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Column On(der)wijsheden

September  2019

Ver(w)achting

In het onderwijs draait het om de toekomst. Om groei, verbetering, 
leren. En dat lukt heel goed zolang er een overeenkomstige positie-
ve verwachting is. Bij de leerling en ouders dat de school zich inzet 
voor een ontwikkelingslijn naar die toekomst. Bij de leraar dat de 
leerling het echt kan. Bij schoolleider en schoolbestuur dat het team 
bezig is met de goede dingen en dat het die dingen ook goed doet. 
En bij het vertrouwen van de schoolomgeving dat al deze schakels 
bij en in elkaar passen. Groei, verbetering en leren, gericht op de 
toekomst. Die aaneengeregen positieve verwachting is de brandstof 
voor het onderwijs. Ingewikkelder dan dat is het eigenlijk niet. 

Deze zomer lijkt het echter alsof onderwijs daar niet meer om 
draait. Want in politiek en (sociale) media gaat het nu vooral over 
de vraag van wie het onderwijs is. Bijvoorbeeld: is het onderwijs 
van een toonaangevend politicus die na een werkbezoek op een 
christelijke school tegen zijn gastheren opmerkt dat sommige kin-
deren tegen hun ouders moeten worden beschermd omdat religie 
niet meer van deze tijd is? Of van een gemeenteraad die geen islam-
school binnen de gemeentegrenzen duldt, beroep aantekent tegen 
de indeplaatsstelling door de minister en nu reeds aankondigt ook 
over vervolgbesluiten van de minister te zullen gaan procederen? 
Of is de school van de ouders, die blijkens mediaberichten steeds 
mondiger worden als het om kwaliteit gaat en vaker dan voorheen 
advocaten inschakelen? Of is het onderwijs van schoolbestuurders, 
zoals van de specifieke bestuurder van de islamitische school in 
Amsterdam, waarvan we minstens kunnen zeggen dat deze wellicht 
enige omgevingssensitiviteit mist? Of van het lokale Amsterdamse 
bestuurlijke netwerk dat zich laat verleiden tot reactie op de mis-
plaatste 1 april grap van diezelfde schoolbestuurder? Of, last but 
not least, is onderwijs vooral het domein van een minister, die 
(noodgedwongen?) meebeweegt op alle commotie en begin juli in 
een brief met veel drama en op hoge toon een voornemen tot een 
aanwijzing aankondigt?

Er is getuige al deze commotie natuurlijk wel wat aan de hand. We 
worstelen in deze samenleving allemaal op onze eigen wijze met de 
thema’s van nu: gelijkheid van kansen, sociale inclusie,  burger-
schap, en goed bestuur in een tijd dat verantwoordelijkheden meer 
en meer in netwerken zijn verdeeld. De combinatie van deze the-
ma’s maakt het allemaal best ingewikkeld. 

Als onderwijsjuristen kunnen we in dit alles een belangrijke rol 
spelen en dat doen we ook. Want wat zijn eigenlijk de juridische 
kaders die in en rond deze debatten relevant zijn? Wat staat er in 
de Grondwet? Hoe bouwen de sectorale onderwijswet en de Wet op 
het onderwijstoezicht daarop voort? En wat zijn belangrijke uit-

spraken van rechterlijke instanties waar we in dit verband lering 
uit moeten trekken? Het is juist nu van groot belang dat we in de 
richting van politiek en (sociale) media blijven ingaan op deze pun-
ten en dat we dat blijven doen vanuit de waarden van de vrijheid 
van en het recht op onderwijs. Maar, is dat alles? Kunnen we niet 
méér?

Aan dat laatste moest ik denken na het lezen van vooral het 
Inspectierapport en de brief van de minister over het Haga Lyceum 
Amsterdam. De casus lijkt zich namelijk meer en meer te voegen 
naar de neerwaartse spiraal in het conflictmodel van psycholoog 
Glasl. Het model beschrijft dat partijen bij aanvang van een me-
ningsverschil nog wel door een deur kunnen. Maar als zij dat niet 
proberen, neemt de kans toe dat zij stap voor stap met elkaar een 
conflictladder afdalen. In dat neerwaartse proces verdwijnen rede-
lijke argumenten en ontstaat steeds meer de neiging om elkaar te 
beschadigen en neer te halen. Uiteindelijk verachten partijen el-
kaar zo sterk dat de situatie alleen door een volstrekte buitenstaan-
der kan worden beslecht.

In het licht van dit model is het advies vaak dat al aan het begin 
partijen begeleid moeten worden door een instantie of deskundige 
die cultuurneutraal en niet veroordelend het gesprek met beide 
aangaat. Zodat in ieder geval schade die betrokkenen elkaar toe-
brengen in die neerwaartse spiraal wordt voorkomen en elk weer 
verder kan met de dingen die er toe doen.

Blijkens de stukkenstroom en toonzetting in media en politiek is 
dit stadium rond het Haga Lyceum helaas al lang en breed gepas-
seerd. Het lijkt er meer en meer op dat partijen - schoolbestuur, ge-
meente, inspectie, minister - er vooral op uit zijn elkaar te bescha-
digen. Wederzijdse verachting voert de boventoon. En wat brengt 
ons dat in het onderwijs?

In een casus als die van het Haga Lyceum kunnen en moeten we als 
onderwijsjuristen onze expertise blijven inbrengen. Zeker. Maar in 
samenhang daarmee mogen we mensen wat mij betreft ook wel eens 
wijzen op waar het in het onderwijs uiteindelijk om draait: om het 
uitgangspunt dat leerlingen, jongeren en ook volwassenen zich in 
het onderwijs ontwikkelen en leren van hetgeen wordt aangereikt. 
Dat vraagt om een aaneenrijging van schakels in en rond de school 
die uitgaan van een toekomstgerichte, positieve verwachting. Van 
dat woord zonder ‘w’ wordt het onderwijs echt niet beter.

Renée van Schoonhoven


