis-
standen - van milieuproblemen tot sociale
segregatie, van overgewicht tot jeugdcriminali-
teit - wordt vaak tegen de school gezegd 'doe er
iets aan: Als onderwijs zich geheel daarop zou
instellen, laat het zich in dienst nemen door de
samenleving, terwijl het de pedagogische taak
van de school is, kinderen te leren kritisch te
zijn: nadenken en na kritische afweging zelf
positie kiezen.
Het pedagogische doel, het bevorderen van de
mondigheid (dat is de al aangeduide kritische
en verantwoordelijke zelfstandigheid) van de
leerlingen, moet in de kritische afweging van
de wensen en eisen van ouders en samenle-
ving steeds de koers bepalen. Uiteraard moet de
school rekening houden met zowel het 'thuis-
milieu' van de leerlingen als de samenleving als
hedendaagse context van het onderwijs. Maar
omdat het er primair om gaat dat de toekom-
stige volwassenen straks hun persoonlijke en
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen
en kunnen waarmaken, doet de school er goed
aan kritisch distantie te houden van de wensen
en eisen die van beide kanten op haar afkomen.

Pluriforme leerprocessen in de school
Pluriformiteit kan opgevat worden als een aan-
zet tot leren. Als het goed is worden we door iets
nieuws uitgedaagd, het kan ons tot denken aan-
zetten. Dat dat gebeurt is niet zeker. Een onder-
werp dat aanzet tot leren zal in persoonlijk of in
maatschappelijk opzicht als betekenisvol moe-
ten worden ervaren. In die zin kan pluriformi-
teit in culturele oriëntaties bijdragen aan leren.
Pluriformiteit kan vanuit een cognitief psy-
chologische oriëntatie ook op een andere wijze
worden bezien. Wanneer een thematiek vanuit
verschillende perspectieven wordt bestudeerd
wordt de analyse veelzijdiger en daagt zij uit tot
het maken van verbindingen en tot integreren.
De vraag die dan rijst is: zijn er grenzen aan de
pluriformiteit in cognitief opzicht?
Naast cognitieve elementen spelen ook affec-
tieve elementen een rol. Men kan zich afslui-
ten voor nieuwe impulsen, zich onzeker voe-
len door nieuwe informatie, zich juist afzetten
tegen het andere. De uitdrukking 'Daar kan ik
geen begrip voor opbrengen' bijvoorbeeld ver-
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wijst eerder naar een affectieve, dan naar een
cognitieve blokkade. Het nieuwe element moet
om positieve leerervaringen te genereren op
een of andere manier een verbinding kunnen
maken met het reeds vertrouwde, het veilige,
het gemeenschappelijke.
Vanuit het perspectief van maatschappelijke
integratie is het belangrijk dat mensen kennis
maken met pluriformiteit en ook deze plurifor-
miteit leren waarderen. Onderwijs kan hieraan
een belangrijke bijdrage leveren. Scholen kun-
nen leeractiviteiten organiseren waarin leer-
lingen kennis maken met diversiteit. De peda-
gogisch-didactische begeleiding moet er toe
bijdragen dat leerprocessen ontstaan waarbij
leerlingen cognitief en affectief worden uitge-
daagd om verbindingen te maken en het andere
te waarderen. Dit betekent dat docenten goed
inzicht moeten hebben in de dialogische en
reflexieve processen die zich in en tussen leer-
lingen afspelen. De docent moet veelal tegelij-
kertijd deze processen waarnemen, begeleiden
en liefst nog pro-actief bijsturen. Dat is gezien
persoonlijke betekenisverlening van iedere
leerling geen eenvoudige aangelegenheid.
Deze complexe leerprocessen zijn te prevale-
ren boven gestandaardiseerde, eenvormige,
technocratische processen die alleen maar sug-
gereren dat leren plaatsvindt. In werkelijkheid
vindt in dat geval immers vooral aanpassing
aan regels plaats en wordt het leren ervaren als
een onderwerping aan nutteloze van buitenaf
gestelde taken die kunnen worden ingeruild
voor credits. Pluriformiteit vormt een uitdaging
voor leerlingen en docenten.

Verschillen in en tussen scholen
In de paragraaf over het schoolkeuzeproces
worden de verschillen tussen scholen onder
andere toegeschreven aan de dynamiek van
wederzijdse aanpassing tussen scholen aan de
ene kant en ouders en leerlingen aan de andere
kant. De verschillen zijn echter ook nog aan
enkele andere criteria toe te schrijven: leeftijds-
verschillen, verschillen in ontwikkelingskansen
tussen leerlingen, het verschil tussen 'witte' en
'zwarte' scholen, en opleidingsverschillen.
Het verschil in leeftijd tussen kinderen komt
tot uiting in het onderscheid tussen basisscho-
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len en scholen voor voortgezet onderwijs. Over
het algemeen hechten ouders bij de keuze van
een basisschool een groter belang aan de 'aan-
sluiting' bij het pedagogische klimaat van het
gezin dan bij het kiezen van een school voor
voortgezet onderwijs. Levensbeschouwing kan
voor ouders eveneens een aspect zijn van het
aansluiten bij de gezinsopvoeding, met name
in het basisonderwijs, maar is niet altijd een
bewuste keuze. Wel is het onderdeel van een
'zich thuis voelen' op school.
In het voortgezet onderwijs is er meer besef
van een noodzaak om het eigen kind meer los
te laten. Meer verschillen, ook tussen kinderen,
zijn daarbij gewoon, behalve als deze storend
werken op het gedrag en de leerprestaties.
Uiteraard willen de ouders ook dat de school
voor voortgezet onderwijs veilig is, maar deze
veiligheid wordt minder gekoppeld aan een
overeenstemming tussen school- en thuismi-
lieu. Levensbeschouwelijke argumenten spe-
len wel een rol bij de schoolkeuze, maar spelen
minder omdat de jeugdigen veel meer zelf over
hun leven en levensopvattingen beslissen.
Een tweede type verschillen tussen scholen
betreft de verschillen tussen leerlingen en hun
ontwikkelingskansen. In de basisschoolleeftijd
gaat het dan om 'gewoon' onderwijs en onder-
wijs voor kinderen die door leer- en gedrags-
stoornissen speciale aandacht nodig hebben. In
de jaren negentig is tegen deze tendens tot diver-
sificatie het idee van 'weer samen naar school'
opgekomen, met als pedagogische doelen dat
het goed is voor kinderen om met diversiteit op
te groeien: de kinderen met problemen kunnen
zich aan de anderen optrekken en de kinderen
zonder problemen leren op deze manier dat
verschillen en handicaps bij het leven horen.
Voorwaarde is dan wel dat de betreffende scho-
len goed worden toegerust om de problemen
die er ontstaan te overwinnen en de positieve
mogelijkheden van de verschillen te benutten.
Vraag daarbij is wel hoever de diversiteit kan
en mag gaan en voor welke typen problemen ze
wel en niet wenselijk is.
Een derde verschil is dat tussen de zogenaamde
'witte' en 'zwarte' scholen. Ook hier speelt de
kwestie of het gegroeide onderscheid tegenge-
gaan moet worden en zo ja, hoe dat zou kun-
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nen. Hoewel er af en toe initiatieven zijn van
ouders, leerkrachten en overheid om ook hier
een samengaan te bevorderen van leerlingen
met verschillende etnische en religieuze ach-
tergronden, blijkt de praktijk toch zonder vol-
doende politieke wil moeilijk stuurbaar.
Een vierde verschil betreft de verschillende
opleidingsniveaus binnen het voortgezet onder-
wijs. Na alle pogingen om te komen tot oprich-
ting van een middenschool en de mislukking
van de basisvorming lijkt een sortering, al op
jonge leeftijd, van leerlingen in verschillende
soorten onderwijs vooralsnog in Nederland de
regel te blijven.
Bij pluriformiteit van het onderwijs lijkt het
van belang om te benadrukken dat vertrouwd
raken en leren omgaan met verschillen, een
belangrijk pedagogisch principe is. Voor het
voortgezet onderwijs zou verder nagedacht
moeten worden over de mogelijkheden om
leerlingen, die in belangrijke mate hun opvat-
tingen al gevormd hebben over zichzelf, de
eigen achtergrond, de wereld, verschillen tus-
sen eigen achtergrond en die van anderen, te
helpen om een goede omgang met diversiteit te
ontwikkelen en daarbij hernieuwde reflectie op
eigen verworvenheden aan te durven.

Identiteit als narratieve identiteit
'Identiteit' wordt vaak opgevat als vormings-
doei en zo verbonden met de identiteit van een
school. Het is echter zeer de vraag of dat pedago-
gisch gezien wel zo'n gelukkig uitgangspunt is.
De reductie van identiteit tot het lidmaatschap
van een groep is in een democratische rechts-
staat niet alleen principieel onjuist, maar kan in
psychologische zin ook nog eens buitengewoon
onaangenaam zijn. Hoewel de maatschappelijk
succesvolle, geïntegreerde Nederlander met
Marokkaanse achtergrond zijn of haar identi-
teit mede zal ontlenen aan het Marokkaan zijn,
is het uiterst hinderlijk om aangesproken te
worden op het asociale gedrag van die acht- tot
twaalfjarigen, eveneens met Marokkaanse ach-
tergrond. Toch kan hij of zij zich evenmin aan
die verantwoordelijkheid onttrekken, net zo
min als elke andere willekeurige Nederlander
dat kan. Tot dat besef dient het onderwijs bij
te dragen: dat leerlingen verantwoordelijkheid
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voor anderen leren opnemen en niet alleen
voor leden van de eigen groep.
In het onderwijs wordt veel over identiteit gespro-
ken, maar voor zover identiteit in het onderwijs
benadrukt zou moeten worden is ze eerder indi-
vidueel dan sociaal; verbonden met persoonlijke
verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat iden-
titeit niet wordt gezien als een gegeven dat voor
eeuwig en altijd vastligt. Identiteit en pluraliteit
sluiten elkaar niet uit, evenmin als identiteit en
historische verandering. Persoonlijke identiteit
is niet een directe afgeleide van een collectieve
identiteit. Uiteindelijk heeft persoonlijke identi-
teit alles met tijd en historiciteit te maken. Niet
alleen veranderen mensen uiterlijk als ze ouder
worde, zij veranderen ook 'innerlijk': verande-
ren van opvatting, verliezen hun vrolijkheid of
juist hun somberheid, gaan van andere dingen
houden, enzovoort. Zij zijn niet meer hetzelfde,
maar dat wil niet zeggen dat ze geen persoon-
lijke identiteit hebben. De 'identiteit van 'het
zelf' is, om met de filosoof Ricoeur te spreken,
niet afhankelijk van een zichzelf gelijkblijvende
kern van de persoon. Het is de interpretatie
en het verhaal dat men van zijn eigen leven en
geschiedenis vertelt, die identiteit stichten. En
dat is een dynamische, historische identiteit die
verandering niet uit-, maar insluit.
Als we persoonlijke identiteit zo moeten opvat-
ten, dan is het ook duidelijk dat de doelen van
opvoeding en onderwijs niet zijn te stellen in
termen van een bepaalde, vaste eenduidige en
onveranderlijke (collectieve) identiteit. Terwijl
het doel van mondigheid, van de zelfstandige
en verantwoordelijke volwassenheid, in dit ver-
band uitstekend blijft voldoen. Opvoeding en
onderwijs moeten er niet op uit zijn kinderen
een bepaalde identiteit te verschaffen, maar
moeten hun zelf verantwoordelijk leren den-
ken, oordelen en handelen - ook als het om de
interpretatie van hun eigen leven, hun persoon-
lijke geschiedenis, hun levensverhaal gaat.

Slot

Hiervoor schreven we dat docenten aan kin-
deren moeten tonen wat zij belangrijk vinden.
Een leraar staat voor wat men in een land van
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waarde acht: cultureel, maar ook sociaal en
politiek. En daarvoor dient hij over kennis
van de schoolvakken te beschikken, maar ook
over een pedagogische houding. Zonder een
pedagogische houding, kun je in de school niet
opvoeden en onderwijzen. Vertrouwen, geduld,
respect, verstandigheid, tact, moed, rechtvaar-
digheidsgevoel en de bereidheid zich niet alleen
in de leerlingen, maar ook in de voor hen rele-
vante leerstof te verdiepen, vormen de kern van
die houding. Vanuit die houding kan de leraar
laten zien hoe je in een pluriforme samenleving
met elkaar omgaat. De wet van het respect is
hier van essentieel belang.
Het is deze wet die ten grondslag ligt aan opvoe-
ding en onderwijs in de openbare school. Met
verscheidenheid omgaan, vraagt niet alleen
het erkennen van verschillen, maar ook het
productief maken ervan. Vanuit die wet kan
een klassenraad worden ingesteld, waarin de
dagelijkse gang van zaken in de groep bespro-
ken wordt. Vanuit die wet kan ook met rekenen
en taal, aardrijkskunde en geschiedenis wor-
den samengewerkt, een tutorsysteem worden
opgezet, een project worden uitgevoerd of een
gezamenlijke activiteit gepland. Het in praktijk
brengen van de wet, is het begin van burger-
schapvorming.
Een pluriforme school brengt kinderen van
jongs af aan in aanraking met (andere) gods-
diensten en culturen, maakt een eind aan de
georganiseerde segmentering in het onderwijs,
geeft het goede voorbeeld aan kinderen, draagt
bij aan integratie, vergroot de keuzevrijheid
van ouders op onderwijsinhoudelijke motieven
en brengt een oplossing voor de problematiek
van zwarte en witte scholen dichterbij.
De uiteindelijk verkieslijke situatie is pas
bereikt wanneer in de segmentering bijvoor-
beeld een laag inkomen en een lage opleiding
niet langer per definitie aan etniciteit is verbon-
den. Als er met andere woorden 'homogeniteit
in pluriformiteit' is ontstaan. De segmentering
die nu bestaat heeft niet alleen met etnische
achtergrond van de leerlingen te maken maar
ook met de sociaal economische achtergrond
en het opleidingsniveau. De segmentering kan
belangrijk afnemen wanneer etnische afkomst
niet meer samengaat met ontwikkelingskansen
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en sociaal economische status. Dat dit proces al
aan de gang is, is te zien op een enkele school
in en om de grote steden. Of de keuzevrijheid
op onderwijsinhoudelijke gronden en het ver-
dwijnen van witte en zwarte scholen dichterbij
zal komen is dus afhankelijk van het slagen van
eerdergenoemde voorwaarden: segmentering
op álle fronten moet kleiner worden.
Wat we ten slotte kunnen vaststellen is dat het
bij het benadrukken van pluriformiteit om een
inhoudelijke manier van leren gaat. Pluriformiteit
kan nooit een eindpunt of een doel van de opvoe-
ding zijn maar is altijd iets waaraan een kind zijn
of haar identiteit kan ontwikkelen.
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Een kijkje in de keuken van
hetvaklevenskunde
Alexandra Bronsveld

Voor de identiteitsontwikkeling van jonge-
ren is het van wezenlijk belang dat er op
school een plek is waar docenten met leer-
lingen in gesprek gaan over de kwaliteit van
leven, over de zin en de betekenis van de
dingen die ze doen. Niet op moraliserende
wijze maar in open dialoog. Waar willen jon-
geren echt voor gaan en wat zijn hun diepste
verlangens? Op het Luzac Lyceum, een par-
ticuliere school voor voortgezet onderwijs,
is het vak 'levenskunde' geïntroduceerd.
Leerlingen worden gestimuleerd om exi-
stentiële thema's te verkennen en overzicht
te creëren in de vele en soms verwarrende
keuzemogelijkheden in hun leven.
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De huidige tijdgeest
De opdracht van de huidige tijdgeest is zelfstu-
ring en flexibiliteit. Maar hoe doe je dat? Voor
goede zelfsturing is meer nodig dan alleen keu-
zes maken en je flexibel een weg banen door
de ongekende hoeveelheid mogelijkheden die
de moderne tijd biedt. Het verraderlijke aan de
combinatie van zelfsturing en flexibiliteit is dat
mensen enerzijds een vaste en stevige kern moet
hebben van waaruit zij zichzelf kunnen sturen,
maar tegelijkertijd heel wendbaar moeten zijn
om van koers te kunnen veranderen en zich
steeds opnieuw aan te passen. Als flexibel mens
moet je kansen grijpen en kunnen omgaan met
veranderingen, maar ook flexibel zijn ten aan-
zien van je eigen verlangens en het accepteren als
je iets niet kunt. De vraag is hoe stuur je jezelf en
waarheen moeten je keuzes leiden? Deze vraag
verwijst naar richting geven aan je leven, identi-
teitsvorming, betekenis geven aan de wereld om
je heen. Om dit te kunnen doen hebben men-
sen vaardigheden en bekwaamheden nodig. Ze
moeten overzicht kunnen creëren in de veelheid
aan mogelijkheden, kunnen netwerken en hun
verlangens kunnen onderscheiden, ordenen,
matigen en naleven.
In het vak levenskunde worden jongeren uitge-
daagd om deze vaardigheden en bekwaamheden
te ontwikkelen. Het is interessant om te kijken
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hoe dit vak hen ondersteunt in de ontwikkeling
van hun sturingsmogelijkheden, hoe zij leren
flexibel en wendbaar te zijn conform de tijdgeest
en hoe levenskunde zich richt op identiteitsont-
wikkeling van jongeren. Wat vinden jongeren
zelf van dit vak en wat leren ze er? Dit zijn de
vragen die ik mijzelf stelde in mijn afstudeer-
onderzoek aan de Universiteit voor Humanis-
tiek. Om een antwoord te krijgen interviewde
ik twaalf leerlingen en twee docenten van het
Luzac Lyceum, waar het vak levenskunde gedo-
ceerd wordt. Daarnaast heb ik verschillende
documenten bestudeerd, zoals schriften van
leerlingen en notulen van vergaderingen en heb
ik een enquête gehouden.
Eerst zal ik iets zeggen over de opbouw van het
vak. Vervolgens ga ik dieper in op de ervarin-
gen van leerlingen en docenten en bespreek ik
enkele voorwaarden die betrekking hebben op
de kwaliteit van de onderwijsleeromgeving.

De opbouw van het vak

Levenskunde is een bundeling van een uur
drama, een uur kunst of muziek, en een uur
levenskunde per week. In mijn onderzoek
richtte ik me voornamelijk op het uur waarin
allerlei themàs besproken worden. Voor het
gemak noem ik dit uur 'levenskunde' hoewel
het dus eigenlijk gaat om een bundeling van dit
uur met de creatieve vakken. De opzet van het
vak gaat uit van een samenwerking tussen de
verschillende disciplines. Het is de bedoeling
dat de themàs die bij levenskunde behandeld
worden terugkomen bij de creatieve vakken.
Een aantal vaste basisthema's vormen het
raamwerk voor een schooljaar: IK - IK & DE
ANDER - IK & DE WERELD - en IK & DE
TOEKOMST. In het eerste basisthema staat het
jezelf leren kennen centraal. Bij dit basisthema
gaat het om vragen als: wie ben ik? Waar sta ik
voor? Wie bewonder ik? Bij IK & DE ANDER
gaat het om de relatie met de mensen om je
heen; je vrienden, je ouders, mensen op school.
Bij IK & DE WERELD wordt het perspectief
verruimd en wordt de relatie van het individu
tot de samenleving en de wereld behandeld. In
dit kader passen themàs als de multiculturele

94

samenleving, wereldreligies en democratie.
Tot slot staan bij IK & DE TOEKOMST keuzes
maken, toekomstdromen, wensen en plannen
centraal.
De vijf hoofddoelen die men tracht te berei-
ken met levenskunde zijn: het vergroten van de
autonomie, moreel leren denken, het leren van
reflectievaardigheden, verantwoordelijkheid en
het verkennen van de eigen zingeving.

Leerlingen en Leraren aan het woord

Drie kenmerken van het vak
Eén van mijn vragen aan leerlingen was: als je
aan je ouders of een tante moet uitleggen wat
levenskunde voor vak is, wat zeg je dan? Hun
antwoorden zijn samen te vatten in drie kenmer-
ken: gebruik van creatieve werkvormen, leren
van elkaar en het 'vrije' karakter van het vak.
Leerlingen waarderen de afwisseling die ont-
staat door het gebruik van creatieve werkvor-
men. 'Bij andere lessen is het zo je komt binnen,
je gaat huiswerk controleren, opdrachten maken
en luisteren, echt altijd hetzelfde. En bij levens-
kunde is het gewoon anders, je weet nooit wat je
gaat doen in de les.' In gesprekken met de lera-
ren werd duidelijk dat deze werkvormen vooral
ingezet worden om het gesprek op gang te
krijgen en om het delen van levenservaringen
te stimuleren. Voor discussies en gesprekken
waarin er aandacht is voor de leerling als mens
en het stimuleren van sociale en emotionele
ontwikkeling, is het belangrijk dat de groep niet
te groot is. Vijftien leerlingen wordt gezien als
een goed aantal. Dit punt bemoeilijkt de inte-
gratie van het vak in het reguliere onderwijs
omdat doorgaans gewerkt wordt met klassen
van vijfentwintig leerlingen en meer.
De leerlingen leren veel van elkaar. Met elkaar
in gesprek gaan staat centraal in de lessen. Leer-
lingen noemen: discussies, praten met elkaar
over bepaalde onderwerpen en de 'normale'
dingen van het leven, luisteren naar persoon-
lijke verhalen van klasgenoten, verschillende
meningen horen, je eigen mening geven en
iets vertellen over jezelf. Een aantal leerlingen
geeft aan dat je elkaar zo beter leert kennen. Zo
vindt Angelique het leuk om verhalen van klas-
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genoten te horen: 'het is interessant als mensen
dingen vertellen over zichzelf, bijvoorbeeld dat
van Max dat hij gepest werd. Dat was ingrijpend
en belangrijk om te weten. Je leert elkaar beter
kennen. Ik denk nu heel anders over Max, hij
is echt een lieve jongen.' Maar het is niet van-
zelfsprekend dat er veel gedeeld wordt. Jan-
neke legt uit waarom: 'Het is van levensbelang
hoe de klas ermee omgaat. Want ik ga zeg maar
niet allerlei dingen vertellen die in mijn leven
zijn gebeurd en hoe ik daar tegenover stond als
er naast me achter het vuistje wordt gelachen.'
Tot slot wordt levenskunde gezien als een vrij
vak. Leerlingen geven aan het fijn te vinden dat
je je eigen mening mag geven, dat er ruimte is
voor gesprek en dat je kunt 'uitwaaieren' over
een onderwerp. Bas omschreef het als volgt: 'Ik
weet nog dat we een gesprek over migranten had-
den bij levenskunde en toen hadden we het ook
ineens over de Taliban en over homo's en traves-
tieten, en als je daar bij aardrijkskunde één keer
zoiets zegt dan zegt de juf 'Nu moeten we weer
aan het werk'.
De leraren benadrukken het belang van een vak
waar ruimte is voor de leerling als persoon. Bij
de andere vakken staan vooral cognitieve vaar-
digheden centraal en moeten leerlingen van
alles. Bij levenskunde is meer ruimte voor een
eigen inbreng van de leerling. Leraren bestem-
pelen dit als meerwaarde van het vak.

