
Bij het Kamerdebat over de financiële sanctie 

voor de islamitische basisschool AsSiddieq 

in Amsterdam kwam ‘Artikel 23’ al snel weer 

om de hoek kijken. De tekortschietende 

 burgerschapsvorming op de school was koren 

op de molen van critici van dat grondwets

artikel. Om voorgoed aan dit soort toe

standen een einde te maken, moet het maar 

eens uit zijn met het recht van bijzondere 

scholen om leerlingen te weigeren, 

poneerden Tofik Dibi (GroenLinks) en 

Jasper van Dijk (SP) in koor.

unIforM Schoolconcept

Op zijn werkkamer in de Tweede Kamer legt 

Van Dijk het nog eens uit aan zijn gespreks

partner Paul Boersma, adviseur onderwijs en 

identiteit bij de Besturenraad. Artikel 23 

moet “gemoderniseerd” worden, zegt hij 

eufemistisch. “Anno 2009 stelt de samen

leving andere normen en waarden voorop 

dan in 1917. Elke school moet toegankelijk 

zijn voor alle soorten leerlingen. Scholen 

moeten een afspiegeling zijn van hun 

 omgeving. We zijn tegen zwarte en witte 

scholen, maar ook tegen scholen die bewust 

als beleid hebben dat zij één soort leerlingen 

toelaten.”

Boersma stelt onmiddellijk de achterliggende 

gedachte bij deze visie ter discussie. “Het idee 

dat er één uniform schoolconcept moet 

komen, komt voort uit de gedachte dat alles 

wat met belastinggeld wordt betaald, neutraal 

moet zijn. Maar de samenleving is niet 

 neutraal, die kent een grote diversiteit.”

Hij verwijst naar het gemêleerde verenigings

leven en naar de publiek gefinancierde 

In gesprek met SPKamerlid Jasper van Dijk

“Geen apartheid in 
het onderwijs”
“wil je dat kinderen elkaar tegenkomen in de klas?” Voor tweede kamerlid jasper van dijk (Sp) 
is het antwoord op die vraag duidelijk: alle scholen moeten algemeen toegankelijk zijn en een 
afspiegeling vormen van de omgeving. paul Boersma, adviseur van de Besturenraad, breekt een 
lans voor bijzonder onderwijs dat kinderen vanuit hun (levensbeschouwelijke) identiteit voor-
bereidt op de samenleving. Verslag van een principieel debat.
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Paul Boersma (links) in gesprek met SPkamerlid Jasper van Dijk
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 diversiteit van het omroepbestel. Voor  

Van Dijk geeft de leerplicht echter de door

slag: niemand is verplicht naar de EO te 

 luisteren, maar kinderen van 4 tot 18 jaar 

moeten naar school. “Dan mag de belasting

betaler verwachten dat het onderwijs alge

meen toegankelijk is. Nu heeft een school het 

recht om een kind te weigeren als de ouders 

de grondslag niet onderschrijven. Een kind 

heeft dus de facto niet het recht om elke 

school te kiezen die het wil.”

Boersma wijst erop dat ook bijzondere 

scholen de facto algemeen toegankelijk zijn; 

dat geldt zeker voor de overgrote meerderheid 

van christelijke scholen die een open t oe

latingsbeleid hebben. “Maar kinderen moeten 

zich natuurlijk voegen naar de  condities waar

onder de school existeert”, voegt hij eraan toe. 

“Dat woordje ‘natuurlijk’ – daar ben ik het 

niet mee eens, daar zit ons meningsverschil”, 

repliceert Van Dijk.

apartheId

Voor de SP is het glashelder: onderwijs is van 

de samenleving, en daarom mag de politiek 

het onderwijs bepaalde normen opleggen.  

Zo moeten scholen leerlingen de grondbegin

selen van de rechtsstaat bijbrengen,  xenofobie 

bestrijden en integratie bevorderen.

“Wij willen geen onderwijs bekostigen dat 

isolatie bestendigt, zoals op een islamitische 

school die kinderen leert dat vrouwen 

 minderwaardig zijn”, zegt Van Dijk. “Het is 

de taak van de politiek om ervoor te zorgen 

dat kinderen van verschillende etnische en 

 religieuze achtergronden elkaar tegenkomen 

in de klas en niet in apartheid opgroeien.  

Het draagvlak voor scholen die zich bewust 

isoleren van de samenleving, brokkelt af.”

Een orthodoxprotestantse school die geen 

leraren aanstelt die een homoseksuele relatie 

hebben, is wat Van Dijk betreft “uit de tijd”. 

