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Aan de leden van de Vaste Commissie  
voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag  
 
 
 
 
 
Datum Kenmerk 

10 maart 2005 MHui/IKok/330698/1  
 
Onderwerp: 

integratie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
VOS/ABB neemt met enige verbazing kennis van de gang van zaken rondom het initiatief -
wetsvoorstel 29 666 met betrekking tot de verplichting voor scholen om bij te dragen aan de 
integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving enerzijds en het wetsvoorstel 29 959 met 
betrekking tot het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie anderzijds. (Dit laatste 
wetsvoorstel regelt overigens ook nog het aspect om meer ruimte te bieden voor het invullen van 
expressie-activiteiten en het invoeren van de mogelijkheid dat het onderwijs mede de Duitse of 
Franse taal kan omvatten. De memorie van toelichting besteedt echter de meeste aandacht aan het 
aspect burgerschap en integratie.) 
Ondanks de verschillende toonzetting - urgentie in het initiatiefwetsvoorstel en de bijtijds casual 
toonzetting van het wetsvoorstel (‘nominale verandering en modernisering’) - van beide 
wetsvoorstellen gaat het wel degelijk over hetzelfde onderwerp. Dit blijkt met name uit het feit dat 
het initiatiefwetsvoorstel  artikel 8 lid 3 van de WPO - met equivalenten in de WEC en de WVO - 
amendeert en het wetsvoorstel van de minister dit lid zelfs in zijn geheel vervangt. 
 
Inmiddels staat de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel voor week 11 op de rol. 
Indien het initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen is behandeling van dit aspect van het 
wetsvoorstel van de regering op z’n  hoogst een academische aangelegenheid.  
Het is overigens curieus dat de regering geen woord besteedt aan het initiatiefwetsvoorstel van 
Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt. 
 
VOS/ABB heeft op 4 november 2004 met collega organisaties reeds gereageerd op het 
initiatiefwetsvoorstel. In het onderhavige wetsvoorstel gaat de regering zoals aangegeven met een 
iets andere insteek en toonzetting in op dezelfde problematiek met een op het eerste gezicht minder 
ingrijpende aanpassing van de betrokken wetten. Dit wordt door de initiatiefnemers in hun nota 
naar aanleiding van het verslag ook zelf ook aangegeven (‘Het wetsvoorstel van de regering is veel 
lichter van vorm ..’). 
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Naast de in de toelichting van het initiatiefwetsvoorstel gesignaleerde segregatietendens voert de 
regering in haar toelichting ook de voortschrijdende individualisering als reden aan om meer 
aandacht te vragen voor burgerschap en sociale integratie. VOS/ABB is het daar volledig mee eens. 
Dit aspect blijft volgens VOS/ABB in de toelichting echter te veel onderbelicht.  
Overigens moeten de mogelijkheden van de school op dit terrein niet worden overschat en de indruk 
worden vermeden dat de school het instrument bij uitstek is om de maakbare samenleving te 
realiseren. Daar komt nog bij dat over de concrete invulling van burgerschap zeer verschillend wordt 
gedacht. 
 
Onverkort onze reactie van 4 november in relatie tot het initiatiefwetsvoorstel kan VOS/ABB gegeven 
de ontwikkelingen van de laatste jaren zich vinden in een aanpassing van de opdracht geformuleerd 
in artikel 8 lid 3 van de WPO en de equivalenten in de andere wetten. VOS/ABB kan zich ook 
vinden in de voorgestelde nadere uitwerking via de kerndoelen en de doorwerking daarvan in 
schoolplan en schoolgids. VOS/ABB kan zich echter niet vinden in de door de regering voorgestelde 
aanpassing de betreffende passage.  
Het bij tijd en wijlen casual presenteren van de aanpassing staat in schril contrast met de ernst 
waarmee de regering de achterliggende problematiek benadert. De VOS/ABB vindt het niet 
geloofwaardig wanneer de regering stelt dat de multiculturele samenleving als opdracht kan 
vervallen. Als er iets ter discussie staat is het juist de multiculturele samenleving.  
Wat VOS/ABB in het voorstel - afgezien van de dwingende formulering - van de initiatiefnemers zeer 
aansprak is dat het de multiculturele samenleving in een breder kader plaatst en daarvoor aandacht 
vraagt.  
Volgens VOS/ABB moet de nieuwe formulering van de regering meer rekening houden met haar 
eigen analyse. Het onderwijs is mede gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale 
integratie in een geïndividualiseerde en multiculturele samenleving. Tussen de verschillende 
aspecten bestaan spanningsvelden. Het is de opdracht om die in balans en gezond te houden.  
Een dergelijke formulering doet beter recht aan het belangrijke uitgangspunt van de regering dat van 
staatspedagogiek geen sprake mag zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Mr. N.Ph. Geelkerken 
algemeen directeur VOS/ABB 
 