Het werken met thema's
De vier genoemde basisthemàs vormen een
duidelijk kader voor de inhoudelijke oriënta-
tie van het vak. Leerlingen doen zelf voorstel-
len voor themàs die zij willen behandelen en
die zijn onder te brengen in de basisthema's,
zoals dromen, hobby's en topsport, plastische
chirurgie, seks, regeringsvormen. Het bespre-
ken van religies vormt geen vast onderdeel van
deze opzet. Voor leerlingen hoeft dit ook niet.
Zij zijn van mening dat dit thema geïntegreerd
zou kunnen worden binnen de basisthemàs
en opteren niet voor 'een heel blok religies: De
leraren vinden het waardevol en belangrijk om
standpunten van verschillende religies bij de
themàs te betrekken omdat religies voor veel
mensen een belangrijke bron van zingeving
vormen.
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Leerlingen waarderen een thema positief als ze
het idee hebben dat ze er iets nieuws van leren,
bijvoorbeeld over zichzelf of als zij verdieping
van een thema ervaren. De leraren benadruk-
ken dat je moet aansluiten bij de belevingswe-
reld van de leerling. Daarom moeten docenten
de vrijheid krijgen om themàs zelf te bepalen
in samenspraak met de groep. Ideaal is als een
groep zelf een thema aandraagt, maar een uit-
gewerkte docentenhandleiding met lesactivi-
teiten is fijn om op terug te kunnen vallen en
om ideeën op te doen. Themàs worden niet
gewaardeerd als leerlingen het gevoel hebben
dat ze erg lang moeten luisteren, als de klas ver-
velend doet en als ze vinden dat het over van-
zelfsprekende onderwerpen gaat: 'Als ik luister
dan luister ik gewoon, daar hoef ik geen les in:

Doelstellingen
Leerlingen typeren het vak levenskunde als een
vrij vak waarvoor je niet veel huiswerk hoeft
te maken. Maar leer je er dan wel iets? Uit de
enquête, waarin ik vragen stelde zoals: Wat leer
je bij levenskunde? En steek je er iets van op?,
blijkt dat levenskunde niet alleen een 'pretpak-
ket' is. Leerpunten die leerlingen zelf noemden
zijn: zelfkennis, nadenken, beargumenteren van
eigen standpunten, sociale vaardigheden, leren
over normen en waarden en kennis. Bij zelfken-
nis gaat het om keuzes leren maken, weten wie
je bent in een groep, erachter komen hoe ande-
ren jou zien, je bewust worden van karakterei-
genschappen en weten waar je goed in bent. Het
tweede leerpunt wordt door Timo als volgt toe-
gelicht: 'Normaal eten wij gewoon ons schnitzeltje
en ons visje en dat zien we op ons bord liggen en
dan denken we daar verder niet bij na. Maar nu
zie ik toch de andere kant van dat lekkere stukje
vlees'.Leren beargumenteren van je eigen stand-
punt, het derde leerpunt, is belangrijk omdat je
jezelf beter leert verdedigen in discussies zodat
anderen je beter begrijpen. Sociale vaardigheden
maken dat je beter leert samenwerken. Leren
over normen en waarden doe je vooral met
elkaar en door je te verdiepen in andere culturen
en tot slot vergaar je bij levenskunde ook ken-
nis over bijvoorbeeld de multiculturele samenle-
ving, globalisering en verschillende filosofen.
In de leerpunten van leerlingen zien we vooral de
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doelstellingen autonomie, moraliteit en reflectie
terug die ik eerder noemde in dit artikel. De
twee overige doelstellingen: verantwoordelijk-
heid en zingeving komen in de data op andere
wijze naar voren. Verantwoordelijkheid is terug
te zien in gedrag. Leerlingen die bijvoorbeeld
gepest worden en daarover willen praten met de
klas nemen verantwoordelijkheid. De vraag is
echter of deze leerlingen meer verantwoordelijk-
heid zijn gaan nemen door het vak levenskunde
of dat ze deze eigenschap al van nature bezaten?
De doelstelling zingeving overkoepelt de leer-
punten die leerlingen noemen. Als leerlingen
bezig zijn met zichzelf te leren kennen, dieper
nadenken over onderwerpen en proberen hun
eigen standpunt te beargumenteren dan spelen
hier processen van zingeving.
Leerlingen verhouden zich tot de kaders die tij-
dens de les aan bod komen en verwerken deze
kaders in hun eigen visie.
De leraren zijn van mening dat leerlingen
vooral vaardigheden en omgangsvormen leren.
Het is moeilijk te zeggen of zij na drie of vier
jaar uitgroeien tot verantwoordelijke, reflexieve
en morele autonome individuen die hun eigen
leven zinvol inrichten. Wil je echt een houding
cultiveren bij leerlingen dan moet je daar niet
pas op de middelbare school mee beginnen.

Kanttekeningen
Een kanttekening die geplaatst moet worden is
dat de door leerlingen genoemde leerpunten
sterk persoonsgebonden zijn. De ene leerling
leert vooral iets over zichzelf, een andere leert
sociale vaardigheden. Daarnaast leggen docen-
ten eigen accenten waardoor de leerdoelen die
genoemd worden per klas uiteen lopen. Het
toetsen van de doelstelling blijkt in de praktijk
moeilijk te zijn. Leraren geven aan dat het las-
tig is om te bepalen wat leerlingen nu werke-
lijk van het vak opsteken. De competenties die
geformuleerd zijn voor levenskunde zijn niet
per periode te toetsen. Neem bijvoorbeeld de
competentie: 'De leerlingen kunnen de effecten
van interpersoonlijke interactie op individueel
gedrag vaststellen: Deze competentie is niet
na tien weken af te vinken. Daarnaast zijn er
geen criteria die vastleggen hoe je kunt zien of
een leerling de effecten van interpersoonlijke
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interactie op individueel gedrag kan vaststel-
len. Er is daarom besloten om het toetsen van
competenties te vereenvoudigen en leerlingen
te scoren op: houding, reflectievaardigheden,
gespreksvaardigheden en presentatie. Maar ook
hier kunnen volgens de leraren vraagtekens bij
gezet worden. Leerlingen kunnen namelijk
goed toneelspelen en daarnaast zijn extremen
(niet luisteren of juist heel goed luisteren) goed
zichtbaar maar alles wat er tussen zit is moeilijk
af te vinken. Over het toetsen van vaardighe-
den bestaat nog onduidelijkheid en verdeeld-
heid. De leraren die ik gesproken heb zijn van
mening dat de beoordeling van leerlingen moet
bestaan uit feedback op de inzet tijdens de les
en de reflectieverslagen.
Tot slot nog iets over de betrokkenheid van
leerlingen bij het vak. Veel leerlingen zeggen
dat levenskunde niet moeilijk is en niet zwaar.
Het is zogezegd een relaxed vak. Deze relaxte
houding is ook terug zien in het eigen werk in
de schriften. Veel schriften zijn een rommeltje.
Een enkele keer wordt een opdracht echt uit-
gewerkt. Dat ligt vooral aan de leerling zelf. De
schriften laten niet veel diepgang zien. Toch
zien leraren dat er wel degelijk gewerkt wordt
tijdens de les in discussies en klassengesprek-
ken en daarnaast kunnen leerlingen, ongeacht
of ze het vak wel of niet leuk vinden, allemaal
iets noemen wat ze geleerd hebben van het vak
levenskunde.

Voorwaarden met betrekking tot de
kwaliteit van de onderwijsleeromge-
ving

Een aantal voorwaarden is van belang om de
kwaliteit van het levenskunde onderwijs te
waarborgen. Allereerst is een goede sfeer in de
klas van essentieel belang. Om open met elkaar
te kunnen praten over levensthema's moeten
leerlingen elkaar vertrouwen en zich veilig voe-
len in de groep. Om veiligheid te waarborgen
moet je als leraar sensitief zijn voor groepspro-
cessen en over vaardigheden beschikken die
de groepsdynamiek kunnen sturen. Daarnaast
moet je dat wat je van leerlingen verlangt ook
zelf uitdragen: oprechtheid, openheid, inzet,
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betrokkenheid, et cetera. De leraar levenskunde
is dan ook vaak meer een trainer dan een leraar.
Maar de docent kan het niet alleen. Het vak
vereist van leerlingen dat ze over basale sociale
vaardigheden beschikken zoals naar elkaar kun-
nen luisteren en respect hebben voor andermans
mening. Het vak valt of staat bij deze basis. In
klassen waar leerlingen niet bereid zijn om naar
elkaar te luisteren is diepgang niet mogelijk. In
klassen waar het onrustig en onveilig is wordt er
slechter gewerkt dan in klassen waar leerlingen
naar elkaar luisteren en meer betrokken zijn op
elkaar. Middelen om de sfeer te bevorderen zijn:
in de brugklassen extra aandacht besteden aan
communicatievaardigheden en -regels zodat er
een stevige basis wordt gelegd voor de daarop-
volgende jaren. Overtreders van gedragscodes
meteen aanpakken door dit gedrag te benoemen
en aan te geven hoe het wel moet en tot slot het
houden van een time out waarin het groepspro-
ces van dat moment besproken wordt.
De tweede voorwaarde heeft betrekking op de
organisatie van het vak en de ondersteuning
van leraren door de school. Het vak levens-
kunde vraagt om een blijvende doordenking
waarin steeds opnieuw gezocht moet worden
naar verbindingen tussen de creatieve vakken
en samenhang in de opzet van de thema's en in
de vertaling van deze thema's naar lessen. Dit
vereist samenwerking van docenten onderling.
De praktijk laat zien dat samenwerking geen
vanzelfsprekendheid is. Wil je als school een
dialogische ontwikkeling van het vak stimu-
leren dan zul je daar een klimaat voor moeten
scheppen. Wanneer leraren de ruimte gegeven
wordt om ervaringen uit te wisselen en didac-
tiek en methodiek te doordenken komt het ont-
wikkelen van het vak minder op de schouders
van individuele leraren terecht. Het geven van
levenskunde vraagt namelijk veel van hen. Er
gaat veel tijd zitten in de voorbereiding van de
lessen en door het open karakter van de lessen
krijg je al snel de rol van vertrouwenspersoon.
Je krijgt er automatisch een taak bij: het voeren
van gesprekken met leerlingen over existentiële
vragen en het signaleren van ontwikkelingen die
je door kan geven aan de schoolleiding. In de
huidige opzet van het vak vallen deze taken bui-
ten het rooster van docenten. Een uitgewerkte
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docentenhandleiding en een internetverbinding
in het klaslokaal kunnen leraren ondersteunen.
Intervisie en bijscholingscursussen ter inspiratie
zijn plekken waar het dialogische karakter vorm
kan krijgen. Dit vraagt van scholen dat ze bereid
zijn te investeren in hun leraren.
De genoemde voorwaarden zijn in principe wen-
selijk voor elk vak. Voor het slagen van een vak
als levenskunde zijn ze echter essentieel. Wan-
neer de sfeer in de klas tijdens Duits of wiskunde
niet optimaal is kan de leraar altijd terugvallen
op de methode. Bij deze vakken gaat het primair
om het verkrijgen van kennis. Bij levenskunde
gaat het in de eerst plaats om het leren van elkaar
en het verdiepen van thema's. Als de groep geen
zin heeft of dwars ligt is verdieping niet mogelijk
en stokt de les op het niveau van orde houden en
het leren van basale vaardigheden.

Tot slot

Het vak levenskunde biedt ruimte voor het ver-
kennen van levensthema's op een manier waar in
het huidige onderwijs nauwelijks ruimte voor is
omdat moet worden voldaan aan allerlei andere
meetbare eisen en doelstellingen. De huidige
tijdgeest eist van jongeren zelfsturing en flexi-
biliteit. Dit zijn vaardigheden die niet evident
zijn en geleerd moeten worden. Jongeren kun-
nen ondersteuning gebruiken bij het leren van
deze vaardigheden en het zoeken naar zin. Een
vak als levenskunde kan helpen bij het verken-
nen van existentiële thema's en het creëren van
overzicht in de vele keuzemogelijkheden zodat
jongeren enige grip op het leven krijgen.
Jongeren willen heel veel, maar wat ze willen lijkt
voor een groot deel gestuurd te worden door de
markt. Morele educatie is gericht op het onder-
zoeken van die verlangens en het leren begrijpen
van de eigen verlangens en gesitueerdheid. Het
gaat niet alleen om wat jij wilt maar ook om wie
jij bent als vriend, als zoon of dochter, als burger.
Zelfsturing is daarmee ook gericht op het ont-
dekken van de eigen gesitueerdheid en de com-
plexiteit daarvan.
Vaak verbaas ik me over krantenkoppen als 'de
overheid investeert 12 miljoen in onderwijs
tegen radicalisering van moslimjongeren' en
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'empathiecursus voor jongeren in jeugdgevange-
nis: Normen en waarden staan hoog op de poli-
tieke agenda, maar het lijkt erop dat jongeren
eerst moet radicaliseren of crimineel moet wor-
den voor ze daadwerkelijk ondersteuning krijgen
bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ik schets het
zwartwit om aan te geven dat het ondersteunen
van jongeren bij hun identiteitsontwikkeling nog
geen gemeengoed is. Zo krijgen leraren huma-
nistisch vormingsonderwijs op de basisschool
nog steeds geen fatsoenlijk salaris. Daarnaast
vind ik het idee dat alleen moslimjongeren kun-
nen radicaliseren een misvatting. Er zijn genoeg
voorbeelden van autochtone jongeren die er
extreme ideeën op na houden.
Waarom zouden scholen niet alle jongeren
ondersteunen bij hun identiteitsontwikkeling?
In een vak als levenskunde staat de jongere cen-
traal en kan er vakoverstijgend gewerkt worden.
Levenskunde is gericht op het sociale, het exis-
tentiële, identiteitsontwikkeling en het levens-
beschouwelijke en stelt vragen als: Wat betekent
het nou voor jou om een democratisch burger
te zijn? Hoe merk jij dat? En hoe zou dat zijn als
dat niet zo is? Hoe leven mensen in landen met
een andere regeringsvorm? Hoe is dat? Wat voor
moraal speelt daar?
Voor de identiteitsontwikkeling van jongeren
is het van wezenlijk belang dat er op school een
plek is waar docenten met leerlingen in gesprek
gaan over de kwaliteit van leven, over de zin en
de betekenis van de dingen die ze doen. Niet op
moraliserende wijze maar in open dialoog. Waar
willen jongeren echt voor gaan en wat zijn hun
diepste verlangens? Morele educatie kan jonge-
ren ondersteunen bij het ontwikkelen van zelf-
verantwoordelijkheid waardoor ze samen met
anderen het leven vorm kunnen geven.

Alexandra Bronsveld is in maart 2008 afgestudeerd
aan de Universiteit voor Humanistiek en momen-
teel werkzaam als onderwijskundig medewerker
bij de stichting Humanistisch Vormings Onderwijs
(HVO). Daarvoor werkte ze een jaar als docent
levenskunde op het Luzac Lyceum in Hilversum,
een particuliere middelbare school voor de onder-
bouw (vmbo-t, havo en vwo). Alle personen die in
dit artikel voorkomen zijn geanonimiseerd.
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De thuistaal van allochtone
leerlingen als hefboom. voor
gelijke onderwijskansen
Luc Heyerick

In Vlaanderen vereist de taalwetgeving
dat al het onderwijs, behalve het vreemde
talenonderricht, plaats vindt in het Neder-
lands. Dat zorgt er voor dat leerlingen die
thuis opgevoed worden in een andere taal
dan het Nederlands schoolachterstand drei-
gen op te lopen door hun gebrekkige kennis
van de instructietaal. Bovendien wordt hun
thuistaal op school verboden, negatiefbeke-
ken of op zijn minst genegeerd. In dit artikel
wordt de vraag onderzocht of een andere
omgang met deze thuistaal van andersta-
lige leerlingen een opportuniteit zou kun-
nen bieden in het creëren van meer gelijke
onderwijskansen (GOK). We geven dan ook
de krachtlijnen weer van een project 'thuis-
taal op school' dat vanaf september 2008 in
vier Gentse scholen wordt uitgevoerd.
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1. Mogelijke verklaringen voor ver-
schillen in schoolsucces(l)

De meest voor de hand liggende verklaring
voor het geringe schoolsucces van anderstalige
leerlingen is het gebrek aan vertrouwdheid met
de schooltaal, die ook voor hen het noodzake-
lijke vehikel is om schoolvorderingen te maken.
Het is dan ook zeer logisch dat minister van
onderwijs, Frank Vandenbroucke, in het kader
van zijn gelijke onderwijskansenbeleid ook een
talenbeleidsnota heeft uitgegeven waarin alle
voorrang gegeven wordt aan het zo snel en zo
adequaat mogelijk aanleren van het Nederlands
als instructietaal voor anderstalige leerlingen.
Die beleidskeuze om onderwijs van en in het
Nederlands in te zetten voor de achterstandsbe-
strijding van anderstaligen kan ik enkel onder-
schrijven. Maar de rol van de school is hierbij
primordiaal, het lijkt me een niet gerechtvaar-
digde conclusie om de oorzaak van de minder
goede scores, van met name Turkse leerlingen,
in Vlaanderen geheel toe te schrijven aan het
feit dat zij thuis Turks spreken. Vanuit die aan-
name komt men natuurlijk snel tot de aanspo-
ring van Turkse ouders om met hun kinderen
vooral Nederlands te spreken, zelfs als ze die
taal eigenlijk niet goed beheersen. Het zou best
kunnen dat de samenhang tussen thuistaal en
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schoolsucces anders verklaard moet worden,
zoals Jaspaert suggereert:
'Uit onderzoek over taalverschuiving weten we
dat de relatie vaak andersom ligt: wie de domi-
nante taal voldoende beheerst, gaat die al snel als
thuistaal gebruiken. Het is dus heel goed moge-
lijk dat we hier te maken hebben met een groep
waarvoor het onderwijs er niet in slaagt om hen
voldoende vaardig in het Nederlands te maken
en die daarom thuis Turks blijft gebruiken. In dat
geval moet de causale relatie andersom gelegd
worden' (Jaspaert 2006, 162).
Overigens is anders taligheid zeker niet de enige
of zelfs niet de belangrijkste factor in de school-
achterstand die allochtone leerlingen vaak
oplopen. De verschillen tussen GOK- en niet-
GOK-leerlingen blijken in het schoolloopba-
nenonderzoekin het basisonderwijs (Verhaeghe
& Van Damme 2007) aanzienlijker dan die tus-
sen Nederlandstalige en anderstalige leerlingen.
Met de leerwinst van de modale Vlaamse (niet-
kansarme) leerlingen als referentie vertonen op
het einde van het tweede leerjaar Nederlands-
talige GOK-leerlingen een achterstand van 33%
voor wiskunde en 11% voor technisch lezen.
Bij anderstalige niet-kansarme leerlingen is die
achterstand op dat moment geslonken tot res-
pectievelijk 19% en 1,5%. Als die achterstands-
gegevens van de Turkstalige GOK-leerlingen
dan nog 52% en 28% bedragen, is dat dus niet
enkel te wijten aan anderstaligheid, maar moe-
ten we daarin ook een belangrijk aandeel van
socio-economische statuskenmerken in erken-
nen. De discrepantie tussen de thuiscultuur
van deze kansarme anderstalige gezinnen en de
Vlaamse schoolcultuur is zo groot, dat zij het
zeer moeilijk hebben om zich die schoolcultuur
voldoende eigen te maken, zeker als de school
daar geen oog voor heeft. Het is overigens ook
met de specifieke schooltaal dat deze kinderen
grote moeite hebben. Dit zegt nog niets over
hun reële taalcompetenties in andere contex-
ten, maar slaagkansen op school zijn vooral
afhankelijk van de wijze waarop leerlingen erin
slagen de - vooral schriftelijke -schooltaalcom-
petenties onder de knie te krijgen (Blommaert
& Van Avermaet 2008). Wanneer kinderen
vanuit hun thuiscultuur niet goed uitgerust
zijn om de schooltaalcode te verwerven, lijkt
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het me evident dat het tot de maatschappelijke
opdracht van het onderwijs behoort om daar-
aan te verhelpen.
Het is zeker niet denkbeeldig dat de school
zelf eerder een factor vormt in de bestendiging
of zelfs accentuering van de achterstand van
allochtone leerlingen dan dat ze erin zou sla-
gen die achterstelling effectief weg te werken.
De mate waarin leerkrachten anders taligheid
als een probleem definiëren leidt vaak tot lage
verwachtingen en tot een daaraan gekoppelde
vermindering van de eisen inzake het bereiken
van curriculumdoelen. Dat dergelijke negatieve
verwachtingseffecten de schoolresultaten van
allochtone en kansarme leerlingen verder naar
beneden halen werd reeds via eigen onder-
zoek enkele decennia geleden gedocumenteerd
(Heyerick 1981, 1985). In veel scholen krijgen
allochtone leerlingen ook te maken met bewuste
of in de meeste gevallen onbedoelde racistische
reacties. Veel leerkrachten vertonen een afwij-
zende houding ten opzichte van de cultuur
van hun allochtone leerlingen, wat kan gaan
tot een radicaal verbieden van het dragen van
religieuze symbolen (islamitische hoofddoek,
sikhs-tulband) ofhet gebruik van hun thuistaal
op school. Deze afwijzing van de thuiscultuur
kan vrij dramatische gevolgen hebben voor de
identiteitsontwikkeling en het zelfbeeld van de
leerlingen: 'Het wegcijferen van de taal en cul-
tuur van het kind uit zijn repertorium van codes
en gedragingen die nuttig zijn voor de school,
kan bij het kind een geyoel van onzekerheid of
schaamte teweegbrengen tegenover de taal die
het thuis spreekt. Op die manier ontstaat echter
ook een vijandige houding tegenover de groep die
cultureel gezien in de meerderheid is' (Manço
& Crutzen 1999, 35). Dit schept natuurlijk
geen klimaat van openheid om Nederlands en
schoolse vaardigheden te leren van leerkrach-
ten die de vertegenwoordigers zijn van die
vijandige meerderheidscultuur. Bovenstaand
citaat getuigt van een tegengestelde overtuiging
door te gewagen van het nut van de eigen taal
en cultuur voor de school. Dit soort opvattin-
gen gaan uit van een andere logica waarbij de
positieve invloed van een begeleide ontmoeting
tussen thuistaal en schooltaal benadrukt wordt
zowel op de resultaten van het leerproces als op
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de persoonlijkheidsontwikkeling. Gezien elke
school zelf haar houding t.a.v. de thuistaal kan
bepalen is het belangrijk om de beschikbare
evidentie voor de keuzes die scholen hier kun-
nen maken, wat nader te bekijken.

2. Voortbouwen op de thuistaal OIn Ne-
derlands te leren

Het dilemma waar men in het onderwijs voor
anderstalige kinderen voor staat komt neer op
een in wezen didactische keuze tussen éénta-
lig of meertalig onderwijs als de beste weg naar
schoolsucces. Dat deze discussie in Vlaanderen
meestal van de onderwijssector naar het poli-
tieke niveau verschoven wordt, is nogmaals
duidelijk gebleken wanneer de bekendmaking
van de plannen om in enkele Gentse basis-
scholen de thuistaal van leerlingen tijdens de
lesuren aan bod te laten komen onmiddellijk
aanleiding gaf tot een serie kritische parlemen-
taire vragen aan de minister van Onderwijs.
Daardoor lijkt een sereen onderwijskundig
debat over voor- en nadelen van verschillende
paradigmàs onmogelijk, wellicht mede als een
gevolg van de onverwerkte taalstrijd in België
tussen Vlamingen en Franstaligen in de vorige
eeuw.
De didactische paradigma's voor het aanleren
van een tweede taal, die tegenover elkaar staan,
komen hierop neer: ofwel een taalbad in de
tweede taal gekoppeld aan het uitbannen van
de eerste taal (ook submersie genoemd of totale
onderdompeling), ofwel in het schools curricu-
lum de ontwikkeling van de eerste taal onder-
steunen en de daarbij opgebouwde kennis en
vaardigheden inzetten bij het verwerven van
de tweede taal (immersie). Wetenschappelijk
onderzoek naar het effect van beide benaderin-
gen is niet eenduidig. Dat heeft te maken met
de variabele context van de onderzoekingen,
waarbij men rekening zou moeten houden met
de aard van het onderwijs en de mate waarin
en de wijze waarop verschillende talen in het
curriculum al dan niet ingebouwd worden, het
maatschappelijk prestige van de betrokken talen
en de gebruikers ervan. Zo is het niet mogelijk
om het resultaat van immersie-onderwijs Frans
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voor Engelstaligen in Canada te veralgemenen
naar wat men via het bicultureel onderwijs
voor Turkstalige kinderen in het Nederlandsta-
lig onderwijs in Brussel zou kunnen bereiken.
Merkwaardig is ook dat voorstanders van beide
benaderingen zich beroepen op het vermijden
van tijdverlies. Voorstanders van submersie-
onderwijs stellen dat in tweetalig onderwijs de
tijd besteed aan de thuistaal ten koste gaat van
de tijd besteed aan de instructietaal. Daar staat
tegenover dat anderstalige leerlingen in de taal-
badoptie onderwijstijd kunnen verliezen door-
dat zij niets of weinig begrijpen van wat in de
Nederlandstalige lessen aan bod komt en daar-
door ook niet veel kunnen leren. Het lijkt dus
vooral een kwestie te zijn van de omstandighe-
den te identificeren waarbij de keuze voor één-
of meertalig onderwijs efficiënter kan zijn.
In eerste instantie moeten we rekening houden
. met de interdependentiehypothese van Cum-
mins (2000), één van de grootste pleitbezorgers
van meertalig onderwijs. Hij gaat ervan uit dat
het leren van een tweede taal sterk gefacili-
teerd wordt door de kennis en vaardigheden
die leerlingen in een eerste taal verworven
hebben (1eesstrategieën, grammaticale inzich-
ten, spellingbewustzijn, gespreksconventies).
Deze hypothese lijkt bevestigd te worden door
de ervaringen in het Vlaams onderwijs met
anderstalige nieuwkomers. Vaak signaleren
leerkrachten dat Oost-Europese nieuwkomers
die eerst in hun eigen land enkele jaren for-
meel onderwijs gevolgd hebben in hun eigen
taal sneller en beter Nederlands leren dan bij-
voorbeeld Turkse of Marokkaanse leerlingen
die hier geboren zijn en van in de kleuterschool
een Nederlandstalig taalbad gekregen hebben.
De eerder aangehaalde resultaten van het PISA-
onderzoek (nieuwkomers presteren even goed
ofbeter dan tweede generatie) wijzen ook in die
richting. In elk geval vinden we in Vlaanderen
geen aanwijzingen dat het wegdrukken van de
thuistaal en de onderdompeling in het Neder-
lands - wat in de overgrote meerderheid van de
scholen gebeurt - tot een betere kennis van de
instructie taal of tot betere schoolresultaten zou
leiden. De zeer zwakke resultaten van anders-
talige leerlingen, en in Gent in het bijzonder
de Turkse leerlingen, betekende de aanzet om
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minstens te onderzoeken of een andere hou-
ding t.a.v. de thuistaal op school niet adequater
zou zijn. Hiertoe werd een onderwijsproject
geconcipieerd, waarvan hieronder de krachtlij-
nen worden uiteengezet.