Tegen die kwalificatie verzet Boersma zich 

met verve. “Wie bepaalt wat uit de tijd is? 

Onze samenleving is zo gemêleerd als ze is – 

we hebben Staphorst, we hebben Gouda, we 

hebben bijna een miljoen moslims met soms 

opvattingen waarvan wij in de liberale 

 cultuur misschien denken: dat is toch al  

lang voorbij?”

Boersma haalt het voorbeeld aan van een 

vrouwelijke islamitische collega op de school 

voor voortgezet onderwijs waar hij ooit leraar 

godsdienst was. Zij was een goede lerares met 

orthodoxe opvattingen; zij wilde mannen bij

voorbeeld geen hand geven. “Zij had opvat

tingen die ik niet tot de mijne reken, maar dat 

geeft mij nog niet het recht om te zeggen dat 

haar levenswijze niet van deze tijd was.”

VerSchIllen uIthouden

Het ideologische meningsverschil tussen de 

SPparlementariër en de Besturenraad

adviseur cirkelt rond de vraag hoever de over

heid mag gaan om mensen via het onderwijs 

in te voegen in een bepaald samenlevings

concept. Voor Van Dijk is het onderwijs een 

voertuig van integratie in het dominante 

waarden en normenstelsel. Boersma heeft 

weinig op met het woord integratie – “wie 

bepaalt wie waarin moet integreren?” – maar 

bepleit wel dat het onderwijs kinderen moet 

voorbereiden op participatie in de zo diverse 

samenleving van vandaag de dag.

Dat lukt wat Boersma betreft het best vanuit 

het “natuurlijk verband” van de gemeenschap 

waarin ze opgroeien. Scholen die bij dat 

natuurlijk verband passen, moeten kinderen 

leren te leven met de diversiteit in de 

 samen leving. “Het gaat erom dat we het met 

elkaar uithouden ondanks onze verschillen. 

Daarvoor hoeven we niet allemaal bij elkaar in 

de klas te zitten”, vindt hij.

“De belangrijke sociologische vraag is: wat is 

dienstbaar aan de samenleving? Dat de school 

bijvoorbeeld moslimjongeren het gevoel 

geeft: ik mag helemaal moslim zijn, ik ken de 

islam van binnenuit en leef ernaar, en van 

daaruit leer ik participeren in de samenleving. 

Op die manier is een islamitische school een 

voertuig om leerlingen te leren als moslim te 

participeren in de samenleving.”

Dat een school moslimkinderen leert als 

moslim te participeren in de samenleving, 

gaat Van Dijk te ver. Wat hem betreft leren ze 

thuis maar hoe ze als moslim in het leven 

kunnen staan en brengt de school hen op 

neutrale wijze bij wat de samenleving van 

hen verwacht. Daarbij hoort volgens hem 

ook kennis van de diverse levensbeschou

welijke tradities. “Het is ook prima als 

leerlingen hun levensbeschouwelijke 

identiteit aan de orde stellen en dat daar in 

de les aandacht voor is.”

Hij houdt vol dat het voor het samenleven 

in een pluriforme maatschappij niet goed 

is als kinderen onderwijs krijgen op 

etnisch of religieus eenzijdig samen

gestelde scholen. “Ik vrees dat als je segre

gatie toestaat, en een kind dus niet leert 

omgaan met kinderen van een andere 

religie of etniciteit, dat in zijn latere leven 

xenofobie kan aanwakkeren.”

GewetenSdwanG 

De uniformisering van het onderwijs die 

de SP voorstaat, kan gemakkelijk leiden 

tot “gewetensdwang”, vreest Boersma. 

“Dan gaat de overheid vormend sturen. 

Dat zie je nu al gebeuren bij burgerschaps

vorming en integratie.”

Ook wat burgerschapsvorming betreft 

moet de overheid zich terughoudend 

opstellen ten aanzien van de onderwijs

inhoud, vindt Boersma. “Er zijn heel veel 

goede voorbeelden van wat scholen op dat 

terrein doen, zoals uitwisselingen met 

andere scholen of gesprekken met vluch

telingen of exgedetineerden. Maar ik vind 

niet dat de overheid dat kan voorschrijven. 

Geef de onderwijswereld in haar diversi

teit de ruimte om op haar manier met 

maatschappelijke vraagstukken om te 

gaan en leg niet vast wat de uitkomsten 

moeten zijn.” 

“Het gaat erom dat we het 

met elkaar uithouden 

ondanks onze verschillen”
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