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Aan de leden van de Vaste Commissie   
voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  
t.a.v. mevrouw E.C.E. de Kler 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG  
 
 
 
 
 
Zwolle, 4 november 2004  
Ons kenmerk: 41103252.HL/vhl 
 
Betreft:  Initiatiefwetsvoorstel inzake “integratie in het onderwijs” van de leden 
 Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt 
 
 
Geachte leden,  
 
De in het briefhoofd vermelde organisaties hebben kennis genomen van het 
onderhavige wetsvoorstel. Het standpunt van de organisaties kan als volgt 
worden samengevat: de organisaties onderkennen de geschetste problematiek, 
ze delen de intentie die aan het wetsvoorstel ten grondslag ligt, maar ze zien 
niets in verdere inregeling via wetgeving zoals de indieners voor ogen staat.  
 
De intentie 
De intentie die aan het wetsvoorstel ten grondslag ligt heeft onze sympathie.  
De onderwijsorganisaties beseffen dat scholen – zij het bescheiden - 
mogelijkheden hebben om maatschappelijke processen mee te beïnvloeden en 
om een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. 
Sterker: door de wijze waarop scholen invulling geven aan hun onderwijs hebben 
ze invloed op jongeren, op de volwassenen van morgen en dus op de samenleving 
van morgen. 
Als het gaat om integratie van allochtone leerlingen, over voorbereiding van 
jongeren op hun functioneren in een plurale samenleving, zijn ontmoeting en uit-
wisseling voor de hand liggende middelen als blijkt dat deze ontmoeting niet 
spontaan plaatsheeft: want waar jongeren van verschillende culturen elkaar ont-
moeten hebben zij de kans meer begrip te ontwikkelen voor de ander en voor die 
andere cultuur. Het bereidt hen voor op het leven en werken in een plurale 
samen-leving. 
Allochtone jongeren die veelvuldig in aanraking komen met jongeren met een 
Nederlandse achtergrond hebben de kans om meer te ervaren van de 
Nederlandse cultuur en de Nederlandse taal.  
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Middel 
Het middel, wetgeving, spreekt ons niet aan. Om verschillende redenen:  
 

1. Leerlingen voorbereiden op hun functioneren in een plurale samenleving 
vraagt van de scholen visie en overtuiging, eerder dan regelgeving. Met  
uitwisseling en ontmoeting wordt een hoger doel nagestreefd: kennis van 
en over “de ander”, wederzijds begrip en de vaardigheid om met elkaar 
samen te leven. Dat vraagt om een coherente en overtuig(en)de aanpak 
van de school en van de leerkrachten die een dergelijk proces begeleiden. 
Wetgeving zelf leidt niet tot het verwerven van deze overtuiging maar 
eerder tot uitvoering van regelingen.  

2. Door te komen met een wetsvoorstel wordt de suggestie gewekt dat het 
ontbreken van contacten tussen allochtone leerlingen en autochtone 
leerlingen eerder regel dan uitzondering is. En dat is uiterst 
onwaarschijnlijk. De meeste scholen hebben een pluriforme 
leerlingenpopulatie. Slechts voor een beperkt aantal scholen geldt dat de 
leerlingenpopulatie overwegend “zwart” of overwegend “wit” is, 
voornamelijk vanwege de ligging van de school en de kleur van de 
omgeving. Daar komt bij dat de school niet het enige ontmoetingspunt 
van jongeren is: denk aan het sportveld en aan  uitgaansgelegenheden.  

3. Het beleid van deregulering en autonomie in het onderwijs wordt breed 
gedragen in politiek en samenleving. Overheid en scholen moeten met het 
oog op het welslagen van dit beleid hun oude reflexen zien kwijt te 
raken: dat betekent voor de overheid terughoudend zijn met nieuwe wet- 
en regelgeving; het vraagt van de scholen dat ze zelf daadwerkelijk 
verant-woordelijkheid nemen voor het onderwijs en dat ze daarbij 
transparant zijn voor hun omgeving. Conclusie moet zijn dat de indieners 
met dit wets-voorstel in de verantwoordelijkheid van de scholen treden. 

4. Bovendien zal naar ons oordeel het onderhavige wetsvoorstel in het 
onder-wijsveld als overbodig worden ervaren. Het voorstel ondermijnt 
daardoor het proces naar verdere deregulering en autonomievergroting in 
het onderwijs: in het voorstel gaat het namelijk om verdere en meer 
gedetailleerde inregeling van zaken die reeds in de wet geregeld zijn. Om 
de voorgestelde toevoegingen aan de WPO als voorbeeld te nemen: 
voorgesteld wordt om in het derde lid van artikel 8 van de WPO aan de 
zin: Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in 
een multiculturele samenleving, toe te voegen: en voorziet er in dat 
leerlingen leeftijdgenoten ontmoeten van andere culturen.  
Hoe scholen invulling geven aan de bestaande wetteli jke regel is o.i. in 
eerste instantie aan de scholen zelf. Het noemen van één enkele concrete 
opdracht aan de scholen leidt bovendien tot verzwakking van het huidige 
3e lid. Dat kan niet de bedoeling zijn.  Hetzelfde kan worden opgemerkt 
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met betrekking tot  de overige voorgestelde toevoegingen. Het 
initiatiefwetsvoorstel krijgt daardoor een hoog symboolgehalte.   
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Conclusie 
Integratie van allochtone (achterstands-)leerlingen, het wegwerken van 
taalachter-standen en het bevorderen van begripvol samenleven van jongeren uit 
verschillende culturen zijn belangrijke doelen waaraan het onderwijsveld 
boodschap heeft.  
Wetgeving is niet het middel om versterking  van de functie van de scholen bij 
deze vraagstukken te realiseren. Wel kan een appèl uitgaan naar de scholen om 
in de onderhavige vraagstukken een actieve rol te spelen. Dat appèl zal door de 
in het briefhoofd genoemde organisaties graag mede worden gedragen en 
uitgedragen. 

  
 
Hoogachtend, 
namens de in het briefhoofd genoemde organisaties, 

 
 
 

 
 
drs. H. Lamberink, 
directeur Concent besturenorganisatie LVGS 
 