3. Krachtlijnen van het Gents thuistaal-
project

Het project als geheel beoogt de uitwerking van
onderstaande tekst uit het Gents bestuursak-
koord voor de legislatuur 2007-2012:

'De finaliteit van ons onderwijsbeleid
bestaat erin dat kinderen en volwassenen
van een vreemde afkomst zo spoedig als
mogelijk Nederlands leren. Bij het taalon-
derwijs moet er ook bijzondere aandacht
gaan naar de moedertaal van de kinderen.
Pedagogisch is immers bewezen dat men
gemakkelijker een andere taal leert (dus ook
het Nederlands) wanneer men zijn eigen
moedertaal beter beheerst. In dit verband
kunnen kleinschalige experimenten worden
opgestart waarbij ouder(s) en kind samen
het Nederlands aanleren via de thuistaal:

Om enige kans op succes te hebben, is er naast
het geven van een plek aan de thuistaal bij het
leren van het Nederlands ook veel aandacht
voor de realisatie van belangrijke randvoor-
waarden: ouder- en kleuterparticipatie bij de
schoolactiviteiten, de creatie van een anti-
racistisch schoolklimaat, de ontwikkeling van
krachtige leeromgevingen binnen de klassen en
wetenschappelijke ondersteuning.

3.1 Verhogen van de kleuterparticipatie
In de loop van het schooljaar 2007-2008 werd
in de Gentse stedelijke scholen de kleuterparti-
cipatie in kaart gebracht door de afwezigheden
per halve dag te registreren van de 4027 inge-
schreven kleuters, verspreid over 42 vestigings-
plaatsen. Die afwezigheden hebben we gerela-
teerd aan de thuistaal: bij 53% van die kleuters
wordt thuis enkel Nederlands gesproken, bij
21,5% wordt Nederlands naast een andere taal
gehanteerd, in 18% van de gezinnen wordt uit-
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sluitend een andere taal gesproken, terwijl van
7,5% van de kinderen geen gegevens over de
thuistaal verkregen werden. Deze cijfers zijn
gebaseerd op de door ouders beantwoorde vra-
gen, die ook gebruikt worden voor de nieuwe
financiering van scholen op basis van leerlin-
genkenmerken. Er is wel een duidelijk ver-
band tussen kleuterparticipatie en thuistaal
vastgesteld: bij de Nederlandstaligen telden we
11,4% afwezigheden, in gezinnen met gemengd
taalgebruik 15,5% en de kleuters uit ééntalig
anderstalige gezinnen waren gedurende 23,5%
van de getelde halve dagen afwezig op school.
Een gelijkaardig verband zien we met het oplei-
dingsniveau van de moeder: kleuters van lager
opgeleide moeders (minder dan volledig SO)
hebben een afwezigheidspercentage van 19,3%;
de middengroep (secundair onderwijs) ver-
toont 15,7% afwezigheden, kleuters van moe-
ders met een diploma hoger onderwijs zijn
slechts 9,9% van de schooldagen afwezig.
De vaststelling dat anderstalige of lager opge-
leide ouders sneller hun kleuters eens thuis
laten, toont aan dat minister Vandenbroucke
(2007a) terecht de verhoogde kleuterpartici-
patie als discipline heeft opgenomen in zijn
'tienkamp voor gelijke kansen in het onderwijs:
Maar het betekent dus ook dat we in het kader
van het thuistaalproject er alles zullen moeten
aan doen om de anderstalige ouders te sensi-
biliseren voor de waarde van de kleuterschool
in het algemeen en van de projectaanpak rond
taalleren in het bijzonder zodat zij mee de fre-
quente aanwezigheid van hun kleuters op school
zullen garanderen. Kinderen kunnen immers
slechts baat hebben bij de vernieuwde aanpak
op school wanneer zij daar in voldoende mate
aan deelnemen.

3.2 Talensensibilisering
Het eerste doel van ons onderwijs, zowel voor
de kinderen, jongeren als volwassenen, blijft
een goede kennis van het Nederlands. Het is de
instructietaal en de communicatietaal, nood-
zakelijk voor een degelijke school- en beroep-
sloopbaan. Ook voor ouders is een goede ken-
nis van het Nederlands nodig om hun kinderen
te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk, om
met de school gemakkelijk te communiceren.
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Dit betekent echter niet dat we aan andersta-
lige ouders altijd de raad moeten geven om met
hun kinderen Nederlands te spreken. Als dat
Nederlands (nog) gebrekkig is, kunnen ze beter
hun kinderen in hun eigen taal opvoeden en
het aanleren van het Nederlands aan de school
overlaten. De rijkdom van de thuistaal bepaalt
immers in sterke mate de cognitieve ontwikke-
ling van de jonge kinderen. De bijdrage van een
gebrekkig Nederlands zal daaraan kleiner zijn
dan die van een beter ontwikkelde moedertaal.
Dat al te merken wanneer bijvoorbeeld kleu-
ters leren tellen of kleuren onderscheiden. Het
is voor de school interessant om op die reeds
ontwikkelde kennis in de moedertaal te kun-
nen voortbouwen in de Nederlandstalige acti-
viteiten.
Ook is al is er nog geen wetenschappelijke
éénduidigheid over hoe ruim de plaats van
de moedertaal van anderstalige leerlingen op
school moet zijn, het negeren of afwijzen van
die thuistaal is zeker niet aangewezen. Best ver-
trekt men vanuit een benadering die ook in de
taalbeleidsnota van minister Vandenbroucke
(2007b) naar voor geschoven wordt en die men
talensensibilisering noemt, gericht op erken-
nen, waarderen en benutten van meertaligheid.
De benadering is van belang voor het creë-
ren van een gevoel van erkend worden bij de
anderstalige leerling zelf waardoor die ook ope-
ner komt te staan tegenover de school en haar
andere taal, het Nederlands. Daardoor kan de
motivatie en het verlangen om te leren worden
verhoogd en vermijdt men weerstand.
In twee stedelijke (Piramide en Mandala) en
twee vrije (Mozaïek en Sint-Salvator) basis-
scholen met meer dan 80% anderstalige leer-
lingen zullen activiteiten ontwikkeld worden
waarin de in de klas aanwezige meertaligheid
positief onder de aandacht gebracht wordt:
bijvoorbeeld met verhaaltjes en liedjes uit de
verschillende taalgroepen, de opbouw van een
meertalige muurkrant of klaswand waarop
de meest gehanteerde schoolse begrippen,
ook formuleringen van verwelkoming, korte
opdrachten, geruststellen van jongste kleuters
e.d. zowel visueel als verbaal zijn opgenomen.
Van sommige taalgroepen zullen we voor die
aandacht voor de thuistalen van de kinderen
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doorheen de hele basisschool professionele ver-
tegenwoordigers kunnen inschakelen: bijvoor-
beeld begeleidsters uit buitenschoolse opvang
of leerkrachten die zowel Turks als Nederlands
spreken. Van andere taalgroepen zullen we de
'native speakers' wellicht in de eerste plaats bij
de ouders moeten zoeken. Maar daarin ligt
dan weer een grote kans om deze ouders meer
en zinvol te betrekken bij het onderwijs of de
opvang van hun kinderen.

3.3. Onderwijs in eigen taal en cultuur (OE TC)
voor Turkse leerlingen
Het is de bedoeling om die Turkse kinderen die
bij de aanvang van de lagere school minder taal-
vaardig zijn in het Nederlands dan in het Turks
eerst te alfabetiseren in hun meer ontwikkelde
thuistaal. Dit zal toelaten om het aanvankelijk
lezen en schrijven onmiddellijk in een bete-
kenisvolle context te laten plaatsvinden. Voor
kinderen die onvoldoende taalvaardig zijn
beperkt het lees- en schrijfonderwijs zich vaak
tot omzetten van schrifttekens naar klanken en
omgekeerd, zonder dat er kan gezocht worden
naar de betekenis van de geformuleerde zinnen.
Het echte doel van alfabetisering, de schrifte-
lijke communicatie van betekenisvolle inhou-
den, blijft voor die leerlingen dan te lang uit de
scoop. Hierdoor dreigen ze een aantal essentiële
lees- en leerstrategieën te mislopen. De trans-
fer van de in het Turks opgebouwde lees-, en
schrijfvaardigheden naar het Nederlands moet
daarbij wel nog in de loop van de eerste graad
lager onderwijs gerealiseerd worden. Daar-
naast kan ook wat instructietijd in de thuistaal
ingeruimd worden voor de ondersteuning van
de schoolse vaardigheden in andere domeinen
(bijv. aanvankelijk rekenen en ontwikkeling van
begrippen voor oriëntering in tijd en ruimte).
Het aantallestijden OETC kan voor de kleu-
ters en de leerlingen van de eerste graad lager
onderwijs beperkt blijven tot gemiddeld vier.
We spreken hier van gemiddeld omdat wellicht
bij de basale leesinstructie daaraan dagelijks
minimaal één lestijd zal moeten gespendeerd
worden (vijf dus), terwijl we in de tweede helft
van het eerste leerjaar al meer aandacht kunnen
spenderen aan de transfer naar het Nederlands
en de lestijden OETe wat kunnen inperken tot
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drie bijvoorbeeld. In het project wordt geen
OETC meer voorzien voor leerlingen vanaf het
derde leerjaar. In die hogere leerjaren komen
naast intensief gebruik van Nederlands als
instructietaal enkel nog taalsensibiliserings-
activiteiten voor, zoals in de tweede krachtlijn
werd aangegeven.
Het onderdeel OETC zal uitgevoerd worden in
twee van de vier projectscholen, de Mandala en
de Mozaïek. In deze laatste school wordt al jaren
aan OETC gedaan maar met enigszins andere
doelstellingen (gericht op identiteitsontwik-
keling, ondersteuning van het curriculum en
ontwikkeling van Turkse taalvaardigheid) en
gespreid over de hele basisschool (tot en met
het zesde leerjaar). Hiervoor werd tot nu toe
een beroep gedaan zowel op een leerkracht in
dienst van de stad Gent (bicultureel project)
als op een leerkracht van de Turkse ambas-
sade. We gaan na of deze mensen ook voor het
nieuwe project inzetbaar zijn, naast een door
de stad Gent nieuw aangeworven tweetalige
leerkracht.
Het is de bedoeling tijdens het schooljaar 2008-
2009 te starten met OETC met de kleuters en
pas in 2009-2010 in het eerste leerjaar en in
2010-2011 in het tweede leerjaar.

3.4 Ontwikkeling van interactief taalonderwijs
In opdracht van de stad Gent werd de begin-
situatie van de vier projectscholen onderzocht
door Bultynck & Sierens (2008). Een belang-
rijk aandachtspunt daarbij was in welke mate
het taalonderwijs in de geobserveerde klassen
plaats vindt in wat genoemd wordt 'krachtige
leeromgevingen: Dit concept is een onderwijs-
kundige uitwerking van het sociaa1construc-
tivistisch leerperspectief waarin drie basis-
ingrediënten in de klaspraktijk zichtbaar zijn:
binnen een positief, veilig leerklimaat werken
leerlingen aan betekenisvolle taken waarbij ze
ondersteund worden door interactie met leer-
kracht en medeleerlingen.
We kunnen stellen dat een positieve houding
van de leerkrachten ten aanzien van de thuis-
taal en -cultuur van de leerlingen een eerste
voorwaarde vormt voor dat veilig leerklimaat.
Dat geeft een gevoel van zelfvertrouwen en wel-
bevinden, waarbij kinderen geen schrik hebben
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om afgestraft te worden voor het maken van
fouten, want uit fouten kun je leren. Het belang-
rijkste motief om taal te gebruiken en daardoor
taalvaardiger te worden ligt in de zinvolheid
van de taken waarbij taal moet gehanteerd wor-
den om de taak uit te voeren. Om de betekenis
van taken te kunnen vatten sluiten die best aan
bij de interesses en het leven van de kinderen.
Dan komen ze ook sneller tot dialoog met leer-
kracht of andere leerlingen. Het gaat hier dus
vaak om groepstaken die interactie noodzake-
lijk maken. Al dan niet individuele inoefening
van losse taalelementen (woordenschat, spel-
ling, grammatica) worden nadien gemotiveerd
vanuit de ervaringen bij het interactief taalge-
bruik en gaat er dus niet aan vooraf. Deze vorm
van interactief taalonderwijs sluit veel dichter
aan bij het natuurlijke, niet-schoolse leren bij
de eerstetaalverwerving van kinderen.
Bij de implementatie van het project, in het
bijzonder wat betreft het inzetten van thuistaal
voor de ontwikkeling van schoolse vaardighe-
den in het Nederlands, zal veel aandacht moe-
ten besteed worden aan het creëren van bete-
kenisvolle contexten voor die momenten dat
thuistaal aan bod komt. Bij het vooronderzoek
in de projectscholen werd immers geconsta-
teerd dat de positieve houding t.o.v. thuistaal
wel bijdraagt tot een veilig klasklimaat, maar
dat meestal de thuistaal van leerlingen geen
functionele plaats krijgt binnen de (taal)taken
die in de klas worden uitgevoerd. Van den
Branden en Verhelst (2008) geven enkele sug-
gesties om de bijdrage van thuistaal tot krach-
tige leeromgevingen te verhogen, bijvoorbeeld
door leerlingen de kans te geven af en toe een
taaltaak in de eigen taal uit te voeren: informa-
tie opzoeken, tolken, artikel in de schoolkrant
en hun kennis van de thuistaal inbrengen in
taalbeschouwingslessen.

3.5. De tijd doorgebracht met Nederlands
De onderwijstijd in de Vlaamse basisscholen
bedraagt 28lestijden van 50 minuten. Voor veel
anderstalige kinderen is deze tijd de enige peri-
ode die ze in een hoofdzakelijk Nederlandsta-
lige omgeving doorbrengen, waarbij ze Neder-
lands als tweede taal (NT2) leren in interactie
met de leerkrachten en medeleerlingen. Hoewel
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wetenschappelijk niet kon aangetoond worden
dat het inruimen van curriculumtijd voor de
thuistaal enig nadeel voor de leerlingen teweeg-
bracht in het verwerven van de tweede taal op
school, lijkt het ons toch belangrijk om voor de
anderstalige kinderen voldoende interactieve
oefentijd in NT2 te voorzien. Door ook de bui-
tenschoolse opvang in dit project te betrekken
(voor en na de schooltijd en over de middag)
zullen we erin slagen ook voor die kinderen die
enkele uren aan OETC spenderen, het aantal
contacturen met Nederlands constant te hou-
den: hetzij door in de opvang minstens vier uur
het Nederlandse taalbad te continueren, hetzij
door enkele lestijden OETC buiten de normale
schooltijd te laten geven (extra -curriculair).
Dat laatste lijkt ons zeker mogelijk voor die
activiteiten in het Turks die niet strikt gericht
zijn op de schoolse vaardigheden. Inoefening
van leesvaardigheden doen we beter niet na
schooltijd om cognitieve overbelasting voor
deze jonge kinderen (minder dan 7 jaar) te ver-
mijden. Maar het vooropgestelde gemiddelde
aantal van 4lestijden OETC zal, binnen en bui-
ten de schooltijd samengenomen, gerealiseerd
kunnen worden, evenals het gemiddeld aantal
van 28 lestijden NT2.

3.6 Ook ouders leren Nederlands
Om ouders naast de school en het opvangi-
nitiatief als volwaardige partner te kunnen
beschouwen om het (taal)leren van de anders-
talige kinderen te bevorderen, is het nodig dat
zij vlot met school en opvang kunnen commu-
niceren, dat zij dat ook in het Nederlands kun-
nen en dat zij met hun kinderen deelnemen aan
activiteiten die de taalontwikkeling stimuleren.
Hierbij denken we vooral aan ook thuis met
taal bezig zijn (zowel de thuistaal als NT2) bij-
voorbeeld door verhalen te vertellen of voor te
lezen aan de kinderen of vice versa door de kin-
deren aan de ouders op het moment dat zij dat
al beter onder de knie hebben. In het kader van
het project kunnen we bestaande meertalige
verhalenbundels ter beschikking stellen van de
gezinnen en zal er nog bijkomend meertalig
materiaal voor gebruik in het thuismilieu ont-
wikkeld worden. Tijdens de naschoolse opvang
kunnen dergelijke opvoedingsondersteunende
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activiteiten in groep en onder begeleiding geïn-
troduceerd worden.
Er is ook al een ouderwerkgroep opgericht om
samen met het projectteam te zoeken naar de
meest geschikte wegen om ouders te sensibilise-
ren en te activeren voor participatie op school,
voor opvoedingsondersteunende activiteiten
met hun kinderen, ook om zelf Nederlands te
leren. Voor dat laatste wordt samengewerkt
met de basiseducatie, waarbij tevens wordt
nagegaan in welke mate het opportuun is om
bepaalde NT2-modules voor de ouders laag-
drempelig op één of meer van de projectscho-
len te organiseren of dat het meer aangewezen
is de mensen onmiddellijk door te verwijzen
naar het gedifferentieerde (taal)cursusaanbod
binnen het centrum voor basiseducatie zelf.

Grondige evaluatie van de resultaten
van het project

Onze projectaanpak wijkt niet in de doelstel-
lingen (ontwikkelen van schoolse vaardighe-
den en bevorderen van kennis van het Neder-
lands bij anderstalige leerlingen) maar wel in
de vooropgestelde middelen enigszins af van
het meest gangbare paradigma inzake NT2-
leren in het Vlaams onderwijs. Doorgaans gaat
men ervan uit dat een zo uitgebreid mogelijk
taalbad Nederlands gecombineerd met een
bannen van het gebruik van de moedertaal
tot de beste resultaten leidt. Misschien is het
probleem wel dat dit laatste element niet lukt
in de context van het multicultureel samenle-
ven in de grotere Vlaamse steden: buiten de
schooltijd is de voertaal voor deze leerlingen
doorgaans geen Nederlands. We zouden ze
bijna verplicht op internaat moeten houden
om het taalbad Nederlands verder uit te brei-
den buiten de schooltijd. In elk geval blijkt dat
voor sommige migrantengroepen de gangbare
aanpak niet echt succesvol is. Dat is in Gent
vooral het geval voor de grootste anderstalige
groep van Turkse leerlingen, die gemiddeld
zwakkere schoolresultaten halen dan andere
taalgroepen. Dit gegeven vormt de aanleiding
tot het uitproberen van een ander paradigma
dat ook in immersieprogrammàs gehanteerd
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wordt: een uitgebreid taal bad in de tweede taal
(Nederlands) maar gekoppeld aan een beperk-
tere (in tijd) versterking van de vaardigheden
in de eerste taal (Turks) om op die vaardighe-
den te kunnen voortbouwen bij het NT2-leren.
Dit aspect van het project vormt een echte
proeftuin, waarvan het resultaat grondig dient
geëvalueerd vooraleer zelfs maar kan overwo-
gen worden dat naar andere scholen of naar
andere taalgroepen door te trekken. Maar het
is ook al zeer de moeite waard om het effect van
een talensensibiliseringsprogramma in kaart te
kunnen brengen zowel naar attitudevorming,
welbevinden als naar leerresultaten.
We verwachten een eindevaluatie ten vroeg-
ste wanneer kinderen die als kleuter gestart
zijn in het project in het derde leerjaar zitten
(schooljaar 2011-2012), maar ondertussen wil-
len we ook al leren van tussentijdse evaluaties
om indien nodig de projectaanpak bij te sturen
om te vermijden dat die op welke manier dan
ook in het nadeel van de schoolloopbaan van
kinderen zou spelen. Ook al is een tussentijdse
bijsturing vanuit onderzoeksoogpunt wellicht
minder interessant, we menen dat we bij een
experimenteel opzet met (maatschappelijk
kwetsbare) kinderen dergelijke veiligheids-
marge moeten inbouwen.
In de grote ongelijkheid van onderwijskansen
ten nadele van socio-economisch kansarme,
anderstalige leerlingen en de analyse van de
oorzaken van hun schoolse achterstand vonden
we een motief om de platgetreden paden in het
Vlaams onderwijs in een experimenteel project
even te verlaten. Wanneer het taalbadmedicijn
dat we deze leerlingen reeds vele jaren toedie-
nen, niet afdoende blijkt te zijn, is de efficiëntie
van een verhoging van de dosis van datzelfde
medicijn op zijn minst twijfelachtig. We hopen
dat het inschakelen en voortbouwen op de ver-
worvenheden binnen de thuistaal een betere
remedie zal vormen, maar dat zal het evalua-
tieonderzoek van dit project in Gent wellicht
kunnen uitwijzen.

Luc Heyerick is doctor in de psychologie en
departementshoofd van het departement Onder-
wijs en Opvoeding van de stad Gent
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Noten

(1) Al het statistisch materiaal wijst in dezelfde
richting: leerlingen met een vreemde thuis-
taal doen het op school minder goed dan
Nederlandstaligen. De verschillen zijn in
Vlaanderen nog groter dan in sommige
andere landen die vaak nochtans een belang-
rijker percentage leerlingen met een immi-
gratieverleden kennen. Voor een goed begrip
maken we een en ander wat meer concreet.
Vooreerst kijken we naar de schoolse
vertraging of schoolachterstand, d.i. de
vertraging die een leerling oploopt ten
opzichte van de groep leerlingen van het-
zelfde geboortejaar. Verschillen in school-
achterstand zijn reeds duidelijk merkbaar
vanaf de aanvang van de lagere school. Het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(2005) geeft voor het schooljaar 2003-
2004 10% Belgische t.o.v. 30% niet-Belgi-
sche leerlingen met schoolachterstand in
het eerste leerjaar. In het zesde leerjaar is
dat opgelopen tot respectievelijk 12,4% en
49,6%. Dit wordt bevestigd door de ana-
lyses van Opdenakker en Hermans (2006)
van schoolloopbanen bij de start van het
secundair onderwijs: 1 op 10 autochtone
leerlingen start sa met minstens één jaar
schoolachterstand, terwijl dat voor leer-
lingen van mediterrane, Maghrebijnse of
Turkse afkomst 1 op 4 bedraagt. Op het
einde van het secundair onderwijs (zesde
leerjaar) heeft in 2003-2004 bijna 35% van
de Belgische leerlingen schoolse vertra-
ging opgelopen, voor de niet-Belgen is dat
dan al meer dan het dubbele (71,3%).
Ook de doorstromingspatronen (welke
onderwijsvorm in Sa?) en de eindposi-
ties (welk diploma of getuigschrift Sa?)
in het secundair onderwijs verschillen op
basis van de etnische afkomst of de thuis-
taal van de leerlingen. Uit de gegevens van
Van Damme e.a. (2001) kunnen we aflei-
den dat van de leerlingen die in Vlaande-
ren een eindpositie ASO innemen, 94%
Nederlandstalig zijn tegenover slechts 6%
anderstaligen, terwijl in BSO die percenta-
ges respectievelijk 74% en 26% bedragen.

