
Onderwijsmoet leerlingen helpen
omboven zichzelf uit te stijgen

De artsenmet de
meeste kennis
bleken ook het
bestmet hun
patiënten te
kunnen omgaan
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Anders dan critici beweren,
betekent de nieuwe focus op taal
en rekenen niet dat er geen tijd
over blijft voor vorming. Kennis is
juist een voorwaarde voor vorming.
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V
orige week opende ik het
schooljaar voor alle leerlin-
gen in het funderend on-
derwijs. Een belangrijkmo-
ment omdat bij jongeren

in het basis- en voortgezet onderwijs
het fundament wordt gelegd voor
hun verdere stappen in de toe-
komst. Het kabinet stelt daarbij ho-
ge ambities en trekt daar ook geld
voor uit. We willen samenmet scho-
len de lat hoger gaan leggen, talent
meer uitdagen en steviger inzetten
op een goede kennisbasis voor alle
leerlingen. Ik geloof in die aanpak.
En ik geloof dat onze scholen die uit-
daging goed aankunnen.
Dat de basis daarbij op ordemoet

zijn staat voormij als een paal bo-
ven water. Rekenen en taal vormen
de zuurstof van ons onderwijs. De
aandacht voor rekenen en taal in het
Nederlandse onderwijsbeleid wordt
door sommigen eenzijdig genoemd.
Door het gewicht van toetsen en

leeropbrengsten in het beleid zou er
geen ruimtemeer zijn voor de brede
ontwikkeling van kinderen in het
onderwijs. Die zorg deel ik niet. Inte-
gendeel: vorming is en blijft de
hoofdopdracht van onderwijs, sa-
menmet kennisoverdracht.
Maar vorming vindt niet in het

luchtledige plaats. Leren lezen gaat
niet alleen over vaardigheden, maar
biedt ook toegang tot andere, nieu-
we werelden. Wiskunde gaat niet al-
leen over het oplossen van formules,
maar stimuleert ook abstract den-
ken en logisch redeneren. De docent
is niet alleen iemand die vakkennis
bezit, maar de leraar laat via zijn ge-
drag ook zien wat respect en ambi-
tie is. Eigenschappen die er ook in
het dagelijks leven toe doen.
Toenmenmedio jaren negentig

aan de VU in het geneeskundig on-
derwijs de nadruk op kennis legde
en het aantal toetsen toenam, was
men ook bang dat dit ten koste ging
van de ontwikkeling van studenten.
Maar wat bleek? De artsenmet de
meeste kennis hadden ook de beste
bedsidemanners, konden dus ook het
bestemet hun patiënten omgaan.
Laten we ook niet vergeten waar-

omwe zo’n deltaplan voor taal en re-
kenen hebben ingevoerd. Herinnert
u het zich nog? Universiteiten klaag-
den over de slechte taalvaardighe-
den van hun studenten (een citaat
van een universitair docent uit die
periode: ‘Ik neem demoeite niet
meer om bij scripties en werkstuk-
ken ook op spelfouten te letten.’). Pa-
bostudenten die de tafels niet goed
kenden, mbo’ers die hun vak nauwe-
lijks konden uitoefenen omdat ze de
basisvaardigheden niet beheersten.
Daarmoest iets aan gebeuren.

Een kennisbasis heb je nodig om
verder te kunnen leren. Als die vaar-
digheden niet op orde zijn, staat dat
de vorming van leerlingen tot auto-
nome persoonlijkheden in de weg.
Een ander punt van kritiek geldt

de toename van toetsen. Ook dat
zou de ontwikkelingsgerichte kant
van het onderwijs kunnen verschra-
len. Natuurlijkmoeten we daarin
niet doorslaan. Maar in een ambiti-
eus leerklimaatmoet je wel doelen
stellen, meten of leerlingen die doe-
len hebben gehaald en het onder-
wijs daarop aanpassen. Dat noemen
we opbrengstgericht werken en dat
wil dit kabinet bevorderen.
En waarom zou je in het onderwijs

nietmogen nagaanwat iets kost en
wat het oplevert? Het gaat tenslotte
om gemeenschapsgeld dat wemet
z’n allen overigens graag betalen
omdat het om de toekomst van onze
jongeren gaat.
In de angst voor een afrekencul-

tuur werkt echter nog een dieperlig-
gende zorg door. Barbara Oomen
verwees onlangs naar de Amerikaan-
se filosofe Martha Nussbaumdie
waarschuwt voor de economisering
van het onderwijs (Opinie & Debat,
23 augustus). Zij vreest voor onder-
wijs dat alleen dient ter verbetering
van de concurrentiepositie. Onder-
wijs dat louter draait om steeds be-
tere prestaties, waar testen een doel
is geworden in plaats van eenmid-
del om een betere kennisbasis te ga-
randeren. Zo’n onderwijssysteem
hebbenwe in Nederland niet en zul-
len we ook niet krijgen.
We leven in een landwaar niet al-

leen bij wet besloten ligt dat vor-
ming en kennis even belangrijk zijn
en in balansmoeten blijven, maar
waar ook scholenmet ondermeer
een levensbeschouwelijke identiteit
een grote autonomie kennen. Dat
juist uit de hoek van de bijzondere
scholen demeeste kritiek komt, ver-

baastmij. Van deze scholen ver-
wacht ik juist een initiatiefrijke hou-
ding. Zij hebben naast de focus van
de overheid, binnen de grote ruimte
die er altijd nog is, een voorbeeld-
functie, zij zijn degenen die de aan-
dacht voor vormingmoeten benoe-
men en die scholen die ermee wor-
stelen zouden kunnen inspireren.
De Onderwijsraad roept scholen

op de discussiemet elkaar aan te
gaan over vorming en Bildung in de-
ze tijd. Daarin zouden de scholen,
vertegenwoordigd in hun besturen-
raden, voorop kunnen lopen.
Ook ik hecht aan de goede balans

tussen kennis en vorming. Juist die
brede opdracht van het onderwijs
makenmijn werk alsminister van
Onderwijs tot een heelmooie en
dankbare. Ik ben er heel trots op dat
demaatschappelijke stage vanaf dit
schooljaar verplicht is voor elke jon-
gere in hetmiddelbaar onderwijs.
Wat David Cameron noemt als voor-
nemen in reactie op de rellen in Lon-
den, namelijk de invoering van een
civil service voor jongeren, is in ons
land vanaf dit jaar al een feit.
Net zo trots ben ik op de invoering

van referentieniveaus en de ver-
hoogde exameneisen en het feit dat
we toptalentmeer gaan uitdagen.
We leven niet in eenmakkelijke

tijd, er zijn veel problemen op het
gebied van economie, klimaat en in-
tegratie. We hebben niet alleen slim-
memaar ook sociale en kritisch den-
kendemensen nodig die hun schou-
ders eronder kunnen zetten, nu en
in de toekomst. We hebben excellent
onderwijs nodig dat kennis aan-
leert, maar ook vol inzet op vorming
en dat leerlingen uitdaagt het beste
uit zichzelf te halen.

Als de basiskennis
niet op orde is,
kan de leerling
zich niet vormen
tot een autonome
persoonlijkheid