Humanistiek nr.36, gejaargang december 2008



Kijken we enkel naar de leerlingen die
thuis Turks spreken, dan studeert 11% af
in het ASO, 20% in het TSO en 69% in het
BSO. Opvallend daarbij is dat de alloch-
tone leerlingen meer doorstromen naar
het lager gewaardeerde BSO en minder
naar het prestigieuzere ASO dan autoch-
tone leerlingen met eenzelfde socio-eco-
nomische status (ouders met een zelfde
opleidingsniveau).
Een gelijkaardige trend van achterstelling
van allochtone leerlingen vinden we terug
als we prestatietoetsen als maatstaf nemen.
Meest weerklank kregen hierbij de PISA-
rsultaten (Programme for International
Student Assessment) in 17 landen met sig-
nificante immigrantenleerlingenpopulaties
(OECD 2006). Wanneer daarbij de presta-
ties van IS-jarige leerlingen voor wiskunde
en lezen vergeleken worden, blijkt dat in
vrijwel alle Westerse landen immigran-
tenleerlingen van eerste (nieuwkomers)
en tweede generatie het minder goed doen
dan de autochtone leerlingen. Opvallend is
wel dat in België en vooral dan in Vlaan-
deren de verschillen tussen autochtonen
en immigrantenleerlingen het grootst zijn.
Ook het feit dat de eerste generatie immi-
granten beter presteren dan de tweede
generatie (leerlingen die in Vlaanderen
geboren zijn) is merkwaardig te noemen,
ook al wordt dat verschil veel kleiner als de
Nederlandse immigranten buiten beschou-
wing gelaten worden (bijkomende analyse
van Jacobs, Honquinet & Rea 2006).
Leerlingen die thuis Turks spreken preste-
ren doorgaans zwakker dan leerlingen uit
andere taalgroepen (voor zover de aantal-
len vergelijking toelaten). Dit laatste wordt
bevestigd door het schoolloopbanenon-
derzoek in het Vlaamse basisonderwijs en
de bijkomende analyses die voor vijfen-
twintig Gentse scholen werden uitgevoerd:
voor aanvankelijke taalvaardigheid Neder-
lands en voor technisch lezen, spelling en
wiskunde halen de Turkse leerlingen met
gelijke onderwijskansen-indicatoren de
laagste scores en behouden die achter-
stand vrij gelijkmatig gedurende de eerste
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twee leerjaren (Verhaeghe & Van Damme
2007). De belangrijkste GOK-indicatoren
betreffen een laag opleidingsniveau van
de moeder en het feit dat het gezin van de
leerling van vervangingsinkomen(s) leeft.
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Wanneer wordt een geintje
een rotstreek?
Interactief theater over digitaal pesten voor leerlingen,

ouders en docenten

Lotte Huijing in samenwerking met len van Nieuwenhuijzen

Internetpesten blijkt een hot item in onder-
wijsland. MSN, hyves en andere profielsites
bieden legio mogelijkheden om medeleer-
lingen belachelijk te maken. Het traditionele
pesten, zo wordt 'face to face' pesten zonder
digitale tussenkomst inmiddels genoemd,
wordt 'verrijkt' met ketting mails, ontraceer-
bare bedreigingen, doorgestuurde foto's,
publiekelijk gemaakte privé opnames of
informatie. De snelheid en anonimiteit van
internet maken deze manier van pesten
enorm ingewikkeld en schadelijk. Het Try-
Out-theater (www.try-out-theater.nl) biedt
leerlingen, ouders en docenten inzicht in
deze problematiek. In hun voorstellingen
op scholen worden toeschouwers getrans-
formeerd van spectators naar spectactors
die actief meedenken en meespelen. Het
op deze manier samen verkennen van een
thema blijkt heel waardevol te zijn.
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Sanne en Pieter zitten op het schoolplein en
confronteren Iris lachend met het feit, dat ze
een 'geintje' met haar hebben uitgehaald op
het internet. Iris is er kapot van, en slaat dicht.
Leerling Veronique staat op uit het publiek en
neemt de rol van Iris op het podium over.
Veronique: Vind jij dat normaal?
Sanne: Wat?
Veronique: Dat je mij via MSN vertelt dat ik
de hoofdrol heb, terwijl dat niet zo is.
Sanne: Dan moet je dat maar niet geloven.
Veronique: Maar het was belangrijk voor me!
Wat, als ik het bij jou zou doen, met iets wat
voor jóu belangrijk is?
Sanne staat even met haar mond vol tanden.

Bij de vraag 'wie zit er regelmatig op internet?'
steken alle leerlingen uit het publiek hun hand
op. Ook bij de vraag 'wie heeft er wel eens te
maken gehad met digitaal pesten?' gaan vrij-
wel alle handen omhoog. De voorbeelden die
genoemd worden lopen uiteen van doodsbe-
dreigingen via MSN tot pijnlijke filmpjes op
YouTube. Leraren vertellen schokkende verha-
len over hoe verstrekkend de gevolgen kunnen
zijn. Kinderen die geschorst worden, niet meer
naar school willen of zichzelf wat aandoen. Dat
jongeren blootgesteld worden aan digitaal pes-
ten is duidelijk, maar minder duidelijk is hoe dit
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moet worden aangepakt. De meeste jongeren
gaan redelijk naïef en met veel plezier hun gang
in de digitale wereld. Hun ouders en docenten
hebben vaak veel vragen en zorgen over wat hun
kinderen doen achter de computer.

Try-Dut-theater
Wij bieden met Try-Out-theater leerlingen,
ouders en docenten inzicht in de problematiek
van internetpesten. Onze methode is fommthe-
ater, een interactieve theatervorm waarbij toe-
schouwers niet alleen kijken naar onze scènes
maar hun interventies juist kunnen uitproberen.
In het bovenstaande voorbeeld worden Sanne,
Pieter en aanvankelijk ook Iris door acteurs
gespeeld. Zij laten een scène zien waarin Iris via
MSN te horen krijgt dat zij de felbegeerde hoofd-
rol in de schoolmusical heeft. Iris is zo blij met
dit bericht dat ze geen moment twijfelt aan de
geloofwaardigheid of afkomst. De scène vervolgt
zich op het schoolplein waar Iris erachter komt
dat haar klasgenoten Sanne en Pieter haar voor
de grap hebben laten geloven dat ze de hoofdrol
had gekregen. Sanne en Pieter vermakelijk zich
kostelijk om de goedgelovige Iris en de leerlin-

gen in de zaal lachen vaak hartelijk mee. Iris is er
echter behoorlijk kapot van. Zij heeft haar lang-
gekoesterde droom zojuist in rook zien opgaan
en ze wordt tegelijkertijd keihard uitgelachen.
Nadat de leerlingen hebben gezien hoe slecht het
geintje van Sanne en Pieter bij Iris is aangeko-
men, slaat de stemming onder de toeschouwers
om. Plotseling wordt het effect van een ogen-
schijnlijk onschuldige handeling zichtbaar. Als jij
als individu achter je eigen computer een bericht
verzendt, zie je niet hoe het aankomt. Nu laat het
personage Iris de gevolgen en de andere kant van
het verhaal zien. Op dit moment krijgen de leer-
lingen uit het publiek de kans om het podium te
betreden. Zij kunnen de scène een andere draai
geven, zoals leerling Veronique in het eerste voor-
beeld. Veronique komt op het podium en wordt
even Iris en vanuit die positie kan zij de scène
beïnvloeden. Veronique kiest ervoor om direct
voor zichzelf op te komen met als gevolg dat
Sanne met haar mond vol tanden staat. Andere
leerlingen halen misschien liever de mentor er
bij, of zoeken vrienden op om samen iets tegen
Sanne en Pieter te beginnen. De leerlingen kun-
nen onderzoeken wat voor hun wel en niet werkt
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in zo'n situatie. Ieder publiekslid kiest z'n eigen
aanvliegroute waar de acteurs in de rollen van
Sanne en Pieter vervolgens op inspelen.

Forumtheater
De Braziliaan Augusto Boal is de grondlegger
van het forumtheater (Boal 1995). Hij ontwik-
kelde deze vorm van theater waarbij de toe-
schouwer wordt getransformeerd van spectator
naar spectactor. Je bent niet langer een passief,
anoniem lid van een zittende massa, maar kan als
individu handelingsalternatieven uitproberen.
De gevolgen van wat jij doet of niet doet, worden
duidelijk gemaakt doordat de acteurs reageren
vanuit hun rol maar ook wat jij met jouw manier
van doen bij ze oproept. Ze staan open voor wat
het meespelende publiekslid aanbiedt en dat gaat
verder dan alleen de gekozen woorden. Stem,
houding, positie, alles speelt mee.
De spectactors krijgen de mogelijkheid om hun
inzichten te vergroten en hun eigen oplossingen
te kiezen. Die oplossingen worden door ons als
gezelschap zo neutraal mogelijk naast elkaar
gezet en we laten het aan het publiek over om te
bepalen wat wel en wat geen geslaagde aanpak
was. Forumtheater maakt geen voorstelling met
een boodschap over goed of fout. Naar je mentor
gaan is niet beter of slechter dan direct voor jezelf
opkomen. Onze boodschap is dat ieder datgene
moet doen wat bij hem of haar past. Er zijn tal
van verschillende interventies die naast elkaar
kunnen bestaan en die allemaal effectief zijn.
Forumtheater is één van de vertakkingen van
Theatre of the Oppressed (www.theatreoftheop-
pressed.org). Een stroming die vanaf de jaren
zeventig empowerment en democratie probeert
te bewerkstelligen in verschillende landen wereld-
wijd. Activering is een terugkerend element in
alle vormen van deze stroming. Theatre of the
Oppressed wil mensen in beweging brengen en
ze zelf hun richting laten kiezen. De onderwer-
pen die behandeld worden zijn zo divers als de
culturen waar zij uit voortkomen. Stemrecht, de
positie van daklozen in de maatschappij, sek-
suele voorlichting, discriminatie, alles kan een
aanleiding zijn voor een forumvoorstelling zo
lang het maar een onderwerp is waar mensen op
een directe manier bij betrokken zijn (vg!. Van
Nieuwenhuijzen 2002).
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Nu klinkt de naam Theatre of the Oppressed of
Theater van de Onderdrukten misschien nogal
groots en dramatisch. Onderdrukking wordt bin-
nen het gedachtegoed echter heel breed opgevat.
Het gaat niet alleen om de onderdrukking door
machtigere of sterkere mensen maar ook over
hoe je jezelf 'onderdrukt' door je beperkende
overtuigingen. Onze protagonisten zijn divers
en niet alleen gepesten. Een ander voorbeeld is
een pester die het niet voor elkaar krijgt om te
stoppen met pesten of een personage dat het wil
opnemen voor een ander maar niet weet hoe. Je
kan het spotlicht op alle kanten van een situatie
zetten en vervolgens met de spectactors proberen
de protagonist zijn doel te laten bereiken.
In elke scène is er maar één personage waar de
spectactors op kunnen inspringen. Het publiek
moet zich met dit personage kunnen identifice-
ren, hoewel het iets probeert te bereiken wat niet
lukt. Het personage Iris wil bijvoorbeeld dat Sanne
en Pieter haar niet langer te grazen nemen, maar
aan het eind van de scène blijken haar pogingen
tevergeefs. In de terminologie van Theatre of the
Oppressed is Iris de protagonist en zijn Sanne en
Pieter de tegenstrevers of antagonisten. Nu zijn er
wel eens leerlingen die het podium op komen en
graag Sanne of Pieter willen spelen. Ze willen de
scène veranderen en bijvoorbeeld de pesters aar-
diger maken om zo de situatie beter te laten aflo-
pen.Wij proberen die leerlingen uit te leggen dat
ze in deze scène alleen op Iris kunnen inspringen
omdat je anderen alleen met je eigen gedrag kunt
veranderen. Je kunt niet je klasgenoten kiezen en
helemaal vormen naar jouw wensen. Sanne en
Pieter veranderen niet plotsklaps. Met die klasge-
noten zul je het moeten rooien, maar jij kan met
jouw doen en laten invloed hebben op hoe ze met
jou omgaan.

Integrale aanpak
Try-Out-theater heeft zich gespecialiseerd in
onderwijssituaties. Wij hebben een aanbod dat
reikt van wijlzij cultuur tot traditioneel pesten
en verder. Toen wij ons gingen verdiepen in de
problematiek van internetpesten kwamen wij
erachter dat niet alleen leerlingen worstelden
met de nadelen van de digitale wereld, maar dat
ouders en docenten even goed of zelfs meer met
hun handen in het haar zaten. In overleg met
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een school waar zich een ernstig internetpest -
incident had voorgedaan, ontwikkelden we een
integrale aanpak voor deze problematiek.
Try-Out-theater en de scholen waar wij mij
samenwerken willen digitaal pesten aanpakken
door alle betrokken partijen te benaderen via
de school. Digitaal pesten is erg ongrijpbaar en
het risico bestaat dat de verantwoordelijken naar
elkaar blijven wijzen. De ouders vinden het de
taak van de docenten omdat het gaat om con-
tacten tussen klasgenoten. De docenten vinden
het de verantwoordelijkheid van de ouders want
de computer staat thuis. Uiteindelijk ontkom je
er niet aan dat iedereen zijn verantwoordelijk-
heid zal moeten nemen, wil je echt iets onder-
nemen tegen internetpesten. Zo hebben we
scènes gemaakt rond Sanne, Pieter en Iris voor
leerlingen, ouders èn docenten. In elke versie ligt
de focus net even anders zodat de lastige vragen
voor die partij aan het licht komen. We spelen
deze voorstellingen op verschillende momen-
ten voor elke groep apart, zodat elke groep met
elkaar kan uitwisselen en oplossingen kan uit-
proberen.

Op het podium is Iris thuisgekomen van
school. In tranen. Haar klasgenoten hebben
haar laten geloven dat ze de hoofdrol
in de musical had. Ze was zo blij! Maar
helemaal niet waar dus. De vader van Iris
zit er hulpeloos en afwachtend bij als hij het
verhaal van zijn dochter hoort. Een moeder
uit het publiek (Janet) staat op en vervangt
de hulpeloos kijkende acteur.
Janet: Ik ga de school bellen.
Iris: Nee, niet doen! Dan wordt het alleen
maar erger.
Janet: Oké. Wat wil jij dan? Het allemaal zo
laten?
Iris: Nee ...
Janet: Wat dan?
Iris: Ik weet het niet.
Janet: Misschien kan ik je daarbij helpen?

Zoals uit dit bovenstaande voorbeeld ook blijkt
wordt een forumvoorstelling gekenmerkt door
samen zoeken en is niet elke interventie een pas-
klaar antwoord. Het doel van een voorstelling is
ook niet om direct met zulke pasklare antwoor-
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den te komen. Juist het met andere betrokkenen
verkennen van een thema is heel waardevol. Het
maakt niet uit als een publiekslid is ingespron-
gen, maar op een dood spoor blijkt beland of de
draad kwijt is. Het hele publiek kan suggesties
geven over hoe verder te gaan of opstaan om het
over te nemen. Met elkaar maak je stappen en
ieder kan voortborduren op de vorige inspringer
of zijn eigen interventie uitproberen.

Wanneer wordt een geintje een rotstreek?
Heeft Iris geen gevoel voor humor of zijn Sanne
en Pieter over de schreef gegaan? Wat is belang-
rijker: de privacy van je kind of dat je weet wat
hij uitspookt op internet? Moet ik me als docent
bemoeien met wat zich thuis achter de computer
voltrekt? Wil je kinderen beschermen en beper-
ken oflaat je ze experimenteren met de kans dat
het fout gaat?
Zoals gezegd biedt forumtheater geen vast-
staande antwoorden op dit soort morele vra-
gen. De methode probeert mensen zelf aan het
denken te zetten en deze gedachtes om te zetten
in handelen. De acties kunnen uitgeprobeerd
worden in de veilige schijnwerkelijkheid van het
theater en gaandeweg de voorstelling ontstaat
een scala aan handelingsalternatieven verzameld
door alle aanwezige individuen.
En dan de link met 'de echte wereld: Hoe kom
je van het theater naar de realiteit? Onze metho-
diek is een warming-up. Tijdens de scènes en
het meespelen worden de verschillende kanten
van het thema concreet en wordt duidelijk waar
iedereen staat. De betrokkenen hebben met
elkaar het materiaal verzameld om mee verder
te gaan.
Een aantal voorbeelden:

Leerlingen kunnen in de mentorles met
elkaar een internetpest-protocol opstellen
aan de hand van wat zij wel en niet accepta-
bel vonden in de gespeelde scènes.
Ouders hebben vastgesteld dat ze de nodige
digitale kennis ontberen. Zij kunnen via de
ouderraad of via de school een informatie-
avond te organiseren waarbij ze iemand van
Mijn Kind Online aan het woord laten.
Docenten kunnen een studiemiddag hou-
den waarbij zij een plan van aanpak bij
internetpesten ontwerpen.
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Praktijk
Try-Out-theater probeert zoveel mogelijk
scholen te interesseren voor onze integrale
aanpak van digitaal pesten. Sommige scholen
zien de toegevoegde waarde van dit concept en
gaan zelfs nog een stap verder. Zij vragen ons
de docenten te trainen in de mogelijkheden
van interactief theater zodat de docenten deze
methode vaker kunnen inzetten in hun lessen.
Andere scholen willen alleen de voorstellingen
afnemen voor leerlingen.Vaak zijn docenten zo
enthousiast na het zien van onze methode dat
ze Try-Out-theater ook uitnodigen voor een
studiedag, congres of ouderavond. Helaas zijn
er ook scholen die internetpesten vooral als een
probleem van leerlingen onderling zien en niet
de andere partijen betrekken bij deze proble-
matiek.
Wij benadrukken altijd dat er vervolgstappen
gezet moeten worden na de voorstelling en
proberen dat in het traject voor de voorstelling
af te spreken met de contactpersoon van de
school. We geven tips over hoe een school dit
kan aanpakken en een enkele keer worden we
daar als gezelschap bij betrokken. Het inlassen
van een mentor-uur aansluitend op de voor-
stelling is zo'n vervolgstap die volgens verschil-
lende scholen veel heeft opgeleverd. Leerlingen
kunnen delen wat ze herkennen, wat ze ervan
vinden en wat ze er met elkaar aan willen doen.
Door het zien en meedoen zijn ze zich opnieuw
bewust van hun rol bij deze dilemmàs en zijn
ze geactiveerd. Een variant hierop is dat je de
acteurs in hun rollen met verschillende klassen
laat meegaan voor een gesprek. Ook zou bij-
voorbeeld in de dramalessen interactief theater
over relevante onderwerpen gemaakt kunnen
worden of kunnen de scènes uit de voorstel-
ling nagespeeld worden. Bij een aantal scho-
len komen we al een aantal jaar en zij plaatsen
onze voorstellingen in een themaweek over
pesten. Hoewel wij scholen adviseren bij het
inrichten van een vervolg ligt de beslissing en
uiteindelijke invulling ervan bij de school. Alle
betrokkenen bij de voorstellingen erkennen het
warming-up effect en dat de thematiek gaat
leven. We hopen dat er buiten ons gezichtsveld
ook voor een passende cooling down wordt
gezorgd, omdat we bang zijn dat alles wat we
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hebben opgeschud anders weer rustig neer-
dwarrelt. Dan verwordt de voorstelling tot een
'leuke en leerzame middag' en blijft de veran-
dering op grotere schaal uit.
Bij het uitblijven van zulke vervolgstappen
koesteren we als Try-Out-theater altijd de hoop
dat we in ieder geval op micro-niveau iets heb-
ben bereikt. Vaak bespreken we achteraf in de
kleedkamer die ene leerling die er eerst zo ver-
legen bij zat en toen op het podium flink van
zich afbeet. Of die jongen die vol bravoure de
boel op stelten wilde zetten en ineens de ernst
van de situatie tot zich liet doordringen en
heel serieus anderen ging aanspreken op hun
gedrag. Dat zijn de pareltjes van het forumthe-
ater. Als acteur of voorstellingsbegeleider houd
je soms je adem in bij de kracht of eerlijkheid
van de mensen die het podium op komen.
Mensen zijn niet aan het acteren. Ze zijn zich-
zelf. Zij laten zien waar ze mee worstelen en met
elkaar proberen we te kijken naar hoe boven te
komen. Try-Out-theater doet de voorzet, maar
het is aan de betrokkenen om vervolgens echt
een verschil te maken.

Lotte Huijing is afgestudeerd aan de Universiteit
voor Humanistiek en werkzaam bij het Try-Out-
Theater. Zij houdt zich bezig met interactief the-
ater, (morele) educatie, regisseren, presenteren
en het aanwenden van drama om persoonlijke
expressie te bevorderen.
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'Mevrouw, is het voor een
toets?'
Competentiegericht opleiden op het Regionaal Opleiding

Centrum: van gehoorzaamheid naar verantwoordelijkheid

Anne-Marie van Rooijen

Als docente en programmacoördinator
Burgerschap en Communicatiemanage-
ment wordt Anne-Marie van Rooijen vrij-
wel dagelijks geconfronteerd met morele
dilemma's in de praktijk van het middelbare
beroepsonderwijs. Het is de bedoeling dat
leerlingen vanuit een intrinsieke motivatie
zelf verantwoordelijkheid leren dragen voor
hun leerproces. Maar dat blijkt heel lastig. In
de ogen van leerlingen biedt gehoorzaam-
heid aan een disciplinerende instantie meer
garantie voor succes. Bij het aanbieden van
leerstof is een veelgestelde vraag dan ook:
'mevrouw, is het voor een toets?'
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Met welke morele kwesties heb jij in je werk, als
docent op een mbo, veel te maken? Dit is een
regelmatig terugkerende vraag aan mij. Die
vraag is logisch aangezien ik als docent verant-
woordelijk ben voor de ontwikkeling van bur-
gerschapcompetenties bij de leerlingen. Maar dit
betreft niet alleen mijn eigen vakgebied, maar is
voor het hele onderwijs een moreel vraagstuk. In
ieder geval levert de dagelijkse onderwijsprak-
tijk steeds terugkerende morele dilemmàs op. Ik
zie in deze dilemmàs twee, elkaar uitsluitende,
morele waarden, namelijk gehoorzaamheid en
verantwoordelijkheid. Ik zal aan de hand van
een binnen onderwijskringen gevleugelde uit-
drukking uitleggen op welke wijze deze waarden
begrepen worden en hoe ze elkaar daarmee uit-
sluiten.
De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn of
haar leerproces is een veelgehoorde uitspraak
in het beroepsonderwijs. Maar betreft deze uit-
spraak een ideaal, in de zin van een streven of
doel, ofis het een uitgangspunt? Aangezien deze
zin in menig beleidsplan en studiehandleiding
binnen het onderwijs terugkomt durf ik te con-
stateren dat dit een belangrijke zin betreft. Maar
wat hiermee wordt bedoeld is niet eenduidig.
Streven we er bijvoorbeeld naar dat leerlingen
hun eigen ontwikkeling kunnen vormgeven en
inrichten? Ofwel, betreft het hier een van de
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doelstellingen (of idealen) van het curriculum?
Zo ja, dan betekent dit dat lesprogramma's op
deze basis ontwikkeld moeten worden. Voor de
onderwijsplanning betekent dit dat er veel oefen-
mogelijkheden aangeboden moeten worden om
het leerproces te begeleiden. Maar wanneer deze
uitspraak een bestaande situatie zou aangeven
en dus een uitgangspunt verwoordt, dan hoe-
ven we die oefening niet meer intensief in te
zetten. Dan gaan we er van uit dat leerlingen of
studenten hiertoe al in staat zijn. Dan behoort
dit vermogen tot een instrument om de studie
waarvoor ze gekozen hebben te kunnen volgen
en afronden. We kunnen dan zelfs het onderwijs
zodanig inrichten dat elke vorm van controle en
disciplinering overboord gegooid kan worden
en docenten alleen nog mogelijkheden tot com-
petentieontwikkeling hoeven aan te bieden.
In het eerste geval, eigen verantwoordelijkheid
als streven, is gehoorzaamheid een centrale
waarde in de opleiding. In het tweede geval, de
eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunt, is
verantwoordelijkheid de meest centrale waarde.
Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de
dagelijkse onderwijspraktijk zal ik inzichtelijk
maken hoe deze waarden op gespannen voet
met elkaar staan.
De opleiding waar ik aan verbonden ben, het
Regionaal Opleiding Centrum (ROC) ASA
Abstede, in Utrecht, is een MHBO. Dat betekent
dat de middelbaar beroepsopleiding (mbo) in
drie jaar plaatsvindt en vervolgens een verkorte
doorstroom naar het hbo mogelijk maakt àf dat
de mbo-opleiding in twee jaar plaatsvindt en
daarna snelle doorstroom mogelijk maakt op
een aansluitende hbo-opleiding. Deze MHBO
leidt op voor beroepen in de commerciële sec-
tor: accountancy, assistent marketing of assistent
media en communicatiemanagement. Aange-
zien de opleiding vooral voor een doorstroom
naar het hbo opleidt, in plaats van werk op mbo-
niveau, dienen wij leerlingen op deze situatie
voor te bereiden. Belangrijk daarbij is de weten-
schap dat op het hbo de slogan De student is ver-
antwoordelijk voor het eigen leerproces, vrijwel
altijd wordt gehanteerd als uitgangspunt.
Een aantal jaar geleden is deze geest van onder-
wijsvernieuwing ook het mbo binnen gekomen.
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Het mbo zit sindsdien in een overgangsfase van
klassikaal onderwijs, gericht op kwalificaties
(theoretische onderdelen), naar competentie
gericht onderwijs (CGO). Daarbij wordt compe-
tentie opgevat als een combinatie van beroeps-
vaardigheid, ervaring, kennis en attitude. Als
opleiding zijn we met een grote duik deze
onderwijsvernieuwing ingesprongen vanuit het
idee dat we onze leerlingen daarmee beter kon-
den voorbereiden op de werkwijze van het hbo
én dat deze aanpak goed zou aansluiten bij de
vragen van de werkvloer.
Maar, juist in het CGO zit het dilemma tussen
verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid diep
verankerd. Hiertoe zal ik eerst kort schetsen wat
CGO inhoudt aan de hand van de begrippen
intrinsieke en extrinsieke motivatie.

eGO & onderwijsvernieuwing
Het proces van onderwijsvernieuwing is geen
eenduidig proces. Er bestaat geen exemplarisch
voorbeeld van onderwijsvernieuwing. Overal
wordt geëxperimenteerd, soms met pilot-groe-
pen, soms met een hele nieuwe school en soms
bij de start van een nieuw jaar. In het mbo is
CGO synoniem voor deze onderwijsvernieu-
wing geworden. De achterliggende gedachte bij
CGO is dat het vergaren van kennis alleen niet
voldoende is voor de ontwikkeling tot professio-
nal. Juist de wijze waarop het individu de kennis
weet toe te passen, goed handelen, is bepalend
voor de ontwikkeling tot professional. Goed han-
delen vereist kennis, voortkomend uit theorie én
ervaring, maar ook inzicht en reflexief vermogen
gecombineerd met communicatieve vaardighe-
den (attitude). Een constante factor in het CGO
is de vooronderstelling dat theorie pas betekenis
krijgt wanneer deze wordt aangeboden in bete-
kenisvolle contexten. Een stage is een duidelijk
voorbeeld van zo'n betekenisvolle context. Een
ander voorbeeld is wat wij een vakoverstijgend
project noemen.(l) Bij dergelijke projecten ont-
dekken deelnemers welke informatie noodzake-
lijk is en hoe ze deze informatie kunnen vinden
en verwerken en wat de samenhang is tussen de
verschillende vakken die ze krijgen. Zelfstandig
werken in deze betekenisvolle contexten vereist
een nieuwe invulling van de relatie tussen leer-
ling en docent. Het wordt een meer horizontale
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relatie, gebaseerd op vrijheid, verantwoordelijk-
heid en vertrouwen. Je kunt iemand wel opdra-
gen een rijtje uit zijn hoofd te leren (op school)
of een stapel netjes te maken (werk). Maar wan-
neer het erop aan komt om iemand zijn creati-
viteit te laten gebruiken of zijn zelfredzaamheid
te ontwikkelen dan redden docenten het niet
met opdrachten die slechts om gehoorzaamheid
vragen. Dan komt het hebben van vertrouwen
in iemands mogelijkheden en het geven van de
vrijheid om dit naar eigen inzicht te ontwikkelen
en in te zetten centraal te staan. En in die nieuwe
insteek wringt een groot probleem, een echt
dilemma eigenlijk.
Een voorbeeld van dit dilemma uit de dagelijkse
praktijk: Een leerling vraagt me tijdens de les,
waarin ik het verschil tussen waarden en normen
behandel: ... mevrouw, is het voor een toets? Ik
zucht en overweeg twee mogelijke antwoorden:
ja, dit is voor een toets dus maak aantekeningen
en let goed op, of: hoezo, vind je het niet interes-
sant of relevant? Je moet dit alleen leren wanneer
je het wîl wéten.
Dit voorval betreft een vrijwel dagelijks terug-
kerende situatie. Ik streef ernaar de nieuwsgie-
righeid van de leerling aan te wakkeren, dat ze
aanwezig zijn en hun best doen omdat ze iets
willen leren, zichzelf willen ontwikkelen. Men
zou kunnen zeggen dat ik streef naar het ide-
aal van intrinsieke motivatie. De vraag van de
leerling, ... is ' t voor een toets? impliceert dat de
persoon in kwestie niet door nieuwsgierigheid
gemotiveerd wordt. Wat deze persoon motiveert
is het eindstation: een diploma. Om dat diploma
te krijgen moet hij of zij eerst een aantal zaken
afronden: toetsen en verslagen. Om die toetsen
te kunnen maken moet hij ofzij die dingen ont-
houden waarvan de docent zegt dat ze onthou-
den moeten worden, in ieder geval voor de duur
van de toets. De basishouding van deze deelne-
mer is gehoorzaamheid en als docent sta ik voor
de extrinsieke motivatie. Met regelmaat verzeke-
ren diverse leerlingen mij dan ook: voor U heb ik
goed geleerd.

Dilemma of paradox?
Toen het ROC drie jaar geleden de overstap
maakte naar CGO hebben we de fout gemaakt
om de eigen verantwoordelijkheid voor het leer-
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proces als een gegeven, een startpunt te hante-
ren. We gingen er van uit dat met de gekozen
methode de intrinsieke motivatie van de leerling
vanzelf geactiveerd zou worden. We organiseer-
den betekenisvolle contexten, zoals stages en
praktijksimulaties of vakoverstijgende projec-
ten. De leerling werd voor de start geplaatst en
de opleiding wenste haar of hem veel succes. Als
docent behoor je in deze situatie met de handen
op de rug toe te kijken en je te beperken tot het
stellen van vragen die leerlingen naar mogelijke
antwoorden en oplossingen leiden. Het is aan de
leerling zelf om hun eigen methoden en werk-
wijzen te ontwikkelen.
Deze onderwijsmethode creëerde een nieuwe
en ongekende vrijheid voor de leerling. Gaat de
leerling, gemotiveerd door de opdracht en de
veronderstelde verantwoordelijkheid, zelfstandig
aan het werk of wordt die vrijheid anders inge-
vuld? Bijvoorbeeld door uitgebreid in de kantine
te vertoeven en de laatste sociale ontwikkelingen
in elkaars privé-wereld of de glamourwereld
door te nemen. Zoals U misschien al vermoedt:
menig leerling kon de verleiding niet weerstaan
en koos voor activiteiten die het best samen-
gevat kunnen worden door het begrip 'chil-
len: De ROC leerlingen zijn afkomstig van het
vmbo. Daar waren zij gewend om aangestuurd
te worden door strakke programmàs, discipli-
nerende methodes en corrigerende docenten.
Verantwoordelijkheid was nogal eens een mora-
liserend begrip waarmee geschermd werd wan-
neer regels overtreden werden en gehoorzaam-
heid kennelijk niet meer toereikend was.(2)Het
was gehoorzaamheid wat leerlingen dreef.
Maar, in de overstap naar de werkvloer of naar
het hbo zullen ze moeten leren functioneren
vanuit eigen verantwoordelijkheid.
Het geschetste dilemma zou ik willen typeren als
een paradox. De paradox van het CGO luidt je
moet het zelf willen. Het antwoord van de leer-
ling kan verschillen: OK, zegt de gehoorzame
leerling, als u het zegt dan wil ik het zelf!? Of: OK,
zegt de eigenzinnige of dwarse leerling, maar
ik doe het later of elders wel, om na verloop van
tijd tegen onmogelijke leerachterstanden aan te
lopen of door iemand anders' werk te kopiëren
waardoor je als docent opvallend veel hetzelfde
werk moet beoordelen. (3) In hun socialisatiepro-
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ces hebben veel leerlingen vooral gehoorzaam-
heid geleerd. Die gehoorzaamheid is daarmee de
ruggengraat van het onderwijssysteem. Echter
wat een leerling vervolgens moet léren is om
verantwoordelijkheid te dragen. En die verant-
woordelijkheid is door docenten niet af te dwin-
gen door gehoorzaamheid te eisen.

Van gehoorzaamheid naar verantwoordelijkheid
De hier geschetste paradox betreft een span-
ningsveld waar docenten niet omheen kunnen.
Bij de omslag naar het eGO gaven wij leerlingen
teveel ruimte en vrijheid die zelden verstandig
werd ingevuld.
Door ervaring wijzer geworden is ons onderwijs-
programma inmiddels wat meer gestructureerd
en leren leerlingen te oefenen met vrijheid en
zelfstandigheid. Ze krijgen opdrachten die een
langere termijn beslaan en waarbij ze zelfstandig
op zoek moeten gaan naar informatie. Menig
leerling raakt daardoor gefrustreerd: 'zeg nu maar
wat we moeten weten en kunnen, en dan gaan
we dat gewoon leren' is een veelgehoorde wan-
hoopskreet. Andere bronnen van deze wanhoop
betreffen de samenwerkingsperikelen. Want wat
doe je als iemand uit je samenwerkingsgroepje
zich niet aan de afspraken houdt? Hoe lang blijf
je solidair en loyaal aan vrienden en klasgenoten
en wanneer wordt de grens bereikt en beslist de
leerling dat het product belangrijker is dan het
sociale element in de samenwerking?
Dit zijn zo een paar voorbeelden waar leerlingen
tegenaan lopen en in begeleid moeten worden
om zodoende te kunnen oefenen in het hanteren
van eigen verantwoordelijkheid.

Burgerschapcompetenties
Een plek waar deze omslag geoefend kan wor-
den is het vak burgerschapcompetenties. Dit vak
is een combinatie van maatschappijleer, levens-
beschouwelijke ontwikkeling en communica-
tieve vaardigheden. Behalve dat leerlingen zicht
krijgen op de vormgeving van de samenleving
waar zij deel vanuit maken, worden ze zich ook
bewust van hun eigen wijze van participeren en
hun keuzemogelijkheden om te participeren in
deze samenleving. In het eerste jaar bestaan deze
lessen uit veel verschillende trainingen en oefe-
ningen. Vanaf het tweede jaar staat het begrip
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen cen-
traal. De constante uitdaging is om de lessen
aan te laten sluiten bij de actualiteit die leerlin-
gen aanspreekt en van daaruit de verbinding te
maken naar themàs als keuzevrijheid en eigen
verantwoordelijkheid. Zo heb ik met de meeste
klassen de film Fitna van Geert Wilders geke-
ken. Hieraan gekoppeld zat een discussie over
vrijheid van meningsuiting met informatie over
de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens. Menig leerling vond in eerste instantie dat
de film Fitna verboden moest worden. Op moei-
lijke momenten in de discussie grijpen leerlin-
gen nogal eens terug op hun plicht tot gehoor-
zaamheid ('dat moet van mijn geloof'). Door
in het gesprek te blijven doorvragen naar hun
argumenten verschuift de argumentatie dikwijls
van gehoorzaamheid naar bijvoorbeeld kwet-
sing als grens aan de vrijheid van meningsuiting.
Op deze manier kwam er een gesprek op gang
waarin leerlingen aan elkaar vertelden wat zij
als kwetsend ervaren en dit leverde verrassende
inzichten op voor de betrokkenen.
Tijdens de gesprekken in de les stuur ik aan op
(zelf)inzicht bij leerlingen met betrekking tot
hun eigen omgang met gehoorzaamheid. In eer-
ste instantie roepen velen zelf het hardst dat zij
toch gehoorzaam moeten zijn. Een voorbeeld
van een casus waaruit voor leerlingen blijkt dat ze
naar eigen willekeur met deze plicht tot gehoor-
zaamheid omgaan is de volgende: wanneer jouw
vriend of vriendin de wet heeft overgetreden,
wanneer zou jij hem of haar dan aangeven? Deze
casus levert een zoektocht naar de grenzen van
loyaliteit op. Gehoorzaamheid is dan niet meer
de centrale waarde maar wel waarden zoals loya-
liteit, vriendschap, zorg en veiligheid. Tijdens
een dergelijke zoektocht neemt een leerling ver-
antwoordelijkheid voor de te maken keuzes en
beseft dan zelf ook dat gehoorzaamheid uitein-
delijk niet de centrale waarde is.
Maar verantwoordelijkheid gaat ook over meer
alledaagse vragen zoals de noodzaak om de zoge-
naamde 'te-Iaat-kaart' te hanteren. Leerlingen
vinden deze maatregel kinderachtig. Op verzoek
van de klassenvertegenwoordigers hebben we de
kaart afgeschaft. Vervolgens kwamen steeds meer
leerlingen te laat naar de les. Docenten worstelen
doorlopend met de afweging om met discipline-
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rende maatregelen, gebaseerd op gehoorzaam-
heid, leerlingen in het gareel te houden. Of ze
zoeken naar organisatorische oplossingen die
leerlingen de vrijheid geven om vanuit eigen ver-
antwoordelijkheid keuzes te maken. Bijvoorbeeld
de voorwaarde dat je niet meer dan twintig pro-
cent van de lessen gemist mag hebben om deel
te mogen nemen aan het eerste toetsmoment.
Leerlingen blijken dan toch overmoedig te zijn
en maken onvoldoende gebruik van lessen the-
oriebehandeling met veelvuldig verzuim en een
eindeloze hoeveelheid herkansingen tot gevolg.
Op dit niveau lijkt dan toch het ouderwetse con-
ditioneringsprincipe van straffen en belonen het
meest effectieve middel te zijn om leerlingen in
het gareel te krijgen. Doe je het goed, dan is de
beloning een goed cijfer (c.q. mooi rapport, waar-
dering van de ouders, uitzicht op een diploma).
Doe je het niet goed dan is de straf een slecht cijfer
(c.q. kans op blijven zitten, nogmaals leren voor
een toets, conflict met de ouders, uitstel of afstel
van diploma). Gehoorzaamheid aan de discipli-
nerende instantie (docent -school) wordt daarmee
garantie voor succes en dus een beloning. Vandaar
de logische vraag: is 't voor een toets?

In de onderwijspraktijk van het Roe blijkt dat
verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid twee
belangrijke waarden zijn die op gespannen voet
staan en een paradox opleveren. Gehoorzaamheid
blijkt nodig om verantwoordelijkheid te leren
oefenen maar uiteindelijk zit de waardering die
gehoorzaamheid oplevert de mogelijkheid tot
werkelijk leren omgaan met eigen verantwoorde-
lijkheid in de weg. De opleiding wordt uitgedaagd
om leerlingen te helpen bij het maken van een
omslag. Van extrinsieke naar intrinsieke motiva-
tie, van gehoorzaamheid naar eigen verantwoor-
delijkheid. Het onderwijsprogramma moet leer-
lingen ruimschoots en expliciet de mogelijkheid
bieden om deze overgang te kunnen oefenen.

Drs. Anne Marie van Rooijen, afgestudeerd
aan de Universiteit voor Humanistiek, is pro-
gramma coördinator Burgerschap en Commu-
nicatiemanagement en eerstejaar zorg-verant-
woordelijke op het Regionaal Opleiding Centrum
(ROC) ASA Abstede in Utrecht.
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Noten

(1) Vergelijkbaar met vraag-gestuurd of project-
gestuurd onderwijs.

(2) De strekking is vaak als volgt: Het is jouw
eigen verantwoordelijkheid om je naar de
regels van de school te gedragen, c.q. het is
jouw verantwoordelijkheid om gehoorzaam
te zijn.

(3) Sommige leerlingen vergaten zelfs hun eigen
naam in te vullen bij een gedupliceerde sol-
licitatiebrief van een medeleerling.
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Prom.oting Pluralism.
An international collaboration of academies and

development practitioners

Caroline Suransky & Henk Manschot

This article introduces the Promoting Plu-
ralism Knowledge Programme, an inter-
national collaboration of academics and
development practitioners, initiated in 2007
after civil society based organisations in the
South signa lied a growth of various forms
of intolerance in their local communities.
The article discusses the programme's
key concepts and main objectives and also
explains how knowledge is generated and
exchanged in an interactive network th at
links India, Indonesia, Uganda and the Net-
herlands. The programme's experiences in
it first year of existence are illustrated with
an example from the Indonesian-based part
of the program me.
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Introducing the Promoting Pluralism
Knowledge Programme(l)

The Promoting Pluralism Knowledge Pro-
gramme is a joint initiative by the Human-
ist Institute for Cooperation with Developing
Countries (Hivos), a globally active, non-gov-
ernmental organisation, rooted in the Neth-
erlands and is inspired by humanist values,
together with the Kosmopolis Institute of the
University for Humanistic Studies in the Neth-
erlands and in cooperation with the Centre for
the Study of Culture and Society (CSCS) in
Bangalore, India; the Centre for Religious and
Cross-Cultural Studies (CRCS) in Yogyakarta,
Indonesia and the Cross-Cultural Foundation
of Uganda (CCFU) in Kampala, Uganda.
The initiative was taken after a number of
Hivos partners, civil society based organisa-
tions in the South, signalled a growth of various
forms of intolerance, often manifested as fun~
damentalisms rooted in religion, ethnic affilia-
tion, nationalism, social c1ass,gen der and other
identities or value systems. It seemed increas-
ingly difficult to mobilize local communities
to deal with the complexities of diversity and
co-existence, rather than the more accessible
but divisive and polarizing issues of difference.
These developments seemed to curb the organ-
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isations' pursuit of a pluralist, diverse and dia-
logieal culture for development and empower-
ment. They expressed a desire to rethink their
strategies and reinterpret their understanding
of local situations. Responding to it, a group
of academies and civil society-based actors
decided to cooperatively search for and gener-
ate knowledge aimed to develop new insights
into the appeal of fundamentalisms and com-
prehend divergent experiences and views on
pluralism.
The programme departs from the daily realities
of Hivos' partner organizations in India, Indo-
nesia and Uganda and takes their experiences,
questions and dilemma's as its foundation. lt
is termed a 'knowledge programme' and not a
'research programme' because it brings together
different forms and expressions of knowIedge.
Both academie and practical knowledge are
considered to be essential as is the interaction
between them. Academie knowledge offers a
broader conceptual understanding of the issues
at hand. Practitioners' knowledge and experi-
enees provide new insights into how funda-
mentalism invades the work of civil society
organisations and which concrete initiatives
best promote pluralism or fail in development
practice.

Pluralism. as active engagem.ent with
difference

The need to open up and extend the notion of
pluralism is part of agiobal process. In the last
decades, the human landscape has undergone
profound changes as a result of multilayered
social, political and economie processes. In the
context of pluralism, extraordinary migration
patterns have occurred world wide (Appadurai
2006, Benhabib 2004, Cheah 2003). More
than in any other time in history, people have
migrated within and between countries, mostly
from rural are as to ever expanding cities. The
metropolitan city comprises a 'habitat' where
people who come from many different cultures
and backgrounds, live together. The citizen of
the 21rst century is a partner in a multicul-
tural local, national and global environment.
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To be a citizen therefore increasingly demands
and implies the ability to live and act in active
engagement and by coexistence in a pluralist
society. The necessity to develop new abilities
to participate and succeed in this environment
has been stressed by many scholars and is illus-
trated in as many documents su eh as the UNDP
- and UNESCO reports. Different notions have
been coined to articulate this necessity and indi-
cate problems and challenges that go with it, in
particular notions of multieultural and global
citizenship (Isin and Turner 2002, Parekh 2000,
Putnam 2007) and of deliberative democracy
(Benhabib 2002, 2004, 2006).
The Promoting Pluralism Knowledge Pro-
gramme believes that processes of civil soci-
ety building that are aimed at the ability to
live creatively in a culturally pluralist society
should be worked out in different directions,
as a matter of (personal) attitude and identifi-
cation, as a dimension of education and learn-
ing, at the social or communal level through
initiatives of CSO's, the business world, by reli-
gious - and other institutions, in particular in
the field of awareness raising, media and in the
public debate. lts main objective is to enhance
the understanding of pluralism in relationship
to fundamentalism and develop civil society
based strategies to increase spaces for plural-
ism in practice.
At the start of the project, pluralism is described
as the principle th at people should be respected
for what they have reason to value in their lives
(Sen 1999). Pluralism accommodates people
to value differently and promotes their active
engagement with diversity, by seeking under-
standing across lines of difference. This princi-
ple also is a key value in the domain of human
development. Diana L. Eek (2006) argues
th at a limited kind of pluralism may depend
on c1ear boundaries of interaction, but th at a
deeper kind in societies may require steady
and meaningful engagement across differences,
e.g. across ethno-religious lines. Eek offers four
salient points to orient our thinking: first, plu-
ralism is not diversity alone, but the energetie
engagement with diversity. Diversity is a given,
but pluralism is not; it is an achievement. Mere
diversity without real encounter and relation-
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ship will yield increasing tensions in our soci-
eties. Second, pluralism is not just tolerance,
but the active seeking of understanding across
lines of difference. Tolerance is a necessary
public virtue, but it does not require people to
know anything about one another. Tolerance
is too thin a foundation for a world of differ-
ence. It does nothing to remove our ignorance
of one another, and leaves in place the stereo-
type, the half-truth, the fears that underlie old
patterns of division and violence. Third, plu-
ralism is not relativism, but the encounter of
commitments. This new paradigm of pluralism
does not require us to leave our identities and
our commitments behind, for pluralism is the
encounter of commitments. It means holding
our deepest differences, not in isolation, but in
relationship to one another. Pourth, pluralism
is based on dialogue. The language of plural-
ism is th at of dialogue and encounter, give and
take, critici sm and self-criticism. Dialogue
means both speaking and listening, and th at
process reveals both common understandings
and real differences. Dialogue does not mean
everyone at the 'tabie' will agree with one
another. Pluralism involves the commitment
to being at the table with one's commitments.
The knowledge program me subscribes to the
above orientations as a constructive point of
departure because it accommodates and seeks
active engagement th at goes beyond simple
tolerance, relativist indifference and dogmatic
uniformitarianism.
In order to understand current threats to plu-
ralism, the programme investigates sources
of intolerance of difference in a wide range of
communities in different societies. We are con-
cerned about the rise of dogma tic ideologies,
world views or belief systems that are imposed
on others and thereby restrict people's space for
manoeuvre and threaten their human dignity,
capabilities and basic human rights. We study
global and local dynamics that seem related to
the development of various expressions offun-
damentalisms and intolerances.
In this context, we realize th at the use of the
term 'fundamentalism' is heavily criticized,
particularly in the non-Western world. In the
aftermath of 9/11 and the United States Bush
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Administration's 'War on Terror' policy, the
term 'fundamentalism' is often used in the
Western public debate to describe extreme posi-
tions taken in the name of Islam, which in turn
is quickly associated with terrorism. This dom-
inant use of the term has put many Muslims
across the globe on a seriously defensive foot-
ing, leading to negative counter reactions.
'Pundamentalism' as generic label is rejected
by the pluralism programme for four reasons.
Firstly, globally it is often conceived as a pri-
marily American project - both in its concep-
tu al origin and its contemporary avatar - which
subsequently became a 'Western' project, which
has been vulnerable to the pitfalls of 'othering'
via stereotypes; secondly, in its contemporary
deployment, the term often tends to gloss over
the diversity of form and character and degen-
erates into Islamophobia; thirdly, for a variety
of historical and discursive reasons, the term
has acquired a tendency to generate a 'negative
self' among religious groups and last but not
least, the term tends to conflate 'terrorism' with
certain forms of religious conservatism.
The programme refers to studies that have
been conducted by e.g. Talal Asad (2003), Said
(2004), Mamdani (2004) on the need to rede-
fine, qualify and moderately deploy the concept
of fundamentalism when we seek to understand
why people identify and attach themselves with
the religious, ethnic and political projects that
they do.

Pluralism in a global context: a proble-
matic notion?

The concept of pluralism itself is subject of dis-
cussion in the knowledge programme. It is a rich
and multifaceted concept and among the inter-
national participants there are different opinions,
theoretical and ideological perspectives on what
pluralism means. Some of these perspectives
sit weil together, others may clash. At the ons et
we have agreed that we wil! discuss and negoti-
ate these differences as we go along. We depart
from an understanding that pluralism, democ-
racy and diversity are not perceived as 'neutra!'
or unproblematic 'universa!' concepts.
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In a conceptual paper on democracy and uni-
versalism, Sen (1999) proposes to describe
a claim to universalism not in the sense that
it should have the whole world's consent, but
rather as the fact th at people anywhere in the
world, in all its diversity of circumstances, may
have reason to value something. In the pro-
moting pluralism programme all cooperative
partners have indeed indicated that they value
pluralism and all recognize the heterogeneity of
values within different communities of culture
and religion.
However, in non- Western contexts in partieular,
pluralism is often qualified as 'liberalism' and
seen as liberal political theory whieh is intrin-
sically linked to related key concepts, such as
the neutral and secular state, the separation of
state and religion, the distinction between the
private and the public sphere etc. The diverging
global experiences with meanings and practices
of pluralism and its key elements have become
a crucial part of the debate.
When we examine pluralism in its recent his-
torical context we observe that four decades
ago, a predominant concern and challenge
before the then newly decolonised world and
its political leadership was to evolve ways and
means of building democratie and sustainable
politieal orders and social cultures. Some of
the major obstacles identified included such
issues as social fragmentation 'ethnie, reli-
gious, linguistic, economie etc:, continuity of
pre-capitalist forms of social oppression and
domination, militarism, totalitarianism, pov-
erty and illiteracy (Harrison 1960, Huntington
1968). All these were seen as challenges before
the enterprise of 'nation building: The major
trends of literature therefore focused on state
formation processes, social movements and
their impact, electoral regimes or lack of them.
The diagnosis and prognosis of the democratic
futures of these newly independent countries
by and large carried an underlying presump-
tion that 'democracy' necessarily meant 'lib-
eral democracy', with somewhat comparable
social stmctures and experiences of the West-
ern world such as strong constitutionalism,
mie of law, efficient bureaucracy, and a public
sphere that energizes the values of tolerance,
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respect for human rights, freedom and equal-
ity etc. These dominant policy concerns were
animated by the fear of totalitarianism populist
forms of militarism and other despotic tenden-
cies in regime formations. The antidote was
presumed to be in strengthening civil society,
social movements, citizenship practices and
expanding spaces of the 'public sphere: Need-
less to mention that, even after four decades,
these concerns and challenges pertaining to
democratic futures still continue to persist in
the post-colonial world and in fact increasingly
beyond as weil.
Since the late 1980s, many core themes of
conventional wisdom about democracy have
come under serious challenge. For in stance,
the erosion of democratic values took place
simultaneously with the rapid expansion and
the deepening of market and commodification
processes. A well-functioning market economy
is often perceived as an important prerequisite
for democratie consolidation; however, what
we can observe is that expanding marketisa-
tion processes are able to coexist in perfect
harmony with growing intolerances and forms
of despotism (Harvey 2005). Similarly the con-
solidation of civie spaces, namely social move-
ments, the voluntary sector, other professional
and charitable organisations and associations,
are expected to reduce the existing democratie
deficit and help to consolidate its sustainability.
Rather, wh at we are witnessing is a situation in
whieh expansion of civie spaces per se need not
necessarily have a direct contribution to reduc-
ing democratie deficit, it could even be the con-
trary (Khilnani 2001, Mamdani 2002, Guttman
2003, Sen 2006). While it may be impossible,
at least at this juncture of history, to categori-
cally diagnose the sources of such transforma-
tions, it is nevertheless plausible to suggest that
the nature and character of 'threats' to demo-
cratie futures of many regions has significantly
changed, and growing forms of intolerance and
fundamentalisms coupled with a demystifica-
tion of liberal democracy constitute perhaps
the most significant threats of all.

Realizing these threats as weil as the reserva-
tions and objections that exist in the South
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against the popular Western terms 'pluralism'
and 'fundamentalisms', the need to create dia-
logieal spaces is apparent. Some key concepts
relevant to pluralism wil! be central in our
intercultural and international dialogues, such
as: recognition of the other, democracy, diver-
sity, identity and 'otherness', as opposed to 'uni-
formism' or monolithic belief systems and non
democratie practices, provisionally defined as
'practices of intolerance'.
We expect that opening (theoretical) spaces for
pluralism, wil! create new opportunities to pay
attention to issues which are crucial to under-
standing the complexities of our times. Some
of these are the role of religion, worldviews
and other belief systems in societies, resurgent
nationalisms coupled with identity polities,
morality and the public space, dealing with cul-
turally-based intolerances and also with Samuel
Huntington's inf1uential 'Clash of Civilizations'
thesis (1996). This suggests th at geo-politieal
confrontations are best understood in terms
of civilizational wholes which ignore internal
differences (see e.g. Nussbaum 2007) and the
historie interrelatedness between cultures as
argued for instanee by Said (2004).

Identity, pluralism and the role of reli-
gions and other world views

In the transformation of the human landscape
at the beginning of the 21st century, we believe
that special attention should be paid to the role
of religions and other world views. In the cur-
rent era of globalisation and its emerging new
migration patterns, world religions are inf1uen-
tial players in the field of culture and ideology.
World religions often function internationally
and have followers weil beyond the country or
culture of origin. Their international presence
sets the stage for their potential to inf1uence
local and global attitudes to diversity and to
take position in debates on cultural, ideological
and religious values and norms. The plurality
of religious traditions and cultures has come to
characterize every part of the world today. This
situation means that multicultural and multi-
religious dialogue and exchanges wil! become
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more and more crucial for coexistence in sus-
tainable and dynamic cultures.
Insights into theories of identity, identity for-
mation and - polities are of importance when
we focus on pluralism and worldviews. Many
contemporary political and social issues revolve
around conflicting claims of disparate identi-
ties involving different groups, since the con-
ception of identity inf1uences, in many ways,
people's thoughts and actions (Parekh 2008).
These confliets are often fuelled by an underly-
ing line of thinking that presumes people can
be uniquely categorized according to some sin-
gular and overarching system of partitioning.
Civilizational or religious partitioning of the
world population yields a 'solitarist' approach
to human identity, which sees human beings as
members of only one group. Sen (2004) argues
instead, th at people always cultivate multiple
affiliations. Everyone is member of a variety
of groups, and given these inescapably plural
identities, people have to decide on the relevant
importance of their different associations and
affiliations in any particular context. 'Central ta
leading a human life', says Sen, are the respan-
sibilities of chaice and reasaning'. Here, one of
our concerns focuses on the social and politi-
cal dimensions of human attachment, on why
people identify and attach themselves with the
political and/or religious projects that they do,
and how and why these allegiances change.
(Benhabib, Shapiro & Petranovié 2007, Appiah
2005). Wh at are the key factors inf1uencing the
formation of identities? What happens to Sen's
'choiee and reasoning' when identities appear
fixed or when the rational base for human deci-
sion-making seems to take a back seat?
An important consequence of identity fixation
is, as becomes clear in all participating regions,
the production of an experience of alienation,
marginalization and exclusion among both
minority and majority groups. Ideological
groups thus may come into existence and base
their claims to power by addressing these nega-
tive claims of alienation and exclusion. Ideology
of the radieal sort seems to gain ascendancy
first through the creation of a mindset of sepa-
rateness among the group. Subsequently this
becomes a rallying force for laying claim to the
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institutions of the state. Although the political
careers of the Indian, the Indonesian and the
Ugandan state are vastly different, a specific
issue that recurs in each of the three states per-
tains to the consequences that political organi-
sation has for the spaces in whieh religious and
other forms of intolerance breed and mani-
fest themselves. Questions th at arise here are:
how do democratie politics and authoritarian
polities differently configure practices of intol-
erance? How are public spaces appropriated
and used for identity politics? How does for
instance the rioter, the anarchist, the activist,
the intellectual and the migrant access public
spaces and how and why do they express their
identity in public?
A number of specific topies where worldviews,
religious and non-religious, and issues of plu-
ralism meet each other are pertinent. In this
emerging field of inquiry, we look both inward
and outward, inward to resources in differ-
ent traditions and cultures that foster mutual
beneficial relationships. Looking outwards
we address skilIs of dialogue and multi- and
interdisciplinary knowledge that can help us
to artieulate and support encounters between
people who come from different cultural back-
grounds. We support the idea th at both reli-
gious believers and non-believers share many
values and ethical perspectives in partieular in
the domain of social justiee and human dignity.
We are convinced that the failure to appreci-
ate diversity wil! have serious consequences,
among them attitudes of triumphalism and
extremism that highlight the virtues of one tra-
dition as opposed to those of others, and atti-
tudes of exclusivism of truth claims that cre-
ate the potential for conflicts and resentment.
While truth claims within religions need to be
respected, it is of primary importance that dif-
ferent avenues to truth be honoured.

Creating and sharing knowledge in re-
gional and international networks

In the process, we promote 'bottom-up' ways of
developing concepts of pluralism and stimulate
new ways of theorising that emerge from criti-
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cal interactions with the narratives in the fields.
Dialogue and communication are seen as core
practices where people are encouraged to criti-
cally see through their subjective understand-
ings and how these understandings are bound
up in their own socially, politically, religiously
and ethnieally situated historical contexts and
how they are related to practices of co-exist-
ence.
In each of the participating countries, India,
Indonesia and Uganda, a regional working
group is established which include representa-
tives of alocal academic centre, other key
researchers, representatives from civil society
based organizations and a representative from
the Hivos regional office. These regional teams
have an overall advisory role on the content
and direction in the region, devise st ra tegi es
to en gage with the larger field, help organize
events such as workshops, lectures and exhi-
bitions, help translate the findings into useful
policy advocacy and actively participate in the
dissemination process.

The local academic cent re undertakes (case)
research and documentation and, in dialogue
with the regional working group, identifies and
maps networks of civil society actors and schol-
ars who also work in the areas of pluralism to
engage with their work and bring them into a
conversation. They also create a publieation
programme, including policy oriented publiea-
tions, advocacy dialogues etc.
Each regional group kieked off its programme
with a workshop in which invited speakers dis-
cussed regional-specific themes and practices
of pluralism in the form of 'mapping studies'.
Subsequently, the workshop identified specific
themes of pluralism that wil! be the main focus
in the region.
While separate studies aim to yield more in-
depth insights into the specifics of each case,
it is equally important to learn how they can
provide us with internationally comparative
insights into how best to promote practices of
pluralism. To this end, there are interregional
activities where participants from all regions
come together.
At these interregional seminars and confer-
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ences we discuss ideas and insights, (draft)stud-
ies and other knowledge outcomes. In addition,
th ere is an annual 'summer school', which is
an intensive monthly program me of lectures,
workshops, assignments and presentations,
organised alternately in one of the regions. The
summer school is aimed at young, middle man-
agement staff of participating CSO's and gradu-
ate students from India, Indonesia and Uganda
as weil as from the University for Humanistic
Studies in the Netherlands.
These gatherings themselves, the interregional
meetings as weil as the 'summer school', have
become real exercises in pluralism. There we
discover how important it is to take differences
in local contexts seriously, while at the same
time all participants discover common prob-
lems and concerns.
The international activities are organised by
an international stee ring committee in which
all three regional coordinators take part as
weil as staff from Hivos Head Office and the
Kosmopolis Institute which are both situated in
the Netherlands. The stee ring committee also
commissions position papers by leading schol-
ars from multi - and interdisciplinary perspec-
tives, which include scholars of ethics, political
- literature -, development - and cultural stud-
ies, theology, sociologists and other relevant
actors in the field, such as policy analysts, reli-
gious - and community leaders, journalists and
CSO practitioners who can enhance our under-
standing of practices of pluralism. The produets
of this commissioned work are made available
throughout the emerging network.

Adynamie knowledge network:
Indonesia as example

To il!ustrate how the dynamics in the knowledge
programme network function at both regional
and international level, we wil! describe some
of the developments in the Indonesia pro-
gramme.
In 2007, the Hivos regional office in Jakarta,
local CSO's and academie institutions together
decided to embark on a number of 'mapping
studies' to gain more insight into the present
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state of affairs with regard to pluralism in
Indonesia. Staff from the Centre for Religious
and Cross-Cultural Studies and the Wahid
Institute subsequently undertook studies in
which they documented practices and dis-
courses of pluralism.
Bagir (2008) from CRCS analyzed how the
'other', in particular the religious 'other' is per-
ceived by analysing more than 300 academie
studies, newspapers and other mass media.
He reconstructed the impact of a fatwa against
pluralism, liberalism and secularism issued in
2005 by the Indonesia Council of the Ulamas
(MUI). This led to strong debates between
opponents and proponents of pluralism and
he provided a review of relevant government
policies and regulations with special attention
to a Jack of harmonization of old and new laws
with special reference to Muslim exceptional-
ism. Bagir concludes that both opponents and
proponents of pluralism acknowledge the exist-
ence of religious diversity and agree th at toler-
anee is needed for peaceful coexistence of dif-
ferent groups in society. However, they disagree
on how to respond to it. Opponents con sider
toleranee a sufficient attitude to deal with this
diversity and reject pluralism. Pluralists are
convineed pluralism is needed to deal with
diversity. What is worrying, according to Bagir,
is an increasing polarization between plural-
ists and anti-pluralists, which is also reflected
in a divided media, and threatens to limit the
exchange of opinions. Suaedy (2008) from the
Wahid Institute presented the second study
at the conference. He focused on patterns of
transformation and the use ofknowledge in the
pro-pluralism movement in Indonesia.
The outcomes of both studies were shared at
an interregional conference in Bangalore, India
in August 2008. Besides the Indonesia studies,
mapping studies from India and Uganda were
also discussed. One of the outcomes from th is
meeting was a decision to focus on rethink-
ing the notion of the secular and define it as a
quality both of the state and of civil society, as
inspired by Abdullah An-Nàim.
In his book Islam and the Secular State;
Negotiating the Future of Shari'a, An-Naim
(2008) makes a distinction between religious
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pluralism from a theological perspective on the
one hand and a civic perspective on the other.
He re-articulates the relationship between the
state, politics and citizenship from an Islamic
perspective. He argues in favour of the neutral-
ity of the state and therefore for the separation
of the state and Islam. But at the same time he
advocates the development of a strong ethos of
civic pluralism or civic reason. Such an ethos
should be developed not only as an academic
concept but also through the active engagement
of civil society organisations and engaged citi-
zens. An-Nàim sketches a 'process and practice
based methodology' of ethos building from
bel ow. In his model, religion is not qualified as
a private affair as in classical theories of the sec-
ular state. 'I am calling for the state to be secu-
lar not for secularising the society', he says. He
believes that the common negative perception
of secularism is based on a failure to distinguish
between state and politics. Religions are quali-
fied as a source of proposals and actions which
can be debated in the public space. His model
promotes an acceptance and enhancement of
the legitimacy of secularism among different
religious traditions and the creation of a civic
culture in which proposals based on religious
(Islamic) principles can be debated and sup-
ported without reference to religious beliefs. In
his words: 'Islamic principles can be proposed
for adoption by the state as official public policy
or legislation. But such proposals must be sup-
ported by civic reason without reference to reli-
gious beliefs' (An-Naim 2008, 139). The word
'civic reason refers to the need for policy and
legislation to be accepted by the public at large,
and that the process of reasoning on the matter
remains open and accessible to all citizens. 'By
civic reason I mean that the rationale and the
purpose of public policy or legislation must be
based on the sort of reasoning that most citizens
can accept or reject. Citizens must be able to
make counter propos als through public debate
without being open to charges about their reli-
gious piety' (idem, 7). In the concluding ple-
nary discussion at the interregional conference,
Bagir, following An-Nàim's line of thinking,
recommended firstly shifting the focus from
theological to practical issues in society, and
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to develop the idea of civic pluralism. Civic
pluralism deals with questions about laws that
may facilitate and develop a pluralist polity, and
with the ethos that is negotiated by society in
daily life. Emphasis on civic pluralism shifts the
discourse from the realm of theology to that of
politics. Secondly he proposed to reconceptual-
ize how religion and religious values can play a
role in the public sphere through the notion of
public or civic reason.
It became clear that this particular topic was of
interest to the regional programmes in India as
weIl as in Indonesia and that, in the course of
time, a comparative study too could be of great
value for the promotion of pluralism in both
these contexts.

Same next steps ...

The work of the regional groups is taken as a
basis for activities in the broader international
network. The work in India and Uganda, like
the Indonesian experience, has both local and
international spin off.
Staying with the example of Indonesia, subse-
quent to the interregional meeting in August
2008 in Bangalore, several decisions have been
taken or endorsed by the steering committee
and the regional groups. Some of the next steps
in the development of the program me are:
Firstly, there will be a regional meeting of aca-
demics and practitioners in November 2008
in Indonesia to discuss the above mentioned
recommendations and determine the further
scope and direction of the Indonesia pro-
gramme and take a decision on a number of
specific in-depth academic case studies and
other practical activities by CSO's.
Secondly, one of the research ers in the India
programme, Sharukh Alam, works for the
Patna Collective, which is a research and activ-
ist collective in northern India.(2) She will also
study An-Na'im's ideas and include them in the
developments in the Patna case study. She will
be invited to attend the regional conference in
November in Indonesia to exchange ideas and
experiences with her Indonesian counterparts.
Thirdly, the Kosmopolis Institute will organize
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a seminar on civic pluralism for staff at Hivos
Head Office in The Hague and lastly, Kosmopolis
wil! also organise a two day international semi-
nar in the spring of 2009 at which An-Nàim
and other prominent scholars on secularism
and on civic pluralism wil! be invited to discuss
their ideas. Members from all three regional
teams wil! participate in this seminar.
Now that we are completing an orientation
phase in which we focussed on mapping stud-
ies, the programme wil! broaden its scope and
initiate a range of practice based activities
in cooperation with participating civil soci-
ety based organisations. These activities wil!
include a wide range of activities such as train-
ing - and capacity building workshops, lobby
- and advocacy strategies, film documentaries
and the publication of developments on the
new Hivos website.(3)

Dr. Caroline Suransky isa member ofthe Executive
Board ofthe Universityfor Humanistic Studies and
also Deputy Director of the Kosmopolis Institute
of the University and Co-Chair of the Promoting
Pluralism Knowledge Programme.

Prof Dr. Henk Manschot is the Director of the
Kosmopolis Institute, and a member of the inter-
national Steering Committee of the Promoting
Pluralism Knowledge Programme. In addition,
he is the Chair of the Encounter of Worldviews
Foundation and Vice-Chair of the Foundation
China-Europe Dialogue and Exchange for
Sustainable Development CE-DESD).

Together with Prof Ram Kakarala (India) and
Prof Zainal Bagir (Indonesia), the authors coor-
dinate the annual summer school on Human
Development and Human Rights.

Notes

(l) This article is partially based on the
Promoting Pluralism Knowledge Pro-
gramme Proposal 2008 - 2010, developed
by Hivos, the Kosmopolis Institute of the
University for Humanistic Studies and the
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Centre for the Study of Culture and Society
(CSCS) in Bangalore, India. The authors
wish to particularly acknowledge the pre-
paratory work of Prof. Ram Kakarala on
the proposal. An earlier version of the
paper was presented at the 2008 conference
of the Human Development and Capability
Association (HDCA) in Delhi, India.

(2) The Patna Collective is a young research-
activism col1ective, based in the town of
Patna in northern India. They actively
engage with faith and religion as an instru-
ment of change. An important source of
their inspiration is the work of the South
African schol ar and activist Farid Esack
(Esack 1997).

(3) See the knowledge program me web pages
at the new Hivos site at www.hivos.nl.
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Verschillende gedaantes van
het vrijzinnig hum.anism.e
Patr;ck Loobuyck

Humanisme is een vlag die vele ladingen
dekt. Uiteenlopende denkers, auteurs en
politici hebben zichzelf humanist genoemd
of worden door anderen in de humanisti-
sche traditie geplaatst. De diversiteit blijkt
ook uit het gebruik van bepaalde woord-
combinaties: joods humanisme, vrijzinnig
humanisme, christelijk humanisme, secu-
lier humanisme, spiritueel humanisme, het
antiek Griekse humanisme, verlichtings-
humanisme, progressief en conservatief
humanisme. Historisch gezien kent het
humanisme een rijkgeschakeerde traditie.
In deze tekst verduidelijkt de auteur kort
de diversiteit aan de hand van Pico della
Mirandola, Bertrand Russel en Jean-Paul
Sartre. Vervolgens wordt ingegaan op het
verlichtinghumanisme (versus het cultuur-
humanisme) en wordt nagegaan hoe een
hedendaags atheïstisch humanisme zich op
een genuanceerde manier ten aanzien van
religie kan verhouden.
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De Italiaanse Renaissance filosoof Giovanni
Pico della Mirandola (1463-1494), wordt samen
met Francesco Petrarca (1304-1374), traditio-
neel tot de eerste generatie humanisten gere-
kend. Bij deze auteurs ontdekken we de eerste
kiemen van een nieuw (zelf)bewustzijn van de
mens na de Middeleeuwen. Zij vormen een
overgang van een premodern, theocentrisch
naar een steeds meer antropocentrisch wereld-
beeld. Het mensbeeld evolueert in de richting
van de autonome, zoekende, vrije mens die
onderzoekt, denkt en zich wil ontwikkelen. Het
humanisme van de veertiende tot begin zes-
tiende eeuw stelt de redelijkheid in de levens-
beschouwing en de waardigheid die de mens in
zichzelf vindt centraal. Pico wil de mens aan-
zetten om de rede te gebruiken om zich van de
dieren en de dierlijke verlangens te onderschei-
den en zichzelf te vervolmaken. Door onze rede
te ontwikkelen en morele zelfdiscipline kunnen
we ons ontplooien en dichter bij god komen.
In zijn Oratie over de waardigheid van de mens
uit 1486 (postuum verschenen en nooit uit-
gesproken omdat ze verboden werd door de
Kerk) beschrijft Pico della Mirandola de reden
waarom de mens zo'n bijzonder en bewon-
derenswaardige wezen is. God heeft de mens
in het centrum van de wereld en als een vrij
wezen geschapen. De mens heeft geen vastge-
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legde natuur of beperkingen. De beperkingen
die de mens zichzelf wil opleggen komen voort
uit de eigen, vrije wil. De mens is schepper van
zichzelf en moet zelf zoeken en oordelen hoe
hij zijn leven vorm wil geven. De mens bevindt
zich tussen hemel en aarde en kan zelf kiezen
welke richting hij uit wil. Hij kan kiezen voor
een minderwaardige vorm van leven of voor
een hogere orde die goddelijk is.
De Oratie over de waardigheid van de mens
wordt beschouwd als één van de eerste 'huma-
nistische manifesten: Pico schreef vanuit een
premodern wereldbeeld, hij stond nog met één
been in de Middeleeuwen en met het ander al
in de Renaissance. Het humanisme van Pico
is religieus ingebed en gaat hand in hand met
opvattingen die voor de hedendaagse humanist
vreemd, occult en 'bijgelovig' overkomen.

Een totaal ander beeld van het humanisme
vinden we terug bij de Britse filosoof Bertrand
Russell (1872-1970). In zijn beroemde tekst Why
I Am Not a Christian (1927) beargumenteert hij
zijn atheïstische en humanistische positie. Het
is de mens zelf die waarden creëert, waarden
zijn niet van god afkomstig. Mensen zijn vrij en
hebben de redelijke capaciteit om zelf te bepalen
volgens welke opvatting van het goede leven ze
willen leven. Om deze autonomie in de praktijk
te brengen moeten we de godsdienstige over-
tuigingen verwerpen en een wetenschappelijk
perspectief innemen. Het is de wetenschap en
niet de Kerk die ons moet begeleiden in onze
zoektocht naar een betere wereld. We hebben
geen nood aan het bovennatuurlijke maar aan
intelligentie, vrij denken en moed. Het con-
cept 'God' is trouwens de vrije mens onwaar-
dig omdat het neigt naar Oosters despotisme.
Ook de idee dat mensen miserabele zondaars
zijn getuigt niet van zelfrespect en menselijke
waardigheid (Russel1957, 16-17).
Voor Russell, net als Pico, ligt de waardigheid
van de mens in de capaciteit vrij en redelijk
te handelen. Maar daar eindigt de gelijkenis.
Volgens RusselI is de natuurlijke bondgenoot
van het humanisme niet de religie maar de
wetenschap. Wetenschap en religie staan vol-
gens Russeli haaks op elkaar en sluiten elkaar
uit. Het humanistische geloof in de menselijke
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mogelijkheid om de wereld te verbeteren wordt
gecontrasteerd met de houding om zich als
mens voor een god te vernederen of een god te
gehoorzamen.

Nog een andere vorm van humanisme vinden
we terug bij Jean-Paul Sartre. Als antwoord
op een aantal kritieken aan het adres van zijn
atheïstisch existentialistisch gedachtegoed
schrijft hij het boekje L existentialisme est un
humanisme (1946). Hij verbindt er zijn filosofie
met een opvatting van humanisme. Dit is niet
verwonderlijk gezien de menselijke vrijheid
hét centrale thema is in zijn werk. De kern van
het existentialisme is dat de mens éérst bestaat
en dat hij zich daarná nader bepaalt: lexistence
précède lessence. Er is geen voorgeschreven
menselijke natuur, de mens is slechts zoals hij
zichzelf wH en ontwerpt. L'homme nest rien
d'autre que ce qu'i! se fait [... ] ['hamme est libre,
['hamme est liberté. Het gaat echter om een
moreel beladen vorm van vrijheid waar we zelf
niet voor gekozen hebben. De mens is, buiten
de eigen wil om, een vrij en verantwoordelijk
wezen (['hamme est condamné à être libre) en
wie dat ontkent, is laf en maakt zich schuldig
aan een vals bewustzijn (mauvaise foi). De
mens is verlaten, maar vrij en dus verantwoor-
delijk voor alles wat hij doet, zonder excuses.
Sartre (1946, 63 e.v.) onderscheidt twee vormen
van humanisme die elk aan Pico's waardig-
heid van de mensen doen terugdenken. Onder
humanisme kan men een theorie verstaan die de
mens als doel en als hoogste waarde ziet. Sartre
verwijst naar een voorbeeld van iemand die in
een vliegtuig over de bergen vliegt en zegt: de
mens is toch geweldig! Deze piloot eigent zich
de verworvenheden van andere mensen toe. Dit
humanisme waarin een oordeel wordt geveld
over 'de mens' en waarin de mens zijn waarde
zou ontlenen aan de meest grootse daden van
enkele mensen, is volgens Sartre absurd. De
mens is geen hoogste waarde of doel, want
steeds opnieuw moet de mens zichzelf maken.
We moeten niet geloven dat er een mensheid is
waaraan wij een eredienst kunnen wijden; de
cultus van de mensheid leidt tot een in zichzelf
besloten humanisme en tot fascisme.
Maar het humanisme heeft volgens Sartre ook
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een andere betekenis. Het existentialistisch
humanisme waar Sartre voor staat beschouwt
de mens als 'zichzelf-te-buiten-tredende: De
verbinding met datgene wat buiten zichzelf
ligt, is de menselijke grondtrek bij uitstek. 'Er
is geen ander universum dan dat van de mens,
het universum van de menselijke subjectiviteit:
Het humanisme houdt in dat we 'de mens eraan
herinneren dat hij geen andere wetgever heeft
dan zichzelf en dat hij in de verlatenheid over
zichzelf moet beslissen'.
Zoals bij Russell steunt het humanisme van
Sartre op atheïsme. Het existentialisme is vol-
gens Sartre 'niets anders dan een poging om uit
een steekhoudend atheïsme alle consequenties
te trekken' (idem, 66). Zo kan er geen voorgege-
ven wezens bepaling van de menselijke natuur
bestaan omdat er geen god is die deze natuur
heeft uitgedacht. De god die de mens produ-
ceert volgens een ontwerp, zoals een ambachts-
man, wijst Sart re af. Sartre verwijt humanisten
als Diderot, Voltaire en Kant dat ze blijven
denken in termen van een universeel gedeelde
menselijke natuur. Zij houden teveel vast aan
een a priori essentie die het begrip mens uit-
maakt, alsof de menselijke eigenheid vast zou
liggen in iets dat het historisch bestaan van de
concrete mens voorafgaat.
Sartre vertoont meer aarzeling dan Russeli als
het gaat over het geloof in en het belang van
de wetenschap. Om de mens en zijn gedrag te
begrijpen, is meer nodig dan een natuurweten-
schappelijk denkkader. Sartre distantieert zich
van het sciëntistische materialisme omdat het
de mens tot een ding maakt en dat is niet in
overeenstemming met de menselijke waardig-
heid (idem, 46).
Over de gevolgen van het atheïsme is Sartre
dubbelzinnig. Enerzijds lezen we dat hij zich
niet wil uitputten in het zoeken van bewijzen
voor het niet-bestaan van god, want mocht
god bestaan dan zou daarmee niet veel veran-
deren. Het probleem is niet het bestaan of het
niet-bestaan van god; 'de mens dient zichzelf
te hervinden en zich te realiseren dat niets
hem van zichzelf kan redden, zelfs geen geldig
bewijs voor het bestaan van god' (idem, 66).
Anderzijds, laat Sartre verstaan dat we god niet
'op een koopje' kunnen afschaffen (idem, 25
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e.v.). Het is immers moeilijk om god de laan uit
te sturen als nutteloze hypothese, maar tegelij-
kertijd ervoor te ijveren de overgeleverde waar-
den ernstig te nemen als a priori grondslag voor
het samenleven en de beschaving. Hier verzet
hij zich tegen de idee dat als god niet bestaat,
er niets zal veranderen. Het is illusoir om in
een post-god tijdperk te hopen dat we dezelfde
normen van fatsoen, vooruitgang en huma-
niteit zullen vinden. Net als Nietzsche schrijft
Sartre dat als god niet bestaat, er geen a priori
waarden en principes bestaan die het mense-
lijk handelen moeten bepalen. De existentialist
beseft dat het voor de moraal 'zeer hinderlijk'
is dat god niet meer bestaat. De mens, van god
verlaten, heeft niets meer - noch in zichzelf,
noch buiten zichzelf - om zich moreel aan vast
te klampen. Dit is wat Dostojevski suggereert
met ~ls god niet bestond zou alles geoorloofd
zijn: De mens moet daarom zelf voortdurend
kiezen en de eigen waarden uitdenken (idem,
28, 34, 55, 58). Zonder menselijke inventiviteit
en creativiteit geen moraal: ~angezien ik god
de Vader heb afgeschaft, moeten de waarden
nu eenmaal door iemand worden uitgedacht'
(idem, 62). De moraal verliest op die manier
aan autoriteit én objectiviteit.

Uit dit beknopte overzicht blijkt dat 'hét huma-
nisme' niet bestaat en dat het vele vormen kent
die elk verschillende accenten leggen. Steeds is
er aandacht voor de menselijke waardigheid, de
menselijke vrijheid (autonomie) en het geloof
in de redelijke en morele capaciteiten van de
mens. Maar hoe dit verder ingevuld wordt en
wat bijvoorbeeld de relatie is tot wetenschap
en religie, daarover kunnen de humanistische
meningen sterk uiteen lopen. Volgens sommi-
gen sluit het humanisme religie en godsdienst
niet uit, sommigen zien zelfs een bondgenoot-
schap tussen religie en humanisme, volgens
anderen is elke vorm van godsdienst dan weer
in conflict met de basisgedachte van het huma-
nisme. Volgens sommigen is de wetenschap het
belangrijkste en zelfs het enige licht dat het pad
van een humanist kan verlichten, volgens ande-
ren biedt het licht van de wetenschap slechts een
beperkte blik en moet het noodzakelijk wor-
den aangevuld met licht dat vanuit een andere

Humanistiek nr. 36, ge jaargang december 2008



invalshoek de werkelijkheid doet verschijnen.
Maar de meningsverschillen gaan ook over de
vraag of mensen specifieke eigenschappen heb-
ben die hen uniek en speciaal maken zodat zij
alleen morele consideratie verdienen. Is het
humanisme noodzakelijk antropocentrisch of
zijn er ook ecocentrische of theocentrische vor-
men van humanisme mogelijk? Is de mens de
maat van alle dingen zoals de sofist Protagoras
beweerde of enkel de metende instantie? (vgl.
Kruithof 1985, 1995; Apostel 1995)

Actief en confronterend pluralisme

Maar er rijzen nog andere fundamentele vra-
gen: duidt het humanisme enkel op een manier
waarop we tot kennis komen, of is het een ver-
zameling van (wetenschappelijke, redelijke)
opvattingen over hoe de mens en wereld in
elkaar zitten, of is het ook een manier van leven
en handelen en heeft het tevens een normatieve
betekenis? In dit verband is het interessant een
onderscheid te maken tussen 'vrijzinnigheid'
en 'humanisme: Vrijzinnigheid wijst op de
mogelijkheid van vrij onderzoek, een openheid
voor rationele kritiek en een houding van anti-
dogmatisme. Iemand die de openbaring of het
kerkelijke gezag zomaar aanneemt en dit bui-
ten elke vorm van redelijke kritiek houdt, kan
zich geen vrijzinnige noemen. Vrijzinnig-zijn
betekent een poging om rationeel te zijn en op
een verantwoorde manier te leven. Dit veron-
derstelt dat men probeert om de eigen inzich-
ten te verbeteren, onder meer door ze kritisch
te vergelijken met alternatieven en door zoveel
mogelijk beschikbare en relevante informatie
in rekening te brengen. De vrijzinnige probeert
bovendien om ook zoveel mogelijk te hande-
len in overeenstemming met die huidige beste
inzichten (Batens 1997,75-104).
Vrijzinnigheid wordt zo herleid tot een for-
meel, kennistheoretisch perspectief. Er zijn dan
ook geen specifieke vrijzinnige waarden naast
de waarden die noodzakelijk voortvloeien uit
de poging rationeel te zijn: vrijheid, autonomie,
vrij onderzoek en pluralisme.
Vrijzinnigen eisen voor zichzelf en voor ande-
ren de vrijheid op om te handelen volgens de
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eigen opvattingen. En met autonomie wordt
bedoeld dat de opvattingen van mensen niet zijn
opgelegd door derden. De waarde van het vrij
onderzoek impliceert dat in principe gelijk wat
kan worden in vraag gesteld en er geen dogma-
tische heilige huisjes zijn. Dit geeft echter nie-
mand het recht om, zeker als dat op kosten van
de gemeenschap gebeurt, tijd en geld te spende-
ren aan gelijk welke onnozelheden. Vrij onder-
zoek vereist een beoordeling van het belang van
problemen, van hun urgentie, van de kans dat
we het probleem kunnen oplossen en van de
kosten die dat mee zal brengen. Vrij onderzoek
vereist ten tweede dat het onderzoek gebeurt
aan de hand van de best beschikbare methoden.
Horoscopen trekken is dus geen vorm van vrij
onderzoek. De waarden van pluralisme en ver-
draagzaamheid ten slotte zijn belangrijk omdat
autonome mensen nu eenmaal tot verschil-
lende opvattingen kunnen komen. Mensen met
tegengestelde meningen moeten elkaar echter
niet alleen passief verdragen (ideeën zijn niet
belangrijk genoeg om elkaar naar het leven te
staan), ook een vorm van actief en confronte-
rend pluralisme is belangrijk omdat uitdagende
confrontatie met andersdenkenden een middel
is om de eigen opvattingen te verbeteren of te
versterken.
Vrijzinnigheid, zoals hier bepaald, impliceert
geen specifiek mens- of wereldbeeld en is geen
volledige levensbeschouwing. Het zegt iets over
de manier waarop we onze opvattingen moeten
verbeteren, maar zegt niets over de inhoud van
deze opvattingen. Vrijzinnigen kunnen onder-
ling verschillen wat betreft hun mensbeeld,
hun visie op een rechtvaardige maatschappij,
hun opvattingen over de zin van het leven, het
bestaan van een godheid en hun morele prin-
cipes. Vrijzinnigheid is, zo geformuleerd, een
manier van kijken naar de wereld, maar ze
biedt geen eigen kijk op de wereld, laat staan
op de betekenis van die wereld. Om een zin
aan ons leven te geven, om goed van kwaad te
scheiden, om fundamentele keuzen te kunnen
maken, moeten we noodzakelijk het vrijzinnige
overschrijden.
Humanisme kan in verband gebracht worden
met die opvatting van vrijzinnigheid, voor zover
ook in het humanisme de menselijke capaciteit
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om kennis van de wereld te verwerven een cen-
traal gegeven is. Vrijzinnigen benadrukken, in
de lijn van Kant, dat onze kennis volledig terug-
gaat op ons menselijk kenvermogen: de waarne-
ming en ons creatief en beoordelend denken.
Met vrijzinnig humanisme wordt dan bedoeld
dat we in ons denken en handelen geen plaats
laten voor kennisgronden die ons menselijk
kenvermogen in principe te boven gaan: god-
delijke openbaringen, boodschappen van bui-
tenaardse wezens of richtlijnen van goeroes die
het licht zouden hebben gezien. Op die manier
krijgt ook het humanisme een formele beteke-
nis en maakt het integraal deel uit van vrijzin-
nigheid: men kan geen vrijzinnige zijn zonder
ook humanist te zijn.

Een nieuwe cultuur

De term humanisme heeft historisch gezien
echter een meer substantiële betekenis. Het
Italiaanse woord umanista heeft haar ijkpunt
in de late vijftiende en vroege zestiende eeuw.
Het verwijst naar schrijvers en geleerden die
bijzondere interesse vertoonden voor de stu-
dia humanitatis (grammatica, retorica, poëzie,
geschiedenis, moraalfilosofie) met het oog op
het vervolmaken van het menselijke leven. In
het Frans duikt het woord humaniste voor het
eerst op in 1552 en het oudste gebruik van het
Engelse woord humanist in de betekenis zoals
we het hier op het oog hebben, gaat terug tot
1589.
De studie van de klassieke Griekse en Romeinse
teksten was toen de belangrijkste inspiratie-
bron. In het bijzonder was er een hernieuwde
aandacht voor een vorm van opvoeding, vor-
ming en menselijke ontwikkeling (het Latijnse
humanitas was equivalent aan het Griekse
paideia) zoals die ondermeer door Cicero werd
beschreven: de kunst om goed en gelukkig te
leven door het zich eigen maken van de vrije
kunsten. Dit humanisme is echter meer dan
een opvoedkundig programma, het creëert een
nieuwe cultuur die op verschillende punten
conflicteert met de Middeleeuwen en de rol die
de Kerk daarin speelde. De cultuurhistoricus
Jakob Burckhardt schrijft hierover:
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But now, as competitor with the whole
culture of the Middle Ages, which was
essentially clerical and was fostered by the
Church, there appeared a new civilization,
founding itself on that which lay on the
other side of the Middle Ages. (Burckhardt
1860, 120)

Petrarca en Pico della Mirandola zijn expo-
nenten van deze nieuwe cultuur en deden een
poging om het christendom met het antieke
denken over het goede leven in overeenstem-
ming te brengen. De aandacht voor de mense-
lijke vrijheid staat ook bij vele andere auteurs
uit die periode centraal en de focus ligt voor-
namelijk op de waarde, betekenis en vervol-
making van dit leven hier op aarde. Het aardse
leven wint aan zelfstandigheid en waardering,
en wordt niet langer gezien als louter een voor-
spel op een leven na de dood. Het humanisme
stuurt ook aan op kritisch onderzoek en het
intellectuele en morele monopolie van de Kerk
wordt hierbij voorzichtig in vraag gesteld.
Desiderius Erasmus van Rotterdam (ca 1469-
1536) wordt wel eens de prins van het huma-
nisme genoemd. Ook hij wilde, net als zijn
vriend Thomas More (1478-1535), het chris-
tendom met het antieke humanisme verzoe-
nen. Deze humanisten staan voor tolerantie,
redelijkheid en een vorm van gezond scepti-
cisme. Erasmus drijft op zijn manier de spot
met het oude doen en laten (Lof der zotheid,
1511) en probeert op basis van zijn talenken-
nis de Bijbelse teksten te hertalen vanuit de
bronteksten. Dat hij de kennis van de verschil-
lende bijbeltalen zo belangrijk vindt, blijkt
ook uit het feit dat hij in Leuven het Collegium
Trilingue opricht, tot ergernis van de traditio-
nele 'Latijnse' theologen.

Tweede geboorte

De breuk tussen humanisme en het christelijke
geloof komt er pas met de Verlichting. Het is
deze 'tweede geboorte' van de moderniteit die
het humanisme transformeert tot een seculier,
rationalistisch humanisme (Toulmin 1990). De
humor, de redelijkheid en het scepticisme van
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Erasmus, maar ook van Rabelais (1494-1553),
Montaigne (1533-1592) en Shakespeare (1564-
1616), hebben het niet gehaald van de strenge
rationaliteit en de hang naar zekerheid van
Descartes (1596-1650), Spinoza (1632-1677),
Kant (1724-1804). Elke vorm van traditie was
verdacht, de mens moest zelf denken en zich
bevrijden van allerlei vooronderstellingen en
vooroordelen. De eerste paragraaf van Kants
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? is
wereldberoemd:

Verlichting is het uittreden van de mens
uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te
wijten heeft. Onmondigheid is het onver-
mogen zich van zijn verstand te bedienen
zonder de leiding van een ander. Men
heeft deze onmondigheid aan zichzelf te
wijten, wanneer de oorzaak ervan niet
in een gebrek aan verstand, maar in een
gebrek aan vastberadenheid en aan moed
ligt, zich van zijn verstand zonder leiding
door een ander te bedienen. Sapere aude!
Heb de moed, je van je eigen verstand te
bedienen! is derhalve het motto van de
Verlichting. (Kant 1784, 56)

De Verlichting versterkt met haar uitgespro-
ken pleidooi voor het gebruik van de rede de
autonomiegedachte die eerder al door Pico en
anderen werd gethematiseerd. De mens moet
vrij zijn om tot eigen inzichten te komen, vrij
zijn om de wereld (inclusief de religie) kritisch
te onderzoeken en vrij zijn om eigen inzich-
ten te verwoorden en volgens die inzichten te
leven. Het is dankzij en sinds de Verlichting dat
de individuele godsdienstvrijheid als recht van
elke mens wordt erkend en in tal van mensen-
rechtenverdragen is opgenomen.
In de zeventiende eeuw was er de door-
braak van de wetenschappelijke methode, de
Copernicaanse revolutie en de mechanisering
van het wereldbeeld, en in de achttiende eeuw
breekt de Franse revolutie ook politiek, maat-
schappelijk en sociaal radicaal met het verle-
den. De menselijke rationaliteit is niet langer
alleen een sleutel om tot kennis te komen, men-
sen moeten ook op basis van rationaliteit hun
leven, hun moraal en hun samenleving vorm
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geven. Het humanisme krijgt hier een zelfze-
kere, optimistische en toekomstgerichte invul-
ling. De vooruitgangsgedachte en de idee van
de rationele maakbaarheid van de samenleving
worden steeds dominanter. Hier ligt een belang-
rijk verschil met de eerste generatie humanis-
ten: renaissance denkers kijken naar het verle-
den, naar de goede oude tijd van de klassieke
periode, de kinderen van de Verlichting kijken
naar de toekomst (Vaughn 2003, 18).
Tegen de achtergrond van deze verlichte en
wetenschappelijke rationaliteitopvatting komen
ook de traditionele opvattingen over godsdienst
onder vuur te liggen. Volgens Kant (1784,65) is
'de religieuze onmondigheid zowel de schade-
lijkste als ook de meest onterende van alle: De
Franse vrijdenkers uit de achttiende eeuw (les
lumières en les philosophes) delen een erg kri-
tische houding ten aanzien van de christelijke
religie en de openbaringsgodsdiensten in het
algemeen. Deze houding resulteert in deïsme
en atheïsme. Voltaire (1694-1778) was in zijn
tijd al een zeer bekende vrijdenker en deïst.
Hij heeft zijn hele leven gestreden voor vrij-
heid van meningsuiting en verdraagzaamheid.
'Met welk recht kan een tot vrije beschikking
geschapen wezen zijn medeschepsel dwingen
zo te denken als hijzelf?' zo vraagt hij zich af
in zijn Traité sur la tolérance (1763). Voltaire
was erg kritisch ten aanzien van de traditionele
godsdienstige en politiek absolutistische opvat-
tingen en praktijken. Het motto van Voltaire
was Écrasez ['infame! (letterlijk: 'verpletter het
schandelijke!') Met ['infame werd alles aange-
duid wat door Voltaire en zijn verlichte mede-
standers werd verafschuwd: bijgeloof, onwe-
tendheid, fanatisme en onverdraagzaamheid.
Zijn scherpe en directe stijl deed hem twee keer
in de gevangenis belanden. In één van de bijna
twintigduizend brieven die Voltaire ons heeft
nagelaten, vat hij zijn visie als volgt samen:

Het is niet de bedoeling dat we onze onder-
geschikten ervan weerhouden naar de
kerk of de kapel te gaan; het gaat erom dat
we elk gezinshoofd van de tirannie van de
bedriegers [d.w.z. het jodendom, het chris-
tendom en de islam] bevrijden en hem de
geest van verdraagzaamheid inprenten.
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Deze grootse missie heeft al aanzienlijke
successen gekend. De wijnstok van de
waarheid is door mannen als d'Alembert,
Diderot, Bolingbroke en Hume goed ver-
zorgd. (geciteerd in Pearson 2006, 323)

Voltaire was geen atheïst, maar een deïst. Hij
geloofde in het bestaan van god, alleen, dat kon
onmogelijk de joods-christelijke god zijn. Deze
god toont zich - onder meer in de bijbel - als
een onredelijke, toornige, wrede en straffende
god. In het korte gedicht 'Epître à Uranie (1722)
schrijft hij: 'Ik herken in dit onwaardige beeld
de god die ik moet vereren niet. [... ] Men houdt
u voor een tiran; maar ik zoek in u een vader.
Zo ik geen christen ben, ben ik dat om u beter
te beminnen: (idem, 98) Voltaire laat het chris-
tendom achter zich en tekent voor de 'natuur-
lijke religie van de rede', het deïsme. God wordt
gedacht als de goddelijke horlogemaker die de
werkelijkheid, de natuur- en de zedenwetten
geschapen heeft en in stand houdt, maar voor
de rest niet meer in deze werkelijkheid ingrijpt.
Anders dan in de openbaringsgodsdienst~n is
er geen plaats voor gebed, dogma, openbaring,
mirakels, maar ook niet voor religieuze haar-
kloverij en vervolging.
Voltaire bewonderde Newtons fysica (zijn levens-
gezellin Émilie du Chätelet vertaalde Newtons
Principia mathematica in het Frans) omdat ze
de stelling staafde dat het heelal een prachtig
ontworpen, uiterst complex kunstwerk van een
erg deskundige vakman was. Bovendien dichtte
Voltaire god ook de rol van kosmische politie-
agent toe die garant staat voor de zedelijke orde.
Omdat mensen die god niet vrezen, moreel niet
te vertrouwen zijn, is het 'absoluut noodzakelijk
dat het idee van een Opperwezen, een Schepper,
Bestuurder, Beloner en Wreker diep gegrift staat
in de harten van zowel vorsten als volkeren: Als
beschaafde staat is het erg nuttig een godsdienst
te hebben. Onder het lemma 'atheïsme' in zijn
Dictionnaire philosophique schrijft hij dat een
atheïst die er belang bij zou hebben mij te ver-
moorden, immers geen enkele reden heeft om
dat niet te doen (Voltaire 1764).
De positie van Voltaire kan worden samengevat
met zijn eigen woorden: 'Als god niet bestond
moest hij worden uitgevonden, maar de hele
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natuur roept ons toe dat hij bestaat: Deze positie
heeft hij altijd verdedigd, ook na de verschrik-
kelijke aardbeving die Lissabon vernielde (1755)
en Voltaire elk geloof in een goddelijke voorzie-
nigheid heeft doen verliezen. Na de aardbeving
verzette hij zich tegen het filosofische optimisme
van onder meer G.W Leibniz en J.-J. Rousseau.
Hij verwoordt dit meesterlijk in zijn Candide
(1758). Als Newtoniaan is hij nooit zijn ontzag
voor de orde van gods fysische schepping en zijn
geloof in de rede verloren. Maar in tegenstelling
tot 'de optimisten' kon hij de weldadige hand
van god niet in de voortgang van de menselijke
geschiedenis voelen. Deze wereld was niet de
beste der werelden en de geschiedenis is geen
'samenzwering' van een goddelijke voorzienig-
heid. Voltaire ontwikkelt zich als een radicale
tegenstander van de theodicee: zowel de natuur
als de mens doen het mensengeslacht voortdu-
rend lijden en daar is geen zinnige - laat staan
goddelijke - uitleg voor.

Enkele andere philosophes namen een andere
levensbeschouwelijke positie in: het atheïstisch
materialisme. Volgens Denis Diderot (1713-
1784), Julien Offray de Lamettrie (1709-1751),
Dietrich d'Holbach (1723-1789) en Adrien
Helvétius (1715-1771) bestaat er alleen materie
en moet elke metafysica die naast de materie
nog een zelfstandig geestelijk beginsel zoekt
ontmaskerd worden. Het is aan de weten-
schap om de mens van dit religieuze bedrog te
bevrijden. 'Het tijdperk van de godsdienst heeft
plaatsgemaakt voor de eeuw van de wetenschap',
zo staat in de inleiding van de tussen 1751 en
1780 verschenen Encyclopédie die voorname-
lijk het werk was van Diderot en d'Alembert.
Het belangrijkste werk van het Franse materi-
alisme verscheen in 1770: Système de la nature
van d'Holbach. Deze Duitse baron die in Parijs
leefde, verwerpt het cartesiaanse dualisme: er
is geen denkende geest naast het bestaan van
materie, er is alleen materie waarvan ook het
denken is afgeleid. Het denken is een natuur-
lijke functie van ons bewustzijn, net als alle
andere functies. Religie moet worden uitge-
bannen, want het zet mensen op het verkeerde
spoor. De mens kan zichzelf enkel begrijpen
als een onderdeel van de natuur. Voltaire heeft
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deze vorm van godsdienstloosheid, atheïsme
en materialisme steeds veroordeeld. Aan het
hof van Frederik de Grote debatteerde hij hier-
over met de la Mettrie, de auteur van I:Homme-
machine (1748). De la Metttrie presenteert er
een doorgedreven materialistisch mensbeeld
en pleit voor een ongeremd streven naar geluk
en voor het opzij zetten van schuld en berouw
als nutteloze zelfkwelling.
Hoewel er nogal wat verschillen zijn in stijl
en uitwerking leunt dit Franse materialisme
nauw aan bij de filosofische kijk van Friedrich
Nietzsche (1844-1900). Ook hij pleit ervoor om
'de aarde trouw te blijven', verwerpt het chris-
telijke nihilisme en ontwikkelt een vitalistische
filosofie. Dergelijk hedonistisch materialisme
wordt in onze tijd krachtig verwoord door de
Franse filosoof Michel Onfray. Andere vormen
van intellectueel atheïsme zijn ook uitgewerkt
door Feuerbach (1804-1872), Marx (1818-
1883) en Freud (1856-1939).

Vancultuur - naar Verlichtshumanisme
-en terug?

Hoewel het verlichtingshumanisme in de
lijn ligt van het cultureel humanisme van de
Renaissance, verandert het humanisme in de
loop van de achttiende eeuw duidelijk van
gedaante. Met de Verlichting krijgt het huma-
nisme een engere invulling. Het oorspronke-
lijke humanistische vormingsideaal komt in
de schaduw te staan van een kritisch, rationeel
humanisme dat voornamelijk aandacht heeft
voor het recht op vrije meninguiting, het recht
op vrij onderzoek, de plicht tot verdraagzaam-
heid en de aansporing om zo rationeel mogelijk
te leven. Het cultureel humanisme dat gods-
dienst niet uitsloot, verengt zich tot een secu-
lier, rationalistisch humanisme dat er een expli-
ciet kritische houding op nahoudt ten aanzien
van de godsdienst. Dit is ook de betekenis die
het woord humanist nu meestal heeft als men
spreekt over 'dé humanisten: 'de humanistische
verenigingen' of 'de humanistische zuil': de
humanist is een freethinker, een atheïst, of zoals
ze zich in Vlaanderen noemen 'een vrijzinnig
humanist'.
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Heel wat strijdpunten van het verlichte, secu-
liere humanisme zijn ondertussen op veel
plaatsen verworvenheden waarover consensus
bestaat: gelijkheid van alle burgers, belang van
democratie, individuele godsdienstvrijheid,
de neutraliteit van de staat, het belang van
wetenschap voor het verzamelen van kennis,
enzovoort. De vrijzinnige en humanistische
bewegingen en organisaties (en zij niet alleen
natuurlijk) houden tot op vandaag deze ver-
worvenheden kritisch in het oog.
Sinds die betekenisverschuiving van cultureel
humanisme naar rationeel humanisme, hebben
heel wat humanisten zich voornamelijk inge-
spannen voor het vrije denken en veel energie
gestoken in het zich afzetten tegen (bij- )geloof
en klerikalisme. Dit heeft hen echter verhin-
derd het humanisme ook inhoudelijk te stoffe-
ren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nogal
wat humanistische bewegingen, organisaties en
auteurs nu op zoek zijn naar een positieve en
meer substantiële invulling van het atheïstische
humanisme (Pinxten 2007; Provoost 2007).

Humanisme én of versus religie

Dat de godsdienst onderwerp van discussie
blijft onder humanisten, is niet verwonderlijk.
Er valt enerzijds wel iets te zeggen voor de idee
dat bijvoorbeeld het christendom een vorm van
humanisme is: 'het situeert de mens in het cen-
trum van de schepping en kent hem in die bin-
nen-wereldlijke orde de voortreffelijkste plaats
toe, als het wezen dat geschapen is naar het
beeld van god' (Ferry 1998, 209). Bovendien
is ook vrijzinnigheid niet het alleenrecht van
atheïsten. In heel wat religies zijn er mensen die
opkomen voor vrijheid van godsdienst, dogma's
afwijzen en pleiten voor religieuze tolerantie en
een neutrale overheid (Abicht 2005; Van der
Burg 2005). Kant en Locke zijn lichtende voor-
beelden. Anderzijds is de godsdienst wezenlijk
heteronoom, plaatst het de mens onder godde-
lijke geboden en gebiedt het de mens om het
antropocentrisme voor een theocentrisme in
te ruilen. Het religieuze is een beginsel buiten
en boven de mens(heid), in het bijzonder met
betrekking tot de morele wet en de zin van ons
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leven, maar in veel gevallen ook met betrek-
king tot de sociale structuur, de politiek en
de geschiedenis. Vanuit religieus perspectief
ziet de mens zichzelf niet als de maker van de
geschiedenis, de morele wetten en de samen-
leving. De religie verplaatst de oorsprong van
alles naar iets buiten de mens, iets transcen-
dents waarvan hij afhankelijk is. Voor zover
het humanisme de autonomie van de mens als
sluitstuk beschouwt, treedt toch een spanning
op met het godsdienstige perspectief.
Tot op vandaag blijft de volgende vraag onder-
werp van soms verhitte debatten: staat gods-
dienst haaks op de humanistische idee van de
menselijke waardigheid, of biedt de godsdienst,
mogelijk voor sommigen, in een welbepaalde
vorm, een incentive om de menselijke waardig-
heid verder tot ontplooiing te brengen?
Sommigen houden vast aan een strijdende anti-
houding en zien als ideaal niet zozeer de plu-
ralistische, maar de atheïstische maatschappij.
Geen enkele vorm van kritiek op religie wordt
geschuwd, elke uiting van godsdienstigheid is
irrationeel en de strikt privaat beleefde religie
is de enige die aanvaardbaar is. Deze vorm van
secularisme - dat zich in onze tijd veelal in het
bijzonder tegen de Islam richt - wordt dikwijls
als opdringerig en strijdend ervaren en wordt
ietwat paradoxaal ook 'verlichtingsfundamen-
talisme' genoemd. Met de wetenschap en het
zwartboek van de religie in de hand trekt men
ten strijde tegen elke vorm van godsgeloof
omdat het de menselijke waardigheid, rede-
lijkheid en emancipatie in de weg zou staan
(vg!. Dawkins 2006; Onfray 2005; Deschner
1986). De uitspraak van Steven Weinberg,
Nobelprijswinnaar fysica in 1979, wordt in het
post-9111 tijdperk dikwijls aangehaald: With
or without religion, good people can behave weU
and bad people can do evil; but for good people
to do evil-that takes religion.
Een meer genuanceerd beeld van de religie
dringt zich echter op. De geschiedenis leert dat
niet enkel religie de mens tot het kwade kan
drijven, maar dat elke radicale en fanatieke
ideologie dat kan, ook seculiere ideologieën.
Bovendien kan religie niet alleen het lelijkste
maar ook het schoonste uit de mens halen.
Atheïsten kunnen ervan overtuigd zijn dat
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religie vals is, maar toch oog hebben voor de
verworvenheden en positieve bijdragen van de
religie. Een open atheïstische houding erkent
dat een godsdienstig leven voor andere men-
sen een positief inspirerende en zelfs redelijke
levenshouding kan zijn die constitutief is voor
hun (morele) identiteit. Persoonlijk atheïsme
hoeft ook niet uit te sluiten dat men erkent dat
godsdiensten en religieuze tradities belang-
rijk kunnen zijn voor een samenleving en het
morele en maatschappelijke debat. Dat sluit aan
bij de postseculiere positie die Jürgen Habermas
(2008a&b, 99 -147) in zijn recente teksten heeft
ingenomen. Habermas suggereert om oog te
hebben voor het 'semantisch potentieel' dat
religieuze tradities in zich dragen om morele
intuïties te verwoorden en betekenis en zin te
duiden. Atheïsten hoeven zich niet op voor-
hand van die betekenisdragers af te sluiten.
Habermas maakt een belangrijk punt. Willen
we dat gelovigen zich in een seculiere samenle-
ving erkend weten, dan is het zinvol om er niet
op voorhand van uitgaan te gaan dat religieuze
tradities slechts anachronistische overblijfselen
zijn uit een irrationeel, premodern tijdperk. Dit
resulteert immers in een vorm van godsdienst-
vrijheid en tolerantie die doet denken aan het
werk van een archeoloog: de overblijfselen uit
het verleden moeten bewaard worden zonder
dat die resten voor vandaag enige andere bete-
kenis hebben dan de herinnering aan een ver-
leden levendig te houden.
Bovendien, los van het feit of een religieloze
samenleving wenselijk is of niet, vooralsnog
ligt ze niet in het verschiet. De maatschappe-
lijke vraag is dan ook niet of we voor of tegen
religie zijn, maar wel op welke manier religie
een plaats kan krijgen in de (post)seculiere,
democratische, multiculturele samenleving.
Dit kan voor atheïsten een moeilijke mentale
omslag vereisen, maar deze omslag bevat geen
verloochening van het atheïsme zelf. We moe-
ten de intellectuele debatten tussen atheïsten
en gelovigen niet uit de weg gaan, zeker niet,
maar ondertussen moeten we ook samenleven.
De postseculiere situatie vereist niet zozeer een
engagement om maatschappelijk tegen geloof
en religie ten strijde te trekken - een polari-
serende gedachte die echter in diverse krin-
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gen bon ton is. Veeleer moeten we zoeken hoe
samen met gelovigen aan een betere, humanere
wereld en samenleving gewerkt kan worden.
Dit vereist een bereidheid van allen om samen
na te denken hoe levensbeschouwingen, zowel
godsdienstige als atheïstische, humaniserend
en verdraagzaam kunnen zijn.
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Recensie

Patrick Loobuyk (2005). Moraal zonder God?
Pleidooi voor moreel jictionalisme. Budel:
Uitgeverij Damon, 480 blz.

'{'.J hedendaagse moraalfilosofen die de impact
van (het verlies van) de religie onderschatten
kunnen geen ernstige analyse maken van de
toestand van conceptuele schizofrenie waarin de
moderne moraalfilosofie zich heden ten dage be-
vindt. {...J Men blijft zich uitdrukken in termen
die enkel betekenis hebben in een religieus denk-
kader, maar nu dus betekenisloos zijn.' (Loobuyk
2005,205)

Patrick Loobuyk plaatst een vraagteken in
de titel achter 'Moraal zonder God: Daarmee
maakt hij een probleem van wat in het huma-
nisme juist als positief uitgangspunt wordt ge-
nomen: moraal zonder God. Loobuyk is van
mening dat het verdwijnen van God uit het
morele discours een groot probleem is omdat,
volgens Loobuyk, de grondslag van de moraal
gebaseerd was op God. Zonder God geen fun-
dament voor de moraal:
'[ij Hoe morele normativiteit denken zonder
ultieme Wetgever? [2J Als de moraal niet meer
van God afkomstig is, vanwaar dan haar catego-
rische autoriteit? [3J Kan er nog sprake zijn van
universele morele principes en op welke manier
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kunnen ze gejustifieerd worden? [4J Bestaan er
intrinsieke, objectieve waarden in een compleet
indifferent universum? [5J Als moraal een men-
selijk en sociaal artefact wordt, wat onderscheidt
dan nog moraal van andere conventies? [6J Wat
is het verband tussen moreel oordelen en de mo-
tivatie om conform het oordeel ook te handelen?
[7J Leidt moreel handelen ook tot gelukzalig-
heid? (201-202)

Loobuyk meent dat [1] een knelpunt is. Het is
echter andersom: alleen zonder religie kan er
ethiek zijn. Ethiek dient autonoom te zijn. [2]
is mijns inziens een schijnprobleem: er is geen
categorische autoriteit: mensen kunnen op een
plezierige manier samen leven of elkaar het
leven zuur maken. Moraal berust op (impli-
ciete) afspraken en samenwerken. Loobuyk vat
het idee van contract denken als volgt samen:
'Moraal bestaat uit afspraken die individuen
hebben gemaakt en die in het voordeel zijn van
die individuen. Het gaat om rationele afspraken
die bijdragen tot de concretisering van ieders ei-
genb~lang. [... J De moraal is dus een nuttig en
noodzakelijk instrument, want uiteindelijk in
ieders eigenbelang' (330-331). Loobuyk meent
dat het een instrumentalistisch opvatting van
moraal botst met wat volgens hem in essentie
moraal is. [3] Er zijn geen universele morele
principes, alleen universele afspraken, zoals de
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UVRM. [4] Evenals Loobuyk ben ik van me-
ning dat er geen intrinsieke, objectieve waar-
den bestaan en dat het universum compleet in-
different is. Als humanist ervaar ik dat positief.
Ik heb geen fabeltjes (ficties) nodig. [5] Links
of rechts rijden is moreel indifferent. Alleen als
er sprake is van een slachtoffer, is er sprake van
een ethisch probleem. Vrouwenbesnijdenis is
een duidelijk voorbeeld van een sociale prak-
tijk met een slachtoffer. De sociale conventie
van vrouwenbesnijdenis is moreel relevant (en
verderfelijk!), mode daarentegen is een sociale
conventie. [6] Er is geen noodzakelijk verband
tussen wat moreel juist is en wat motiverend
is om te doen. Immoreel handelen levert vaak
voordelen op voor het individu of voor een
groep. [7] Er is ook geen rechtstreeks verband
tussen het moreel goede en geluk. Toch is het
wel zo dat in samenlevingen die redelijk recht-
vaardig zijn, zoals de liberale democratische
verzorgingsstaten, mensen gemiddeld gelukki-
ger zijn dan in staten waar politieke onderdruk-
king of chaos heerst (vgl. Ruud Veenhoven, 7he
Conditions of Happiness).
Waar veel humanisten positief zijn over de
mogelijkheid van een ethiek zonder absoluut
fundament, is dit wat Loobuyk verontrust. Hij
verwerpt weliswaar god als fundament, maar
hij meent dat een ethiek zonder absoluut fun-
dament onhoudbaar is, en daarom komt hij
met een gekunstelde constructie: moreel ficti-
onalisme. Moreel fictionalisme komt erop neer
om de fundering gebaseerd op God uit prag-
matische gronden te behouden, zonder erin te
geloven.
Loobuyk ervaart het als een moeilijkheid dat
volgens hem sommige handelingen echt moreel
verkeerd zijn, zoals liegen, en niet alleen voor-
waardelijk verkeerd. Liegen is volgens Loobuyk
ook verkeerd wanneer niemand het ooit door-
heeft. Loobuyk vindt het onaanvaardbaar wan-
neer er geen absolute morele imperatieven zijn:
'Vertrekkende van het 'morele feit', namelijk dat
mensen de intuïtie of overtuiging hebben dat be-
paalde handelingen echt gedaan moeten worden
en andere echt verboden zijn, is het volgens het
fictionalisme best mogelijk dat die predisposi-
tie door verschillende mensen op verschillende
plaatsen en in verschillende contexten verschil-
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lend wordt ingevuld. Het is hetfictionalisme im-
mers in de eerste plaats te doen om de vorm en
de zeggingskracht van de verplichting, niet om de
inhoud daarvan.' (442-443)
Ik interpreteer bovenstaand citaat als volgt:
moreel fictionalisme is een meta-ethische the-
orie (over de fundering van de moraal), meer
dan een ethische theorie (inhoud van de mo-
raal). Er zijn mensen die de intuïtie hebben dat
er morele imperatieven zijn. (Evenals Richard
Taylor in zijn boek Good and Evil betoogt, heb
ik die intuïtie niet). Er zijn bijvoorbeeld joden,
christenen en moslims die menen dat hun god
de grond is voor morele imperatieven. God
heeft bepaald hoe mensen moeten handelen
en daaraan valt niet te tornen: omdat god het
zegt is het absoluut. Liegen is slecht en verkeerd
omdat het van god niet mag. Loobuyk gelooft
zelf niet in deze fundering van de moraal, maar
hij accepteert dat er mensen zijn die de fictie
van hun geloof nodig hebben als grondslag van
de moraal. 'Pictionalisme is dus ook in overeen-
stemming te brengen met een vorm van moreel
pluralisme.' (442). Het moreel fictionalisme
opent daarmee de deur voor allerlei ethische en
meta-ethische theorieën. Moreel fictionalisme
is gefocust op de gedachte of mensen wel kun-
nen leven zonder een religieuze fundering van
de moraal, al was het maar als fictie. Op veel
punten wijkt religieuze moraal af van humanis-
tische moraal: hoe kan de humanist Loobuyk
met behulp van moreel fictionalisme onge-
wenste ethische theorieën en morele praktijken
bekritiseren?
Het moreel fictionalisme van Loobuyk lijkt op de
rol die Marx toedicht aan religie: religie als opium
van het volk. Loobuyk benadrukt vooral de mo- .
rele functie van religie. Marx wordt in het boek
echter niet genoemd. Loobuyk lijkt zijn moreel
fictionalisme te baseren op het werk van Richard
Joyce die o.a. het essay publiceerde 'Moral ficti-
onalism (in: Kalderon, M (ed.). Pictionalism in
metaphysics. Oxford: Clarendon 2005).
Loobuyk wijst gedetailleerd op de christelijke
bronnen voor het idee van mensenrechten
(hoofdstuk 14). 'Dat mensen fundamenteel ge-
lijkwaardig zijn en bepaalde rechten 'als mens'
kunnen claimen is in de seculier humanistische
moraalfilosofie steeds meer centraal komen te
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staan, maar het seculiere wereld- en mensbeeld
lijkt een onvoldoende grond om die morele intu-
ities ook theoretisch-filosofisch hard te kunnen
maken' (308). In een voetnoot citeert Loobuyk
Perry en Tawney instemmend: 'The essence of
all morality is this: to believe that every human
being is of infinite importance, and therefore that
no consideration of expediency can justify the op-
pression of one by another. But to believe this it is
necessary to believe in God.' Maar als humanist
geloof ik niet dat 'every human being is of infi-
nite importance. Er is geen intrinsieke waardig-
heid van het leven. Mensen kunnen afspraken
maken en het is verstandig om het recht op leven
daarin een belangrijke plaats te geven. Waarde is
relatief aan wat mensen van waarde achten. Er
zijn geen waarden op zichzelf.
De crux van mijn bezwaar tegen de opvatting
van moraal van Loobuyk zit in een zin als dit:
'Moreel zijn impliceert juist dat men afstand
doet van de egoïstische overwegingen in termen
van eigenbelang.' (337). Loobuyk wil graag dat
mensen het goede doen omdat het goed is en
niet vanuit rationeel eigenbelang. Adam Smith
heeft er in The Wealth of Nations al op gewe-
zen dat een bakker geen brood bakt uit altru-
istische overwegingen, maar uit eigenbelang.
De tragische uitkomst van het project van het
communisme en socialisme heeft laten zien dat
het ontmoedigen van rationeel eigenbelang de-
sastreuze gevolgen heeft. Veel beter is het om
door middel van procedures (zoals de liberale
democratie) het rationeel eigenbelang in goede
banen te leiden. Het is mogelijk om met een ge-
dachtenexperimentconstructie eigenbelang te
koppelen aan belangen van anderen. (vgl. John
Rawls, A Theory of justice, Martha Nussbaum,
The Frontiers of justice en Floris van den Berg,
Universal Subjectivism, te verschijnen).
De studie van moraal heeft verschillende di-
mensies: 1) meta-ethiek handelt over de grond-
slag van de moraal, 2) normatieve ethiek gaat
over de inhoud van de moraal. Loobuyk zwijgt
hier grotendeels over, maar dat is zeer gevaar-
lijk, immers vele morele ficties funderen een
moreel die haaks staat op humanistische ethiek.
De ethiek van bijvoorbeeld de Islam is nogal
afwijkend van het humanistisch discours. 3)
Moraal is ook altijd historisch ontstaan. Het is
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echter van fundamenteel belang om in te zien
dat de historische context (context of discovery)
iets heel anders is dan de rechtvaardiging (con-
text of justification) van een theorie. Seculiere
moraal is ontstaan vanuit een religieuze mo-
raal, maar daaruit kan niet geconcludeerd wor-
den dat voor de seculiere moraal de religieuze
fundering van belang blijft. En 4) de motivatie
om moreel te handelen. Loobuyk maakt zich
veel zorgen waarom mensen moreel handelen
en hoe mensen te motiveren zijn om het goede
te doen. Loobuyk is van mening dat veel men-
sen een fictie (zoals god) nodig hebben om mo-
reel te kunnen handelen. In mijn ogen is een
heteronome moraal helemaal niet moreel. De
essentie van religieuze moraal is: Big Brother is
watching you! (vgl. WK. Clifford, The Ethics of
Belief en Paul Cliteur, Moreel Esperanto. Naar
een autonome ethiek).
In de laatste paragraaf van het boek CFictiona-
lisme en de morele praktijk') wordt duidelijk
wat Loobuyk voor heeft met fictionalisme.
Moreel fictionalisme betekent dat categori-
sche imperatieven (zoals 'gij zult niet doden')
als bijna absoluut worden opgevat. In zeld-
zame gevallen van conflictsituaties waarbij het
vasthouden aan de imperatief tot problemen
leidt kan er echter de hand worden gelicht met
de imperatief - die immers berust op een fic-
tie: 'Gezien de absolute morele verplichting kan
worden opgeschort als we in dilemmasituaties
terechtkomen, omdat we dan het inzicht dat
die morele verplichting eigenlijk niet bestaat
in rekening brengen, moeten we de morele ver-
plichting beschouwen als "nearly absolute". Dit
betekent dat de morele verplichting overruled
kan worden als die verplichting tot een morele,
praktische of persoonlijke disaster zou leiden.'
(443). En nogmaals op pagina 444: 'Het isgoed
dat we meestal handelen alsof er categorische
imperatieven bestaan, maar in bepaalde ge-
vallen kan het ook goed zijn te weten dat die
imperatieven eigenlijk niet bestaan en dus tus-
sen haakjes gezet kunnen worden.' Dit doet mij
denken aan Hare's onderscheid tussen twee
morele niveaus: in het dagelijks leven gelden
er regels (wetten en morele imperatieven) en
indien er sprake is van een ethisch conflict
wordt er een afweging van consequenties ge-
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maakt. In Hare's opvatting is het onnodig om
de moraal en wetten op het eerste niveau als
een fictie te zien.
De vraag werpt zich natuurlijk op welke morele
imperatieven van kracht zijn? Er zijn talloze mo-
rele ficties (er zijn talloze religies) en er is geen
consensus over morele regels. Moreel fictiona-
lisme biedt geen soelaas om verschillende nor-
matieve claims (imperatieven) te evalueren.
Loobuyk geeft een diagnose van het door hem
ervaren probleem van een fundering van de
moraal zonder god, en als remedie bepleit hij
moreel fictionalisme. De kracht van het te om-
vangrijke boek is gelegen in de uitgebreide be-
sprekingen van tal van moderne ethische theo-
rieën die Loobuyk toetst op hun meta-ethische
argumentatie. Helaas is de stijl van het boek
wollig en onduidelijk. Het is enorm zoeken wat
de auteur bedoelt met moreel fictionalisme.
Het boek zou een stuk beter kunnen worden
als er flink in was geknipt en er een kritische
redacteur was geraadpleegd. De stijlvorm plu-
ralis modestiae wekt enigszins irritatie op bij
frequent gebruik.
Het lijkt erop alsof Loobuyk nog met een been
in een religieuswereldbeeld staat. Het loslaten
van religie is juist een enorme bevrijding. Toch
noemt Loobuyk zich onverbloemd atheïst: 'Ons
persoonlijk uitgangspunt is het vrijzinnig athe-
isme. We zien immers geen enkele reden om te
geloven dat er een God bestaat, laat staan een
goede, humane god' (189).
Een omissie in het boek lijkt mij het ontbreken
van de seculier humanistische visie op mo-
raal zonder god (vg!. Paul Kurtz, Living with-
out Religion of Forbidden Fruit. 1he Ethics of
Humanism; Corliss Lamont, 1he Philosophy of
Humanism). De door Loobuyk gekozen litera-
tuur staat voor een aanzienlijk deel in de theo-
logische traditie. Moreel fictionalisme is een
positie vanuit onzekerheid: koudwatervrees
voor moraal zonder religie. Moraal zonder God?
is als de worsteling van Jacob met de engel: een
schijngevecht.

Floris van den Berg
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In de volgende nummers van het Tijdschrift voor Humanistiek:

nummer
Thema Nieuw Engagement
Het voorjaarnummer gaat over nieuwe eigenzinnige vormen van hedendaags
kritisch engagement. De themaredacteuren Karen Vintges en Femke Kaulingfreks
merken op dat er al enige tijd sprake is van nieuw engagement onder jongeren en
daarom komen in dit nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek alleen jongeren
aan het woord. Jonge wetenschappers en filosofen laten hun licht schijnen over de
gedaanten van het nieuwe engagement, rondom thema's als sociale binding via
internet, jongeren in interculturele organisaties, nieuwe sociale betrokkenheid van
jonge literaire schrijvers en kunstenaars, en radicale jeugdculturen.

nummer
Thema Culturele diversiteit
Humanistische beroepskrachten oefenen hun beroep uit in een omgeving van
toegenomen culturele diversiteit. Aan de orde komt hoe humanistische raadslieden,
geestelijke verzorgers, hulpverleners en onderwijsgevenden omgaan met de denk-
en belevingswereld van gebruikers en cliënten die niet per definitie de humanisti-
sche waarden en normen onderschrijven.
Niet alleen voor de theorievorming en het onderwijs, maar in allerlei maatschappe-
lijke organisaties waar humanistici professioneel actief zijn, wordt gebruik gemaakt
van geschreven en gesproken verhalen. Hoe belangrijk is 'literaire verbeelding' voor
het geestelijk raadswerk en andere humanistisch geestelijk verzorgers?
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